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 ادامه سرمقاله: 
در گرمسار متولد شد، پدرش حسین علی بلوکباشی از مالکان منطقه بود. تحصیالت ابتدایی و متوسطه را  1310در سال  کردوانی پرویز 

در این شهر گذراند و پس از اخذ مدرك دیپلم از مدرسه رازي (فرانسوي) در تهران براي ادامه تحصیل در رشته عمران کویر به آلمان  
 عزیمت کرد. 

ب پایانآقاي کردوانی  برد و در سال  راي  آلمان  به  را  ایران  از خاك کویر  امتیاز مدرك دکترا   1345نامه دکترایش یک تن  باالترین  با 
 در دانشگاه تهران مشغول تدریس شد. 1348گرفت و به ایران برگشت. ابتدا در دانشکده کشاورزي ارومیه و از سال 

ده او  خانه  تاقچه  تشکردر  و  تقدیر  جایزه،  مدال،  می  ها  چشم  چهرهبه  همایش  پنجمین  در  کردوانی  پرویز  (سال  خورد.  ماندگار  هاي 
پرویز کردوانی مطالعات میدانی فراوانی در مناطق کویري و بیابانی ایران از   ) به عنوان چهره ماندگار در زمینه جغرافیا معرفی شد.1384

کویر شناسی علم  پیشبرد  در  نقش مهمی  او  و خدمات  به جاي گذاشت  دانشگاه    خود  نمونه  استاد  با خشکسالی داشت. وي  مقابله  و 
 .تهران بود و جایزه مهرگان علم به خاطر تألیف بهترین کتاب سال در زمینه محیط زیست را کسب نمود

ران هاي کویر بزرگ مرکزي ایهاي فارسی و انگلیسی و آلمانی است. کتابکتاب و صدها مقاله به زبان  20آقاي کردوانی صاحب بیش از  
هاي سطحی و  هاي شور، آبهاي آبی، آبهاي طبیعی، اکوسیستمها، حفاظت خاك، اکوسیستمو مناطق همجوار آن، جغرافیاي خاك

هاي مقابله با آن در ایران  هاي اقلیمی، علل خشکی، مسائل آب و غیره، خشکسالی و راهزیرزمینی، ژئوهیدرولوژي، مناطق خشک؛ ویژگی
 . هاي اوستاز جمله کتاب 

سال دیگر ایران نه آب سطحی    50هاي غلط آبی در ایران بارها هشدار داده بود و گفته بود  پرویز کردوانی درباره کمبود آب و سیاست
 خواهد داشت و نه آب زیرزمینی.

گان از عوامل هایی چون طشک و بختها و دریاچهها و باتالق هاي نفت و خشک شدن تاالبپدر علم کویر شناسی معتقد بود احداث چاه
راه ریزگردهاي داخلی است و  از آب (ایجاد  را در ترکیب مخلوطی  ریزگردها  توفان  از  ) و   35درصد)، رس (  50حل جلوگیري  درصد 

 هاي شن و ماسه پاشیده شود. اي تولید و در کانونتوان بتن شنی ماسهدانست که از طریق ترکیب آنها میدرصد) می 15ماسه (
گشا نیست و این اتفاق دانست و معتقد بود انتقال آب مشکلکردوانی انتقال آب دریاي خزر به سمنان را یک کشمکش سیاسی میآقاي 

 ها بر سر انتقال آب دریا بوجود آمده است. به نوعی جنبه سیاسی دارد و نوعی چشم و هم چشمی مابین استان
منان و پروژه انتقال آب خلیج فارس و دریاي عمان به خراسان جنوبی و رضوي مشکل  انتقال آب خزر به س   او بر این باور بود که پروژه 
 کم آبی را رفع نخواهد کرد. 

 . خورشیدي به دلیل سرطان مغز استخوان دیده از جهان فروبست 1400مرداد  27چهره ارزشمند علمی سرانجام در این 
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 تجدید نظر در ترکیب تولید و تجارت کشور براي حل بحران آب
«بهره نشست  از در  چند  تنی  حضور  با  که  کشاورزي»  در  آب  وري 

و خاك  و  آب  حوزه  کارشناسان  و   وري بهره  انجمن  همت  به مسووالن 
چالشک  در  ایران بررسی  ضمن  شد،  برگزار  هاوس  و  الب  موجود  هاي 
مدیریت  پیش کشاوزي،  بهره روي  و  آب  کشاورزي، منابع  در  آب  وري 

 پ.راهکارها و پیشنهادهاي علمی و عملی ارائه شد
، مدیرعامل این انجمن با  "حمید کالنتري"در ابتداي این نشست سید  

بهره موضوع  به  عددهاي  اشاره  گفت:  کشاورزي  آب  درحوزه  وري 
عنوان   کشاورزي  بخش  در  آب  مصرف  میزان  خصوص  در  مختلفی 

که  می اینکه   90الی    70بین  شود  به  توجه  با  و  است  متغیر  درصد 
با   بتوانیم  اگر  است،  حوزه  این  با  مرتبط  آب  مصرف  میزان  بیشترین 

تنها   درست،  کاهش    10راهکارهایی  را  مصرف  میزان  این  از  درصد 
می آب    15تا    10توانیم  دهیم،  معادل  یعنی  آب  مترمکعب   5میلیارد 

را صرفه امر  سد  این  وري آب در  مستلزم مدیریت بهرهجویی کنیم که 
بهره مزرعه،  از بخش  استفاده  آب،  تبخیر  کنترل  مسیل،  برداران، 

 .هاي زیرزمینی و جلوگیري از هدررفت این منابع استها به سفرهراهکارهاي پیشگیرانه براي تبدیل سیالب 
پاپلی یزدي"پروفسور   این "محمدحسین  تربیت مدرس در  بازنشسته دانشگاه  استاد  بهره  ،  اگر  اتفاق هم  نشست گفت:  وري کامل آب 

صورت  اي براي کشور ندارد. واقعیت این است که در حال حاضر کشاورزي در کشورهایی سودآور و پایدار شده که بهبیفتد، باز هم نتیجه 
ستاد دانشگاه، چالش اصلی  این ا  .دهند کامال فعال شده استهایی که یک سیستم را تشکیل می  کامال صنعتی درآمده و تمامی زنجیره

وري را به حد کمال هم برسانیم، تا زمانی که چنانجه بهره:  را نبود صنایع بعد از برداشت محصوالت کشاورزي در ایران برشمرد و گفت
سرمایه  و  هزینه  صرف  وجود  با  نکنیم،  متصل  فراوري  صنعت  به  را  کشوردر گذاريکشاورزي  براي  مثبتی  نتیجه  هیچ  هنگفت  هاي 

کنند، اگر امروز در بسیاري از کشورها شاهد  گذاري میپاپلی همچنین عنوان کرد: کشاورزان با هدف سودآوري سرمایه  .نخواهد داشتبر
پایداري کشاورزي هستیم، علت آن وجود صنایع بعد از کشاورزي و سهیم شدن کشاورزان در کارخانجات است و این حلقه مفقود در 

 .دهی آب در همان بخش بعد از کشاورزي استکشور ماست و قسمت اعظم سود
وري عباس کشاورز، معاون پژوهشی مرکزملی تحقیات راهبردي کشاورزي آب اتاق ایران در ادامه این نشست آنالین با بیان اینکه بهره

ی و آب سبز است و وري آب درمحصوالت کشاورزي ناشی از آب آبدر معناي لغت رابطه ستانده به داده است، اظهارکرد: موضوع بهره
وري، به نسبت گیرد. این تعاریف اولیه در سنجش بهرهمعنی دقیق این واژه از نسبت تولید کاالي قابل مبادله به آب مصرفی نشات می

تولید دالر به مترمکعب آب یا نسبت ارزش به مترمکعب آب گسترش پیدا کرد و حتی طرفداران امنیت غدایی از آن با عنوان تولید به 
 .کنندالري یاد میک

سال اخیربا توجه به محدودیت شدید منابع آب براي بخش کشاورزي و کاهش تقاضاي    8کشاورز ادامه داد: در تولید محصوالت طی  
 .وري آب استرفت ما، رویکرد بهرهمصرف آب این حوزه براي پایداري سرزمین تنها راه برون

 وري وري آب در بخش کشاورزي خبر داد و گفت: براساس این برنامه، میزان بهرهوي از تدوین و نهایی شدن برنامه جامع در حوزه بهره
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به نقاط مختلف کشور  به محصوالت مختلف در  به عرض جغرافیاي، بخشی  این مساله  از  طور دقیق مشخص و احصا شده که بخشی 
گردد، چراکه حجم آب مصرفی تر از همه به هوشمندسازي آبیاري بر میخشی به تکنولوژي آبیاري و مهممیزان تبخیر و تحرك گیاه، ب
 .دلیل یک آبیاري خوب نیست

بهره  وي موزاییک  باید  رویکرد  این  قراردادن  با مالك  و  خاطرنشان کرد:  تهیه کنیم  براي محصوالت مختلف  مناطق کشور  در  را  وري 
تای مورد  موضوع  این  آبچنانچه  محصوالت  براي  کشت  استمرار  امکان  گیرد،  قرار  سیاسیون  که ید  چرا  نیست،  کشور  مصلحت  به  بر 

بر و تولیدات بهتر و  ترین مشکل آب کشور باور سیاسیون است. لذا کشور باید به سمتی حرکت کند که از کشت محصوالت کم آببزرگ
 .متعددي است که ابتدا باید به قبول این سیاست کالن برسیمها و راهکارهاي بیشتر حمایت کند و این حمایت مستلزم روش 

 لزوم تجدیدنظر در تجارت کشور 
وي، دومین نتیجه این برنامه جامع را تجدید نظر در تجارت کشور عنوان و تاکید کرد: باید کاالهایی صادر شود که در تولید آن آب 

عنوان مثال گوشت قرمز مزیت تولید در اي تولید آن صرف شده باشد. بهکمتري مصرف شده و کاالهایی را وارد کنیم که آب بیشتري بر 
کشور ندارد، برنج در اغلب نقاط کشور شامل همین مساله است و نیشکر حتی در خوزستان نیز داراي مزیت تولید نیست و همچنین 

 .یونجه که استمرار کشت آن کشور را با مشکالت جدي و حتی تهدید آب مواجه خواهد کرد
این برنامه رویکرد دیگري را براي کشاورزي کشور بهک این رویکرد به معنی ضعف امنیت شاورز تصریح کرد:  البته  وجود خواهد آورد، 

غدایی، کاهش تولید و نگرانی از کاهش اشتغال نیست بلکه رویکردي جدید و اجتناب ناپذیر و براي پایداري سرزمین و آینده کشاورزي 
 .تایران مهم و حیاتی اس

این نشست گفت: بخش  در  و مهندسی کشاورزي  فنی  تحقیقات  رییس موسسه  و  علمی  ادامه حسین دهقانی سانیچ، عضو هیات  در 
بهره  حاضر  حال  در  میکشاورزي  اما  است،  بهرهور  آمار  تواند  و  باشد  نیز  داراي    90الی    70ورتر  کشاورزي  درحوزه  مصرف  درصدي 

گیري براي این حوزه باید در را یک شاخص فرابخشی برشمرد و عنوان کرد: هر نوع تصمیموري آب  وي شاخص بهره.  ابهاماتی است
معناي واقعی به بار بنشیند، در غیر این صورت وري آب بههاي صنعت، سیاست، بخش خصوصی و بازار صورت گیرد تا بهرهکنار بخش

 .تاهی شکل بگیرداي، هدف موردنظر براي مدت کواي و یا نقطهممکن است به صورت لحظه 
 
 
 
 
 
 
 

 ادامه خبر  لینک خبر 
 مدیریت منابع آب موضوع  

 نا)ر(ای جمهوري اسالمیخبرگزاري  منبع 
 20/05/1400 تاریخ خبر 
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 افزایش سرعت فرونشست زمین در تهران 
محمدي کرمی  شهر   ،رضا  بحران  مدیریت  و  پیشگیري  سازمان  رییس 

با    تهران آن گفت:  آخرین وضعیت  و  تهران  در  فرونشست زمین  درباره 
مدیریت   و  پیشگیري  سازمان  که  تجهیزاتی  و  امکانات  به  بحران  توجه 

سال در  است،  کرده  فراهم  و  خریداري  تهران  توانستیم شهر  اخیر  هاي 
اس رصد  پیاي و جیوضعیت فرونشست زمین را به شکل آنالین ماهواره

می نشان  نیز  شده  انجام  رصدهاي  این  روبه کنیم.  پدیده  این  که  دهد 
وي با تاکید بر اینکه نباید پدیده فرونشست زمین را با  .  گسترش است

ریزش اشتباه بگیریم، گفت: تصور برخی از افراد از فرونشست زمین فرو
می رخ  فروریزش  دلیل  به  که  است  چیزي  که آن  حالی  در  دهد، 

هاي بزرگ در دل زمین است که به مرور زمان در عمق زمین ایجاد شده و ناگهان  فروریزش ناشی از ریزش ناگهانی زمین و ایجاد حفره 
. مانند آنچه که چندین سال قبل در محله شهران تهران رخ داد. اما فرونشست نشست تدریجی در سطح شودبا ریزش سطح نمایان می

 .دهدهاي زیرزمینی و ... رخ میزمین است که در مواردي نظیر خشکسالی و کاهش سطح آب
د، گفت: خطر فرونشست براي کرمی محمدي با تاکید بر اینکه شهروندان نباید بابت فرونشست زمین ترس داشته یا دچار وحشت شون

 هاي لوله  ها،پل  بزرگ،  سازهاي  و  ساخت  براي  تواندمی  موضوع  این.  است  کم   بسیار ...    و   مسکونی  هايساختمان هاي معمولی مانندسازه
 نظر   از  را  هاپل  خطري  که  شدیم  متوجه  و   دادیم هاي الزم را انجامیز بررسین  هاپل  مورد  در  که کند  ایجاد  را  مشکالتی...    و  آب  انتقال

درباره مناطق متاثر از فرونشست زمین گفت: این پدیده بیشتر از سمت جنوب غرب تهران دیده شده و  وي    .کندنمی  تهدید   فرونشست
 در حال رشد است.  22در مناطقی مانند 

وي با بیان اینکه فرونشست در جایی رخ می دهد که خاك نرم و دستی داشته باشد، گفت: خطر اصلی فرونشست این است که سفره  
رود. این تفاق هم براي تهران و هم براي کشاورزي می رود و در نتیجه آن دسترسی ما به این سفره ها از بین میهاي زیرزمینی از بین  

 .اطراف تهران فاجعه است
کرمی محمدي درباره اینکه فرونشست بیشتر درکدام محالت تهران گزارش شده است، اظهارکرد: این موضوع در مناطق مختلف فرق  

 مورد   این   در  اظهارنظر  امکان  کردیم  نصب  را  رصد   هايدستگاه  که  زمانی  از  واقع   در  و تاس  شده   زیاد   اخیر  هاي   سال   در دارد، اما نرخ آن
  حال   در  پدیده   این  اخیر  سال  10  تا   پنج   اطالعات   براساس.  نداریم   خبر  مستند  طور  به  قبل  هايسال  در  آن  وضعیت   از  ما   و   دارد  وجود

 .است افزایش
پیشگیري و مدیریت بحران شهر تهران، فرونشست را نتیجه خشکسالی دانست و گفت: وقتی از آب زیرزمینی برداشت رییس سازمان  

  .کند و متاسفانه قابل جبران هم نیستمی شود، فرونشست افزایش پیدا می

 ادامه خبر  لینک خبر 
 فرونشست موضوع  

 )دانشجویان ایران (ایسنا خبرگزاري  منبع 
 12/05/1400 تاریخ خبر 

 بازگشت به فهرست 
 

https://www.isna.ir/news/1400051107737/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
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 آخرین وضعیت سدهاي کشور 
 .درصد اعالم شده است 44حاضر میلیارد مترمکعب و درصد پرشدگی سدها در حال  50.5ظرفیت کل مخازن سدها 

جاري   هفته  در  سدها  ورودي  آمار  آخرین  اساس  میلیارد    0.17بر 
 متر  میلیارد  0.42  گذشته  آبی  سال  مشابه  مدت  در  و   مترمکعب

جاري  در  نیز  سدها   خروجی  همچنین  بوده   مکعب  0.69   هفته 
  میلیارد   1.27  گذشته  آبی  سال  مشابه  مدت  در  و  مترمکعب  میلیارد

 .است بوده مکعب متر
درصد کاهش و میزان خروجی نیز   47میزان ورودي سدهاي کشور  

این جم   35 بر  داشته، عالوه  به سال گذشته کاهش  نسبت  درصد 
درصد کاهش داشته   29آب کل مخازن نیز نسبت به سال گذشته  

 .است
در استانهاي خراسان رضوي، خراسان شمالی، خوزستان، هرمزگان، 

بین  تهران،   بلوچستان، گیالن و مرکزي شاهد کاهش  استان   75تا    25سیستان و  در  تنها  درصدي حجم ذخایر آب سدها هستیم و 
یش ذخیره نسبت به سال گذشته افزا  درصد   23  با  اردبیل  استان  در  یامچی   سد   و   افزایش  درصد  28با    دلواري  علی   رئیس  سد   بوشهر

 .روبرو است
شا ارومیه  دریاچه  حوزه  سدهاي  کاهش  در  کاهش    24هد  شاهد  اصفهان  استان  در  و   23درصدي  کهگیلویه  استان  در  و  درصدي 

 .هستیم گذشته سال به نسبت  درصدي ذخایر 19درصدي در سد سلمان فارسی استان فارس شاهد کاهش  6بویراحمد شاهد کاهش 
میزان پرشدگی این سدها اعالم شده که نسبت به  درصد    51میلیون متر مکعب بوده که    632موجودي آب سدهاي پنجگانه تهران نیز  

 .است یافته  کاهش  درصد  36سال گذشته 
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 ادامه خبر  لینک خبر 
   سدها  موضوع  

 )دانشجویان ایران (ایسنا خبرگزاري  منبع 
 24/05/1400 تاریخ خبر 

 بازگشت به فهرست 
 
 

https://www.isna.ir/news/1400052417066/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
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 یترین اخبار کوتاه داخل مهم
 )1400مرداد  1( حوزه آب از مسدود شدن سایت اطالعات و آمار سدهاي کشور ان انتقاد کارشناس

از جمله   به سدهاي کشور  مربوط  آمار  و  بهرهاطالعات  در دست   سدهاي  و  اجرا  دست  در  سد  احداث  پروژه  برداري،سدهاي در حال 
 در وبسایت رسمی شرکت مدیریت منابع آب ایران daminfo.wrm.ir مطالعه از طریق بخش مربوط به اطالعات سدهاي کشور یعنی

(wrm.ir)  بود عموم  نیرو است، در دسترس  زیرمجموعه وزارت  ا  ،که  به  اکنون دسترسی  یا  اما  نیرو  ین سایت مسدود شده و وزارت 
نکرده   عنوان  را  کار  این  علت  ایران  آب  منابع  آب  .استشرکت مدیریت  نیرو در کمال   کارشناسان حوزه  وزارت  اینکه  از  انتقاد  ضمن 

العات از اواخر دهه : این آمار و اطمعتقدنداست،  ناباوري سایت مربوط به اطالعات سدها را که باید در دسترس مردم باشد، مسدود کرده
 و درپی فشار مردم که خواستار در دسترس بودن اطالعات از اقدامات وزارت نیرو در آبخیزهاي کشور بودند، در دسترس قرار گرفت  80
میو   نشان  سایت  این  شدن  مسدود  و  است  مردم  حق  اطالعات  این  به  عموم  دستگاهدسترسی  بهدهد  دولتی  دستگاههاي  هاي ویژه 

 .دانندترین افراد میترین و نامحرمترین، بیگانههاي آبخیز مردم را غریبه اجرایی در حوضه 
 )1400مرداد  1( اي فروریزش زمین در تهرانپایش ماهواره 

بینی فروریزش زمین در تهران خبر اي پایش و پیشییس سازمان پیشگیري و مدیریت بحران شهر تهران از فعالسازي سامانه ماهوارهر
دستگاه حسگر حوادث شهر تهران از زلزله گرفته تا سیل و    173ها هم اکنون  سازي زیرساختبا آماده ادامه داد  ا کرمی محمديرض  .داد

پایش می را   ... و  فروریزش زمین در تهران خبر داد و  سازي سامانه ماهوارهاز فعال. وي همچنین  کنندطوفان  بینی  پیش  پایش و  اي 
پایش با  این سامانه  پیرامون فروریزش در مناطق مستعد میه گفت:  احتمالی  اعالم هشدار  به  اقدام  انجام شده  بر آن اي  کند و عالوه 

 .شودمناطق مستعد فروریزش نیز از سوي این سامانه با دقت و به طور ویژه رصد می
 )1400مرداد  4( هاي استان تهران در شرایط بحرانی فرسایش باديهزار هکتار از بیابان  74

بیان   با  تهران  استان  آبخیزداري  و  منابع طبیعی  بیابانمدیرکل  و حدود  اینکه مساحت  تهران کم  استان  است،    105هاي  هزار هکتار 
بادي هستند  74گفت:   فرسایش  بحرانی  اراضی در شرایط  این  از  بیابانب  علینقلی حیدریان  .هزار هکتار  اینکه  بیان  قسمت ا  به دو  ها 

هایی در شرایط بحرانی فرسایش بادي قرار دارند  تهایی از بیابان تحت تاثیر فرسایش بادي و قسماظهار کرد: قسمت  شوند،تعریف می
بیابان به وضعیت  بیابانکه رسیدگی  این  اول ماست چراکه در  اولویت  قابلیت هاي داراي شرایط بحرانی جزو  باد  اثر وزش  بر  ها خاك 

رکاري و بذرپاشی را در این مناطق زدایی مانند کاشت نهال، بذ: اقدامات بیابانوي ادامه داد.  دارد   هاي طوالنی راجابجایی در مسافت
هزار هکتار از    20تاکنون در بیش از    وي ادامه داد:   اي ایجاد شود و جلوي فرسایش بادي را بگیرد. دهیم تا فضاي سبز بوتهانجام می

  انجام   اقدامات  این   هکتار   50زدایی انجام شده و سال جاري قرار است در  هاي داراي شرایط بحرانی فرسایش بادي عملیات بیابانبیابان
  .شود

 )1400مرداد  6( هاي کشورترین رودخانه مرگ خاموش یکی از خروشان 
دلیري عضو هیأت علمی دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه علوم تحقیقات از خشک شدن رودخانه چالوس خبر   هادي کیا

اند، باعث مرگ یکی از گفت: سدهاي انحرافی انتقال آب که به منظور تأمین آب مورد نیاز کشاورزي در شرق مازندران ایجاد شده  داد و
رودخانهخروشان  شدهترین  کشور  نمی  اند.هاي  مازندران  مثل  پربارشی  استان  در  اتفاقی  چنین  اینکه  بر  تاکید  با  نتیجه وي  تواند 

ناگهانی و به دلیل انتقال آب براي مصارف کشاورزي استخشکسالی باشد، ابراز داش وي با انتقاد از سکوت   .ت: این خشکیدگی یقیناً 
رسد چشمشان را روي ها منفعل هستند که به نظر میها و منابع طبیعی گفت: آنقدر این سازمانزیست و سازمان جنگلسازمان محیط
 شدت تخریب منابع طبیعی در شمال کشور آنقدر زیاد شده  . اندماشین صدور مجوز تبدیل شدهاند و تنها به محیطی بستهفجایع زیست

 

https://www.isna.ir/news/1400043022065/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%A2%D8%A8-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B3%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C
https://www.isna.ir/news/1400050100106/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.isna.ir/news/1400050100106/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.isna.ir/news/1400050100106/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.isna.ir/news/1400050402175/%DB%B7%DB%B4-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B4
https://www.zistonline.com/news/84989/%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-/do
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 رسد این دو سازمان دیگر قادر به مدیریت آن نیستند.است که به نظر می 
 )1400مرداد  8( شودهاي کشور می هاي جدي به زیرساخت آهن باعث خسارت نشست زمین در مناطقی مانند مترو و خطوط راه 

هاي ما  سازمان محیط زیست با اشاره به برخی عواقب خشکسالی در کشور، بیان کرد: در ایران تقریباً بدون استثنا تمام آبخوان معاون  
سانت رسیده است، در اطراف مشهد، نزدیک حرم هم تقریباً به  37سانت نشست زمین دارد، نشست زمین در جنوب تهران به  15باالي 

رود و وقتی در بعضی سانت همه چیز به سمت پایین می  20ن عدد وحشتناك است، تصور اینکه سالی  سانت در سال رسیده که ای  20
این برود مثل خطوط مترو، گاز، جادهاز مناطق  پایین  نامتقارن به سمت  راهها  به تواند خسارتآهن میها و ریل  را  زیادي  هاي بسیار 

 درصد   25  دنیا  در  کشور  پنجتنها   هاي زیرزمینی ما به شکل وحشتناکی باال است.آبوي تاکید کرد: مصرف    .هاي کشور بزندزیرساخت 
  کنند می  مصرف  را  زیرزمینی  هايآب  که  هستیم  کشورهایی  آمریکا  و   چین  پاکستان،  هند،  ایران،  .دارند  را  دنیا  زیرزمینی  هايآب  مصرف

 .ل هستندمشک حال در کشور 5 هر و
 )1400مرداد  17( سرایت خشکسالی به پاییز

احتمال تداوم کمبینی و مدیریت بحران  هاي مرکز ملی پیشنقشه  از  امسال حکایت  مخاطرات وضع هوا  پاییز  بارشی و خشکسالی در 
درصد کمتر 34ها  باقی مانده و میزان بارش  1399  -1400ماه و نیم دیگر تا پایان سال آبی  نوشت: «کمتر از یک همشهري روزنامه  دارد

این میان پیش52از میانگین   اخیر است. در  از  بینیسال  تداوم کاهش  هاي هواشناسی  رو و  پاییز پیش  افزایش دماي هوا در  احتمال 
احتمال کشیده شدن دامنه خشکسالی به فصل پاییز در   .هاي بلندمدت حکایت دارددرصدي بارندگی در این فصل نسبت به دوره30

از ظرف51هاي گذشته باعث خالی ماندن حدود  هاي جوي در ماهشود که افت شدید بارشحالی مطرح می یت مخازن سدهاي  درصد 
درصد کمتر از  29درصد اعالم کرده که  49کشور شده است. آخرین آمارهاي وزارت نیرو از وضعیت سدهاي کشور، ذخیره آب مخازن را  

 .مدت مشابه در سال آبی گذشته است
 )1400مرداد  18(  رسد درصد می 70ها از منابع آبی هرمزگان به  کن سهم آب شیرین 

درصد منابع آبی شهرها   70ها طی سه سال آینده خبر داد و گفت: بیش از  کنمدیرعامل آبفاي هرمزگان، از افزایش ظرفیت آب شیرین
درصد نیاز آبی استان   50افزود: در حال حاضر بیش از    "امین قصمی" .ها تامین خواهد شدکنطریق آب شیرین و روستاهاي استان از  

هزار مترمکعب در شبانه روز بوده و جمعیتی حدود یک میلیون و   260شود که این میزان برابر سازي آب دریا تامین میاز طریق شیرین 
بهره  300 را  نفر  میهزار  با   .دساز مند  پروژه  وي  اینکه  بر  نمکتاکید  استان محسوب هاي  آبی  بحران  رفع  براي  حیاتی  فرصتی  زدایی 
پروژهمی این  اگر  گفت:  چالششوند،  با  امروز  قطعا  نبود،  استان  مختلف  نقاط  در  و  ها  حساس  نقاط  آبی  نیاز  تامین  در  جدي  هاي 

 .ودیماستراتژیک استان نظیر جزایر و شهرهاي بندرعباس و بندرخمیر روبرو ب
 ) 1400مرداد  22( خزر نسبت به سال گذشته يایتراز آب در يمتری سانت 10تا   5کاهش 

سال گذشته،   26آب دریاي خزر طی  مدیر کل مرکز علوم جوي و اقیانوسی سازمان هواشناسی کشور ضمن اشاره به روند کاهش تراز  
بینی بلندمدت بر اساس سال گذشته فاصله دارد و پیش   50گفت: اکنون تراز دریاي خزر تنها یک متر با کمترین تراز ثبت شده طی  

بیان اینکه با    بهزاد الیقی   .دهندسال آینده نشان می  50تا    30متري تراز آب این دریاچه را طی    6تا    4سناریوهاي تغییراقلیم کاهش  
خزر طی حدود   دریاي  آب  داشته،    30تراز  کاهشی  روند  تاکنون،    سال گذشته  از گذشته  دریاچه  این  آب  تراز  تغییرات  روند  درباره 

یک روند افزایشی را تجربه کرد؛    1374تراز آب دریاي خزر با افت شدیدي مواجه شد و از آن زمان تا سال    1356  سال  تا توضیح داد:
 در  کاهشی  روند  این  هرچند.  ایمبوده سال گذشته مجدد شاهد روند کاهشی در تراز آب دریاي خزر   26تاکنون یعنی طی    74اما از سال  

 تراز   تغییرات کلی  برآیند اما  ایمبوده  دریاچه  این  آب  تراز  افزایش  شاهد  هاسال  برخی  در  حتی  و  داشته  ضعف  و  شدت مختلف  هايسال
 .دهدتاکنون یک روند کاهشی را نشان می 1374 سال از دریاچه این آب

 

https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/1107955-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AB-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%AE%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.isna.ir/news/1400051711645/%D8%B3%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2
https://www.zistonline.com/news/85054/%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%A2%D8%A8-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86-70-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%AF
https://www.isna.ir/news/1400052115365/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%B5-%D8%AA%D8%A7-%DB%B1%DB%B0-%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B2%D8%B1-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87
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 )1400مرداد  42( المللی مهندسی رودخانه در دانشگاه شهید چمران برگزاري سمینار بین 
المللی مهندسی رودخانه، با همکاري دانشگاه شهید چمران اهواز و سازمان آب و برق خوزستان چهارم تا ششم  دوازدهمین سمینار بین

توان المللی میاز جمله محورهاي این سمینار بین .شودنظران داخلی و خارجی برگزار میماه امسال با حضور اندیشمندان و صاحببهمن
بر زیستها و فعالیتها، سازه«اثرات آالینده به   انسانی  انتقال آب بین بوم رودخانههاي  اقلیم (سیل و خشکسالی) و  ها»، «اثرات تغییر 

ها»، ها»، «هیدرولیک جریان، مورفولوژي، رسوب و فرسایش در رودخانه و تاالباي بر متغیرهاي کمی و کیفی جریان رودخانهحوضه 
هاي نوین پایش، هاي مهندسی و مدیریت رودخانه»، «فناوريها»، «کاربرد سنجش از دور در طرحکی در رودخانههاي هیدرولی«سازه

فرهنگی فعالیتسنجش و مانیتورینگ جریان و رسوب در رودخانه  اجتماعی، حقوقی، سیاسی و  اقتصادي،  هاي مهندسی  ها»، «اثرات 
ر در  اکوهیدرولیکی  هیدرولیکی،  «مسائل  رودخانهودخانهرودخانه»،  در  بحران  «مدیریت  جزرومدي»،  طرحهاي  «ارزیابی  هاي ها»، 

 .ها» اشاره کردها و منابع آب» و «مباحث ویژه در مهندسی رودخانهگردشگري آبی بر رودخانه، تاالب
 کتاب "چالش هاي اقتصادي، سیاسی و اجتماعی در منابع آب " منتشر شد (29 مرداد 1400) 

هاي اقتصادي، سیاسی و  کتاب دکتر امید بزرگ حداد، استاد دانشکده مهندسی و فناوري کشاورزي دانشگاه تهران تحت عنوان «چالش
اعالم روابط عمومی دانشگاه تهران، این کتاب، یک مرور کلی جامع و  طبق  .، از سوي انتشارات الزویر منتشر شد" باجتماعی در منابع آ

دهد. در بخش اقتصادي به مسائلی اي بر هر سه عامل مسائل اقتصادي، سیاسی و اجتماعی و ارتباط آنها با منابع آب ارائه میبین رشته 
هایی در بخش سیاسی نیز موضوع  .داخته شده استگذاري آب، بازار آب، بانک آب و بورس پر  شامل حسابداري آب، اقتصاد آب، قیمت

گذاري آب، مدیریت منابع همچون قدرت آب و هیدروهژمونی، دیپلماسی و هیدروپلیتیک آب، حقوق و قوانین آب، حکمرانی و سیاست
تمدن و تاریخ،  اند. همچنین در بخش مسائل اجتماعی مواردي مانند آب و فرهنگ،  هاي مدیریت آب بررسی شدهآب مشترك و سامانه

 .اندکیفیت آب، بهداشت و سالمت و آب و جامعه مورد بحث قرار گرفته
 )1400مرداد  31( پرشدن سدهاي استان تهران از رسوبات 

هاي اینکه «پرشدن سدهاي استان تهران از رسوبات» چالشمعاون آبخیزداري اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداري استان تهران با بیان  
تهران   آب  منابع  اراضیمهم  کاربري  تغییرات  با  گفت:  حوضه   ساخت  و   است،  در  ویال  مثل  غیرمجاز  سازهاي  باالدست  و  آبخیز  هاي 

ونه در طول سه دهه گذشته سدهاي آب شرب استان تهران شامل سدهاي ماملو، لتیان، الر، کرج و طالقان مواجه هستیم. به عنوان نم
موجب   -هزار هکتار است  70ه  ک  –  لتیان  سد   هاي کوچک داخلهاي زیاد در اوشان، فشم، لشگرك، میگون و خیلی از حوضه ویالسازي

کاربري   تخریب  از  ناشی  رسوبات  در اوارد شدن  این  است  داده  قرار  الشعاع  بسیار تحت  را  مفید سد  عمر  و  لتیان شده  به سد  راضی 
  و  پایتخت  نفري  میلیون  12  جمعیت  شرب  آب   تامین  منظور  به  سد  ساخت  امکان  تهران  کیلومتري  200   از  بیش  شعاع  تا   حالیست که

پایان هشدار داد: اگر سدهاي تامین کننده آب شرب تهران با افزایش رسوبات پر شود، زکی  .هاي اقماري آن وجود نداردشهر زاده در 
تهرا استان  انجام  مجبور هستیم آب  با  بنابراین الزم است  تامین کنیم  پرهزینه  انتقال آب بسیار  با  یا دریاي عمان  از دریاي خزر  ن را 

البته با توجه به بودجه قطره از رسوبات حوضه آبخیز این سدها را کاهش دهیم  چکانی آبخیزداري، میزان اقدامات آبخیزداري بخشی 
 .بسیار ناچیز استها اثربخشی این اقدامات در مقایسه با تخریب

 

 

 بازگشت به فهرست 

 
 

https://www.isna.ir/news/1400052417395/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%DA%86%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.isna.ir/news/1400052417395/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%DA%86%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.isna.ir/news/1400052417395/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%DA%86%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.isna.ir/news/1400052919932/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%A8-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
https://www.zistonline.com/news/85114/%D9%BE%D8%B1%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%B3%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%B3%D9%87-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D8%A2%D8%A8%DB%8C
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   است   دتریشد لی طوفان و س یچرخه آب که به معن در مورد تشدید IPCCهشدار گزارش  
 ایدر آسـ نیدر اروپا را شست و باعث رانـش زمـ یمیقد  يهاخانه  لیس  ،دیشد  هايبا بارش  2021سال    هیجهان شاهد آن بود که در ژوئ

اسـت کـه بـر   دیشد  یخشکسال  انیدر م  يسوزدر حال مبارزه با آتش  کشورها  ی،شمال  يکاینفر کشته شدند. در آمر  900از    شیب  و  شد
در  ییآب و هـوا راتییـتغ ریثأ مخـرب باشـد و تـ ايسـابقهبـیبـه طـور  تواندیخطرات مربوط به آب م .گذاردیم ریثأ آب و برق ت  ریذخا
آب و هوا منتشر شـد:   یالمللنیسازمان ب  ياز سوکه    یالمللنیب  یابیارز  کیدر    مشهود است.  ياندهیمرتبط با آب به طور فزا  ايدادهیرو
 دیتشـد، شـود تـرگـرم ارهیسـ نیـاست و همچنان کـه ا شده دیکه چرخه آب تشد دهدیآب و هوا هشدار م  اترییتغ  یدولنیب  اتیه  "

 "خواهد شد.
بـا افـزایش دهد کـه  یها نشان مینیب  شی. پ ابدییم  شیها افزاجهان، شدت طوفان  يدما  شیدهد با افزاینشان م  IPCC  دیگزارش جد

افتـد،  یاتفـاق مـ کبـاریسـال  10تر که هر شدید يهاطوفانوقوع ، 19 اواخر قرن دماي نیانگیاز م شتریب ای گرادیدرجه سانت 1.5 يدما
   .ابدییم شیافزا

 

 
از  یکـیکننـد، امـا یمـ دیچرخه آب را تشـد يعوامل متعدد است.  افتهی  شیافزا  یبه طور کل  ریو تبخ  یبارندگ  زانی، مریاخ  يهادر دهه
جنبـه  نیا دهد.یم شیرا افزا  یاحتمال بارندگ  نیا  که  دهدیم  شیافزا  را تا حد زیادي  رطوبت هوا  ،دماي باال  است که  نیآنها ا  نیمهمتر

درك تغییـرات اقلیمـی جهـت .شـده اسـت  ینـیبشیپ   ياانهیرا  يهاتوسط مدل  و  شودیم  دییدر تمام شواهد تأ   ییآب و هوا  راتییاز تغ
 پیشگیري از ایجاد بالیاي طبیعی ضروري است.

چه در سراسر جهـان  ، اگرابدییم  شیچرخه آب افزا  یاست که هر دو حالت مرطوب و خشک و تنوع کل  یمعن  نیچرخه آب به ا  دیتشد
  .ستین کنواختیبه طور 

درصـد  7)، حـدود تیدرجه فارنها 1.8( گرادیدرجه سانت 1هر  ي افزایشاحتماالً در ازا دیشد  یروزانه بارندگ  يدادهایدر سطح جهان، رو
خواهند کرد، از جمله کـاهش   رییتغ  یدرجه حرارت جهان  دیشد  راتییمهم چرخه آب عالوه بر تغ  فرآیندهاياز    ياریبس  شود.یم  دیتشد

در   یموسـم  يهـامتضـاد بـاران  راتییـ، ذوب برف زود هنگام و تغی، کاهش مدت زمان پوشش برف فصلیکوهستان  یعیطب  يهاخچالی
 قرار خواهد داد.  رینفر را تحت تأث  اردهایلیم  یمناطق مختلف، که منابع آب
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 .ابدییم شیباالتر، افزا ییایجغراف  يهادر عرض ژهیو، بهنیاز مناطق با گرم شدن کره زم ياریدر بس  یبارندگ  انهیسال  نیانگیم
 شود.یم يبزرگتر راتیمنجر به تأث ،شتریب ياگلخانه ياست که انتشار گازها  نیچرخه آب ا  يهاجنبه  نیاز موضوعات مشترك در ا  یکی

بـه هـدف  نیزمـ شیاسـت کـه محـدود کـردن گرمـا  نیـا  دیگویگزارش به وضوح به رهبران جهان م  نیدر ا  یشواهد علم  اي کهنکته
  است. ياگلخانه  يانتشار گازها عیو وس عی، سري) مستلزم کاهش فورتیدرجه فارنها 2.7( گرادیدرجه سانت 1.5با    سیتوافقنامه پار

 
 
 
 

   ادامه خبر                 لینک خبر
   گرمایش زمین  موضوع  

   https://www.wateronline.com منبع  
   16/08/2021 خبر  تاریخ  

 بازگشت به فهرست 
 
 
 
 

  

https://www.wateronline.com/doc/the-water-cycle-is-intensifying-as-the-climate-warms-ipcc-report-warns-0001
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آزاد خود   انیجر  تیوجود سدها در خطر از دست دادن وضع  لیرودخانه به دل  لیهزار ما 160از  شیب
 هستند 

-رودخانه لیما هزار 160از  شیب بیان کرد بار نیاول يمنتشر شده است برا Global Sustainabilityکه در مجله  دیمطالعه جد کی
آزاد در معـرض   يهـاآزاد خود هستند. مجموع رودخانه  انیجر  تیدر خطر از دست دادن وضع  یبرق آب  دیجد  يسدها  جادیا  لیها به دل
جریان آزادشـان هستند که  ییاز جمله رودها نیمانند آمازون، کنگو و سالویی هااست. رودخانه نیفاصله دور زم برابراز شش   شیخطر ب

 شوند.یقطع م یآب  يهاروگاهیبا توسعه ن

 
 یوقتـ": دیـگویمطالعـه مـ  نیـا  یاصل  سندهی) و نوWWFوحش (  اتیح  یدر صندوق جهان  نیری، سرپرست دانشمند آب شمیشل تیم
مسائل را جداگانـه در نظـر   نیا  میتوانینم  گریشود، دیم  یستیو از دست دادن تنوع ز  ییآب و هوا  راتییها، تغرودخانه  حفظصحبت از  

 يآنهـا بـرا  ییوجود توانـا  نیهستند، با ا  يریگرمس  طیدر شرا  ژهیووحش و جوامع به  اتیحفظ ح  يبرا  مهمیها عوامل  رودخانه.  میریبگ
 يهـايانـرژ  يازهـایکه ن  یاسیس  يهاحلراه  نیبهترباید  شود.  یم  دیاز نقاط جهان تهد  ياریدر بس  یبرق آب  يتوسط سدها  فظ حیاتح

   بخشد اتخاذ گردد.تعادل   یعیرا با منابع طب  ریدپذیتجد
 را   ازیمورد ن  ریدپذیتجد يدرصد انرژ 2کمتر از  ،آزاد انیجر  يهارودخانه يبر رو يشنهادیپ   يدهد که تمام سدهایمطالعه نشان م نیا
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 یمختلفـ  يایـمزا  يمتصـل و سـالم دارا  يهـارودخانـه.  کندیم  دیگراد تولیدرجه سانت  1.5  ریز  یجهان  يحفظ دما  يبرا  2050تا سال  
 جهـت یالبیس يهاو دشت تغذیه رسوبات کشاورزي ،نیریآب ش انیماه  ریذخاعبارتند از: حفظ    شوندیگرفته م  دهیهستند که اغلب ناد

 .لیس ریثأ کاهش ت
 يایـکـه مزا میارائـه دهـ يانانـهیواقع ب  يهاحلمهم است که ما راه  نیاست، بنابرا  ریپذدیتجدهاي  انرژي  در دست  ندهیآ":  دیگویم  تیم
 ".ردیدر نظر بگ زیگرم را ن يپاك در آب و هوا يمردم به انرژ ازین نیآزاد را دربرداشته باشد، اما همچن  يهارودخانه عیوس

آزاد و منـافع آنهـا  يهـاکه از رودخانه یکردند، در حال يجمع آور يو انرژ  اقلیمیبه اهداف    یابیدست  يرا برا  یعلم  يهاحلمحققان راه
 تیموفق  اها را بياستراتژ  نیها ادهد که در آن دولتیرا نشان م  یخاص  يهامطالعه نمونه  نیمحافظت کردند. ا  زین  عتیمردم و طب  يبرا

 اجرا کرده اند، از جمله:
 يهـاي، ماننـد انـرژنیگزیتوسـعه جـا  يهـانـهیگز  یبررسـ  ایها  از رودخانه  یحفاظت رسم  جادیها با ااجتناب از تکه تکه شدن رودخانه

 و باد.   دیمانند خورش  یآبریغ   ریدپذیتجد
 راتیسـدها و تـأث  ينگهـدار  يبـاال  يهانهیهز  لیمتحده به دل  االتیدر ا  انتخابی  نهیگز  کیحذف سدها،    قیها از طربازگرداندن رودخانه

 .است اطراف يهاستمیبر اکوس  یمنف
محافظـت از رودخانـه وجـود داشـته   يبرا  گرید  ییهانهیرودخانه توسط سد قطع شود، ممکن است گز  کیاگر  ؛  سدها  یجبران آثار منف

 شود.یمشابه در منطقه حفظ م يهاحاصل شود که ارزش نانیباشد تا اطم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ادامه خبر  لینک خبر 
 سدسازي  موضوع  

 https://phys.org منبع  
 10/08/2021 تاریخ خبر  

 بازگشت به فهرست 
 

 

https://phys.org/news/2021-08-miles-rivers-free-flowing-status-due.html


              
              مرکز ملی مطالعات راهبردي کشاورزي و آب   

۱٦ 
   
 

1400  مرداد  |شتهشصت و    شماره  |محیط زیست    بولتن آب و  
 

 از بحران آب  يریجلوگ يمناسب برا حلی راه برداشت آب باران: 
منـابع  بـه حفـظ استحصـال آب بـاران. یعـیدارد و نه به منابع طب ازین يمهار باران نه به انرژ

مفهـوم   کیـبرداشت آب باران    کند.یکمک م  هستند  در حال اتمام  به سرعت  که  آبطبیعی  
 يعمل جمـع آور  نیساده، ا  انیاست. به ب  ریپذاسیآن ساده و مق  يسازادهیاست که پ   یمیقد

هـر  قیـشـده از طر ياست. آب باران جمع آور يبعد يهااستفاده  يآن برا  رهیآب باران و ذخ
 مصـرف  جـزبـه، در اکثر عملکردهـا  هیاستفاده مجدد مناسب است. بدون تصف  يبرا  یستمیس

 زیـمصرف ن ي، براهیاز انجام مراحل تصف. پس رهیو غ  ياریها، آبنیبه عنوان مثال، شستن توالت، شستن ماش؛ شودیاستفاده م  آشامیدنی
 جـهیبـارد و در نتینفـوذ مـ  رقابـلیسـطوح سـخت غ   گـریها و دها، جادهها، ساختمانسقف  ي، باران رويدر مناطق شهر  مناسب است.

اجزاي مهـم تشـکیل کند. یتر ميامر برداشت آب باران را ضرور نیا که کندیم جادیها را ااز چالش  يگریمجموعه د  يشهر  يهاالبیس
 دهنده برداشت آب باران عبارتند از:

شـده  يسـازمنطقـه محوطـه کی ایشده فرشسطح کفپوش سنگ کیپشت بام،  کیتواند یآب باران. م يجمع آور يسطح برا  -  ریآبگ
 است. زیاز سطح آبر  یتابع  دیکنیکه برداشت م  یباشد. حجم آب
 زهیآهـن گـالوان،  گـرد  مـهین  يهـالولـه  این  يمواد برا  نیهستند. پرکاربردتر  رهیآب به مخزن ذخ  تیهدا  براي  -مجرا    يهاناودانها و لوله

)GIفوالد، آلوم ،(و  ومینیuPVC يفلز يهااست. ناودان )GI سـتندین یدنیآب آشـام يهـاسـتمیس يبـرا ياو فوالد) انتخاب عاقالنـه .
 نیتـرمـنیا  ناودان را حل کرده و منبع آب را آلوده کند.  يهامیموجود در لح  نیفلزات سنگ  گریتواند سرب و دیباران م  يدیاس  تیفیک

  است. uPVC يهااز آب باران لوله شتریاستفاده ب يبرا نهیگز
 حذف کند.  ؤثر طور ممضر را به  يهاندهیباشد که بتواند آال يابه گونه دیبا هیتصف ستمیاست. س يضرور هیتصف براي –  لترهایف

. مصـالح متـداول مـورد باشـند  ینـیرزمیز  ز یـاتوانند سـربای. بسته به در دسترس بودن فضا، مستمیجزء مهم س  -  يسازرهیمخازن ذخ
از رشـد  يریجلوگ يباشد، اقدامات الزم برا نیباشد. اگر مخزن در سطح زمیو بتن م زهی، فوالد گالوانی اتیلنمخازن پل  نیا  ياستفاده برا

 است. ازیمورد ن  اهجلبک
 يهـادهنـد. لولـهیمـ  لیـشده را تـا زمـان اسـتفاده تحو  لتریشده و ف  رهیکه آب باران ذخ  یکشلوله  يهاستمیس  –  لیتحو  يهاستمیس

uPVC  سـال عمـر، بـدون زنـگ   50از    شیبا بـها  این لوله.  اي طوالنی هستندهدر طول سال  تیفیارائه آب با ک  يرا برا  نهیگز  نیبهتر
-یمـ  نانیباال به شما اطم  تیفیبا ک  uPVC  يهالوله  باشند.گزینه عالی می  کی  نیفلزات سنگحل کردن  ، بدون  ی، بدون خوردگیزدگ

برداشت آب باران انتخاب مـواد  ستمیهنگام ساختن س است. يو نگهدار ریبدون نشت، با دوام و حداقل تعم  لیتحو  ستمیس  کیدهد که  
   .تواند به مقابله با بحران آب در جهان کمک کندیانجام شود، م یمهم است. برداشت آب باران، اگر به درست اریمناسب بس
 ادامه خبر  لینک خبر 

 آب   استحصال موضوع  
 https://www.wateronline.com منبع  

 29/08/2021 تاریخ خبر  
 بازگشت به فهرست 

https://www.wateronline.com/doc/rainwater-harvesting-a-viable-means-to-prevent-water-crisis-0001
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 خارجی ترین اخبار کوتاه مهم
Environmental impact of bottled water ‘up to 3,500 times greater than tap water’ 
The research is the first of its kind and examined the 
impact of bottled water in Barcelona, where it is 
becoming increasingly popular despite improvements 
to the quality of tap water in recent years. 
Research led by the Barcelona Institute for Global 
Health (ISGlobal) found that if the city’s population 
were all to drink bottled water, this would result in a 
3,500 times higher cost of resource extraction than if 
they all drank tap water, at $83.9m a year. 
Researchers also found the impact of bottled water on 
ecosystems is 1,400 times higher than tap water. 
In the US, 17m barrels of oil are needed to produce 
the plastic to meet annual bottled water demand. In addition, bottled water in the UK is at least 500 
times more expensive than tap water. 
The lead author of the study Cristina Villanueva, said: “I think this study can help to reduce bottled 
water consumption, but we need more active policies to change that. 
“For example, in Barcelona, we could have more education campaigns to make the public aware 
that the health gains from drinking bottled water are minor compared to the environmental impacts. 
We need to improve access to public water, to public fountains, to public buildings where you can 
bring your own bottle and don’t need to buy one. We need to facilitate access to public water in 
public streets. 

 "  کشیلولهاز آب    شتر یبرابر ب  3500تا    "آب   ي هايبطر  یطیمحستیز  ریثأت
-آب لولـه تیفیبهبود ک رغمیکه علیی، جاهکرد یدر بارسلونا را بررس  يآب بطر  ریثأ و ت  هبار انجام شد  نیاول  يبرا  در نوع خود  قیتحق  نیا

نشان داد کـه   یسالمت جهان  براي  انجام شده توسط موسسه بارسلونا  قاتیتحق  است.  هکرد  دایپ   ياندهی، رواج فزاریاخ  يهادر سال  یکش
 کشـیلولـهکـه همـه آنهـا از آب  یاز زمـان شتریبرابر ب 3500استخراج منابع را  نهیامر هز نی، ادبنوشن ياگر همه مردم شهر از آب بطر

 1400 ،هـاکه تأثیر آب بطـري بـر اکوسیسـتممحققان همچنین دریافتند دهد. سال افزایش می  دردالر    ونیلیم  83.9، به ارزش  دبنوشن
 .است کشیآب لولهبرابر بیشتر از 

 ي، آب بطـرنیـاست. عالوه بر ا ازین يساالنه آب بطر يتقاضا نیمأ ت يبرا کیپالست دیتول يبشکه نفت برا ونیلیم  17متحده،    االتیدر ا
  است. یکشبرابر گرانتر از آب لوله 500در انگلستان حداقل  

تواند به کاهش مصرف آب بطري کمـک کنـد، امـا کنم این مطالعه میمن فکر می"کریستینا ویالنووا گفت:  ،نویسنده اصلی این مطالعه
تـا  میداشـته باشـ يشـتریب یآموزش  هايکارگاه  میتوانیما ما،  در بارسلون،  مثال  يبرا  .تري نیاز داریمهاي فعالبراي تغییر آن به سیاست

بـه  یدسترسـ دیـاست. ما با زیناچ ،آن یطیمحستیبا اثرات ز  سهیدر مقا  يآب بطر  دنیاز نوش  یناش  یمردم آگاه شوند که منافع سالمت
هـا از آنبطـري آب    دیـبـه خر  يازیـو ن  پر کنیـدخود را    يبطر  دیتوانیکه در آن م  یومعم  يهاساختمان  ،میرا بهبود بخش  یآب عموم

 ".میکن لیتسه یعموم  يهاابانیرا در خ  یبه آب عموم یدسترس  دی. ما بارا افزیش دهیم  دیندار
 
 

https://www.theguardian.com/environment/2021/aug/05/environmental-impact-of-bottled-water-up-to-3500-times-greater-than-tap-water
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Sustainable Wastewater Treatment & Reuse in the Age of Covid-19 
Due to vulnerability to water stress and drought conditions, commercial & industrial companies are 
taking control of their water management. This is accompanied by an increased investment in water 
recycling to reduce operational risk by focusing on sustainability wastewater treatment through 

decentralized recycling solutions. 
Industrial facilities typically consume 
the highest volume of water, 
accounting for about 86-87 percent of 
the U.S. freshwater supply 
requirements. Therefore, as these 
companies look to become more 
sustainable by reducing their usage of 
freshwater, onsite wastewater reuse 
solutions and partnerships with 
municipalities to utilize their 
secondary/tertiary wastewater 

resources will increasingly play a role into the future. Securing water that is exempt from drought-
related or environmental cutbacks or usage regulations is essential for industrial organizations will 
highlight these firm’s environmental efforts. It is anticipated that industrial applications for 
reclaimed municipal wastewater is expected to grow 72 percent over the next 5-7 years. Power 
plants, upstream oil and gas players, paper mills, chemical manufacturing and refineries have been 
the biggest opportunities for reclaimed wastewater to this point. However, new industries including 
technology companies and food/beverage companies are realizing recycling water is worth the 
investment. 
Continuing evolving regulations will support more rapid water recycling market growth and 
encouragement at a legislative level especially through support by local and national environmental 
protection agencies will also be a key contributing factor to further adoption of water reuse 
strategies within industrial facilities across the globe. 
according to the US EPA wastewater and water recycling treatment plants treat viruses and other 
pathogens.  COVID-19,  is  a  type  of corona virus that  is particularly  susceptible  to  
disinfection. Treatment and disinfectant processes at these plants are expected to be effective to treat 
these viruses. 

 19کووید  فاضالب در عصر  داریپا هیتصفو استفاده مجدد  

 بـر عهـدهخـود را هاي پساب تیریکنترل مد یو صنعت يتجار يها، شرکتیخشکسال طیو شرا  یدر برابر تنش آب  يریپذبیآس  لیبه دل
-راه  قیـفاضالب از طر  هیتصف  يداریبا تمرکز بر پا  یاتیعمل  سکیکاهش ر  يبرا  تصفیه آبدر    يگذارهیسرما  شیامر با افزا  نیاند. اگرفته

  است. همراهمتمرکز   ریغ   افتیباز  يهاحل
. باشدمیمتحده    االتیا  نیریدرصد از آب ش  87-86حدود    که مقدار آنکنند  یحجم آب را مصرف م  نیشتریمعموالً ب  یصنعت  ساتیتأس

مشـارکت بـا    و  اسـتفاده مجـدد از فاضـالب  يهـاحـل، راهنیریها با کاهش مصرف آب ششرکت  نیشدن ا  دارتریبه پا  ی، با نگاهنیبنابرا
که مرتبط  یآب امنیت نیمأ تجویی کرد. توان صرفهمی ياندهیبه طور فزادر مصرف آب شیرین   ندهیدر آ  آنهااستفاده از    يبرا  هايرشهردا

 را برجسته  هاشرکت نیا یطیمحستیز  يهااست و تالش يضرور یصنعت يهاسازمان ياست، برا ستیزطیمح قوانین  ایو   یبا خشکسال
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درصد رشـد داشـته   72،  ندهیسال آ  7تا    5در طول    يفاضالب شهر  هیتصف  يبرا  یصنعت  هايشرکتکه    شودیم  ینیبشیخواهد کرد. پ  

 هیتصـف  يبـرامنـابع    نیتـربزرگ  هاشـگاهیو پاال  ییایمیمـواد شـ  دینفت و گاز، کارخانجات کاغذ، تول  يهابرق، شرکت  هاينیروگاهباشد.  
اند کـه متوجـه شـده هایدنینوشـ و ییمـواد غـذا يهاو شـرکت يآورفن يهااز جمله شرکت دیجد عیحال، صنا نی. با اهستندالب  فاض
از  ژهیـبـه و يدر سـطح قـانون گـذار قیبازار و تشـو عیرشد سر  ،مقررات در حال تحول  تدوین  .دارد  ي راگذارهیآب ارزش سرما  افتیباز
 سـاتیسأ اسـتفاده مجـدد آب در ت يهاياسـتراتژ شـتریب رشیپذ يبرا ستیزطیحفاظت از مح  محلی و ملیهاي  سازمان  تیحما  قیطر

آب   هیتصف  يهاکارخانه،  کایآمر  ستیزطیطبق گفته سازمان آب و فاضالب مح  قرار خواهد داد.  تیمورد حما  را  در سراسر جهان  یصنعت
 رودی. انتظـار مـرودبا ضدعفونی کردن از بین میکرونا است که  روسیو ینوع ، 19-کووید  .  کنندیها را درمان مپاتوژن  ریو سا  هاروسیو

   ثر باشند.ؤم  هاروسیو  نیدرمان ا يبرا  سایتها این  یو ضد عفون  یدرمان  يندهایکه فرآ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بازگشت به فهرست 
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 گیري رطوبت خاك مختلف اندازه هاي  روش :شیمطلب آموز
-رود و به همین جهـت روشمیزان رطوبت خاك از جمله مهمترین پارامترها در مباحث مربوط به رابطه آب و خاك و گیاه به شمار می

مسـتقیم و هاي  هاي سنجش رطوبت خاك را به دو گروه روشگیري و تعیین این پارامتر ارائه شده است. روشهاي مختلفی براي اندازه
 .توان تقسیم کردغیرمستقیم می

  روش مستقیم اندازه گیري

گیري هایی که براي اندازهگیرد که وزن یا حجم آنها مشخص باشد. نمونههایی انجام میگیري رطوبت بر روي نمونهها اندازهدر این روش
رود به وسیله ظرفی مخصـوص و بـا حجـم یبه روش حجمی به کار م

 نمونه دادن قرار و وزنی روش با را رطوبت گردد. استخراج میمشخص  
درجه سانتیگراد و تـا زمـانی   105) و با درجه حرارت  آون(  گرمکن  در

بـراي برخـی از  .سـازندیکه وزن آن تثبیت گردد، از نمونـه خـارج مـ
منظورها باید مقدار رطوبت در واحد وزن را به مقدار رطوبت در واحـد 

اي کرد، چون مقـدار خـاکی کـه بوسـیله سیسـتم ریشـهحجم تبدیل  
گردد. تبدیل کردن واحدهاي وزنی بـه حجمـی از طریـق ضـرب کـردن درصـد وزنـی در وزن شود بر حسب حجم تعیین مییاشغال م

 .گیردمخصوص ظاهري خاك مورد نظر انجام می

  گیريهاي غیرمستقیم اندازهروش
ز جمله دسـتگاه نـوترون متـر، بلـوك ا  .شودیمختلفی جهت اندازه گیري رطوبت و تخمین آن استفاده مهاي  ها از دستگاهدر این روش

 TDRگچی، تابش گاما، تانسیومتر، 

 روش نوترون متر(پخش نوترون) -

هـاي هاي تخمین رطوبت است و اساس این روش بـر توانـایی اتـمترین روشلاین روش از معمو
هاي دیگر است. اول بایـد دسـتگاه را بـا هاي سریع بیش از اتمننوتروهیدروژن در کاهش سرعت  

گیـري هاي انـدازهتوجه به نوع خاك منطقه تنظیم کرده و رابطه بین درصد رطوبت و تعداد نبض
شده در هر دقیقه را به صورت منحنی یا معادله به دست آورد که به ایـن کـار واسـنجی دسـتگاه 

 .شودیگفته م

واسنجی دستگاه نوترون متر غالبا به شکل خط مستقیم است. معموال قرائت استاندارد در منحنی  
همان محل اندازه گیري و در وضعیتی که میله نوترون متر هنـوز از داخـل محفظـه خـود خـارج 

هـاي آید. بدین ترتیب که با روشن کردن دستگاه و انجام شمارش نوتروننشده است، به دست می
ن دوره زمانی استاندارد یک دقیقه صورت گرفته و عدد به دست آمده بـه عنـوان کندشده در هما

 .شودشمارش استاندارد در نظر گرفته می

 



              
              مرکز ملی مطالعات راهبردي کشاورزي و آب   

۲۱ 
   
 

1400  مرداد  |شتهشصت و    شماره  |محیط زیست    بولتن آب و  
 

شود قرائت استاندارد، یک بار قبل از آزمایش و بار دیگر پس از آزمایش تعیین و میانگین آنها در محاسبات لحاظ شـود. پـس توصیه می 
ندارد میله از داخل دستگاه بیرون آورده شده و در داخل خاك در موقعیت مـورد نظـر، شـمارش نـوترونی از به دست آوردن قرائت استا

 .گیردصورت می

 روش بلوك گچی -

هاي تعیین رطوبت خاك است. به منظور سـاختن بلـوك گچـی قالـب مکعبـی شـکل بـه ابعـاد هاي گچی از دیگر روشاستفاده از قالب
سانتی متر انتخاب کرده و به هر کدام یـک   1*2شده، سپس دو قطعه تور سیمی از فوالد ضد زنگ به ابعاد  سانتی متر تهیه    4*3*5/1

نامند و به فاصله کمی از هم به طور کنند. این صفحات را الکترود میسیم را لحیم می
شوند. پس از آماده شدن قالب و الکترودهـا، گـچ را موازي در داخل قالب قرار داده می

-یبا آب مقطر مخلوط کرده و خوب به هم زده و آن را درون قالب مـ  1*1ت  به نسب
کنند و پـس از آن گـچ ریزند و با ضربه زدن به قالب، هواي محبوس شده را خارج می

 .توان آن را از قالب خارج کردبه اندازه کافی سفت شده و می

کنند، آنگاه آنها را داخـل ها را حداقل به مدت یک شبانه روز در سایه خشک میبلوك
دقیقه اشباع شوند و در همین وضعیت مقاومت دو سر 30دهند تا به مدتآب قرار می

کننـد، اگـر عـدد قرائـت شـده در یالکترود را با دستگاه مقاومت سنج اندازهگیري مـ
ها تجاوز کرد، نباید از آنها اسـتفاده کـرد. درصد متوسط قرائت  5بعضی از بلوك ها از  

هاي مختلف اندازهگیري کرده و همزمـان بـا اي آماده شده را داخل خاك مورد نظر قرار داده و پس از آبیاري مقاومت را در زمانهبلوك
-ها واسـنجی مـیبا رسم منحنی تغییرات مقاومت بلوك و درصد رطوبت خاك، بلوك .شودگیري میبرداشت نمونه، رطوبت خاك اندازه

توان درصـد ها میگیري کرده و از روي این منحنیدر خاك نصب کنیم، کافی است فقط مقاومت را اندازه  ها راشوند. حال اگر این بلوك
 .رطوبت خاك را به دست آورد

 تابش گاما -

دهـد. اگـر یهاي تابشی براي تعیین رطوبت خاك است که تابش گاما را به داخل خاك گسـیل مـدستگاه تابش گاما یکی دیگر از روش
شود که از شـدت تـابش کاسـته شـود. اگـر در خاك را انتخاب کرده و از یک طرف تابش گاما وارد آن کنیم، خاك باعث میاي از  نمونه

 .گیري کنیم، مالحظه خواهد شد که از مقدار آن کاسته شده استطرف دیگر نمونه شدت تابش را اندازه

ند، دارد و اگر دانسـیته خـاك ثابـت بـاقی کتابش در خاك طی میاي که  کاهش شدت تابش بستگی به دانسیته، رطوبت خاك و فاصله
توان گفت که تغییرات شدت تابش بستگی به رطوبت خاك دارد. از مزایاي روش رطوبت سنجی با تابش گاما این است که بـر بماند، می

شود، بـا ایـن روش گیري میاندازهسانتی متر  20اي به شعاع تقریبی خالف روش نوترونی که در آن متوسط رطوبت خاك در حجم کره
توان رطوبت را در هر مقطعی از خاك تعیین کرد. البته این روش بیشتر در امور تحقیقـاتی اسـتفاده شـده و کـاربرد آن در کارهـاي می

 .صحرایی کم است
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 تانسیومتر یا مکش سنج -

شود. تانسیومترها تانسیومتر انجام میاي به نام  گیري پتانسیل ماتریک با وسایل سادهاندازه
 کـه  آب  از  پـر  ايخمیـده  و  ساده  لوله  اي،جیوه  تانسیومتر.  هستند  فلزياي و  دو نوع جیوه

ت و طرف دیگر لوله وارد یـک مخـزن جیـوه اس سرامیکی  کالهک  به  منتهی  آن  طرف  یک
مـدتی تـوازن شود. حال اگر کالهک سرامیکی در داخل یک خاك قرار گیـرد، پـس از  می

پتانسیل رطوبتی بین آب داخل تانسیومتر و آبی که در بیرون از آن در داخل خاك وجـود 
گردد. برقراري تعـادل بـا وارد شـدن یـا خـارج شـدن آب بـه داخـل لولـه دارد، برقرار می

 .شودتانسیومتر از طریق کالهک آن که نسبت به آب نفوذپذیر است، انجام می
را از داخل تانسیومتر بـه طـرف خـود خواهـد کشـید. در ایـن اگر خاك خشک باشد، آب  

شود که در طرف دیگر لوله، جیـوه وضعیت خال ایجاد شده در داخل تانسیومتر موجب می
نماید. مقدار باال آمدن جیـوه متناسـب بـا پتانسـیل آب در خـاك خواهـد بـود. صعود می

باشند و قی مورد استفاده میاي بیشتر در کارهاي آزمایشگاهی و تحقیتانسیومترهاي جیوه
شـود. ایـن تانسـیومترها چون کاربرد آنها در صحرا مشکل است، در عمل از نوعی دیگر از تانسیومترها با نام تانسیومتر فلزي استفاده می

لزي استفاده شده اي از یک خالءسنج فاي هستند با این تفاوت که در آنها به جاي خالء سنج جیوهنیز اساسا مشابه تانسیومترهاي جیوه
 .است تا حمل و نقل آن ساده باشد

  TDR  دستگاه -

در خاك اسـت.   TDRگیري سرعت انتشار موج الکترومغناطیسی با دستگاهتعیین رطوبت خاك به طریق این تکنولوژي براساس اندازه
هاي سنسـور گیري رطوبت خاك میلهاندازهاي تشکیل شده است. براي از یک قسمت مرکزي گیرنده و یک سنسور میله  TDRدستگاه

 .گیردها قرار میدر داخل پروفیل و به تفکیک افق

میله مسی یا فلـزي مشـابه و هـم انـدازه تشـکیل   5یا    4سنسور معموال از  
شده است که به صورت دایره یا کنار یکدیگر قرار گرفته است. اسـاس کـار 

بر این اصل استوار است که دستگاه گیرنـده عالئمـی را بـه   TDRدستگاه
اي اصـلی(که معمـوال میلـه اي ارسال کرده که از میلـهداخل سنسور میله  

-هاي کناري دریافت مـیوسطی است) این عالئم خارج شده و توسط میله
بسته به میزان رطوبت خـاك، زمـان عبـور مـوج گیرد،  ها را خاك فرا میهنگامی که سنسور در داخل خاك قرار دارد و بین میله  .شوند

کند و دستگاه برحسب واحدهاي مختلف (بسته به تنظیم دستگاه بر روي کدام واحد) که معموال میلـی ولـت، الکترومغناطیس تغییر می
 .کندیدرصد رطوبت و یا مجموع هر دو است، میزان رطوبت را مستقیما قرائت م

 به فهرست   بازگشت
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