
 

 بحران آب در ایران  ماخذشناسی

 شناسیدانشجوی دکتری انسان -رسول محسن زاده

 مقدمه:

باشد. ما بندی آثار مربوط به پدیده یا مساله مورد نظر محقق میهدف عمده در هر ماخذشناسی، ارائه و دسته

ارائه شده در این مورد را به  له بحران آب وارد شده و برخی کتببا همین هدف، تالش نمودیم  به مسئ

شناسی و فرهنگ معرفی نماییم. اما پیش از ورود به مسئله ذکر چندنکته ضروری است. نخست مخاطبان انسان

شناسان و اند و از این جهت، ما اعم از انسانها و علوم متعددی به این مسئله ورود کردهرشتهاینکه 

.  جغرافیا، علوم زراعت، مهندسی آب، شهرسازی، ایمکرده شناسان کم و بیش در این مورد تعللجامعه

کند و البته ما نیز چنین ادعایی مدیریت و غیره. این پراکندگی، ارائه یک ماخذشناسی جامع را غیرممکن می

ی شناسی و تعلق پاردایمی خاصی به مسئلهنداریم. هر یک از علوم ذکر شده با استفاده از مفاهیم، روش

دهد که اغلب این آثار، در اند. با این همه، جستجو در آثار نشان میریسته و ورود پیدا نمودهبحران آب نگ

اقل در این اند و ما حدی آب نگریستهنگر به مسئلهی دانشجویی و با رویکرد جزیینامهفرم مقاله یا پایان

همین وب سایت منتشر قصدی برای ذکر این آثار نداریم. در بخش دوم ماخذشناسی که در ماخذشناسی 

خواهد شد ماخذشناسی پژوهشی آثار مربوط به بحران آب منتشر خواهد شد که مختص به آثار فارسی منتشر 

 های پژوهشی خواهد بود. نامه و طرحجستار، رساله، پایان شده در قالب مقاله،

آثار  ی علوم اجتماعیدر حوزه اجتماعی شده است، اییمسئله آب اکنون مبدل به گفتیم که با این وجود که

با  شناسی بسیار مشهود است. ر انسانصوصاً دشود. این ضعف خیافت نمی در قالب کتاب درمورد آنچندانی 

این وجود که آثار بسیار زیادی درباره وجوه اجتماعی و فرهنگی آب در کشورهای غربی منتشر گردیده در 

ی پژوهشی و چه در قالب تحلیلی،  کتب چه در حوزهمبود ک ی این آثار نیست. کشور ما خبری از ترجمه

چنان مشهود است که به نظر علوم اجتماعی مسئله آب را به علوم فنی و مهندسی واگذار نموده است. از این 

کار خود را به هیچ وجه به  آثار اشاره نماییم و کلیهبه از سویی  ایم خذشناسی تالش نمودهدر این ما جهت 



ی آب مانند  ی حوزه ایم آثار متخصصان برجستههمچنین ما تالش نموده محدود ننمایم. علوم اجتماعی

ی آب دارد، آثار پرویز کندوانی با  نگاری به مسئله نژاد که رویکرد مردم کارهای ارزشمند جواد صفی

رم آثار مورد ی آب مانند ناصر کرمی و کاوه مدنی را فارغ از ف ی حوزه رویکرد جغرافیا و کارشناسان برجسته

 اشاره قرار دهیم. 

و همچنین  ، محل نشر و عنوان انتشاراتیدر این ماخذشناسی عنوان اثر، تاریخ انتشار، نویسنده، مترجمدر پایان 

ر هر منبع معرفی شده، کوشش در بخش آخ عالوه بر موارداند. تعداد صفحات مورد اشاره قرار گرفته

دهیم که امید است راهگشای  و نویسنده کتاب یا مقاله درباره اثر توضیحاتی در حد امکان، ایمنموده

 خوانندگان باشد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 (7831)ننظام آبیاری سنتی در نایی عنوان :

 نژاد، جوادصفی پدیدآور اصلی:

 تهران، کمیته ملی آبیاری و زهکشی وضعیت نشر/تهیه:

 595تعداد صفحات  مشخصات ظاهری:

ای اصفهان و چهارمحال و بختیاری نوشته شده این کتاب به سفارش شرکت سهامی آب منطقه  :توضیحات

 است.  

 

 (7891)کاریز در ایران و شیوه های بهره گیری از آن عنوان :

 صفی نژاد، جواد پدیدآور اصلی:

 تهران، انتشارات پویه مهر اشراق وضعیت نشر/تهیه:

 383تعداد صفحات مشخصات ظاهری:

فصل تدوین شده و به مثابه یک فرهنگنامه ابعاد  ۲۲صفحه و  383کتاب کاریز در ایران در  :توضیحات

در این کتاب زوایای مختلف قنات از جغرافیای آن تا تاریخ،  .مختلف قنات های ایران را تشریح کرده است

قنات از جغرافیای آن  از فناوری های حفر تا نظام های مترتب بر حفر و بهره برداری و مدیریت آن، از پیکرۀ

تا تاریخ ، از فناوری های حفر تا نظام های مترتب بر حفر و بهره برداری و مدیریت آن، از پیکرۀ قنات تا 

سازه های مرتبط با آن ، از غذای مقنیان تا محل زندگی آنان ، از سنجش زمان تا اندازه گیری آبدهی قنات ، 

شک و نیمه خشک تا کشاورزی در این نواحی و .... مورد بحث و از نفقه تا حقابه، از آبیاری در مناطق خ

 .بررسی قرار گرفته اند

 

 (7859)های آبیاری سنتی در ایراننظام عنوان :

 صفی نژاد، جواد پدیدآور اصلی:



 آستان قدس رضویمشهد،  وضعیت نشر/تهیه:

 ۲11تعداد صفحات  مشخصات ظاهری:

مقاله تشکیل شده و هر فصلی مربوط به آب و وضع آبیاری فصل به صورت  17کتاب حاضر از  :توضیحات

آید. در این کتاب ایی از ایران است و از این جهت یک کار مردم نگاری بی سابقه به حساب میسنتی منطقه

 نژاد قرار گرفته است. ها و باورهای بسیار جالبی مانند ازدواج با قنات مورد اشاره و توصیف صفیسنت

 

 بنه، نظام های زراعی سنتی در ایران عنوان :

 صفی نژاد، جوادپدیدآور اصلی:

 (7819تهران، انتشارات امیر کبیر) وضعیت نشر/تهیه:

 531تعداد صفحات  مشخصات ظاهری:

اثر کاری مردم نگارانه در مورد شیوه کاشت، داشت و برداشت محصول در دوران پیش از این  :توضیحات

اصالحات ارضی را به خوبی تشریح می کند. همچنین در این اثر نحوه مالیت گرفت از آب و تقسیم آن به 

 خوبی تشریح گردیده است. 

 

 واژه نامه قناتعنوان :

 د، جوادآغاسی، عبدالوحید و صفی نژا پدیدآور اصلی:

 (7819تیزد شرکت سهامی منطقه ای یزد) وضعیت نشر/تهیه:

 771تعداد صفحات :  مشخصات ظاهری:

 به چاپ دوم رسید.  7838این اثر در سال  :توضیحات

 

 بررسی ابعاد تاریخی فرهنگی قنات در ایران عنوان :

 باقری اهرنجانی، پروین پدیدآور اصلی:

 ب منطقه ای یزد.یزد: شرکت سهامی آ وضعیت نشر/تهیه:



 تعداد صفحات: اثر حاضر به صورت مجموعه مقاالت ارائه گردیده است.  مشخصات ظاهری:

 جلد منتشر گردیده است.  ۲این اثر در  :توضیحات

 

 (7819)ارزش اقتصادی قنات و مقایسه آن با چاه عنوان :

 باقری، محمد ابراهیم و روزبه مجید پدیدآور اصلی:

 یزد: شرکت سهامی آب منطقه ایی یزد. وضعیت نشر/تهیه:

 این اثر به صورت مجموعه مقاله در همایش قنات منتشر گردیده است.  توضیحات:

 

 داریسازی و قناتقنات عنوان :

 بهینا، عبدالکریم پدیدآور اصلی:

 تهران : مرکز نشر دانشگاهی وضعیت نشر/تهیه:

 ۲81تعداد صفحات: مشخصات ظاهری:

 به طور عمده در زمره آثار مهندسی بهداشت قرار می گیرد. این اثر  توضیحات:

 

 (781۲)قنات و ارزش اقتصادی آن، نمونه شهر گناآباد عنوان :

 پاپلی یزدی، محمد حسین پدیدآور اصلی:

 مشهد: آستان قدس رضوی وضعیت نشر/تهیه:

  707شماره  - 781۲تابستان  ;مجله: جستارهای ادبی   مشخصات ظاهری:

پی دی اف این اثر در اینترنت وجود دارد. اثر حاضر از جهت پرداخت به قنات گناباد و  :توضیحات

 آید. ی آب به شمار میشناسی مهم در حوزهکارکردهای اقتصادی و اجتماعی آن یک اثر انسان

 

 (7811)آب تهران عنوان :

 تکمیل همایون، ناصر پدیدآور اصلی:



 ها و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه تهران: سازمان مطالعه وضعیت نشر/تهیه:

 منتشر گردیده است. 7811و آذر  7811این اثر در مجله پیام نیرو فروردین  مشخصات ظاهری:

 باشد. های قنات میهای تهران و وقف نامههران مجموعه مقاالتی درباره قناتآب ت توضیحات:

 

 آب در تمدن ایران و اسالم عنوان :

 ساعدلو، هوشنگ: پدیدآور اصلی

 1مجله راهنمای کتاب. سال هفدهم. شماره  وضعیت نشر/تهیه:

  مشخصات ظاهری:

 باشد.: نسخه پی دی اف این مقاله در اینترنت موجود میتوضیحات

 

 (7833)های پنهانیاستخراج آب عنوان :

 حاسب کرجی، ابوبکر محمد بن الحسن پدیدآور اصلی:

 علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تهران، پژوهشگاه وضعیت نشر/تهیه:

 مشخصات ظاهری:

، توسط ابوبکر سامانیان م، در دوره 911ق/ 855در حدود سال  استخراج آب های پنهان کتاب :توضیحات

بوده است.  کرج )حسین( حاسب کرجی به زبان عربی تالیف شده است. این نویسنده اهلمحمد بن حسن 

گیری  داده و وسایل اندازه کاریز انجام گیری شیب کف های دقیقی برای اندازه نقشه برداری ابوبکر کرجی،

های پنهان  است. کتاب استخراج آب ای را اختراع کرده دایره تراز و یاب زاویه یاب،  دقیقی از جمله ارتفاع

، از حسین خدیوجم ، توسطپرویز ناتل خانلری به توصیه استاد 7815کرجی، در سال 

 است تصحیح شده احمد آرام برگردانده و به وسیله استاد فارسی به عربی زبان

 

 (7811)آبیاری عنوان :

 سعیدی، عباس پدیدآور اصلی:

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D8%AC
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87_%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DB%8C%D8%A7%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B2_%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%84_%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%84%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%AE%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%AC%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85


 (7811تهران : مرکز دائره المعارف بزرگ اسالمی) وضعیت نشر/تهیه:

 ۲50تعداد صفحاتمشخصات ظاهری:

 منتشر گردیده است. 7این اثر در بخش دایره العمارف بزرگ اسالمی، ج توضیحات:

 

 (7851)های جغرافیایگزارش عنوان :

 کندوانی پرویز پدیدآور اصلی:

 ران: انتشارات دانشگاه تهرانته وضعیت نشر/تهیه:

 30تعداد صفحات مشخصات ظاهری:

کتاب حاضر، کار میدانی کندوانی درباره خاک های کویر لوت است. کندوانی اما در این اثر به  :توضیحات

 شبکه ی آب های روان حاضر در دشت لوت می پردازد. 

 

 (خاک، آب، پوشش گیاهی و اوضاع کشاورزیشهداد تا ده سلم) عنوان :

 کندوانی، پرویز پدیدآور اصلی:

 دانشگاه تهرانتهران انتشارات  وضعیت نشر/تهیه:

 717تعداد صفحات کتاب مشخصات ظاهری:

دکتر کردوانی در این گزارش علمی، خواننده را با منطقه مغرب لوت )شهداد( تا شرق آن)ده  :توضیحات

سلم( و همچنین قسمتی از منطقه غربی لوت )شهداد تا معدن نمک( آشنا می سازد. در این بررسی، خاک، 

ضع کشاورزی و امکان بهره برداری بیشتر از زمین و آب و باالخره وضع آب و پوشش گیاهی و همچنین و

دامداری، از غرب تا شرق لوت مورد مطالعه قرارگرفته و با توجه به نتایج حاصله و شرایط اقلیمی، 

جغرافیایی، اجتماعی و اقتصادی محل، و نیز امکانات موجود، پیشنهادهایی در جهت بهبود وضع منطقه در 

مختلف، بویژه از لحاظ حفاظت خاک و وضع کشاورزی و دامپروری ارایه شده است. کتاب  زمینه های

 و یک پیوست است. چهار فصل دارای 

 



 (مطالعاتی درباره اثرهای انسان و عوامل طبیعی در پیشروی بیابان لوتبیابان) عنوان :

 کندوانی پرویزپدیدآور اصلی:

 طق کویری و بیابان های ایرانمرکز تحقیقات منا :تهران وضعیت نشر/تهیه:

 91تعداد صفحات کتاب: مشخصات ظاهری:

در این اثر، کردوانی ابتدا درباره اوضاع طبیعی و همچنین تعداد ساکنان حواشی مختلف این  :توضیحات

بیابان و انواع معیشت آنها اطالعاتی به دست داده و سپس پیشروی بیابان در نتیجه تأثیر عوامل مختلف را 

 .بررسی قرار داده و در ادامه به اقدامات مؤثر در مبارزه علیه پیشروی این بیابان بزرگ پرداخته استمورد 

چگونگی پیشروی طبیعی بیابان لوت/مختصری درباره تعداد ساکنان حواشی لوت و انواع معیشت آنها/ کلیات

 نه کتاب را تشکیل می دهندبیابان )کویر( و مبارزه با پیشروی بیابان )کویر( / مطالب فصل های چهارگا

 

 (7851)خاک و محیط زیست عنوان :

 کندوانی، پرویزپدیدآور اصلی:

 : انتشارات دانشگاه آزاد ایران تهران وضعیت نشر/تهیه:

 11تعداد صفحات مشخصات ظاهری:

در مجموعه آموزشی خاک و محیط زیست، سعی شده است کلیه عوامل و علل مؤثر در کاهش  توضیحات:

حاصلخیزی، افزایش شوری، فرسایش و آلودگی خاک ها و همچنین اثرهای شوم آنها در زندگی انسان 

حفاظت »مورد بررسی قرار گیرد و برای جلوگیری از این تغییرات کیفی و کمی خاک، یا به عبارت دیگر 

، راههای مناسب و عملی ارایه شود. کتاب در چهار فصل سامان یافته است. ابتدا شروع مختصری «خاک

درباره عوامل مؤثر در تشکیل خاک داده شده و در فصل دوم، تغییرات کیفی خاک در جهت منفی، یعنی 

عوامل کاهش حاصلخیزی بدون فرسایش مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل سوم، از فرسایش خاک و 

مؤثر در آن و همچنین راههای مبارزه با فرسایش صحبت شده و باالخره در فصل چهارم، با چگونگی آلوده 

شدن خاک از طریق مواد مورد استعمال در کشاورزی و صنعت و همچنین فضوالت شهری و اثرهای 



گیری از آلودگی خاک نامطلوب آن آشنا می شویم. در خاتمه این فصل، از پیشنهادها واقداماتی که در جلو

مؤثرند، آگاه می شویم. کتاب دارای آزمون های پاسخ نگاری، خودآزمایی و آزمون های پاسخ گزینی 

 .است

 

 (جلد اول، ویژگی های اقلیمی، علل خشکی، مسایل آب و غیرهمناطق خشک) عنوان :

 کندوانی، پرویزپدیدآور اصلی:

 5. چ دانشگاه تهران مؤسسه انتشارات و چاپتهران:  وضعیت نشر/تهیه:

 819تعداد صفحاتمشخصات ظاهری:

در بخش نخست کتاب، ویژگی های اقلیمی مناطق خشک و نیمه خشک که منشاء اصلی مسایل  توضیحات:

است مورد شناخت قرار گرفته و آنگاه علل و عوامل مؤثر در خشکی آب و هوا و چگونگی به وجود آمدن 

کردوانی در این قسمت از کتاب راهکارهای متنوع زندگی و تولید را مناطق خشک تشریح شده است. دکتر 

در مناطق خشک مورد بررسی قرار داده است. در بخش دوم کتاب، منابع مختلف آب و مسایل استفاده از 

 آنها بررسی شده، مبحثی نیز به صرفه جویی در مصرف آب اختصاص یافته است.

در، و نیز راههای ارایه خدمات به روستاها و در مناطق خشک و مسایل ایجاد شهر و شهرک در روستاهای ما

 از قسمت های افزوده شده به این اثر است.« بیابان»بویژه کویری و بیابانی و نیز طرح مباحث جدیدی درباره 

 

 (خاک ها طبقه بندی جغرافیایی و مسایل بهره برداری از آنها: ۲مناطق خشک) ج  عنوان :

 نی، پرویزکردوا پدیدآور اصلی:

 7817- ۲چ  مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهرانتهران:  وضعیت نشر/تهیه:

 1۲3تعداد صفحات مشخصات ظاهری:

کردوانی در این اثر، طی سه بخش و سیزده فصل، با توجه به تقسیم بندی سه گانه خود از مناطق  توضیحات:

 خشک:

 الف: بیابان ها یا مناطق خیلی خشک



 ب: مناطق خشک

و تعریف هریک از آنها، توضیح می دهد که در هر سه منطقه یاد شده، ممکن است « مناطق نیمه خشک»ج: 

خاک های تحت تأثیر شدید نمک یا خاک های کویری وجود داشته باشد، چون خاک های تحت تأثیر 

طح شدید نمک، از ویژگی های مناطق خشک است و این خاک ها به اشکال و تیپهای مختلف و اغلب در س

های وسیع وجود دارد، طبعاً بهره برداری از آنها همواره توأم با مسایل و مشکالت فراوانی بوده است. از این 

رو، مؤلف کوشیده است تا این خاک ها را با دقت بیشتری مورد مطالعه قرار دهد. دکتر کردوانی به طور 

ها و کویرهای شور، ب: خاک ها کلی خاک های خشک را به دو دسته کلی تقسیم کرده است. الف: خاک 

و کویرهای قلیایی. وی سپس ضمن شرح خصوصیات هریک از این دو، راههای عملی برای اصالح، احیاء و 

آباد کردن انواع و تیپهای مختلف آنها را ذکر کرده است. آخرین فصل کتاب، به بهره برداری از ریگزارها، 

 آنها اختصاص داده شده است.رس زارها، ماسه زارها و هدف بهره برداری از 

 

 ژئو هیدرولوژی عنوان :

 کردوانی، پرویزپدیدآور اصلی:

  7811-۲تهران: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران. چ  وضعیت نشر/تهیه:

 859صفحات  تعدادمشخصات ظاهری:

کردوانی درپیشگفتار کتاب، با توجه به رشد روزافزون جمعیت دنیا و در نتیجه، مصرف زیادتر  توضیحات:

درصد آب شور کره زمین در دریاها و اقیانوس ها 91آب و ثابت بودن مقدار آب کره زمین، می نویسد: 

ه نیست. از تجمع یافته است. دو درصد به صورت یخ های قطبی است که آن هم درشرایط موجود قابل استفاد

یک درصد باقیمانده را آب های زیرزمینی تشکیل می دهند. مصرف زیاد آب زیرزمینی باعث شده است که 

دربسیاری از نقاط جهان، از جمله در کشورها، سطح آب زیرزمینی به شدت پایین برود، بسیاری از چاهها و 

وی می کند. از طرف دیگر براثر دیگر منابع آبی خشک شود و آب شور درسفره های آب زیر زمینی پیشر

مصرف زیاد آب درمراکز جمعیتی و صنعتی، قسمت قابل توجهی از آب زیرزمینی آلوده می گردد و این 



آب های زیرزمینی را آلودگی یعنی غیر قابل استفاده شدن آب های زیرزمینی. بنابر این دو خطر بزرگ 

 .تهدید می کند

آلودگی شدید، درنتیجه توسعه -۲یل دستیابی سهل و آسان به آنِاستخراج و مصرف بیش از حد، به دل -7

 شهرها و مراکز جمعیتی.

 

جلد اول، آب های سطحی و زیرزمینی و مسائل بهره برداری از  7منابع و مسائل آب در ایران)ج:  عنوان :

 (آنها

 کردوانی، پرویزپدیدآور اصلی:

 7837 -1. چ تهرانمؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه  وضعیت نشر/تهیه:

 171: تعداد صفحاتمشخصات ظاهری:

دراین اثر، مؤلف انواع مختلف منابع آب های سطحی، زیرزمینی و مسایل بهره برداری از آنها را  توضیحات:

 مورد بررسی قرارداده است.

سطحی نگاهی کلی به مسایل آب و راه حل های آن درایران/ اهمیت منابع و میزان آب درایران/ آب های 

ایران/ راههای مهار کردن و بهره برداری بیشتر از آب های سطحی جاری و مسایل آن/ و چشمه، قنات، چاه 

 و مسایل آنها/ بخش هایی از فصل های سیزده گانه این کتاب را تشکیل می دهند.

 

 

 (از آنهاجلد دوم، آب های شور، مسایل و راههای استفاده  ۲منابع و مسائل آب در ایران)ج::  عنوان 

 کردوانی، پرویز پدیدآور اصلی:

 7817نشر قوس.  تهران:ه: وضعیت نشر/تهی

 ۲31: تعداد صفحاتمشخصات ظاهری:

در این کتاب سعی شده است ضمن شناخت کامل ویژگی های آب شور و راههای شور شدن  توضیحات:

ان شود. مباحث مربوط به آب و خسارات ناشی از آنها، راههای استفاده مستقیم از آب های شور کشور بی



راههای شیرین کردن آب های شور و مسایل آن و همچنین استفاده از دریا به عنوان زمین و ایجاد )مزارع 

 .، درخلیج فارس و دریای عمان، از دیگر مباحث این کتاب است«آبیاری»دریایی( و )آفتاب یاری( به قیاس 

 

 : اکوسیستم های آبی۲ج-اکوسیستم طبیعی :عنوان 

 کردوانی، پرویز پدیدآور اصلی:

 . تهران. چ اول7818مرکز فرهنگی و انتشاراتی پالیز  وضعیت نشر/تهیه:

 ۲51: تعداد صفحاتمشخصات ظاهری:

کتاب حاضر فی الواقع دوجلد است که در جلد نخست کردوانی به مباحث عمومی اکوسیستم  توضیحات:

کردوانی با توجه کلیت اکولوژیک می پردازد اما در این مجلد مانند دوگانه جاندار و بی جان و تاثیر آنها در 

ستم به مطالب گفته شده، ابتدا خواننده را با روابط بین پدیده های بیولوژیکی، شیمیایی و فیزیکی در اکوسی

ها(، مانند رودها، دریاچه ها و آب های زیرزمینی  ها )خشکی های آبی قاره آشنا می سازد و سپس آکوسیستم

و ویژگی آنها را شرح می دهد و آنگاه، دریاها و اقیانوس ها، یعنی بزرگترین اکوسیستم های آبی را مورد 

آب های طبیعی یا شناسایی قرار می دهد. درفصل دوم کتاب، درباره راه های واردآمدن زیان و خسارت به 

ابع آلودگی انواع بت شده و راههای جلوگیری از آلودگی و از بین بردن منها صح آلودگی اکوسیستم

 های آبی ذکر شده است.  مختلف اکوسیستم

 

 عنوان: اکوسیستم های آبی ایران

 کردوانی، پرویز پدیدآور اصلی:

 تهران: نشر قومسوضعیت نشر/تهیه:

 ۲13: تعداد صفحاتمشخصات ظاهری:

ویژگی های طبیعی )غیرجاندار( خلیج فارس و دریای عمان آشنا می درفصل اول این اثر، با  توضیحات:

درفصل سوم، کشورها و جزایر  شویم. فصل دوم کتاب، به موجودات زنده اکوسیستم اختصاص یافته است.

منطقه به عنوان محیطها و منابع آلوده کننده مورد بررسی قرارگرفته اند. درفصل چهارم، از آلودگی 



زیست محیطی سخن به میان آمده است و درفصل پنجم، تأثیرات اکولوژیکی، آلودگی اکوسیستم و خطرات 

درفصل آخر کتاب، راههای جلوگیری از آلودگی ها و نیز امکان  های نفتی درمنطقه، شرح داده شده است.

خود پاالیی یا پاکسازی طبیعی آلودگی های نفتی خلیج فارس و دریای عمان مورد بررسی قرارگرفته و 

او در جلد دوم همین اثر، با همین دیدگاه  خاتمه، پاره ای از قوانین و مقررات بین المللی بیان شده است.در

 به دریای خزر می پردازد. 

 

 حفاظت خاک : عنوان

 کردوانی، پرویز: پدیدآور اصلی

 7811 -1تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چ وضعیت نشر/تهیه:

 ۲11مشخصات ظاهری: تعداد صفحات 

کتاب در هشت فصل تنظیم یافته و آخرین فصل آن مربوط به چگونگی آلوده شدن خاک ها از  توضیحات:

طریق مواد مورد استعمال در کشاورزی و صنعت و همچنین فضوالت شهری و پیشنهادهایی برای جلوگیری 

 از این گونه آلودگی هاست.

 

 خشکسالی و راه های مقابله با آن در ایران :عنوان

 کندوانی پرویز: پدیدآور اصلی

 7830-تهران: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران وضعیت نشر/تهیه:

 89۲مشخصات ظاهری: تعداد صفحات : 

توضیحات: رویکرد کلی این اثر را می توان در مقدمه ایی که خود کردوانی نوشته بدین صورت دید: 

کردوانی در طلیعه کتاب آورده است: عوامل متعددی در پیدایش خشکسالی مؤثرند که تغییر و دخالت در 

آنها به منظور جلوگیری از بروز و وقوع آنها، از توان بشر خارج و غیرممکن است، ولی برای مقابله و کاهش 

یزی صحیح و همه جانبه، با آن مقابله اثرهای زیانبار خشکسالی، می توان اقداماتی را انجام داد و با برنامه ر



کرد، بخصوص برای مناطق و شرایطی که امکان تداوم خشکسالی و بروز شرایط سخت زندگی تا حدودی، 

 .قابل پیش بینی است

 

 (7895): بحران آب در ایران و جهانپدیدآور اصلی

 تهران: نشر کیکاوس وضعیت نشر/تهیه:

 7۲3مشخصات ظاهری:تعداد صفحات 

 باشد. حات: نسخه پی دی اف این اثر در اینترنت موجود میتوضی

 (7813)بحران آب در خاورمیانه :عنوان

 : بهاری، غالمحسینپدیدآور اصلی

 های علمی و مطالعات استراتژیک تهران، مرکز پژوهش وضعیت نشر/تهیه:

 710 مشخصات ظاهری:

اقتصادی آن مبحث عمده این کتاب است .در بحران آب در منطقه خاورمیانه و عواقب سیاسی و توضیحات: 

های مهم آبی منطقه خاورمیانه :حوزه نیل، حوزه دجله و فرات، حوزه رود اردن و لیطانی و  این کتاب حوزه

نیز بحران هدر رفتن منابع آبی ایران و مشکالت آبی کشورهای شبه جزیره عربستان با این مقوالت شرح و 

ابع آب، تاثیر متقابل بحران کم آبی بر سیمای توسعه انسانی، تاثیر شود :وضعیت کنونی من بررسی می

های ساختی محیط طبیعی)مورفولوژی( بر بحران کم آبی، میزان وابستگی هر کدام از کشورها به  ویژگی

منابع آبی مشترک، میزان تاثیر بحران کم آبی بر موقعیت کشاورزی، اقدامات اساسی و مکانیزم مدیریت 

 . ریزی توسعه اقتصادی منابع آب آبی و مراحل مختلف برنامه توسعه منابع

 

 (7891ها() عنوان: بحران آب در ایران)نقدها و چاره

 صلی: آقالو نقی به همراه مقدمه ایی از ایرج رستگارپدیدآور ا

 (7891تهران: نشر سایه روشن) وضعیت نشر/تهیه:

 ۲11تعداد صفحات : مشخصات ظاهری:



ترین مسائل آب و  این کتاب به عمده توضیحات: این کار نتیجه کارهای میدانی و تاریخی نویسنده است. 

ها و مکیدن و  بحران مربوط به آن از ذخایر و منابع سطحی و زیر زمینی آب گرفته تا وضعیت نابسامان چاه

خشکیده و های  ها و دریاچه البهای فرو نشسته، تا ها، زمین رحمانه آب از طریق آنها، آبخوان بلعیدن بی

 .پرداخته شده است های تراش داده شده جنگل

 

 (7831)عنوان: بحران آب

 : آل یاسین، احمدپدیدآور اصلی

 نتهران: جامعه مهندسان مشاور ایرا وضعیت نشر/تهیه:

 575هری: تعداد صفحات: مشخصات ظا

قرن بیست و یکم، آب یا کاالی اقتصادی، در چهار بخش: منابع آب جهان در آغاز توضیحات: کتاب حاضر 

 .آب در ایران و مدیریت یکپارچه منابع آب: بستر توسعه پایدار، تدوین گردیده است

 

 کتاب تامین آب در بحرانعنوان: 

 پدیدآور اصلی: عالف صالحی، عباس و امیدی آیگین

 ۲075وضعیت نشر/تهیه: تهران: نشر عطران، ویرایش سوم 

 7۲۲تعداد صفحات :مشخصات ظاهری: 

 عنوان فرعی این اثر تامین اضطراری آب و اصول بهداشتی در نواحی سردسیری می باشد. توضیحات: 

 

 راز آبعنوان: 

 پدیدآور اصلی:اعالیی، علی اصغر و دولتخواه شکیبا

 وضعیت نشر/تهیه: تهران انتشارات دولتمند

 صفحه ۲51 مشخصات ظاهری:



جود عنوان، در حوزه ی زیست شناسی و اجتماعی قرار می گیرد و به شکلی با این و توضیحات: اثر مذکور 

ساده به سطوح مختلف آب، از پیدایش آب و بستگی هستی بشر به آب، تا مسائل مربوط به آب کشاورزی، 

 های زیرزمین و آب شهر را مورد بررسی قرار می دهد. آب

 

 آبرسانی در بحرانعنوان:  

 مترجم: عالف صالحی و دیگران ،مایکل اسمیت ،مارک باتلپدیدآور اصلی: 

 وضعیت نشر/تهیه: تهران: نشر عطران

 7۲5تعداد صفحات مشخصات ظاهری: 

کاربردی برای آمادگی بیشتر در برابر زلزله که در حال  آبرسانی در بحران، مجموعه کتاب  توضیحات:

 .ای عادی در کشورمان هست، به رشته تحریر در آمده است تبدیل به سانحه

 

 مدیریت جامع تلفات آبعنوان: 

 پدیدآور اصلی: عالف صالحی، عادل و امینی سوال، سحر

 ه: نشر عطرانوضعیت نشر/تهی

 113مشخصات ظاهری: تعداد صفحات 

این کتاب در زمره ی آثار مهندسی آب و با هدف برآورد حجم تلفات آب و تکنولوژی و  توضیحات:

 روش های کنترل تلفات آب تالیف گردیده است. 

 

 (BOD ،DOنیتریت، نیترات، ) های ایران پارامترهای کیفی آب رودخانهعنوان: 

 پدیدآور اصلی: پارسا، علیرضا

 وضعیت نشر/تهیه:تهران نشر عطران

 ۲79صفحات مشخصات ظاهری: تعداد 
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علیرضا  اثر (BOD ،DOنیتریت، نیترات، ) های ایران پارامترهای کیفی آب رودخانه در کتاب توضیحات:

 ، هدف بررسی پارامترهای کیفی رودخانه جاجرود از جملهرحمان پارسا و سید احمد میر باقری ،پارسا

BOD ،DO می باشد. های عصبی  گراسیون و شبکهپارامترها به کمک ر، نیتریت و نیترات و مدل سازی این

کتاب از این جهت که به بررسی عوامل آلودگی آب به عنوان یکی از دو مسئله عمده بحران آب می پردازد 

 حائز اهمیت است. 

  اصول ایمنی و بهداشت در طرح های آب و فاضالبعنوان: 

 نظام آبادی، علی اکبرپدیدآور اصلی: 

 /تهیه:تهران نشر عطرانوضعیت نشر

 731تمشخصات ظاهری: تعداد صفحا

هدف ذکر اصول ایمنی و  های آب و فاضالب، اصول ایمنی و بهداشت در طرح در کتاب توضیحات:

 .باشد های آب و فاضالب می ها و طرح ها، تصفیه خانه بهداشت در شبکه

 

 ن: اصول بهره برداری شبکه و تصفیه خانه فاضالبعنوا

 اصلی: امیری، حمید و دیگرانپدیدآور 

 وضعیت نشر/تهیه: تهران: نشر عطران

 78۲مشخصات ظاهری: تعداد صفحات :

خانه فاضالب، متمرکز کردن اطالعات مورد نیاز  برداری شبکه و تصفیه اصول بهره هدف کتابتوضیحات: 

ها خواهد  استفاده فارغ التحصیالن دانشگاه های آب و فاضالب در یک مجموعه که بیشتر مورد درباره طرح

 .بود، است

 

 7891هیدرواقلیم و هیدرولوژیعنوان:  

 پدیدآور اصلی: شعبانی افشین و حسن پور، سیروس



 ت نشر/تهیه: تهران، چاپ نشر ماهوارهوضعی

 118مشخصات ظاهری: تعداد صفحات: 

سیروس حسن پور اصفهانی، محدود به  و افشین شعبانی اثر و هیدرولوژی هیدرواقلیم کتاب توضیحات:

ولید آب و بارش، نحوه توزیع، مصرف و مدیریت آب، شناسایی بحث آب است و در مواردی همچون ت

های آبی  رود و دیگر حوضه های منابع آبی و کمبودهای موجود و... که مربوط به حوضه آبی زاینده پتانسیل

 .تواند به کار رود کشور است، می

 

 ا یک تاالب است.اینجعنوان: 

 : مسعود، محمد رضاپدیدآور اصلی

 تهیه: تبریز، انتشارات سازمان محیط زیست چاپ ملیوضعیت نشر/

 795مشخصات ظاهری: تعداد صفحات 

کتاب مذکور در چهار فصل تالش دارد عالوه بر توصیف اکوسیستم تاالب ها و گونه های  توضیحات:

 نیز تعیین نماید. موجود در آن، عوامل تخریب تاالب ها را 

 

 

 هانیاز آبی تاالبراهنمای تعیین عنوان: 

 سازمان محیط زیستپدیدآور اصلی: 

 وضعیت نشر/تهیه: تهران، نشر معاونت طبیعی سازمان محیط زیست 

 113مشخصات ظاهری:تعداد صفحات 

 توضیحات:

 

 های طبیعیشناخت آب و هوا و پدیدهعنوان: 

 محمدی طاهره شاه ،ورث نیکال توکسپدیدآور اصلی: 



 وضعیت نشر/تهیه: تهران، نشر ذکر، کتابهای قاصدک

 صفحه 7۲مشخصات ظاهری:

گیرد و نویسندگان تالش دارند  در حیطه شعر کودک قرار می کتاب حاضر در حوزه کودکان وتوضیحات: 

 های زیست محیطی از جمله بحران آب را به کودکان معرفی کنند. برخی بحران

 

 ازی و منابع آبنظریه بعنوان: 

 دآور اصلی: کاوه مدنیپدی

 وضعیت نشر/تهیه: ژورنال هیدرولوژی

 صفحه 78مشخصات ظاهری: 

این مقاله برگرفته از رساله دکتری کاوه مدنی می باشد و در آدرس زیر قابل دانلود و مطالعه  توضیحات:

 . باشدمی

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S00۲۲719109001158 

 

 وان: انتقال آب به عنوان راهکاری برای مقابله با کمبود آنعن

 (۲078پدیدآور اصلی: الف، گوهری، کاوه مدنی و دیگران)

 هیه: ژورنال هیدرولوژی وضعیت نشر/ت

 71تعداد صفحات مشخصات ظاهری:

 مقاله مذکور را از پایگاه علمی الزیویر به آدرس زیر دانلود و مطالعه نمایید: توضیحات:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S00۲۲71917800۲۲71 

 

 عنوان: تغییرات آب و هوایی و تاثیر آن بر تولید غالت در حوضه آبخیز رودخانه زاینده رود

 دنی کاوهلی: الف گوهری، و مپدیدآور اص

 وضعیت نشر/تهیه: ژورنال علم محیط زیست



 71مشخصات ظاهری: تعداد صفحات 

 برای مطالعه و دانلود این مقاله می توانید به این آدرس مراجعه نمایید.توضیحات: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S001391917۲078778 

 

 (7895آب در گلوگاه اقتصاد) عنوان :

 کاوه مدنی پدیدآور اصلی:

 تهران: نشریه تخصصی آب و آبیاری وضعیت نشر/تهیه:

 به چاپ رسیده است.  7895سال  15شماره  70مقاله مذکور در دوره  توضیحات:

 (7895های خشکیده ایران: ابعاد گوناگون یک بحران حیاتی) لب عنوان :

 کاوه مدنی پدیدآور اصلی:

 تخصصی آب و آبیاری تهران: نشریه وضعیت نشر/تهیه:

 71تعداد صفحاتمشخصات ظاهری:

 منتشر گردیده است 7895سال  11شماره  70این مقاله در دوره  توضیحات:

 

 (7891)لب های خشکیده ایران: ابعاد گوناگون یک بحران حیاتی عنوان :

 کاوه مدنیپدیدآور اصلی:

 تهران نشریه تخصصی آب و آبیاری وضعیت نشر/تهیه:

 ۲0تعداد صفحات  ظاهری:مشخصات 

 به چاپ رسیده است.  7891سال  11شماره  9این مقاله در دوره  :توضیحات

 

 ایجاد شبکه پایش کمی منابع آب زیرزمینی به منظور مدیریت بحران در منابع آب های زیرزمینی عنوان :

 کاوه مدنی پدیدآور اصلی:

 مدیریت جامع بحرانهفتمین کنفرانس بین المللی  "تهران وضعیت نشر/تهیه:



 9:تعداد صفحات مشخصات ظاهری:

 باشد.فایل پی دی اف این مقاله در اینترنت موجود می توضیحات:

 

 ارزیابی زمین و بارش برای کشاورزی در ایران.  عنوان :

 محسن مسگران، کاوه مدنی، حسین هاشمی و پویا آزادی پدیدآور اصلی:

 استانفوردانتشارات دانشگاه  وضعیت نشر/تهیه:

 ۲3 تعداد صفحات مشخصات ظاهری:

می باشد که یک پروژه دانشگاهی مبتنی بر توسعه  ۲010این مقاله بخشی از طرح و پروژه ایران  :توضیحات

در این مقاله به توان و پتانسیل ها پایدار درباره ایران می باشد که توسط دانشگاه آکسفورد هدایت می گردد. 

در ایران با توجه به موقعیت توپوگرافی کشور، شرایط آب و هوایی، وضعیت و محدودیت های کشاورزی 

خاک و منابع محدود آبی پرداخته شده و نشان داده می شود، که دستیابی ایران به خودکفایی کشاورزی، 

  است. مقاله حاضر در این وب سایت قابل دانلودسرانجام به نابودی منابع کنونی آب منجر خواهد شد. 

https://www.researchgate.net/publication/877117715

_Evaluation_of_Land_and_Precipitation_for_Agriculture_in_Iran 
 

 (۲071امکانات زمین ایران برای کشاورزی) عنوان :

 محسن مسگران و دیگران پدیدآور اصلی:

 : ژورنال گزارش های علمیوضعیت نشر

 78 تعداد صفحات مشخصات ظاهری:

 مقاله حاضر در آدرس زیر قابل دانلود و مطالعه می باشد.  :توضیحات

file:///C:/Users/09888353۲17/Downloads/Mesgaran_et_al-۲071-Scientific-Reports.pdf 

 

 خشکسالی سیاسی اقتصادی ایران: چالش های یک ورشکستگی آبی یک ملت عنوان :

 کاوه مدنی، امیرآقاکوچک و علی میرچی پدیدآور اصلی:



 ژورنال مطالعات ایران وضعیت نشر/تهیه:

 79: تعداد صفحات مشخصات ظاهری:

ستگی آبی طرح و مورد بحث ی آب، یعنی ورشکله یکی از مفاهیم بسیار مهم حوزه: در این مقاتوضیحات

ایی با کیفیت پایین از باشد. همچنین ترجمهرس زیر، قابل مطالعه و دانلود میگیرد. این مقاله در آدقرار می

های کالن و یسندگان این مقاله، برخی از تناقضات موجود در سیاستباشد. نومیاین مقاله در اینترنت موجود 

مقاله کنونی  دانند.را عامل ورشکستگی آبی در کشور میهای محیط زیستی و اجتماعی متضاد با هم واقعیت

  باشد:ود میدر آدرس زیر قابل دانل

https://www.tandfonline.com/doi/abs/7007030/00۲7031۲0۲07107۲59۲31 

 

 (7817ای )ریزی ناحیهن در برنامهحریم منابع آب و کاربرد آ عنوان :

 سعداهلل والیتی پدیدآور اصلی:

 مشهد: خراسان  وضعیت نشر/تهیه:

 709 تعداد صفحات مشخصات ظاهری:

 ی مهندسی آب تالیف گردیده است.کتاب مصور و در حوزه توضیحات:

 

 (7813بحران آب در خاورمیانه) عنوان :

 غالمحسین نهازیپدیدآور اصلی:

 هران: مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانهت وضعیت نشر/تهیه:

 757تعداد صفحات  مشخصات ظاهری:

بحران آب در منطقه خاورمیانه و عواقب سیاسی و اقتصادی آن مبحث عمده این کتاب است .در  توضیحات:

های مهم آبی منطقه خاورمیانه :حوزه نیل، حوزه دجله و فرات، حوزه رود اردن و لیطانی و  این کتاب حوزه

ین مقوالت شرح و نیز بحران هدر رفتن منابع آبی ایران و مشکالت آبی کشورهای شبه جزیره عربستان با ا

شود :وضعیت کنونی منابع آب، تاثیر متقابل بحران کم آبی بر سیمای توسعه انسانی، تاثیر  بررسی می



های ساختی محیط طبیعی)مورفولوژی( بر بحران کم آبی، میزان وابستگی هر کدام از کشورها به  ویژگی

، اقدامات اساسی و مکانیزم مدیریت منابع آبی مشترک، میزان تاثیر بحران کم آبی بر موقعیت کشاورزی

 . ریزی توسعه اقتصادی منابع آب توسعه منابع آبی و مراحل مختلف برنامه

 

 

 آلودگی آب عنوان :

 امانوئل پالمرپدیدآور اصلی:

 انگلیس مرکز مطالعات محیطی وضعیت نشر/تهیه:

 8۲0تعداد صفحات : مشخصات ظاهری:

 می باشد.   water pollutionعنوان اصلی این اثر  توضیحات:

 

 (781۲آب و سالمتی انسان) عنوان :

 مرتضی حسینیانپدیدآور اصلی:

 تهران، نشر بی نا وضعیت نشر/تهیه:

 713صفحات تعداد  مشخصات ظاهری:

 :توضیحات

 

 (7898مهندسی آبرسانی شهری) عنوان :

 ناشر دانشگاه ارومیه پدیدآور اصلی:

 ارومیهدانشگاه  وضعیت نشر/تهیه:

 501تعداد صفحات مشخصات ظاهری:



طراحی و محاسبات سامانه های تأمین، تصفیه، انتقال، ذخیره و موضوعات اصلی این کتاب:  توضیحات:

 می باشد.  توزیع آب: بر اساس ضوابط فنی و استاندارهای ایران

 

 (789۲)طعم، رنگ و بو در آب آشامیدنی )معرفی، شناخت و کنترل( عنوان :

 داریوش رنجر وکیل آبادی و سینا دوبرادران پدیدآور اصلی: 

] به سفارش[ مرکز   بوشهر، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر وضعیت نشر/تهیه:

 .هری استان بوشهرفارس، شرکت آب و فاضالب ش عفونی خلیج تحقیقات طب گرمسیری

 790 تعداد صفحات مشخصات ظاهری:

گیری و حذف هر کدام بحث  های اندازه در این کتاب منابع تولید رنگ، بو و طعم و روش :توضیحات

های حذف رنگ، بو و طعم در شرایط خاص  صورت گام به گام روش طراحی سیستم شود و در آخر به می

های مهندسی  پژوهان شاخه گیرند. این کتاب به دانشجویان و دانش میهای طراحی مورد توجه قرار  در مثال

تواند در  شود. این کتاب همچنین می بهداشت محیط، علوم زیست محیطی وسایر علوم مرتبط توصیه می

برداران و کلیه  های آب مورد استفاده طراحان، اپراتورها، بهره خانه برداری تصفیه طراحی و بهره

 .های آب قرار گیرد فیه خانهاندرکاران تص دست

 

 کاربرد سیستم اطالعات جغرافیایی در مهندسی منابع آبعنوان :

 لین ای جانسون مترجم بهزاد سرهادی پدیدآور اصلی:

 نشر آنالین. وضعیت نشر/تهیه:

 7۲1 تعداد صفحات مشخصات ظاهری:

برنامه ریزی مهندسی، به سرعت در حال تغییر روش هایی است که برای  سیستم جی آی اس:توضیحات

استفاده از میکرو -طراحی، و مدیریت منابع آب استفاده می شوند. پیشرفت در فناوری های اکتساب داده

محیط آب  راه های جدیدی را برای توصیف -مجموعه عوامل سنجش از دور -داده های پایه-پردازشگرها

های تصویری و رنگی، اشکال سه بعدی و در این فناوری نقشه  .و امکانات ساخته شده، بدست می دهند

http://ismj.bpums.ac.ir/article-1-425-fa.pdf


کمک فراوانی کرده حل مسئله آب ف وسیعی از اطالعات به فرمت های انیمیشن، جهت تحلیل و فهم طی

 .است

 

 (7813بررسی و تحلیل ذخایر آب) عنوان :

 حمید اشرفیپدیدآور اصلی:

 تهران: نشر اصالنی وضعیت نشر/تهیه:

 110 مشخصات ظاهری:

 توضیحات:

 (7891رهنمودهای برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک آب) :عنوان 

 سازمان ملل متحد  پدیدآور اصلی:

 تهران: وزارت نیرو، کمیته ملی سدهای بزرگ وضعیت نشر/تهیه:

 77۲تعداد صفحات  مشخصات ظاهری:

 کتاب حاضر در این ادرس قابل دریافت می باشد: توضیحات:

http://basin.ir/7891/07/۲7/Strategic_Water_Resources_Management_Book 

 

 (7838اصول تصفیه و بهداشت) عنوان :

 حسن امیربیگی پدیدآور اصلی:

 تهران، اندیشه رفیع وضعیت نشر/تهیه:

 7۲7تعداد صفحات مشخصات ظاهری:

 توضیحات:

 

 (7889ها و طریق استعمال آنها در صنایع)آزمایش های آب عنوان :

 مرتضی قاسمی پدیدآور اصلی:



 تهران: دانشگاه تهران وضعیت نشر/تهیه:

 118تعداد صفحات  مشخصات ظاهری:

 این کتاب از نخستین آثار چاپ شده در ایران درمورد آب می باشد.  توضیحات:

 

 آبرسانی شهریعنوان :

 محمدتقی منزوی پدیدآور اصلی:

 تهران موسسه انتشارات چاپ  وضعیت نشر/تهیه:

 8۲8تعداد صفحات مشخصات ظاهری:

  :توضیحات

 

 (7891دجله و فرات: هژمونی ژئوپولیتیکی ترکیه) عنوان :

 رضا فرهادی تصویرگر: فرشته ایزدی  پدیدآور اصلی:

 کیسانتهران:  وضعیت نشر/تهیه:

  713تعداد صفحات:  مشخصات ظاهری:

  توضیحات:

روابط دیپلماتیک ترکیه، عراق و سوریه کوشد به ارزیابی  کتاب حاضر، پژوهشی است که در آن نگارنده می

شود که کاهش آب فرات باعث ایجاد خلل در  پیرامون دجله و فرات بپردازد. در این کتاب تشریح می

که  طوری تری ایجاد گردیده، به رسانی سوریه شده و در مورد عراق وضعیت وخیم های عمرانی و آب طرح

خصوص  محیطی و به شدید شده و زندگی زیست کاهش آب دجله و فرات در خاک عراق باعث تشتت

به باور محققین این امر، به   .کشاورزی مردمان این کشور را با نارضایتی و بحران عمیق روبرو کرده است

زودی دامان ایران را نیز خواهد گرفت و با افزایش ورود ریزگردها تاثیر سیاست های ترکیه را در ایران نیز 

 مشاهده خواهیم نمود. 

 



 (7811تصفیه انتقال و توزیع آب) عنوان :

 ناصر رازقی پدیدآور اصلی:

 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران: وضعیت نشر/تهیه:

 139تعداد صفحات مشخصات ظاهری:

  :توضیحات

 

 (7895ارزش آب) عنوان :

 سالی مورگان ترجمه شهرزاد فتوحی پدیدآور اصلی: 

 تهران: شرکت انتشارات فنی ایران وضعیت نشر/تهیه:

 ۲1تعداد صفحات  مشخصات ظاهری:

های کنترل  ی آب، روش ی آب، تصفیه با منابع مختلف آب، چرخه کودکان،کتاب این در  توضیحات:

 .دهند های مختلفی انجام می شوند و آزمایش جویی در مصرف آب آشنا می های صرفه آلودگی آب و روش

 

 (7813طراحی ساختمان های انتقال و توزیع آب ) عنوان :

 محمد افالطونی پدیدآور اصلی: 

 اصفهان: جهاد دانشگاهی اصفهان وضعیت نشر/تهیه:

 ۲5۲تعداد صفحات  مشخصات ظاهری:

 :توضیحات

 

 (7890مصارف آب در ایران و جهان: کشاورزی، صنایع، شهرها) عنوان :

 احمد مصدق پدیدآور اصلی:

 تهران: علم کشاورزی ایران یه:وضعیت نشر/ته

 صفحه 751 مشخصات ظاهری:



 توضیحات:

امنیتی بحران آب در خاورمیانه عربی و آینده مذاکرات صلح اعراب و  -ابعاد سیاسی   عنوان :

 (7813)اسرائیل

 حجت اهلل فغانی پدیدآور اصلی:

 تهران : مطالعات سیاسی و بین المللی  وضعیت نشر/تهیه:

 7813تعداد صفحات  مشخصات ظاهری:

های مختلف خاورمیانه عربی  ها، ابعاد و دورنمای بحران آب در بخش هدف مولف شناسایی ریشهتوضیحات: 

و ارتباط آن با تطویل یا خاتمه منازعات اعراب و اسرائیل است. وی نخست کلیاتی در خصوص نقش آب 

ختلف خاورمیانه عربی و منابع آب آن های م در شکل گیری تمدن بشری، اهمیت جهانی منابع آب و ویژگی

های بالقوه بحرانی خلیج فارس و رود نیل،  آورد؛ سپس ابعاد و دورنمای بحران آب در حوزه فراهم می

نقش آب در سازش اعراب و »کند.  را بررسی می« اردن»و « دجله ـ فرات»های بالفعل بحرانی  همچنین حوزه

 . مطلب پایانی این کتاب است« نانهای آتی آ اسرائیل و منازعات یا همکاری

 

 (7817ای )ریزی ناحیهحریم منابع آب و کاربرد آن در برنامه عنوان :

 سعداهلل والیتی پدیدآور اصلی:

 مشهد: خراسان  وضعیت نشر/تهیه:

 709تعداد صفحات  مشخصات ظاهری:

 ی مهندسی آب تالیف گردیده است.توضیحات: کتاب مصور و در حوزه

 

 چشم اندازی به چالش کم آبی) با تاثیر سوپرجاذب ها( عنوان :

 محمدرضا همتی  پدیدآور اصلی:

 سطر و قلمتهران:  وضعیت نشر/تهیه:

 731تعدادصفحات:  مشخصات ظاهری:



درصداز  25کتاب حاضر در چهار فصل به مسئله بحران آب در ایران می پردازد. به نظر نویسنده  توضیحات:

افتد. با وجود چنین شرایطی لحاظ  درصد در خارج از آن اتفاق می 15اعی و های جوی در فصل زر ریزش

شاید کار درستی نباشد چرا که خشکی و خشکسالی جزء جدا « حوادث غیرمترقبه»جزو « خشکسالی»کردن 

ناپذیر کشور ماست.در چنین شرایطی سازگاری با اقلیم و نه مقابله با آن مهمترین گام در جهت مدیریت 

وری  باشد و در صورت استفاده از فناوری های جدید و بهره ر بخش کشاورزی و منابع طبیعی میاصولی د

توان با مدیریت کارآمد به هدف کشاورزی و  های پراکنده و سایر منابع محدود آب می بهینه از بارندگی

کاهش تبخیر و  خشک دنیا اقدامات مختلفی در جهت منابع طبیعی پایدار دست یافت. در مناطق خشک و نیمه

 .گیرد روانآب و افزایش راندمان آب مصرفی انجام می

 

 (7890دانشجویان مکانیک و راه وساختمان) شهری، برای مهندسین و طراحی آب رسانی عنوان :

 جالل آشفته پدیدآور اصلی:

 تهران: نشر جهاد دانشگاهی  وضعیت نشر/تهیه:

 کتاب حاضر در دو جلد منتشر گردیده است. مشخصات ظاهری:

  :توضیحات

 

 (7839های آن)آب و شگفتیعنوان :

 سودابه ابراهیم پورپدیدآور اصلی:

 تبریز نشر فن آذر وضعیت نشر/تهیه:

 7۲1تعداد صفحات  مشخصات ظاهری:

  :توضیحات

 

 (7895جنگاب، بحران آب در جهان)عنوان :

 امیر رفیعی سقالکاری پدیدآور اصلی:



 تهران نشر شینه وضعیت نشر/تهیه:

 91تعداد صفحات  مشخصات ظاهری:

ترین ماده حیات انسان، حیوان و گیاه در نظر گرفت.  توان ضروری آب را میبه نظر نویسنده  توضیحات:

ها قابل آشامیدن  درصد سطح زمین را آب پوشانده است اما تنها دو درصد این آب 19باوجودی که بیش از 

ها قرار دارند.  نوعی دور از دسترس انسان های آشامیدنی نیز به درصد این آب 90هستند و جالب آنکه بیشتر از 

تبع آن  ازآنجاکه بیشتر حجم مصرف آب مربوط به بخش کشاورزی است و با توجه به افزایش جمعیت و به

رو  نیاز روزافزون به افزایش محصوالت کشاورزی، در طول چند سال آینده جهان با بحران جدی آب روبه

 .خواهد بود. کتاب حاضر به ابعاد گوناگون این بحران پرداخته است

 

  (7891هیدوپلیتیک و امنیت غرب آسیا) عنوان :

 جواد معدی  پدیدآور اصلی:

 آموزشی و پژوهشی شهید سپهبد صیاد شیرازی مرکزتهران:  وضعیت نشر/تهیه:

 713تعداد صفحات  مشخصات ظاهری:

  توضیحات:

 

 (7891آب و حقوق بشر): عنوان 

 سلمان. م. ا . سلمان ترجمه حسن اسدی زیدآبادی پدیدآور اصلی:

 تهران : نشر ناهید وضعیت نشر/تهیه:

 ۲71تعداد صفحات مشخصات ظاهری:

این کتاب به بررسی رژیم حقوق بین الملل بشر میپردازد و استدالل میکند که ارتباط حق به آب  توضیحات:

و حق توسعه به سرعت در حال تحول است. در عین حال این مطالعه متمرکز بر نظریه تفسیری کمیته حقوق 



زام آور در اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است، حق بنیادین دسترسی به آب به موجب چندین سند غیرال

 .عرصه حقوق بین الملل، حقوق بین المللی عرفی و شماری از قوانین داخلی کشورها تحکیم شده است

 

 (7833: اصول تصفیه آب)عنوان 

 - پدیدآور اصلی:

 اصفهان: نشر ارکان دانش وضعیت نشر/تهیه:

 171مشخصات ظاهری:

  :توضیحات

 

  (7891مدیریت راهبردی تقاضای آب کشاورزی برای مناطق خشک ایران) :عنوان 

 محمد ابراهیم بنی حبیب پدیدآور اصلی:

 تهران انتشارات راز نهان وضعیت نشر/تهیه:

 730تعداد صفات  مشخصات ظاهری:

نویسنده هدف خود از نوشتن این کتاب را بررسی مشکالت آب حوزه کشاورزی و ارائه  توضیحات:

 راهکارهای مناسب در جهت تحقق اهداف سند چشم انداز و برنامه های توسعه کشور عنوان می کند.

 

  (7891مدیریت منابع آب در توسعه پایدار کشاورزی) عنوان :

 سمیه جنگ چی کاشانی، مسعود حکمت  پدیدآور اصلی:

 مرکز نشر آکادمیکتهران:  وضعیت نشر/تهیه:

 710تعداد صفحات  مشخصات ظاهری:



نویسنده این اثر با استفاده از دوگانه عرضه و تقاضا و مفهوم مشارکت در کشاورزی و با استفاده  توضیحات:

هایی مانند شاخص فالکن مارک و شاخص های سازمان ملل شرایط امکان کشاورزی پایدار در از شاخص

 دهد. زنی قرار میایران را مورد بحث و گمانه

 

 (7890محیط زیست هوا، آب، پسماند، صدا)آلودگی های  عنوان :

 منصوری، نبی الهپدیدآور اصلی:

 تهران نشر آراد کتاب وضعیت نشر/تهیه:

 131تعداد صفحات مشخصات ظاهری:

 117تعداد صفحات  توضیحات:

 

 (7890تکنولوژی آب و فاضالب) عنوان :

 همر مارک ج، ترجمه بهزارد شاهمرادی و عبداهلل قوامی  پدیدآور اصلی:

 تهران: نشر خانبران وضعیت نشر/تهیه:

 987تعداد صفحات  مشخصات ظاهری:

  :توضیحات

 

 (7891آب، تلویزیون و تبلیغات) عنوان :

 علیرضا خادمی راد   پدیدآور اصلی:

 دانش پذیرتهران:  وضعیت نشر/تهیه:

 771 مشخصات ظاهری:

و از منظر رسانه و به طور خاص بر روی باشد کتاب حاضر برگرفته از پایان نامه دانشجویی می توضیحات:

 دهد.بهینه سازی مصرف و صرفه جویی در مصرف آب مانور می

 



 (7898راهنمای جامع آزمایش های آب برای علوم و مهندسی زیست محیطی) عنوان :

 سریما هادوان پیالی، پی . آر. ترجمه احسان آقایانی و کامیار آرمان پدیدآور اصلی:

 تهران: آوای قلم وضعیت نشر/تهیه:

 788تعداد صفحات  مشخصات ظاهری:

  :توضیحات

 

 (7891)مدل سازی کیفیت آب: راهنمای بانک جهانی برای اجرای موثر  عنوان :

 مردوین دی بامر، ترجمه فرزام پوراصفر و همکاران پدیدآور اصلی:

 تهران: نشر تاالب وضعیت نشر/تهیه:

 710تعداد صفحات  مشخصات ظاهری:

 :توضیحات

 

 (7830راهنمایی و بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضالب شهری) عنوان :

 دفتر امور فنی و تدوین معیارها سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور پدیدآور اصلی:

 تهران: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور وضعیت نشر/تهیه:

 نشریه ۲81شماره  مشخصات ظاهری:

 :توضیحات

 

 (789۲برنامه ریزی و مدیریت سامانه های منابع آّب) :عنوان 

 : دانیل پی الکس ترجمه امید بزرگ حداد و دیگرانپدیدآور اصلی

 تهران: موسسه انتشارات دانشگاه تهران وضعیت نشر/تهیه:

تالیف دانیل پی الکس، الکوون بیک، جری ار. استدینگر، یوزف پ.م. دایکمان، مونیک  مشخصات ظاهری:

 (789۲)چاپ اول:  ۲ج..  رت ویال



 :توضیحات

 

 (7831طراحی و راهبری جامع تاسیسات تصفیه آب) عنوان :

 کاوامورا سوسومو ترجمه علی ترابیان، علی اصغر قدیم خانی پدیدآور اصلی:

 دانشگاه تهران موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران تهران: وضعیت نشر/تهیه:

 919تعداد صفحات  مشخصات ظاهری:

 :توضیحات

 

 (7839تغییر آب و هوا و محیط زیست) عنوان :

 حسن هویدیپدیدآور اصلی:

 تهران: آوای قلم وضعیت نشر/تهیه:

 8۲8تعداد صفحات مشخصات ظاهری:

 حقوق آب. -1گازهای گلخاه ایی -8توسعه پایدار  -۲اقلیم شناسی تغییرات -7 :توضیحات

 

 (7831هیدرولوژی و هیدرولیک آب های زیرزمینی) عنوان :

 ی: دیوید مک ورتر، دنیل کی سونادا، ترجمه محمد شریعت مدارپدیدآور اصل

 مرکز نشر دانشگاهیتهران:  وضعیت نشر/تهیه:

 ۲33تعداد صفحات  مشخصات ظاهری:

 به چاپ رسیده است. 7831این کتاب نخستین بار در سال  ::توضیحات

 

 (7839مدیریت بحران در سامانه های آبرسانه با رویکرد ایمن سازی در برابر زلزله) عنوان :

 عبداهلل مظفریپدیدآور اصلی:

 تهران: نشر خانبران  وضعیت نشر/تهیه:



 8۲8: تعداد صفحان مشخصات ظاهری

 تاسیسات آب، پیش بینی های ایمنی، مدیریت اتالف آب شهری ، تاسیسات انتقال و مصرف :توضیحات

 

 (7831: شبکه های جمع آوری فاضالب، اصول، طراحی، ساخت) عنوان 

 غالمرضا موسویپدیدآور اصلی:

 تهران: حفیظ وضعیت نشر/تهیه:

  ۲10تعداد صفحان  مشخصات ظاهری:

 عنوان سرفصل ها: فاضالب رو ها، فاضالب انتقال و مصرف، تاسیسات انتقال و مصرف.  :توضیحات

 

 (7813اقتصادشناسی و سیاست آن در کشورهای در حال توسعه)تامین آب روستاها، عنوان :

 جرمی ج وارفورد، ترجمه مرتضی هنریپدیدآور اصلی:

 : وزارت برنامه و بودجه مرکز مدارک اقتصادی/اجتماعی تهران وضعیت نشر/تهیه:

 801تعداد صفحاتمشخصات ظاهری:

رویکرد عمده ی این کتاب مسئله ی بحران آب در کشورهای درحال توسعه با توجه به منابع  :توضیحات

 محدود آنها می باشد. 

 

 ( 7830مبانی محاسبات اقتصادی طرح های توسعه منابع آب) عنوان :

 تر امور فنی و تدوین معیارهاسازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.دف پدیدآور اصلی:

 تهران: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور  وضعیت نشر/تهیه:

 صفحه ۲7 مشخصات ظاهری:

 کشاورزی ـ تأمین آب ـ تأثیر هزینه ها آب ـ افزایش منابع ـ تأثیر هزینه ها ـ امکان سنجی :توضیحات

 آب ، افزایش منابع ـ جنبه های اقتصادی- طرحهای کشاورزی ـ تأثیر هزینه ها

 



 (7890مهندسی فاضالب: تصفیه و استفاده مجدد) عنوان :

 محمدرضا خانی، و کامیار یفماییانپدیدآور اصلی:

 خانیرانتهران: نشر  وضعیت نشر/تهیه:

 جلد به چاپ رسیده است: 1و توضیحات: کتاب مذکور در  مشخصات ظاهری

 مترجمان جلد دوم محمدرضا خانی، کامیار یغمائیان و پویا آقاسیدابوالقاسم

 مترجمان جلد پنجم محمدرضا خانی و پویا آقاسیدابوالقاسم

 مترجمان جلد چهارم نعمت اله جعفرزاده حقیقی فرد،سهند جرفی

 مترجمان جلد ششم نعمت اله جعفرزاده حقیقی فرد،محمد رضا خانی،سهند جرفی،اشرف خلیلی

 کتاب حاضر در سالهای مختلف توسط ناشرین و مترجمین متفاوت منتشر شده است

 ()فیپا(7890)چاپ اول: 1ج.

 (7890)چاپ اول:  1و  5ج. 

 

 (7819)راهنمای آزمایش آب و فاضالبعنوان: 

 دین و آدامز ترجمه الف صادقی  پدیدآور اصلی:

 تهران: سازمان حفاظت از محیط زیست وضعیت نشر/تهیه:

 553تعداد صفحات  مشخصات ظاهری:

 :توضیحات

 

  (7891آب مجازی) عنوان :

 علی نقی سرپناه اصلی:پدیدآور 

 نگارپورتهران:  وضعیت نشر/تهیه:

 73۲ مشخصات ظاهری:



به  آب مجازیهمانگونه که از عنوان پیداست کتاب حاظر به مسئله ی آب مجازی می پردازد.  توضیحات:

شود که در فرایند تولید یک محصول استفاده/کاربرد می شود. به عبارت دیگر آب  مقدار آبی گفته می

کند تا به مرحله  طی فرایند تولید مصرف می کشاورزی است که یک کاال یا یک فراورده آبی مقدارمجازی 

تکامل برسد و مقدار آن معادل جمع کل آب مصرفی در مراحل مختلف زنجیره تولید از لحظه شروع تا پایان 

 باشد می

 

 ایران 7101تجارت آب مجازی: چشم انداز  عنوان :

 علی نقی سرپناهپدیدآور اصلی:

 فرهنگ نورتهران:  وضعیت نشر/تهیه:

 711 تعداد صفحات: مشخصات ظاهری:

اصالح الگوی  کتاب حاضر به مسئله تجارت آب مجازی می پردازد. در تجارت آب مجازی توضیحات:

گذاری مجدد در تجارت  سو و هدف کشت محصوالت غذایی و تولید کاالها برای مصرف کمتر آب از یک

خارجی مورد توجه قرار گیرد. آب مجازی یا غیرمستقیم، آبی است که در مراحل مختلف تولید یک کاال 

شود و با این شرایط برای تجارت آب مجازی باید کاالها و محصوالت کشاورزی را تولید کنیم  اده میاستف

که آب کمتری نیاز دارند و در مقابل کاالهایی وارد کنیم که برای تولید آنها به آب بیشتری نیاز دارند و 

 .عبور از بحران آب فراهم کندتواند زمینه را برای  آنچه مسلم است استفاده از تجارب کشورهای مختلف می

 

 (7898جنگ آب: عملکرد صنعت آب در دفاع مقدس)  عنوان :

 سمانه قاسمی پدیدآور اصلی:

 تهران: موسسه فرهنگی هنری شهید آوینی وضعیت نشر/تهیه:

 ۲1۲تعداد صفحات  مشخصات ظاهری:

کتاب حاضر با هدف ثبت عملکرد صنعت آب در دوران سخت و پرمخاطره جنگ تحمیلی  توضیحات:

ها و  ها، سازمان خانه جا که شروع جنگ تحمیلی باعث شد که بسیاری از وزارت نگارش یافته است. ازآن

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C


های کشور درگیر مسائل مربوط به جنگ شوند، در هریک از این نهادها ستاد جنگ تشکیل شد و  ارگان

یت امور پشتیبانی جنگ را برعهده گرفت. وزارت نیرو نیز از این قاعده مستثنی نبود و همزمان با شروع مسئول

به وجود آمد. مطالب این اثر بر « مشاور وزیر نیرو در امور جنگ»خانه، سمتی با عنوان  جنگ در این وزارت

گ وزارت نیرو موجود بوده، اساس مجموعه اسناد و اطالعاتی که در آرشیو اسناد کتابخانه و ستاد جن

گیری از تمامی منابع موجود و قابل دسترس، به بررسی و  گردآوری شده است. نگارنده تالش کرده تا با بهره

 .های وزارتخانه بپردازد آوری فعالیت جمع

 (7898)دستاوردهای شرکت آب و فاضالب استان تهران در حوزه مدیریت بحران و پدافند غیرقابل عنوان :

 سید حمیدرضا شریف واقفی و محمدرضا احمد نسبدآور اصلی:پدی

 موسسه فرهنگی پویه مهر اشراقتهران:  وضعیت نشر/تهیه:

 800تعداد صفحه  مشخصات ظاهری:

کتاب حاضر عملکرد شهرداری تهران در حوزه کنترل نظرارت بر کیفیت آب به عنوان یکی از  توضیحات:

 مهم ترین شاخص های سنجش خدمات رسانی را مورد بررسی قرار می دهد. 

 

  (7839سیاست آب در خاورمیانه) عنوان :

 رضا التیامی نیا و رسول افضلی پدیدآور اصلی:

 انتشارات امیرکبیرتهران:  موسسه  وضعیت نشر/تهیه:

  810 مشخصات ظاهری:

نویسنده معتقد است که گرچه آب به عنوان یک عنصر تمدن ساز، می تواند عامل کشمکش و  توضیحات:

اختالف باشد اما ایده ی همکاری و به زعم نویسنده عقالنیت آب نیز بسیار محتمل است. کتاب حاضر به 

 ناورانه برای حل بحران می پردازد. تاریخ بحران آب و روش های جدید مدیریت و ف

 

 (7830آنالیز آب) عنوان :

 ویلهم فرسینوس و دیگران ترجمه احمد تقوایی پور پدیدآور اصلی:



 اراک: انتشارات دانشگاه اراک  وضعیت نشر/تهیه:

 577تعداد صفحات مشخصات ظاهری:

 :توضیحات

 

 (7815رهنمودهای کیفیت آب آشامیدنی) عنوان :

 رامین نبی زاده نودهی و رازی فاری اصلی:پدیدآور 

 تهران: نشر نص وضعیت نشر/تهیه:

 831تعداد صفحات:مشخصات ظاهری:

  :توضیحات

 

 راهنمای تخمین بارآلودگی در مدیریت منابع آب عنوان :

 امین سارنگ، ابوالفضل بشیری و دیگران پدیدآور اصلی:

 تهران: نشر خانیران وضعیت نشر/تهیه:

 713تعداد صفحات ظاهری:مشخصات 

 روش ضرایب راهبردی عنوان فرعی این اثر می باشد.  :توضیحات

 

 مقدمه ای بر خشکسالی و شاخص های آن عنوان :

 زهرا حجازی زاده و سعید جوی زاده پدیدآور اصلی:

 تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی وضعیت نشر/تهیه:

 830تعداد صفحات مشخصات ظاهری:

  :توضیحات

 

 مناطق خشک: ویژگیهای اقلیمی، علل خشکی، مسائل آب و غیره عنوان :



 پرویز کندوانی پدیدآور اصلی:

 انتشارات دانشگاه تهران وضعیت نشر/تهیه:

 850تعداد صفحات:  مشخصات ظاهری:

جغرافیائی و مسائل مناطق خشک: خاکها، طبقه بندی  جلد دوم این اثر در همین انتشارات با عنوان :توضیحات

 به چاپ رسیده است.  بهره برداری از آنها )احیاء، اصالح و آبادکردن(

 

 اقلیم شناسی مناطق خشک عنوان :

 هوشنگ قائمی پدیدآور اصلی:

 تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی سمت وضعیت نشر/تهیه:

 181تعداد صفحات مشخصات ظاهری:

  :توضیحات

 

 خاکستری) ویژگی ها، روش های تصفیه و استفاده مجدد(آب  عنوان :

 علی اصغر ابراهیمی، هادی اسالمی، فاطمه بابایی و محمد حسن احرام پوش پدیدآور اصلی:

 تهران، نشر خانبران وضعیت نشر/تهیه:

 700تعداد صفحات مشخصات ظاهری:

 :توضیحات

 

 های خورشیدیآب شیرین کن عنوان :

 ساد، امین بهزادپور و وهب اکاتیسعید فر پدیدآور اصلی:

 تهران: آوای قلم وضعیت نشر/تهیه:

 785تعداد صفحان  مشخصات ظاهری:

 :توضیحات



 

 (7839)شناسی و بحران منابع طبیعی تجدید شونده در ایران جامعه عنوان :

 سیامک زند رضویپدیدآور اصلی:

 تهران : نشر قطره وضعیت نشر/تهیه:

 811تعداد صفحات:  مشخصات ظاهری:

پژوهش عملی مشارکتی با اجتماعات محلی در حوزه ی گوشک و سیاهکوه، عنوان فرعی اثر   :توضیحات

 می باشد.  اناستان کرم

 

 بحران آب و هوا و آلودگی محیط زیست در جهان عنوان :

 احمد مصدق پدیدآور اصلی:

 تهران: علم کشاورزی ایران وضعیت نشر/تهیه:

 710تعداد صفحات مشخصات ظاهری:

محیطی در  های مختلف زیست وهوا و بحران در این کتاب، به موضوع چرایی آلودگی آب ",:توضیحات

وهوا و تطبیق با آن، بحران  شود. تاریخچه بحران آب و هوا، ریز گردها، بحران آب جهان امروز پرداخته می

هوا و انرژی، مشخصات کره زمین، آمار و و وهوا و تنوع زیستی، بحران آب وهوا و کشاورزی، بحران آب آب

کننده، کشور  زیست، کیفیت هوا و استاندارد، آلودگی هوا و اثر آن بر انسان، منابع آلوده ارقام آلودگی محیط

عات مورد ای برخی از موضو ها، دخالت انسان در ازدیاد گاز گلخانه کننده چین و آلودگی هوا، انواع آلوده

 د.نبررسی در این کتاب هست

 

 آبرسانی در بحران: تامین اضطراری آب و اصول بهداشتی در نواحی سردسیر عنوان :

 جرج ابرس پاخر ترجمه عباس عالف صالحی پدیدآور اصلی:

 ناقوستهران:  وضعیت نشر/تهیه:

 7۲3: تعداد صفحاتمشخصات ظاهری:



 :توضیحات

 

  (7831راهبردهای توسعه بلندمدت منابع آب کشور) عنوان :

 روابط عمومی و امور بین الملل شرکت منابع آب ایران پدیدآور اصلی:

 تهران: وزارت نیرو وضعیت نشر/تهیه:

 8۲ مشخصات ظاهری:

 توضیحات:

 

 (7837آبادی و کم آبادی) عنوان :

 هومان فرزاد پدیدآور اصلی:

 تهران: دانشگاه علم و صنعت ایران وضعیت نشر/تهیه:

 711 مشخصات ظاهری:

 توضیحات:

 

  (7831اهمیت آب و مصرف بهینه آن در خراسان جنوبی) عنوان :

 نجیب اهلل رجبی پدیدآور اصلی:

 تهران: رزقی وضعیت نشر/تهیه:

 10 مشخصات ظاهری:

 توضیحات:

 

 (7890نگاهی به دیپلماسی آب ایران هیدروژئولوپلیتیک) عنوان :

 محمد حسین پاپلی یزدی و فاطمه وثوقی پدیدآور اصلی:

 ۲۲1تهران:  نشر/تهیه:وضعیت 



 مشخصات ظاهری:

رویکرد کلی کتاب حاظر، وجه حقوقی بحران آب در سطح بین الملل می باشد. برای نمونه توضیحات:

اختالفات حقوقی و بین المللی بر سر آب، اصول مدرن در قانون بین المللی آب، و نمونه دعاوی بر سر آبهای 

 له بخش های این کتاب می باشد. مشترک در رودخانه های بین المللی از جم

 

 (7897، ) آب، چالش آینده خاورمیانه عنوان :

 طیبه وطنی پدیدآور اصلی:

 بی زمان تهران:  وضعیت نشر/تهیه:

 ۲۲1 مشخصات ظاهری:

  توضیحات:

 

 جمع آوری آب برای تولید محصول عنوان :

 د پرنسس و همکاران ترجمه علیرضا راحمی و محمود حسین نیا پدیدآور اصلی:

 : آموزش و ترویج کشاورزیتهران وضعیت نشر/تهیه:

 صفحه ۲73تعداد صفحات  مشخصات ظاهری:

  :توضیحات

 

 آبیاری قطره اییعنوان :

 اس داسبرگ پدیدآور اصلی:

 تهران: انتشارات دانشگاه تهران وضعیت نشر/تهیه:

 ۲73تعداد صفحات: مشخصات ظاهری:



همانگونه که از عنوان فرعی این اثر بر می آید کتاب حاضر درباره اصول عمالت آبیاری قطره  :توضیحات

ایی است و بر مالزمات فنی کار تاکید می کند که خود البته دارای اهمیت بسیاری در پیشگیری در مصرف 

 آب دارد. 

 

 (7895آب و کاریز) عنوان :

 داوود ابراهیمی ذاکر پدیدآور اصلی:

 یزد انتشارات یزدا وضعیت نشر/تهیه:

 ۲9۲تعداد صفحات:  مشخصات ظاهری:

شود و  نگرش انسان به آب به فراوانی آن بستگی دارد. اگر فراوان باشد موهبت الهی تصور می :توضیحات

توان از دوران مادها و به  میشود. رد پای تمدن بر پایه آب را  اگر کمیاب باشد به کاالیی ارزشمند تبدیل می

صورت علمی از دوران هخامنشیان مشاهده کرد. هخامنشیان به یاری قنات به ایجاد شهرهای باشکوه 

ترین برنامه خود  پرداختند. قدرت مرکزی در امپراتوری هخامنشی توسعه قنوات و رواج کشاورزی را مهم

یر مردم را تشویق به حفر قنات و کشاورزی نمود. در های با برداری از زمین قرار داد و با اعطای حق بهره

ای  کتاب حاضر ضمن بررسی تاریخ و طریقه برخورد با آب و آبادانی از طریق کنترل و هدایت آب، گوشه

 .از قدرت تفکر و دانش پیشرفته پیشینیان این مرز و بوم مورد بررسی قرار گرفته است

 

 آبخیزها و سالمت و بوم سازگاران عنوان :

 ام. دبیلیو. پارکس، کی. ایی، موریسون و....مترجم علی نجفی نژاد و لیال پیشداد سلیمان آباد پدیدآور اصلی:

 گرگان، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان وضعیت نشر/تهیه:

 731تعداد صفحات مشخصات ظاهری:

 این اثر به صورت مجموعه مقاالت انتشار یافته است.  :توضیحات

 

 ده گام عملی در افزایش عملکرد گندم در شرایط دیم وان :عن



 سجاد سعیدی پور پدیدآور اصلی:

 تهران: موسسه تحقیقات آموزش کشاورزی وضعیت نشر/تهیه:

 9۲تعداد صفحات: مشخصات ظاهری:

کتاب حاضر یک اثر کاربردی برای کشاورزان است. الزم به ذکر است که روش های عملی، در  :توضیحات

 کاهش مصرف و افزایش بهره وری بسیار موثر هستند. 

 

 آب و پساب  عنوان :

 : بابک محیطپدیدآور اصلی

 تهران: آینده سازان وضعیت نشر/تهیه:

 ۲11 تعداد صفحاتمشخصات ظاهری:

  توضیحات:

 

 آب آشامیدنی و سالمت عنوان :

 مصطفی لیلی و مهسا جهانگیری پدیدآور اصلی:

 شهر آب تهران: انتشارات وضعیت نشر/تهیه:

 713 تعداد صفحاتمشخصات ظاهری:

 این اثر به طور خاص به تصفیه آب و پاکسازی آب شرب می پردازد.  توضیحات:

 

 مبانی تصفیه آب عنوان :

 مجموعه نویسندگام پدیدآور اصلی:

 تهران: شهر آب آینده سازان وضعیت نشر/تهیه:

 ۲13 تعداد صفحاتمشخصات ظاهری:

  :توضیحات



 

 

 (7811مطالعه اقلیمی خشکی و خشکسالی در سیستان و بلوچستان)عنوان :

 ابراهیم جعفرپورپدیدآور اصلی:

 تهران: انتشارات دانشگاه تهران وضعیت نشر/تهیه:

 38تعداد صفحات   مشخصات ظاهری:

  توضیحات:

 

 (7835های خشکسالی)شاخص عنوان :

 مهدی آسیاییپدیدآور اصلی:

  تهران: سخن گستر وضعیت نشر/تهیه:

 711تعداد صفحات: مشخصات ظاهری:

  توضیحات:

 

 (7838های کاهش خسارت خشکی و خشکسالی)روش عنوان :

 حسین حیدری شریف آباد پدیدآور اصلی:

 معاونت زراعت-جهاد کشاورزیتهران: وزارت  وضعیت نشر/تهیه:

 811تعداد صفحات مشخصات ظاهری:

  توضیحات:

 

 گیاه، خشکی و خشکسالی عنوان :

 حسین حیدری شریف آباد پدیدآور اصلی:

 تهران: موسسه تحقیقات و جنگل ها و مراتع  وضعیت نشر/تهیه:



 صفحه ۲00 مشخصات ظاهری:

  توضیحات:

 

 (7830آیا باران می بارد؟) عنوان :

 سید محمد جعفر ناظم آبادپدیدآور اصلی:

 شیراز: انتشارات دانشگاه شیراز وضعیت نشر/تهیه:

 جلد 1مشخصات ظاهری:

کتاب حاضر به بررسی مسئله خشکسالی و بازندگی مازاد در ایران و ارتباط آن با پدیده النینومی   توضیحات:

 پردازد. 

 

 (7831عنوان مدیریت ریسک خشکسالی) عنوان :

 جواد بداق جمالی ر اصلی:پدیدآو

 مشهد: سخن گستر وضعیت نشر/تهیه:

 877 تعداد صفحاتمشخصات ظاهری:

 توضیحات:

 

 (7831خشکسالی از مفهوم تا راهکار) عنوان :

 منوچهر فرج زاده پدیدآور اصلی:

 سازمان جغرافیایی نیروهای مسلحتهران:  وضعیت نشر/تهیه:

 ۲19تعداد صفحاتمشخصات ظاهری:

 توضیحات:

 

 (7895های پایش)خشکسالی: روش عنوان :



 سمیه حجابی و جواد بذرافشان پدیدآور اصلی:

 تهران: موسسه انتشارات دانشگاه تهران وضعیت نشر/تهیه:

 ۲0۲ تعداد صفحاتمشخصات ظاهری:

 این کتاب همراه با برنامه های کاربردی در محیط برنامه نویسی متلب به انتشار رسیده است.  توضیحات:

 

 (7895بحران آب در ایران و جهان) عنوان :

 محمد مسعود بهمنی، مرتضی بهمنی پدیدآور اصلی:

 تهران: نشر کیکاوس وضعیت نشر/تهیه:

 7۲3 تعداد صفحاتمشخصات ظاهری:

اثر حاضر با وجود اشاره به واقعیت های زیست محیطی با رویکردی الهیاتی به مسئله ی آب نگاه  توضیحات:

 می کند. 

 

  (7839)آب، امنیت و خاورمیانه : عنوان

 ناتاشا، بسکرنر ترجمه پیروز ایزدی پدیدآور اصلی:

 تهران: پژوهشکده علوم دفاعی استراتژیک دانشگاه امام حسین وضعیت نشر/تهیه:

 ۲83تعداد صفحاتمشخصات ظاهری:

 این کتاب بر اساس گزارش موسسه مطالعات استراتژیک لندن به چاپ رسیده است.  توضیحات:

 

 (783۲)بهره وری آب کشاورزی عنوان :

 مهرزاد احسانی و هومن خالدیپدیدآور اصلی:

 تهران: کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران وضعیت نشر/تهیه:

 501تعداد صفحاتمشخصات ظاهری:

 کتاب مذکور از جمله کتاب های پر ارجاع در حوزه آب و کشاورزی است.  توضیحات:



 

 (7895نقش آب در امنیت اسراییل و تاثیر آن بر امنیت کشورهی منطقه) عنوان :

 عباس منصوری امیر چادله پدیدآور اصلی:

 جوهر حیاتتهران:  وضعیت نشر/تهیه:

 710 مشخصات ظاهری:

این کتاب در پی پاسخگویی به این سوال است که استراتژی اسراییل در دستیابی به منابع آبی چه  توضیحات:

تاثیر بر امنیت کشورهای منطقه داشته است. نویسنده با روش توصیفی تحلیلی امنیت آبی کشور اسراییل را 

 مساوی با بحران قرار گرفتن دیگر کشورها می پندارد. 

 

 (7895افت و بازکاهی در مصرف آب)باز مصرف، بازی عنوان :

 الگزاندرا فیکس ترجمه مینا سلیمیپدیدآور اصلی:

 شرکت انتشارات فنی ایرانتهران:  وضعیت نشر/تهیه:

 81 مشخصات ظاهری:

کتاب حاضر به مسئله آب از اهمیت آن تا روند مصرفی اش می پردازد. کتاب رویکرد  توضیحات:

 فردگرایانه دارد و بر مصرف اخالقی در کاهش بحران آب تاکید دارد. 

 

  یاریگری گروداران در حکمرانی فراگیر آب عنوان :

 ج. باندیوپادهیایی ترجمه حمیدرضا درودیانپدیدآور اصلی:

 هران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطاتت وضعیت نشر/تهیه:

 500 مشخصات ظاهری:

می باشد که وجهی خطرپذیرانه، خودجوش و عمیق تر از   engagementتوضیحات: مفهوم یارگیری معادل 

particpitation  به معنای مشارکت دارد. کتاب حاظر بر مبنای همین مفهوم نتیجه کارهای متعدد و موردی



است. نویسنده نمونه های موفق استفاده از روش های یارگیرانه را مورد اشاره قرار داده و آن را راهی مناسب 

 برای حل مسئله ی بحران آب می پندارد. 

 

  (7891ها)آب، بوم سازگان و جامعه: تالقی رشته عنوان :

 جایانتا بادیوپادهیای؛ ترجمه ویدا نوشین فر؛ ویراستار مهدی کالهی پدیدآور اصلی:

 7891تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات،  وضعیت نشر/تهیه:

 ۲10تعداد صفحات  مشخصات ظاهری:

توضیحات: کتاب حاظر در چهار فصل نوشته شده است و به دانش میان رشته ای در سامانه های آب، دیدگاه 

اسی سیل، ارزش گذاری آب و مضامین سیاسی آن و پروژه اتصال رودخانه ها؛ جایی برای بوم آب شن

 عدالت و پایداری در فصول مختلف پرداخته شده است.


