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 نامه همکاری در حوزه آبقرارداد و تفاهم۱۲انعقاد  

بنیشان و  های دانش  ها، صنایع، شرکتگردهمایی فناورانه سازمان"

 نهم "تزیسحوزه آب، خشکسالی، فرسای  و محیطهای استارتاپ

آذرمشاه میببشان بیششی از فنشاین زیسشت بشو  حشوزه آب،         دهمو 

خشکسششالی، فرسششای  و محششیط زیسششت ششش ف مشش یران، فنششاین،  

های ایشن حشوزه در آخشرین روز    بنیان و استارتاپ های دانشرکت

هشای آب، خشکسشالی،   این روی اد به همت سشتاد توسشنه فنشاوری   

 فرسای  و محیط زیست مناونت علمی و فنشاوری دور هشم عمشع   

نشادر قلشی   ف هشا باششن   نامشه ش ن  تا شاه  امضای قشرارداد و تاشاهم  

های آب، خشکسالی، فرسشای   ابراهیمی، دبیر ستاد توسنه فناوری

و محیط زیست مناونت علمی و فنشاوری ریاسشت عمهشوری ارز     

 .میلیارد تومان دانست ۵۰ها را نامهاین قرارداد و تااهم
های ها گات: بستهنامهن تااهمابراهیمی درباره مهمترین عناوین ای

کن با فناوری نشوین در منشا م محشرو  و روسشتایی در     آب شیرین

هشای بوششهر و خوزسشتان،  راحشی و سشاخت قاش  بشرای        استان

، "اس آر"هشای از راه دور  توسشنه فنشاوری  پرور  ماهی در دریشا،  

در صشننت بیمشه محالشوی      "اینترنشت اششیا   "و  "عی آی اس"

و تولی  غشای سرامیکی به عنوان پشی  تالشایه   کشاورزی، توسنه 

ای کن کشور، توسنه و تولی  انبوه غشا  بردر واح های آب شیرین

هشایی کشه قسشمت اعآشم آن     کنهای آرکیو در آب شیرینسیستم

هشای  بنیشان، ایاشاد زمینشه   های دانش  وارداتی است، توسط شرکت

سازی ریهای دان  بنیان در تولی  و تاااستااده از فرصت شرکت

کایهای سیت افباری و نر  افباری در صشننت آب و بیش  آب و   

 .ها استنامهانرژی کشور مهمترین عناوین این تااهم
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 ادامه سرمقاله:
نامه تااهم ۲۶ و پنل 3 برگباریاین روی اد پنل تیالالی برگبار ش ف دستاورد  ۵ی همچنین بیان کرد: در دو روز برگباری این روی اد و

بنیان و استارتاپی های دان نشست رو در رو میان شرکت 33۷میلیارد تومان به صور  قطنی استف همچنین با برگباری  13به ارز  

 شودف میلیارد تومان می 1۰۰هایی به ارز  نامهبینی امضای تااهمدر یک سو و بی  دولتی و خالوصی در سوی دیگر پی 

 :نامه امضا  ش ه به شرح زیر استقرارداد و تااهم 1۲

وری برداری از پایلو  صننتی غشا  اسمب منکوس میان مناونت علمی و فناوری ریاست عمهان ازی و بهرهتکمیل دان  فنی، ساخت، راه

 .و سازمان گستر  و نوسازی صنایع ایران

اخت و ز  ریم سادر منا م محرو  استان بوشهر  های نوین عهت تأمین و تالایه آب شرب سالمبسط و گستر  استااده از فناوری

 آب شرکت بوشهر، ستانا استان اری عمهوری، ریاست فناوری و علمی مناونت میان های نوینهای تالایه آب با رو ان ازی سیستمراه

 .بوشهر استان روستایی فاضالب و

کت آب و خوزستان به ویژه منا م محرو  روستایی میان شراستان  های نوین برای ارتقا  کیای آب شرب مرد بکارگیری فناوری

 .های فناورفاضالب روستایی استان خوزستان و یکی از شرکت

 .ریا میان دو شرکت فناوردهای پرور  ماهی در ساخت و بومی سازی تاهیبا  فناورانه قا 

 های نویناستااده از فناوری مینهبنیان در زدان وکارهای ها و کسبها و بکارگیری شرکتمشارکت و همکاری در توسنه فناوری

مناونت علمی و  در صننت بیمه کشاورزی میان (GIS) و سیستم ا العا  عغرافیایی (RS) ازدور، سنا (IOT) اینترنت اشیا 

 .فناوری ریاست عمهوری و صن وق بیمه کشاورزی

 علمی و زیست و انرژی میان مناونت، فرسای ، محیطحوزه آب، خشکسالی تاسی  صن وق پژوه  و فناوری غیردولتی تیالالی

 .فناوری ریاست عمهوری، شتاب دهن ه آبان و یک شرکت فناور

در  های آب، برق و انرژی، هوشمن سازی شبکه آب و برق وزار  نیرو، کاه  تلاا های تحقیقاتی و توسنه فناوری در حوزهاناا   رح

 .میان دو شرکت فناور برق و انرژی سازی م یریت مالرفهای برق و بهینهشبکه

های فناوری ها در حوزههای بالقوه و توسنه همکاریهای فناوری، اقتالادی و علمی  رفین در فنال کردن توانمن یاستااده از ظرفیت

ما  فنی و خ  بنیان، توسنه گردشگری در تأسیسا  آبی، ص ورهای دان برداری از شرکتنوین، فناوری ا العا  و ارتبا ا ، بهره

 .های فناوررکتشمهن سی، عذب منابع مالی و پشتیبانی از صننت آب و برق کشور میان مناونت علمی و فناوری ریاست عمهوری و 

ها و گیری از توانمن یهای مناسب عهت بهرههای تحقیقاتی و توسنه فناوری در حوزه آب و انرژی در صننت، ایااد زمینهاناا   رح

در  های مرتبط، مشاورهها و استارتاپیل تاهیبا  پژوهشی و آزمایشگاهی دو  رف، مشاوره و ایااد زیر ساخت برای  رحخ ما  از قب

شاوره به مینگ و زمینه شناسایی و تنریف نیازهای پژوهشی و فناوری و همکاری در خالوص منرفی متیالالین مورد نیاز برای منتور

 .شرکت فناور ها میان شتاب هن ه آبان و یکاستارتاپ

های سازی، تالایه پسابزدایی و شیرینهای نمکهای آب و انرژی از عمله فناوریهای تحقیقاتی و توسنه فناوری در حوزهاناا   رح

 .صننتی و شهری، گن زدایی آب شرب روستایی، شهری و صننتی میان یک شرکت فناور و شتاب هن ه آبان

های دان  بنیان و ها، صنایع، شرکتگردهمایی فناورانه سازمان»ان  بنیان و استارتاپ در شرکت د 8۰بر اساس این گبار ، بی  از 

 .هایشان در این حوزه را نمای  دهن شرکت کردن  تا توانمن ی« های حوزه آب، خشکسالی، فرسای  و محیط زیستاستارتاپ

 بازگشت به فهرست
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 آب دریا شیرین خواهد شد؟ روزانه چند مترمکعب از
زدایی با ه ف پای اری و پروژه نمک 8۵برداری از و فاضالب کشور، از اح اث و بهره مناون مهن سی و توسنه شرکت مهن سی آب

  فرسانی در کشور خبر دادتوسنه آب

زدایی پروژه تأسیسا  نمک 8۵شاهین پاکروح در حال حاضر 

هبار  ۴۷۰مترمکنب در سال )میلیون  1۷۵کن با ظرفیت شیرینآب

برداری است، اظهار مترمکنب در شبانه روز( در حال اح اث و بهره

گذاری بی  خالوصی به میبان ها با سرمایهکرد: قرارداد این پروژه

های خوزستان، استان کشور )استان 11هبار میلیارد ریال در  1۷

البرز، هرمبگان، بوشهر، سیستان و بلوچستان، مازن ران، سمنان، 

 9۰به گاته وی،  .گلستان، اصاهان، کرمان و ایال ( مننق  ش ه است

ی خلیج فارس و های حاشیهدرص  این قراردادها مربوط به استان

پروژه با ماموع  ۲۵ها، مناون مهن سی و توسنه شرکت مهن سی آب و فاضالب کشور ادامه داد: از ماموع این پروژه .دریای عمان است

روز در هبار مترمکنب در شبانه ۲۵۰پروژه با ماموع ظرفیت تولی   ۶۰روز در حال ساخت و هبار مترمکنب در شبانه ۲۲۰ظرفیت تولی  

 .برداری استحال بهره

 کنموضع دولت درباره تأسیس واحدهای آب شیرین

هاستف به حلدریاها هم یکی از راه از آبآبی، استااده تر ش ن دغ غه کمرنگها و کمتانبر اساس این گبار ، برای تأمین آب برخی اس

ود آب دریا وع ای عب رفتن به سمت تأمین آب شیرین از محلاقلیم موعود، چارهبا وضنیت کنونی خشکسالی و تغییر گاته کارشناسان،

بالغ اب رسی ه و الویه تنیواه  داشت، در این راستا نیب مطالناتی که وزار  نیرو و شرکت مهن سی آب و فاضالب کشور اناا  داده، ب

 ، خوزستان وهای سیستان و بلوچستان، هرمبگانش ه است که در فاز اول، آب مورد نیاز حاشیه ص  کیلومتری عنوب کشور در استان

 .ودهای درون سرزمینی رفع نیاز شأمین شود و از آبت ور کامل از آب دریا بوشهر، به

باً در یک منطقه خشک که ایران تقری مهوری بر این مساله تاکی  کرده و گاته بوددر این راستا، اواسط سال گذشته بود که رئی  ع

چنین ی همریبی داردف ونامهقرار گرفته است و ما بای  برای مرد  به فکر آب باشیم؛ ایران هیچ مشکل آبی ن ارد، بلکه مشکل تال  و بر

ستااده اکنن  و ما عنوبی خلیج فارس از این آب استااده میگاته بود در عنوب و شمال آب داریم؛ چطور تما  کشورهای حاشیه 

 .ها استااده کنیماز آن کنیم و همه چشم ما به آسمان بوده که باران بباردف خ اون  منابع ببرگ آب را در کنار ما قرار داده و بای نمی

ریای گیری از آب دبهره در حالی که دیگران در حالبه گاته او، در شمال بای  همانن  دیگر همسایگان از دریای خبر استااده کنیمف 

ای که گونهکنن ، بهکنیمف کشورهای همسایه در دریای خبر، این همه آلودگی درست میایم و تماشا میخبر هستن  اما ما منطل مان ه

های نها را به بهامان از این دریدر ساحل خبر در مازن ران، گیالن و گلستان ییه ناتی روی آب بسته ش ه است و ما استااده مشروع

 .دهیمبسیار عبئی که نادرست و ناصحیح است، اناا  نمی

قرارداد مشارکت بی   1۴۲ها، کنشیرینه در زمینه آباعال  کرد ک -وزیر نیرو  -همچنین اواسط سال گذشته، رضا اردکانیان 

ای را برای این موضوع در نآر گرفته های ویژهو وزار  نیرو برنامه ه استمیلیارد تومان مننق  ش  ۷3۰۰ای بالغ بر خالوصی با سرمایه

 .است
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 زدایی در جنوب کشورواحد نمک 68برداری احداث و بهره

ب شرب أمین آتبر این اساس، چن ی پی  مناون مهن سی و توسنه شرکت مهن سی آب و فاضالب کشور، با اشاره به اعرای سیاست 

زدایی آب در نوار ساحلی عنوب واح  تأسیسا  نمک ۶8ها در راستای این سیاست دریا، به ایسنا گاته بود: نوار ساحلی عنوب کشور از

ی ششم توسنه، دولت مکلف است تا پایان اعرای برنامه، برنامه 3۶ی برداری استف به استناد بن  الف مادهکشور در حال اح اث و بهره

 .مین کن سازی آب دریا تأکشور را از  ریم شیرین درص  آب آشامی نی منا م عنوبی 3۰ح اقل 

 ۲۵برداری و روز در حال بهرهرمکنب در شبانههبار مت ۲۶۰تولی  زدایی آب با ماموع ظرفیت واح  نمک ۶۲در حال حاضر در کشور 

  فساخت استمترمکنب در شبانه روز در دست  ۲3۶۲۲۰واح  دیگر نیب با ماموع ظرفیت تولی  

ی خلیج فارس و های واقع در حاشیههبار مترمکنب در استان ۴39ی واح  با ماموع ظرفیت تولی  روزانه ۶8از این تن اد به گاته وی، 

زدایی آب شرب کشور را شامل درص  کل تأسیسا  نمک ۵.88درص  و از نآر ظرفیت  ۲.۷8دریای عمان قرار دارن  که از نآر تن اد 

 .شودمی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ادامه خبر خبرلینک 
 تالایه آب موضوع 

 خبرگباری دانشاویان ایران )ایسنا( منبع 

 1۰/۰9/1398 تاریخ خبر 

 بازگشت به فهرست
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 درصد اراضی کشور متعلق به اصفهان است ۳.9
هبار هکتار اراضی کشاورزی در استان  ۵۶8استان ار اصاهان گات: 

اراضی کشاورزی کشور را  درص  از 3.9اصاهان وعود دارد که تقریبا 

افبود: در استان اصاهان تولی اتی میتلای  عباس رضایی فده تشکیل می

دار دار و هستهدا  و گن   و انواع محالوی  دانهاز خرما، انار، پسته، با

 .شودتولی  می

ن مح ودیت، در رضایی به مح ودیت آبی اشاره کرد و گات: با وعود ای

وی با  .های خوبی در تولی ا  کشاورزی کشور داریماستان اصاهان رتبه

دارد، گات: با ول شیر خا  در کشور به اصاهان تنلم ا ینکه تولی بیان ا

های زینتی نیب در استان های آبی، پرور  ماهیوعود تما  مح ودیت

مرغ نیب ن ادامه داد: در تولی  مرغ و تیماستان ار اصاها .شوداناا  می

 1۲رضایی تالریح کرد:  .کشور را داریم سو  رتبه نیب درختی سیب و زمینیسیب تولی  در و کنن ه ببرگ کشور هستیمدومین تولی 

 .ان تان، شرایط استان را بهینه ساختهان  و نیروهای خالق موعود در اسرا کشاورزان به خود اختالاص داده درص  از اشتغال استان

 .است مه اصاهانتن در کارنا ۶۰تن در هر هکتار عو و متوسط  ۴.۷تن در هر هکتار تولی  گن  ،  ۴.8وی اضافه کرد: 

 .کرد استان ار اصاهان کاه  ذخایر آبی استان و بحرانی ش ن موضوع آب را مهمترین مسئله در استان اصاهان اعال 

ال  ل و مشکسائدلیل م های انتقال آب استان، یکی از مسائل اصلی و مهم استان است و به همینضایی افبود: کن ی رون  اعرای  رحر

 .توان  از اهم مسائل حقوقی باش حقوقی تنیین حقابه می

روران هایی است که کشاورزان و دامپهای نوین آبیاری و افبای  محالوی  و رش  دام اری از برنامهوی اظهار کرد: آماده ش ن سیستم

 .استان در دستور کار دارن 

 

 

 
 

 ادامه خبر لینک خبر
 آبم یریت  موضوع 

 نا(دانشاویان ایران )ایسخبرگباری  منبع 

 13/۰9/1398 تاریخ خبر 

 بازگشت به فهرست
 

 

 

 

 

https://www.isna.ir/news/98091309896/?-?-درصد-اراضي-کشور-متعلق-به-اصفهان-است
https://www.isna.ir/news/98091309896/?-?-درصد-اراضي-کشور-متعلق-به-اصفهان-است
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 انتشار آزاد اطالعات منابع آب باعث اعتماد سازی و مشارکت مردم می شود
که عامل شرکت م یریت منابع آب ایران ها م یررسولیمهن س محم  حاج

  در دانشگاه علم و گیری عریان سیایدر چهارمین همای  ملی ان ازه

-سنا  منابع آب و تاهیبا  ان ازهاظهار داشت:  ،گاتصننت سین می

منابع آب موثر گیری مالارف آب و انتشار آزاد آنها در اعمال م یریت بهینه 

رکت ذینانان و ذیم خالن سازی در عامنه، زمینه مشابوده و ضمن اعتماد

منابع آب را گیری در خالوص م یریت بهینه سازی و تالمیمدر تالمیم

ها به این باور نمای  و امروزه در سراسر عهان، دولتبی  از پی  فراهم می

 عمو ، برای ان  که به  ور سیستماتیک دسترسی به ا العا  صحیحرسی ه

وی در بی  دیگری از سینان خود گات: شرایط متااو   فباش می اقتالادی و اعتماعی مثبت تغییرا  ایااد برای مهم دارایی یک

افباری افباری و سیتهای نر می و پژوهشی کشورمان در پشتیبانیکن  محققان، م یران و مراکب علاقلیمی و منابع آب کشور  لب می

نوآوری و پژوه   تر از سایر کشورهای عهان که شرایط  بینی نسبتاً پای اری دارن  عمل کنن  و از پویایی، ابتکار،بی  آب متااو 

ن به در شرایط پای ار تولی  حاظ نماین  و دلیل کن ی این امر در کشور نپرداخت ای برخوردار باشن  تا بتوانن  کشور رامحوری ویژه

 نگری در توسنه کشاورزی استفاقتالاد آب و بیشی

 هدر این مرحل در سیر تکاملی م یریت آب در کشورها چهار مرحله قابل تشییص استف مرحله اول مرحله فراوانی نسبی آب است،

ت که وره این اساین د حوضه آبریب یا مح وده هر کشوری کمتر ازمنابع آب قابل استحالال استف نشانه ماموعه نیازهای ساکنین در هر

ت و بروز فبای  عمنیایستم و ها قابل تامین استف این دوره تارییی تقریباً با شروع قرن بازها از  ریم رژیم  بینی رودخانهماموعه نی

ن ا برای تامیهدخانهرژیم  بینی روانقالب صننتی خاتمه یافته استف مرحله دو  مرحله م یریت عرضه آب است، در این مرحله توان 

ل یم و انتقاازی، تنآسسازی از ریم ذخیرهببرگ یز  است تا ظرفیتذاری های نیازها کافی نیست و اختالاص منابع مالی و سرمایه گ

ما از  استف کشور زیاد زمینیاو  برای برداشت از منابع آب زیرآب برای ایااد تنادل در عرضه و تقاضا به دست آی ف در این مرحله ه

ب ت تقاضای آم یری ان استف مرحله سو  مرحلهح ود چهار دهه پی  وارد این مرحله ش ه و در حال حاضر این مرحله نیب رو به پای

ع ع ی  تحالال منابریم اس است، در این مرحله رویکرد اصلی به دلیل افبای  نیازها از یک سو و اتما  امکانا  مربوط به عرضه آب از 

ذ ست با اتیااروری ضحله از سوی دیگر، بر محور م یریت تقاضا و مالرف متمرکب است وامکان عرضه آب بیشتر وعود ن اردف در این مر

های یارتقای آگاه یریتی،های م یر تکوینی م یریت آب، اتیاذ شیوهت ابیر یز  مالرف را کنترل نموده و کاه  دادف در این برهه از س

 لهار ، مرححله چههمگانی، اصالح ساختار و تالویب قوانین مناسب و بطور کلی افبای  نق  اقتالادی و اعتماعی آب مهم است و مر

ای شرب، هزمینه دارد و الگوهای مالرف آب درم یریت تیالیص آب استف این مرحله پ  از اعمال و رواج م یریت تقاضای آب قرار 

ه ف  یالیص آب باتهای اعرایی برای م یریت ها و برنامهاتیاذ سیاستشودف در این مرحله، نیاز به صننت وکشاورزی رعایت می

ای و طقهحلی، منمقراری بازارهای ی برو تیالیص ما د آب با در نآر گرفتن تاار  ماازی آب و حتافبای  بازده اقتالادی مالارف 

 زیرزمینی، سطحی و المللی آب استف با توعه به وضع موعود آب کشور از منآر توسنه منابع آب و شرایط کمی وکیای منابع آببین

 ه استفاشاره ش  عمال وزار  نیرو وارد مراحل سو  و چهار  موردای بی  آب درمراحل پایانی است و های سازهتقریبا فنالیت

 سطح در ش ه حادث یمیاقل تغییرا  ب لیل کن ،می ت اعی را آب کمبود نحوی به که چهار  و سو  مراحل به ورود علیرغم نیرو وزار 

 ین چال  نه ش ن با اهمیرب استف البته مواعای حایم و ش ن با سیالبهاش  و آن چال  مواعهبچال  دیگری نیب مواعه می با عهان،
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و در ادامه وزار  نیر ز  استباش ، لذا یط ح ی ناشی از تغییرا  اقلیمی میب لیل ورود به شرایط ترسالی، بلکه ب لیل تغییرا  در شرای

ی  و کالن پا مقیاس خرد ومنابع و مالارف آب کشور را در دو  های موعود،مالارف آب کشور، با تقویت زیرساختپای  منابع و 

 م یریت نمای ، چرا که یکی از مهمترین اببار م یریت، شناخت کامل منابع و مالارف آب می باش ف

م یریت بهم دفتر  بع آب حوضه های آبریب را در سهمنا م یریت پی ، سال ۶ از کشور، آب عالی شورای مالوبه براساس نیرو وزار 

  ، هم از بنی این ماهو ای را نسبت به ایااد و بسترسازهای گستردهکشور متمرکب کرده و فنالیتآبریب های پیوسته منابع آب حوضه

-قهن ملی و منطذینانالن و ذیم خالها که با حضور موثر همه غاز نموده استف در این فنالیتآی عمل -ساختاری و هم از بن  ماهومی 

ابع ل توسنه منی از قبیاتبیشی، موضوعانی آب بننوان یک ماهو  فرابیشی و بینبگیرد، عالوه بر پای  و دی های در بحث آب شکل می

 یرد، تا بهگه قرار میی آبریب مورد توعهاآبی حوضههای آبی حوضه و سازگاری با کمای آبریب متناسب با توان و ظرفیتهآب حوضه

وری و رههبود بهه آب سالم و به اشتی، بو پای ار بچهار ه ف اصلی پای اری و تنادل بین منابع و مالارف آب، دسترسی مطمئن 

 ران مان آب و بهبود کیایت آب نائل آئیمف

توافم در  الوب موردمریبی و اعمال م یریت بهم پیوسته منابع آب، وعود یک برنامه شرط یز  عهت برنامهه اینکه پی با توعه ب

در این  ریبی استفین برنامهاگا  اول و اساسی برای های آبریب، مالارف حوضه ها و ا العا  منابع ووضه آبریب است، یقینا تولی  دادهح

لیالوص ار علیت و شبکه پای  منابع آب کشوراستا وزار  نیرو دارای شبکه پای  گسترده منابع و مالارف آب در سطح کشور اس

ی ماهب به برداری  منابع آب در حال بهرهاههای پامنابع آب سطحی نسبت به شبکه پای  مالارف ق مت دیرینه داردف عمو  ایستگ

ماهب  بت خودکار آماردرص  آنها عالوه بر تاهیبا  مکانیکی به سنسور و ادوا  الکترونیکی عهت ث 3۷ادوا  مکانیکی بوده و ح ود 

     باشن فمی

و  ریافت دادهدکپارچه ایااد سامانه یی از مهمترین اه اف تاهیب شبکه سنا  به ادوا  نوین، تولی  آمار با دقت و صحت بای و یک

-ادهدبه تامیع  ، موظفگان تاهیبا کنن داد استان ارد است تا کلیه تولی کنن گان و تامینا العا  است و یزمه آن تنریف یک قرار

رچه ز  عهت یکپایستر بهای تولی ی تحت یک قرارداد واح  در پایگاه داده مربو ه شون ف این فراین  تاکنون اتااق نیاتاده است و 

های سنسور وادوا   ، یز  است کلیهیه الباما  سازمان عهانی هواشناسهای تولی ی فراهم نش ه استف ضمنا با توعه بسازی داده

بارا ، ح ودیت اعتییل متاهیبا  الکترونیکی ثبت ا العا  ح اکثر در فواصل یکساله در مراکب واسنای منتبر واسنای شون ، اما به د

 ارن فشود و در نتیاه آمار تولی ی این ادوا  از دقت نسبی برخوردنای در کشور بطور کامل اناا  نمیا  واسعملی

 

 

 
 

 ادامه خبر لینک خبر
 م یریت منابع آب موضوع 

 کشاورزیخبری آب و فاضالب، برق و عهاد پایگاه  منبع 

 ۲۷/۰9/1398 تاریخ خبر 

 بازگشت به فهرست

 

 

 

http://barghab.ir/fa/news/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AB-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://barghab.ir/fa/news/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AB-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
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یترین اخبار کوتاه داخلمهم  
 (۱۳98آذر  ۲) در دانشگاه تربیت مدرس "باران استحصال آب از سطوح آبگیر"اجرای طرح 

را با  "انگیر بار رح استحالال آب از سطوح آب"پژوهشگران دانشک ه منابع  بینی و علو  دریایی دانشگاه تربیت م رس، پایلو  

یت بب و با حمام یریت سهای دانشگاه در حوزه پروژه  رح استحالال آب از سطوح آبگیر باران در راستای برنامهف موفقیت اعرا کردن 

ر شهر ن بار دزیست مناونت علمی و فناوری ریاست عمهوری برای نیستیهای آب، خشکسالی، فرسای  و محیطستاد توسنه فناوری

 ع  بینی و علو  دریاییدر این  رح با انتیاب یکی از سطوح شیب ار دانشک ه مناب .نور به صور  آزمایشی با موفقیت به اعرا درآم 

ش ه ه ایت ش ف سپ  از آوری ش ه باران به میازن تنبیهمتر مربع به عنوان پایلو ، آب عمع ۴۰۰گاه تربیت م رس با مساحت دانش

 . شهای مناسب، آماده عرضه به بازار بن ی ریم فیلترهای میتلف با چن  کیایت از عمله آب دیونیبه ش ه و آب آشامی نی در بسته

 (۱۳98آذر  ۳) آبی پیشرو و موفق عمل کرده استرضوی دراجرای طرح سازگاری با کم خراسان

آبی در کم ای  ملی راهبردهای سازگاری بایرو در نیستین همنوری آب و آباای وزار  م یرکل دفتر م یریت مالرف و ارتقای بهره

 کم آبی اری باویب نهایی  رح سازگمنا م خشک و نیمه خشک که به همت عمنیت خانه سببوار در این شهرستان برگبار ش  از تال

 به «یزهرای بناشه»ف خراسان رضوی خبر داد و گات: خراسان رضوی یکی از استان های پیشرو در اعرای عملیاتی این  رح است

ن ازهای اوعه به چشمی، بهینه مالرف کردن، تزمینهای آب زیرو تالریح کرد: حمایت از سارهکرد  شارها  همای  این اه اف مهمترین

ی تولی  هایه، رو گوی تغذیط ع ی ، تغییر الهای فرابیشی برای سازگاری با شرااثرا  اقلیمی و گرمایشی و سیاست اقلیمی با توعه به

 از انا مین آبی،کم با ریسازگا  رح اعرای و ت وین در هاثمن ووران بهرهی ذینانان، عموم مشارکتانرژی، تغییر الگوی کشت، تقویت 

 استان آبیکم با سازگاری سن  اعرای بر تاکی   آبی،کم با سازگاری  رح در ش ه ذکر تنه ا  به هااستان در دولت نماین گان پایبن ی

وانین با ه ف قشود، اصالح پیگیری که در هر استان تشکیل می میتهک توسط عملکرد ایدوره هایگبار  ارائه و رضوی خراسان

استای لتی در رهای دوسازی اراضی، ه ایت حمایتگذاری برای تامیع و یکپارچهز خرد ش ن اراضی کشاورزی و سیاستعلوگیری ا

 رس  وکشاورزان ب به کاه  تلاا  تبییر و تلاا  آب در بی  کشاورزی به نحوی که ضمن کاه  مالرف آب کمترین خسارا 

 فش  دنبال همای  این در که است اه افی عمله اززمینی های زیرها مرتبط با وضنیت عمرانی آبتقویت پژوه 

 (۱۳98آذر  ۱4) وضعیت شاخص میزان آب بدون درآمد در ایران

ب ه آینکام یرکل دفتر م یریت مالرف، خ ما  مشترکین و کاه  ه ررفت آب شرکت مهن سی آب و فاضالب کشور با تاکی  بر 

ری نیت بهتوری است، گات: خوشبیتانه این شاخص در ایران نسبت به کشورهای همسایه از وضب ون درآم  منیار سنا  بهره

-مکنب به فرو  میمیلیارد متر ۵/۴میلیارد مترمنکب آب تولی ی در کل کشور ح ود  ۶وی تالریح کرد: از ماموع  برخوردار هستیمف

 ون درآم  است و از درص  آب تولی ی در کشور به  ور میانگین ب ۲۵ده  درآم  است که نشان مییب آب ب ون میلیارد ن ۵/1رس  و 

ترل این و افبود: کن های توزیع را انشنابا  غیرمااز عنوان کردوی یکی از مشکال  شبکه درص  ه ررفت واقنی استف 13این میبان 

 3۰۰عب هایی مواده خا رنشان کرد: این انشنابا  غیرمااز به تنمهن س سی ز انشنابا  در کاه  ه ررفت آب مای  خواه  بودف

 شودفآب ب ون درآم  در کشور می میلیون مترمکنب

 (۱۳98آذر  ۱6) میلیون متر مکعب پساب در استان اصفهان ۱7۲تولید ساالنه 

شود ساپ تولی  میمیلیون متر مکنب پ 1۷۲تالایه خانه فاضالب ،ساینه  ۲۵م یرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصاهان گات: در 

 فاست سال در بمکن متر میلیون ۲83 اصاهان استان در فاضالب هایخانهتالایه در پساب ی تول این در حالیست که ظرفیت اسمی

  عمنیت درص  ۷۲ از بی  حاضر حال در: کرد اعال  تحت پوش  شبکه فاضالب در اصاهان مهن س هاشم امینی با اشاره به عمنیت

 

https://www.isna.ir/news/98090200877/اجراي-طرح-استحصال-آب-از-سطوح-آبگير-باران-در-دانشگاه-تربيت-مدرس
https://www.wrm.ir/SC.php?type=component_sections&id=101&sid=38684
http://barghab.ir/fa/news/%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%A8-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://barghab.ir/fa/news/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-172-%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-%D9%BE%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
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 درص  9۶ از بی  وناکنهم درحالیکهف باش می نار 9۰ و هبار ۶۶۶ میلیون 3 شامل کهف دارن  قرار فاضالب شبکه پوش  تحت استان

 ننتی کشور محسوبدومین استان صوی در ادامه با بیان اینکه اصاهان،  فدارن  قرار فاضالب شبکه پوش  تحت اصاهان شهر عمنیت

: ساخت خا رنشان،  باشمی اهمیت حائب بسیار استان این در آب بازچرخانی از استااده آبی منابع مح ودیت به توعه با و دشومی

ی  می شود بنابراین فوید کشور در اصاهان تول درص  ۷۰ از بی  بطوریکه هستن  فنالیت به مشغول اصاهان استان در زیادی صنایع

 تقابلم بیع ردادقرا اننقاد به اشاره با مهن س امینی استااده از پساب در مالارف صننتی در مالرف بهینه آب بسیار موثر استف

ناان در ازای پساب ل و مبارکه هاینشهرستا در فاضالب تاسیسا  ایااد پیرامون مبارکه فوید و اصاهان استان آباا شرکت میان

 مکنب متر میلیون ۲۷۰ سال 3۰ ی گردی  مقرر مبارکه فوید و اصاهان آباا شرکت میان متقابل بیع قرارداد  یتیالیالی اعال  کرد: 

 فیردگ قرار مبارکه فوید  شرکت اختیار در لناان شهرستان پساب میلیون 3۰۰ ح ود سال 3۵ و مبارکه شهرستان پساب

 (۱۳98آذر  ۱8) پروژه گرمسیری یکی از بزرگترین پروژه های ملی کشور است

های ملی هبرگترین پروژاین پروژه یکی از ب گاتپروژه عآیم گرمسیری با اشاره به  کرمانشاه ایدرویشی م یرعامل شرکت آب منطقه

 ود به حوضه  آب انتقال با گرمسیری پروژه افبود ادامه در درویشی فاست المللیبین ببرگ پروژه یکتوان گات باش  و به عرا  میمی

انتقال آب  سامانهنوسود و  گیرد که منابع آب آن پ  از تنآیم س  داریان وارد تونلمی بر در را( ایال  و کرمانشاه) کشور غرب استان

  استان ایال ه سو  و چهار  درشود و قطنه اول و دو  در استان کرمانشاه و قطنگردد و به چهار قطنه تقسیم می رح گرمسیری می

هبار و  ( سهیراندر مح وده شهرستان سرپل ذهاب )دشت عگا ر ، ایشان میبان اراضی تحت تاثیر ناشی از اعرای این  رحباش می

 از آب 98 - 99 سال پاییبه شتک اناا  عهت و است برداریبهره آماده کامالً آن هکتار هبار ۲۰۰۰ ح ود هکتار برشمرد و افبود  ۷۰۰

 باش  کهر حال رفع نقص میدبه تناسب  ستانشهر این هایدشت مابقی و ش  خواه  اناا  مربو ه برانآب هایتناونی به انتقال سامانه

  های بهاره آماده بهره برداری و اناا  کشت شون فسطوح زیادی از اراضی فوق عهت کشتامی واریم 

 (۱۳98آذر  ۱9) های ورودی در حوضه کرخهمهار سیالب

بیشی از  های دهه دو  آذر ماه،ریبی منابع آب سازمان آب و برق خوزستان با بیان این که بار ، م یر دفتر برنامه"داریو  بهارلویی"

وی  متراستفکمیبان آب موعود در س ها انتآار، ولی همچنان نسبت به شرایط  بینی قابل گات های آب را عبران کردهکمبود ورودی

ارشی ایع ببه وق های آبریب قابل رص  بوده که تش ی  و یا تضنیف آن بستهع خشکسالی مالیم هی رولوژیکی در حوضهافبود: شواه  وقو

ای ه میازن س هریبی منابع آب سازمان آب و برق خوزستان گات: تاکنون میبان ورودی آب بم یر دفتر برنامه های آین ه استفدر ماه

ب برای مالارف میتلف آمیلیون مترمکنب  39یون مترمکنب بوده که به ازای آن پنج میلیارد و میل ۵1۶استان خوزستان دو میلیارد و 

خایر س ها از ابت ای ذمیلیون مترمکنب از حام استراتژیک و  ۵۰۰رها گشته است که این ارقا  بیانگر استااده ح ود دو میلیارد و 

 ۵۰۰دست س ، یینآوری رودخانه کرخه در پاار کرد: در شرایط فنلی تاببهارلویی در پایان اظه وع سال آبی تا اواسط آذرماه استفشر

ز مسیر گرفتگی منا قی اتوان  موعب آبودی و خروعی بی  از این میبان میمترمکنب بر ثانیه است که درنتیاه هر عریان ور

-می عرا بوده کهیل بن ها در حال احکیم سبا ترمیم و ت آوری رودخانه کرخهرودخانه شود؛ اگرچه اق اما  مناسبی برای افبای  تاب

 توان  کمک شایان توعهی به م یریت سیالب در صور  وقوع کن ف

 (۱۳98آذر  ۲۱) دومین همایش ملی مدیریت مصرف آب با رویکرد کاهش هدر رفت و بازیافت

هن سی شیمی دانشک ه م توسط 1398آذر  19رفت و بازیافت در تاریخ یریت مالرف آب با رویکرد کاه  ه ردومین همای  ملی م 

م یریت مالرف  گبار گردی فبر تهران در دانشگاه فنی با همکاری انامن آب و فاضالب ایران و حمایت وزار  نیروهای پردی  دانشک ه

  سازی  ، هوشمنهای توزیع آب، مالارف مااز آب ب ون درآمهای توزیع آب، ه ررفت ظاهری در شبکهآب، ه ررفت واقنی در شبکه

 

http://barghab.ir/fa/news/%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://barghab.ir/fa/news/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B6%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AE%D9%87
http://barghab.ir/fa/news/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B6%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AE%D9%87
http://barghab.ir/fa/news/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B6%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AE%D9%87
http://barghab.ir/fa/news/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B6%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AE%D9%87
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انرژی در -زیافتی، پیون  آبکیای پساب با-وری آب در بی  صننت، پای  کمیهای توزیع آب، کاه  مالرف و ارتقای بهرهشبکه

 بازیافت پساب از عمله محورهای این همای  بودن ف

 (۱۳98آذر  ۲۳) درصدی ورودی آب به سدهای کشور ۲5کاهش 

سابقه سال گذشته موعب ش ه است تا میبان ورودی آب به س های های بیبه بار  های امسال نسبتدرص ی بارن گی ۲3کاه  

بن س های کشور از حام آب ورودی به می .درص ی را نسبت به پارسال به ثبت برسان  ۲۵کشور نیب تحت تاثیر قرار گرفته و کاه  

 ین بازه زمانی ح ودل گذشته در هممیلیارد مترمکنب رسی ه که این رقم سا 81/۵ابت ای سال آبی عاری تا نیمه آذرماه امسال به 

درص  از  ۵1 میلیارد مترمکنب است که در حال حاضر ۵/۵۰ظرفیت کل میازن س های ایران  .میلیارد مترمکنب بوده است ۷۲/۷

میلیارد  ۷/۲۵ه بنسبت به سال گذشته درص ی  1۰حام س های کشور پر است و میبان آب ذخیره ش ه در میازن یاد ش ه با افبای  

تر رود، داریان، ستارخان، استقالل، یر، مالص را کمس  از عمله زاین ه ۶۴ببرگ کشور  193هم اکنون در میان  .مترمکنب رسی ه است

ص  پر بوده و در ۷۰تا  ۵۰درص  آب دارن ف همچنین ح ود نیمی از س های کشور همانن  کرج، کرخه، شهی رعایی و سهن  بین  ۴۰از 

 .درص  پر هستن  1۰۰تا  9۰س  نیب از عمله مسا سلیمان بین  1۷

 (۱۳98آذر  ۲4) های احتمالیدهای تهران با رویکرد مهار سیالبمدیریت مخازن س

ان و ستان تهراای و آب و فاضالب حضور م یران عامل شرکت آب منطقه بیشی آب و آباا که بامحم  شهریاری در علسه انساا 

متر میلی 11۰ آذرماه ۲3 همچنین نماین گان شرکت آب و فاضالب روستایی این استان برگبار ش ، اظهار داشت: از ابت ای سال آبی تا

  م   گین بلنمشابه سال گذشته سه درص  کاه  و نسبت به میانبار  در سطح استان تهران به وقوع پیوسته که نسبت به م   

نون ال آبی تاکسز ابت ای کنن ه آب استان تهران اورودی آب به س های پناگانه تامینوی افبود: میبان  درص  افبای  یافته استف 1۰۰

یسا  برداری از تاسهم یر دفتر بهر استفمیلیون متر مکنب رسی ه  1۷۲درص  افبای  نسبت به م   مشابه سال گذشته به رقم  1۷با 

فبون اماملو را  ، یر وای تهران میبان حام آب ذخیره ش ه در میازن س های  القان، امیرکبیر، لتیانآبی و برقآبی شرکت آب منطقه

این آمارها حاکی از  میلیون متر مکنب بوده است که ۵۵۰میلیون متر مکنب عنوان کرد و گات: این رقم در سال گذشته ح ود  ۷1۲بر 

  میلیون متر مکنبی حام آب ذخیره ش ه در میازن این س ها نسبت به م   مشابه سال گذشته استف 1۶۲افبای  

 (۱۳98 آذر ۲7) های کشورترین استانبارشترین و کمپربارش

متر رسی ه است که این رقم در مقایسه با میلی 8۴آذرماه به  ۲۶ابت ای سال آبی عاری)ابت ای مهرماه( تا های کشور از میبان بارن گی

 .درص ی داشته است ۴۴ساله افبای   ۵1های م   مشابه سال گذشته کاه  چهار درص ی و در مقایسه با میانگین بار 

متر، مازن ران با میلی ۴۰8های گیالن با که در این بازه زمانی استانده  های منا م میتلف کشور نشان مینگاهی به وضنیت بارن گی

 .ان های کشور بودهترین استانیب پربار متر بارن گی به ترتمیلی ۲۲۴بویراحم  هرک ا  با ومتر و بوشهر و کهگیلویهمیلی ۲9۴

های کمتری را نسبت به م   مشابه ور بار استان کش 19سابقه سال گذشته موعب ش ه است که در حال حاضر های بیبارن گی

متر بارن گی میلی ۴۰رضوی نیب با متر و خراسانمیلی ۲۶عنوبی با متر، خراسانمیلی 1۷پارسال تاربه کنن ف در این میان استان یبد با 

ترین نقطه کشور ایستگاه ار در این م   پرب .ان آذرماه بوده ۲۶ل آبی عاری تا بار  کشور از ابت ای سابه ترتیب سه استان کم

در ” هوشک شش سراوان“ترین نقطه کشور بار متر بار  و کممیلی ۶۴۲در استان مازن ران با ثبت ” رامسر شش صاارود“سنای باران

 .متر بار  بوده استمیلی ۷.3استان سیستان و بلوچستان با ثبت 

 

 بازگشت به فهرست

 

 

http://news.moe.gov.ir/News-List/50805
http://barghab.ir/fa/news/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B2%D9%86-%D8%B3%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
http://news.moe.gov.ir/News-List/50830
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 ترین معضالت جهانی بودی اقتصاد باز هم بحران آب یکی از مهمنگزارش مجمع جهادر 

هشای  دانن  کشه دارد خشارج از اتشاق   ی آین ه ناشی از تغییراتی میدههببرگترین خطر را برای عامنه در نیبگان تاار  عهانی

ی نیبگشان تاشاری، دانششگاهی، دولتشی و     های سشاینه افت ف بررسیکشورهای میتلف اتااق می های مال علسا  و نشست

 هشوا، خشا ، آب و  های  بینی زمین، شامل ت نآا ده  که افت کیایی م نی در مامع عهانی اقتالاد نشان میسران عامنه

 ماعی و سیاسی در ده سال آین ه خواه  بودف ترین ته ی  برای پای اری اعتکنن هی آن، نگرانموعودا  زن ه

، «گششبار  خطششرا  عهششانی»ی بششرای اولششین بششار در تششاریخ تهیششه

را عشبو پشنج   زیسشتی  عوامشل محشیط   ،هادهن گان به پرس خپاس

نش ف ایشن   مششیص کرد ا دارد که بیشترین احتمال وقشوع ر  خطری

و نشاتوانی   حش ی ی یآب و هواتغییرا  زیستی شامل عوامل محیط

 در واکن  نشان دادن به تغییر اقلیم بودف 

توانن  وارد بیاورن  اما اگر از لحاظ اثر یا آسیبی که این خطرا  می

-هشا محشیط  پنج خطر اول چهارتای آن ها نگاه کنیم، از میانبه آن

عملی در واکن  به تغییر اقلشیم، نشابودی تنشوع    زیستی هستن : بی

و بحشران آبف آن یشک مشورد دیگشر از      حش ی زیستی، آب و هوای 

 های کشتار عمنی استف  رسان هم وعود سالحعوامل بسیار آسیب

-و ص ما  محشیط  زافبون گرمای  زمینا عواقب روبشود که سران محلی و ملی ویراست پنام این گبار  در حالی تهیه می

انش  و هنشوز تحشت تشأثیر شش ی ترین      هبار نار از ساکنان عاکارتا آواره ش ه ۴۰۰های انسانی روبروین ف زیستی ناشی از فنالیت

سشوزی  چنان درگیر اثرا  آتش  ها همف استرالیاییاست های اخیر به خود دی هسیلی هستن  که پایتیت ان ونبی در  ول دهه

 ترین سالی شنله کشی  که در تاریخ ایشن کششور سشابقه داششته    شان هستن ، آتشی که در گر  و خشکهایسابقه در عنگلبی

ها آم ن  و از سران دولتی و تاعران خواستن  پشی   ها منترض به خیابانزمان با وقوع این بالیا، سال گذشته میلیوناستف هم

 دست برود کاری کنن ف  از آن که فرصت مقابله با اثرا  ش ی  تغییر اقلیم به کلی از 

ن آن روز چن ان دور نیسشت و بشه سشرعت هشم بشه آ      »اه دسامبر هش ار داد رِس دبیرکل سازمان ملل متح  در مآنتونیو گوته

 «شویمفنبدیک می

 جنبش سبز

 ۲۰۰۶در سشال  « گبار  خطرا  عهشانی »ز زیستی ش   گرفتهف اولین نسیه ای گذشته آگاهی از عوامل محیطدههدر  ول 

زدنش ف  های دولتی حرف اول را مشی های دارایی و بودعههای اقتالاد کالن مانن  قیمت نات، حبابمنتشر ش  و در آن شاخص

 ف ی بحران مالی در عهان و رکود ببرگی که پی  آم ، توعه عمو  به این مشکال  علب ش در نتیاه

هشا در  هشای آب و عواقشب آن  های اخیر بیشتر شش هف بشا بشه رسشمیت ششناختن بحشران      ها در سالکاریتوعه به ظرایف و ریبه

آورن ف در سراسر این گبار  بشه ارتبشاط آب بشا تولیش  غشذا،      ها را عبو خطرا  اعتماعی به حساب میدوردست، حای دیگر آن

 ان ف اشاره کرده ح یو وعود آب و هوای  ها، عملکرد اکوسیستمسالمت انسان، مناقشه
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های بارانی آمازون در مقیاس وسیع که امسشال در برزیشل ششتاب گرفشت باعشث      مثالً در این گبار  آم ه قطع درختان عنگل

ای کشه همشواره ر وبشت    ششود و در منطقشه  ها میسوزی در عنگلاختالل در الگوی بار  و افبای  فراوانی خشکسالی و آت 

 ان ازدف  ن داشته امنیت آب را به میا ره میفراوا

شناسشن   میت مشی زیسشتی را بشه رسش   عواقب تغییر اقلیم و خطرا  محیط کم نگرانی ازها که کمهای مذاکرا  سران دولتاتاق

بشه   ها اق اماتی برای مقابله با این خطرا  بشه تالشویب برسش ف در ایشن گشبار  بشا اششاره       همان عاهایی هستن  که بای  در آن

پشذیری بیششترِ   ایااد تغییر اساسی در آین ه نبدیک منوط بشه مسشئولیت  »ای آم ه هایی برای کاه  انتشار گازهای گلیانهراه

 «ای استفتولی کنن گان اصلی گازهای گلیانه

ا این خطشرا     تا بتوانیم بها همکاری وعود داشته باشی عبههگوی  بای  در همهن ه میرئی  مامع عهانی اقتالاد بورگه برِ

توان  باعث ششود سشاختارهای مششارکتی ع یش ی ششکل      این تغییرا  می»ی این گبار  نوشت ن ه در مق مهمقابله کنیمف برِ

کنن ه و به چال  کشی ن هناارهای مربوط به مسشئولیت  های هماهنگها بر نآا بگیرد، اما در آین ه بسیار نبدیک تأکی  آن

 «مشتر  خواه  بودف

ی مامع عهانی اقتالشاد را  ی میا را  ساینهنامههای بی  از هبار نار از کسانی که پرس ای از پاسخر  چکی هدر این گبا

دهن گان ساکن اروپا و یک چهشار  از آنشان   درص  از پاسخ ۴۴ف بی  از دو سو  این افراد مرد بودن ف استآم ه، پر کرده بودن 

درصش (،   38هشای تاشار  )  دهن گان داشتن  بیش  ماین ه را در میان پاسخهایی که بیشترین نمتیالص اقتالاد بودن ف بی 

 درص ( بودن ف  1۵درص ( و دولتی ) ۲1دانشگاهی )

مشل  میا ره از میان میا را  عهانی موعشود در فهرسشت را بشا توعشه بشه دو عا      3۰نامه از افراد خواسته بودن  در این پرس 

 بن ی کنن فاحتمال وقوع و ش   اثر رده

کننش ه و بیششتر در   خوردف البته این تااو  کمتر در نوع میا را  نگشران های نسلی نیب به چشم میها تااو بن یاین ردهدر 

زیسشتی داده بودنش ف   عموماً وزن بیششتری بشه خطشرا  محشیط    تر دهن گان عوانده ف پاسخها خود را نشان میبن ی آندرعه

 های مرتبط با آلودگی در سال آین ه ش   بیشتری خواه  گرفتف  یماریزیستی مانن  گرمای ش ی  و بمیا را  محیط
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 تواند به کاهش منازعات انسانی منجر شود؟ خشکسالی میآیا 
دهش ؛ امشا   افشبای  مشی  بشار را در عوامشع   گیری منازعا  خشونتسالی احتمال شکلبراساس تالور غالب، تغییر اقلیم و خشک

 ان فای تازه خالف این قاع ه را نشان دادهپژوهشگران در مطالنه

ششود کشه بشا    فرض گرفته مشی  اغلب

تش ی  تغییرا  اقلیمی، خطر وقشوع  

بشار در  ی خششونت منازعا  مسلحانه

هششا یابشش ف سششالعهششان افششبای  مششی

ان  بسیاری از متیالالان هش ار داده

ششش ن بیشششتر وضششنیت  بششا سششیت 

ی محالشوی   وهوا و کاه  بازدهبآ

 کشاورزی، ممکن است با تناوب و خشونت بسیار بیشتر عنگی ن بر سر منابع و زمین را آغاز کنیمف

کنش   ای منتشر شش ه کشه اسشت یل مشی    تازگی مقالهفرض غالب یادش ه میالف هستن ف بهحال، برخی دانشمن ان با پی اینبا

تواننش   هشا مشی  ویژه ازآنااکه انسشان کنیم؛ بهتر از آن است که اغلب فکر میا  مسلحانه پیچی هارتباط بین تغییر اقلیم و منازع

 راهبردهایشان را براساس سود و زیان تغییر دهن ف

دهن  ممکن است در آین ه زمانی فرابرسش   های علو  هی رولوژی و اقتالاد خُرد پیشنهاد مینویسن گان مقاله با ترکیب نآریه

وهوای نامناسشب حشاکم اسشت، مبایشای     هایی که آبدنبال داشته باش ف در سالآب و غذا درواقع منازعا  کمتر را بهکه کمبود 

ششود اگشر آن   آمش ؛ امشا چشه مشی     دنبال اقلیم سیت، عنشگ خواهش   شود بهرو، گاته میاینعنگ اغلب بیشتر از صلح است؛ از

 های ب  روی هم انباشته شون ؟سال

وهوای خشن نیب تقریبا حتمی باش ، سالی و آبهای خشکهای اقلیمی ناگبیر افبای  یاب  و ت او  سالهرچه تکرار ناهنااری

قتالشاد خُشرد در   ا، کارششناس  میشل مولر ایشتن ش   افبای  یاب ف ی خشونت ممکن است بهکنن  هبینهنویسن گان تالور می

بودن حمله بشه زمشین همسشایه ایشن اسشت کشه پیشروزی داششتن         هرچیب، دلیل عذابفارغ از " دانشگاه کالیارنیا برکلی گات:

های اضافی عشذاب اسشت؛ امشا اگشر     سالی نامنمول باش ، داشتن زمینکن ف اگر خشکهای بیشتر در آین ه را تضمین میزمین

 "رودفی منازعه دوباره از بین میوتار باش ، انگیبههای آتی تیرهتما  سال

برای بررسشی   ۲۰۰9ی فرصتی استااده کردن  که در سال منآور آزمای  فرضیاتشان از م ل هبینهو همکاران  بهمولتر ایتن 

مننی منازعا  بیشتر اسشتف بایش  ایشن نکتشه را خا رنششان کشرد کشه        تر بهی خشکمبانی این ای ه  راحی ش ه بود که آین ه

بینشی در هشر بسشتر    یا پی « های کمّیگوییپی »بای  ابباری برای ها نان  آزمای  آن ور مشیص اعال  کردهنویسن گان به

 ر سر آب را بررسی کن فکن  مبایا و خطرا  منازعه بها تال  میی آنویژه در نآر گرفته شودف درعوض، مقاله

نشگ ششون ف   عدو گروه از کشاورزان را در نآر بگیری  که ممکن است بر سر کنتشرل زمشین و منشابع محش ود بشا یکش یگر وارد       

 های  فتهنویسن گان این موضوع را آزمای  کردن  که با سناریوهای بارشی میتلف چه اتااقی خواه  افتادف هرچن  یا
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منار شود، هیچ م رکی برای تأییش  ایشن ایش ه     توان  به منازعا  انسانیسالی میکن  خشک ور قطع اشاره میپژوهشگران به

 آبی همراه استفتی همیشه با کموعود ن اشت که ظهور چنین منازعا

منش  در  کاهششی قاعش ه   کرد؛ امشا وقتشی  بینی میی فرصت افبای  منازعه را پی بارشی، م ل هبینههای نامنمول کمدر سال

دیگشر، تغییشر اقلشیم    عبشار  کشردف بشه  بینی میهای مسلحانه را پی دسترسی به آب وعود داشت، م ل درواقع کاه  خشونت

عنوان مثال، اگر سشال  شویمف بهعنوان عوامل منطقی سازگار میای را در پی داشته باش  که با آن بهن هناار تازهتوان  تنییمی

 ش   زیاد ببینن فی فرصت حمله را بهممکن است هبینه بینی شود، کشاورزانبارشی دیگری پی کم

ای خطشی کشه   بشا رابطشه  هایشان درمقایسه؛ اما یافته«سازی دقیم واقنیت استساده»ها کنن  پژوه  آننویسن گان تأکی  می

گیشری تشیم   دهش ف براسشاس نتیاشه   تری را پیششنهاد مشی  سالی و منازعه وعود دارد، واقنیت پیچی هکنیم بین خشکگمان می

بش ف  یاتر ششود، تکرارششون گی منازعشا  لبومشا افشبای  نمشی      ثبا های اقلیمی بیبینی م لاگر بارن گی  بم پی »پژوهشی، 

توانش  افشبای  یشا کشاه      دهن ، احتمال منازعه مشی  ورکه افراد واکن  خود را با توزیع درآم  ع ی  وفم میدرعوض، همان

 «یاب ف

سشالی ممکشن اسشت بشر منازعشا       آورد که خششک حساب نمیپژوه  اخیر از منآر دامنه مح ود است و تما  تأثیرهایی را به

های کمتشر خشواهیم   ده  در دنیای در حال گرمای  شاه  عنگا  نشان نمیکن  مطالنهانسانی بگذاردف مولر ایتن تأکی  می

توان  احتمال عنگ را در برخشی منشا م افشبای     عنوان مثال، دیگر متغیرها نآیر مهاعر  اعباری براثر فق ان آب میبودف به

 ده ف

کنش  بشین   ست، اشاره مشی امنتشر ش ه  Environmental Research Lettersی نشریهی متااو  دیگری که در مطالنه

 وعود دارد و این کشور بسشته بشه اینکشه موفشم ششود     « همبستگی بسیاری»بار در ایای  متح ه اقلیم فاللی و عرایم خشونت

بشار  میلیون عر  خششونت  3/۲ح اکثر  ۲۰99و  ۲۰۲۰های توان  بین سالای را مح ود کن  یا خیر، میانتشار گازهای گلیانه

 ا انتآار داشته باش فبیشتر ر

 منتشر ش ه استف PNASی نشریههای پژوه  مذکور در یافته
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 آب: گاهی سادگی بهتر از پیچیدگی نیست؟ حکمرانی

ی بشازیگران عرصشه  کننش  بشا هش ف بهبشود مش یریت و رفتشار       زیست قوانینی وضع میهاست برای استااده از منابع محیطقرن

هشا باعشث   روی در وضشع آن نهایت قانون ع ی  واقناً اثر مثبتی دارد؟ یا زیادهخالوصی و اعتماعی در درازم  ف اما آیا وضع بی

و لوزان سویی  در تال  بشرای پاسشخ    ژنوهای شود؟ پژوهشگران دانشگاههای مباحم میپوشانیعمل و منار به ایااد هم سو

نتیاشه   بررسشی کردنش ف   ۲۰۰۶تشا سشال    1۷۵۰قوانین م یریت آب را در ش  کشور اروپشایی از سشال    ،هادادن به این پرس 

انش  در  هقشوانینی کشه بشرای بهبشود مش یریت منشابع وضشع شش          زیستی منتشر ش  و نشان داداقتالاد محیطکارشان در نشریه 

سشراناا  یعشث   ششود و  ابشر مشی  ششان بشا هشم بر   اینرسن ، چون تن اد اثرا  مثبت و مدرازم   سراناا  با هم به تنارض می

  تغییشرا  ا حکمرانشی رفت از این شرایط این است که دولت در ششیوه  ف در این هنگا  تنها راه برونشودفروپاشی سیستم می

 اساسی ب ه ف  

 
برای ارزیابی اینکشه  »کن : صحبت  را چنین آغاز می ژنوزیستی دانشگاه ی علو  محیطاز پژوهشگران مؤسسه توماس بولونبی

ها است و عبوی از آن ی قوانینی را در نآر گرفت که آن قانونآیا وعود قانونی در درازم   اثر مثبت دارد یا نه، بای  ماموعه

نبشع مشورد نآشر  دارد    ی اسشتااده از م در واقع قانونی که اثرا  مثبتی بشر نحشوه  « ها را تقویت یا میتل کن فنممکن است آ

هشای  ممکن است در تنامل با سایر قوانین اشاتگی ایااد کن  و عملکرد کل سیسشتم را میتشل کنش ف بشه ایشن پ یش ه هبینشه       

هشای تشراکن  عرضشی ممکشن اسشت      و در درازم   اثر منای این هبینشه » :افبای گوین ف این پژوهشگر میمی 1تراکن  عرضی

ی گشوییم تلشه  افت  که بشه آن مشی  تراز شودف در نتیاه اتااقی میکن  همبیشتر شود و با اثرا  مثبتی که قانون ع ی  ایااد می

ی رمشان یشا ماموعشه   ی کابسشتگی بشه دو عامشل اصشلی دارد: یکشی قلمشرو و حشوزه        حکمرانیپ  کیایت « پیچی گی نهادیف

کنیم )کمیت( و دیگری یک ستی در کار یا ا مینان از این کشه قشوانین   هایی که قوانینی برای م یریتشان وضع میبرداریبهره

 شون  )کیایت(ف  به درستی تبیین و اعمال می

                                                   
1 transversal transaction costs (TTCs) 
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 رسدی شکست میارتقا یابد در نهایت به نقطه ااگر نظام مدیریتی دائم

 حکمرانشی هشای  اث، استاد دانشک ه تحالیال  تکمیلی م یریت عمومی سویی  در دانشگاه لشوزان، نآشا   بولونبی و استاان نار

بشه دقشت بررسشی     ۲۰۰۶تا سال  1۷۵۰آب را در ش  کشور اروپایی )سویی ، بلژیک، اسپانیا، فرانسه، ایتالیا و هلن ( از سال 

مشیص کنیم آیا افبای  مح وده م یریت باعشث کشاه     کهه فمان از این مطالنه این بود »گوی  کردن ف پروفسور ناراث می

ن ع یش   تی اثرا  مثبتی را که قرار اسشت قشوانی  حپی  رود که  عاتوان  تا ب انا نه، و آیا میشود یانساا  در سراسر نآا  می

ن شش  کششور سشه    آب در ایش  حکمرانشی این پژوهشگران در رون  تکشاملی  « هفنالشناع قرارده  یا به دنبال داشته باشن  تحت

به  شول اناامیش ه و پش  از آن     18۵۰تا  1۷۵۰ی اول که شروع فراین  م یریت است از ی مابا تنریف کردن ف مرحلهمرحله

ان  و نسبتاً اثشرا   را داشته حکمرانیب ان  که حکم چارچوسال رکود اتااق افتادهف  در این مرحله قوانینی وضع ش ه ۵۰ح ود 

 ف   ان کمی بر نآا  داشته

ما در سشال  م یریت توسنه یافت و قوانینی که با دقت و وسواس وضع ش  اثرا  مثبت چشمگیری داشتف ا 19۵۰تا  19۰۰از 

ان ف این اثرا  باعث ش ن  انساا  سیستم کمتر ششود و  ایم که اثرا  منای غیرمستقیم ش   گرفتهای ش هوارد مرحله 198۰

اق در ایشن اتاش  »گویش   عایی که اثرا  منای عای اثرا  مثبت را گرفتن ف بولونبی مشی اثرا  مثبت قبلی کامالً خنثی گردد، تا 

 8۰ی در دهشه « رویکشرد ع یش  مش یریت عمشومی    »ی وضع قوانین ع ی  بسیار زیاد افتاد، میالوصشاً پش  از تالشویب    نتیاه

ش ن  به  ور غیرمسشتقیم  الویب میای یک ناحیه ولی با توعه به عوامل میتلف تشمار که گاهی برایااد قوانین بی« میالدیف

وری و شاافیت در م یریت ش  و در نهایت موعشب اخشتالل در عملکشرد    بر م یریت آب اثر منای گذاشت و باعث کاه  بهره

تر و در نتیاه، برای ایااد همان یک ذره اثرا  مثبت هم مابور شش ن  قشوانین بیشش   »گوی  سیستم گردی ف ناراث در ادامه می

 «یااد کردن فاکنن  و خطر میتل کردن سیستم را افبای  دادن  و دور با ل  بیشتری تالویب

 اصالح سیستم توسط دولت

و لشوزان   هشای ژنشو  ی پژوهششگران دانششگاه  لنشه آب مش ا  رو بشه بهبشود نیسشتف مطا     حکمرانیرغم ذهنیتی که وعود دارد، به

ان ، قشوانینی کشه در واقشع بشه منآشور      ده  که به خا ر تالویب قوانین ع ی  پی در پی به وعود آم ههایی را نشان میمناقشه

ی شکسشت  نقطشه  یم بشایخره بشه  ن رویه ادامه دهش اگر با همی»ده  افبای  کارایی سیستم وضع می شون ف بولونبی هش ار می

-کال  محشیط   مسئولیت مقابلشه بشا مشش   های دولتی بایکنیم حکومت و سیاستا فکر میرسیمف به همین دلیل است که ممی

توان از تالویب قوانین مابایی کشه اصشطکا  و عش   قطنیشت     آب را هم بر عه ه بگیردف ب ین ترتیب می حکمرانیزیستی در 

پروفسشور نشاراث نتیاشه    « آوردف ودنش نی در م یریت سیستم بشه وعش  ون ممکن است مواننی رفعکنن  پرهیب کرد، چایااد می

 «دی را به هیچ وعه نبای  بر قوانین حکومتی ارعحیت دادفقوانین قراردا»گیرد: می

 ادامه خبر لینک خبر

 م یریت منابع آب موضوع 

 https://www.sciencedaily.com منبع 
 1۰/۰1/۲۰۲۰ تاریخ خبر 

 بازگشت به فهرست

 

https://www.sciencedaily.com/releases/2020/01/200110101041.htm
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 خارجیترین اخبار کوتاه مهم
2019 was the second-hottest year on record 

2019 was the second-hottest year ever recorded, NASA, NOAA, and the World Meteorological 

Organization confirmed today. It’s a fittingly disastrous close to the hottest decade on record.  

The only year that beat out 2019 was 2016. That year saw global average surface temperatures that 

were just 0.04 degrees Celsius higher than 2019.  

2019 broke other records as well. Europe experienced its hottest year since record-keeping began. It 

was the warmest year documented for the oceans, according to a study published in the journal 

Advances in Atmospheric Sciences. It was also the second-wettest year in the US, NOAA reported 

last week.  

 

2019 was the 43rd year in a row with above-average global land and ocean temperatures. The five 

hottest years since record-taking began in 1880 have all taken place since 2015. The trend toward 

higher and higher temperatures, and the certainty with which it’s being documented, is significant. 

“The main thing here is not really the ranking, but it’s the consistency of the methodology and the 

consistency of the long-term trends,” said Gavin A. Schmidt, director of NASA’s Goddard Institute 

for Space Studies, during a call with reporters. He also said that those upward trends are essentially 

“100 percent” attributable to human activity. 

Burning fossil fuels has already heated up the planet to 1 degree Celsius above preindustrial levels 

(during the latter half of the 19th century). The 2015 Paris climate accord sought to limit warming 

from rising 2 degrees, but scientists have since argued that, by then, the world could lose 99 percent 

of its coral reefs and see 70 percent of its coastlines shrink under rising sea levels. The World 

Meteorological Organization predicted that current levels of carbon dioxide emissions will likely get 

the world up to somewhere between 3 to 5 degrees of warming by the end of the century. 

 

 
 

https://www.theverge.com/2020/1/15/21065751/nasa-noaa-2019-second-hottest-year-climate-change-record
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 ، دومین سال گرم ثبت شده تاکنون ۲0۱9سال 

ش ه ین سال گر  ثبتدوم ۲۰19ان ، سال تازگی ناسا، نوآ )اداره ملی اقیانوسی و عوی آمریکا( و سازمان عهانی هواشناسی تأیی  کردهبه

آن  ودف درب ۲۰1۶تر بود، سال گر  ۲۰19ش ه استف تنها سالی که دمای آن از دمای ترین دهه ثبتتاکنون استف این سال بیشی از داغ

ن آغشاز  از زمشا  رکورد دیگری را نیب شکست و ۲۰19بودف سال  ۲۰19سانتیگراد بایتر از  درعه ۰۴/۰سال، متوسط دمای سطحی عهانی 

  ترین سال خود را تاربه کردفثبت رکوردهای دمایی، اروپا گر 

تشرین سشال   یشن سشال، گشر    امنتشر ش ه است،  Advances in Atmospheric Sciencesی ای که در مالهبراساس نتایج مطالنه

 ر آمریکا نیب بودفش ه د، دومین سال گر  ثبت۲۰19ها نیب بوده استف به گبار  نوآ، سال ش ه برای اقیانوسثبت

 ه از زمشان ثبشت  کش امین سال متوالی بود که در آن دمای زمین و اقیانوس بایتر از میانگین بودف تما  پشنج سشال گرمشی    ۴3، ۲۰19سال 

بن ی نبوده بلکه ی مهم رتبهی کارشناسان، مسئلهگاتهداده استف بهبه بن  رخ ۲۰1۵ثبت ش ه، همه از سال  188۰رکوردها یننی سال 

از درصش  ناششی   1۰۰گویش  کشه ایشن رونش های صشنودی      مشی ناسا ی مطالنا  فضایی گودارد ، م یر مؤسسهاشمیتثبا  این رون  استف 

شش ن گشر  کشرده    درعه بایتر از دمشای بشی  از دوران صشننتی    1های فسیلی دمای زمین را های انسانی هستن ف مالرف سوختفنالیت

درعه بایتر از سشطح پشی     ۲پاری ، مح ود کردن میبان افبای  دما تا ح ی است که تا بی  از  ۲۰1۵ی سال استف ه ف توافم نامه

های مرعانی را از درص  از صیره 99کنن  که در چنین وضنیتی، عهان از دوران صننتی ش ن افبای  نیاب  اما دانشمن ان است یل می

   سطح دریا قرار خواهن  گرفتفتأثیر افبایدرص  از خطوط سواحل تحت ۷۰دست خواه  داد و 

اکسی  موعب خواه  ش  که دمشای زمشین تشا پایشان     دیبینی کرده است که سطوح فنلی انتشارا  کربنسازمان عهانی هواشناسی پی 

 درعه افبای  پی ا کن ف   ۵تا  3قرن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بازگشت به فهرست
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جهانی بازبینی در مدیریت و تخصیص آبموارد  :شیمطلب آموز  
ای هشای بیش  آب در هشر کششور اسشتف کششوره      ترین فنالیتترین و حساسهای میتلف یکی از مهمم یریت و تیالیص آب در بی 

 تالشحیح  را زامششکل  مشوارد  کشه  ان توانسته و ان داشته اذعان آب تیالیص و م یریت میتلف در  ول زمان نسبت به اشتباها  خود در

 .ایمبررسی برخی از این تاارب پرداختهبه مقاله ف در این کنن 

در بسیاری  آب آشامی نیهای میتلف در کشورهای آسیایی دارد؛ برای مثال نق  مهمی در تأمین تقاضای آب بی های زیرزمینی آب

 رخشی نقشاط همچشون   بشودف به عالوه در تأمین می های زیرزمینیهای آبله عاکارتا، هانوی و پکن از سارههای شهری از عماز ماموعه

ه  ی بشه آب چشا  کامبوج و بنگالد  بسیاری از عوامعِ روستایی به دلیل دسترسی ن اشتن به شبکه توزیع آب آشامی نی، وابستگی ش ی

 .تهاسش یم انسشان مستق تر از مالرف آن برای رفع نیازهایهای زیرزمینی توسط صنایع، شایعدر منا م ببرگ شهری، استااده آب دارن ف

مش یریت و   های زیرزمینی، تاکنون تأکی ها بیشتر بر توسنه ایشن بیش ، بش ون تمرکشب مششیص بشر      با وعود این وابستگی ش ی  به آب

بشانکو ،   تیالیص آب صحیح و مناسب آن، بوده است؛ این امر منار به تیلیه و تیریب این منبع، فرونشست زمین در منشا قی چشون  

ز در بسشیاری ا  های زیرزمینشی ینی در یهور پاکستان، آلودگی آبهای زیرزممین سیتی و توکیو، کاه  سطح آببی، شیبان ونگ ان ون

ششکال  و  مین سیتی شش ه اسشتف بشرای غلبشه بشر ایشن م      ها در شهرهایی چون بانکو  و شیای آسیایی و ناوذ شوری به این آبشهره

هرهای زیشر  هشای زیرزمینشی در شش   اتی برای کنترل برداششت و مالشرف آب  انین و مقررمسائل، برخی کشورهای آسیایی اق ا  به وضع قو

 .ان کرده

 

 برزیل پارانا، رودخانه آبریز حوضه در برنامه ترویج و گسترش آب مناسب

 (مسئله آب: تیریب محیط زیست در منطقه رودخانه مرزی برزیل و پاراگوئه )پارانا

زدایشی و  دگی، عنگشل های اساسی چون آلوای که با چال وضه آبریب رودخانه پارانا، منطقهبرزیلی حدر بی   ۲۰۰3این برنامه در سال  

اق ا   کیاین برنامه  های کشاورزی و افبای  تأثیرا  تغییرا  آب و هوایی مواعه بود، آغاز ش فزیستی دراثر گستر  فنالیتتنبل تنوع

اصشلی   ستهغیرمتمرکب، ه-نانان میتلف در سطح حوضه آبریب بود که م یریت مشارکتیها بین ذیمشارکتی، همراه با تسهیم مسئولیت

 .رودشمار میآن و هموار کنن ه مسیر دستیابی به موفقیت به

منلمشان،   نانشان ششامل کششاورزان،   ای از ذیای راهبشردی بشا حضشور دامنشه گسشترده     هش برنامه م یریت و تیالیص آب، کمیتهذیل این 

هر واقشع در  شش  ۲9ششهری در  -های ف رال و ایالتی و نیب نهادهشای مش نی  ی، رهبران مذهبی، نماین گان دولتمع محلسیاستم اران، عوا

 مش یریت  ه ف با ختالفساز ایااد فضای باز گاتمانی همراه با اق اما  اصالحی در موارد وعود اآبریب پارانا تشکیل ش  که زمینه حوضه

 و  یریتم در را زیر چهارگانه وظایف نانان ذی از ماموعه هرف است ش ه تشکیل زیست،محیط از مؤثر حااظت و آب منابع بهتر
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 :دارن  عه ه بر آب تیالیص 

 .کنن می مطرح را برداری از آبای ماموعه خود در زمینه نوع بهرههاولویت –

 .کنن کنن گان را تنآیم مینق  مشارکت –

 .کنن قلمرو موردنآر اناا  گیرد مشیص میه بای  در هایی را کنوع و دامنه فنالیت –

 .کنن نهایی به دست آم ه را ارزیابی میها نآار  دارن  و نتایج بر فرآین  اناا  فنالیت –

 ر منمول شش ه یکپارچگی سات وسیت ابناد آموزشی و اعتماعی این برنامه، سبب ایااد تغییراتی مؤثر و ع ی در سناریوی کسب و کا

ز ار اعشرای بشی    زیست یک ب ه بستان پذیرفته ش ه در فرآین  توسنه اقتالادی استف این برنامه عالوه بیب محیطدر آن، تیر است که

کای آمری کشورهای ای مناسبی تب یل ش ه است که امروزه در دیگر منا م برزیل و برخیحوضه آبریب پارانا، به م ل توسنهیک دهه در 

 .شودیتین و آفریقا اعرا می

 شورای همکاری خلیج فارس: مدیریت پایدار منابع آبکشورهای 

 وری پایین آب عرضه ش همسئله آب: بهره

هشا،  کشن رینشیهای تأمین آب ازعمله آبکاری خلیج فارس در زمینه زیرساختهای سنگین کشورهای شورای همگذاریباوعود سرمایه

و  الرف، بازیافشت و میبان مؤثر بودن آب در مراحل میتلف عرضه، م ها، توعه کافی بر چگونگییبا  تالایه آب، اح اث س ها و چاهتاه

همه  عرضه آب در سنتیِ م یریتمالرف ما د وعود ن اشته است؛ لذا حرکت به سمت استااده پای ار از آب، با نگاهی دوباره به رویکرد 

  یی غالب در باالوه، وعود سیستم یارانهستف به عها و افبای  آگاهی عامنه برای کاه  مالرف غیرعقالنی آب، ضرور  یافته ابی 

ا را ضشروری  وری آب برای دستیابی به ح اکثر کارآیی هر متر مکنشب آب مالشرف شش ه در ایشن کششوره     آب، لبو  تمرکب بر بهبود بهره

 :ان شورهای مذکور به اعرا گذاشته ش هساخته استف در همین راستا اق اما  عملی زیر در ک

 شهری از  ریم بهبود شبکه های توزیع آب شهری و کاه  آب ه ر رفته؛کاه  آب غیردرآم ی -

 م یریت پساب ها و آب صننتی؛ 

 اصالح مالرف آب و سیاست های بی  کشاورزی 
 

 
 

 علو  آب مهن سی انامن تیالالیمنبع: 

 

 فهرستبازگشت به 

 

 

http://waterse.ir/rev-water-world/
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