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اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با توجه به 

برگزاری موفق همایش بزرگداشت روز ملی آب در سال 

(، اقدام به برپایی دبیرخانه دائمی این 19اسفند 91گذشته )

همایش در مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب 

 11نموده است و در سال جاری نیز این همایش در تاریخ 

المللی از  های داخلی و بین با مشارکت سازمان 59اسفند 

جمله شرکت مدیریت منابع آب ایران، شرکت مهندسی آب 

آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی  و فاضالب کشور، معاونت

و همچنین سازمان حفاظت محیط زیست، ستاد احیای 

دریاچه ارومیه، نمایندگی سازمان خواربار و کشاورزی ملل 

و کرسی یونسکو در بازیافت آب  (FAO)متحد در ایران 

برگزار خواهد شد. شعار این همایش همچون سال گذشته 

نیاز به یک وفاق و  با توجه به وقوع بحران آب در کشور و

نجات همدلی ملی در جهت مدیریت و عبور از این بحران، 

 نام گرفته است. آب، ضرورت ملی، رسالت جهانی
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 ادامه سرمقاله

گرامیداشت این مایه حیاتی با نگرشی به روز از آنجائیکه هدف اصلی از بزرگداشت روز ملی آب، برگزاری مراسمی در جهت نکوداشت و 

باشد، برپایی آن فرصتی است ارزنده و مغتنم برای پرداختن به یکی از مهمترین  فروردین( می 1مارس ) 11جهانی آب در تاریخ 

اندرکاران نظیر چالشهای اساسی کشور و فرصت خوبی برای ایجاد یک تریبون برای به صدا درآوردن زنگ بحران آب برای کلیه دست

نخبگان، مسئوالن، فرهیختگان، هنرمندان، آحاد جامعه و دلسوزان کشور و در واقع فرصتی است مغتنم به منظور ارزیابی اقدامات 

های دلسوزانه و خودمانی و همچنین مجالی برای قدردانی از خدمات ارزنده علمی، اجرایی، تکنولوژی و  محیطی برای درد و دل

وری آب و همچنین با در  های زیرزمینی و طرح ارتقاء بهره آب. در سال جاری با توجه به اجرای طرح تعادل بخشی آب مدیریتی در امر

 نظر گرفتن اهمیت منابع زیست محیطی کشور، اهداف این همایش به شرح زیر در نظر گرفته شده است:

 مدیریت بحران آب  .9

 اتخاذ یک تدبیر کارآمد مبتنی بر تعامل همگانی .1

 های اجتماعی در نیل به اهداف تعادل بخشی ب سرمایهجل .3

 وریتمرکز بر ارتقاء بهره .9

 اولویت خاص بر حفظ محیط زیست .5

یا  wastewaterکه از سوی سازمان ملل   1192الزم به ذکر است که این همایش با در نظر گرفتن شعار روز جهانی آب در سال 

های بازچرخانی  های مدرن در سیستم ها در نظر گرفته شده است به مدیریت این مقوله در ایران و همچنین استفاده از تکنولوژی پساب

 پردازد.    آب نیز می

همچنین در پی برگزاری موفق اولین مسابقه سراسری عکس آب در سال گذشته، امسال نیز دومین مسابقه سراسری عکس آب با 

ماه  بهمن 15توانند عکسهای خود را تا تاریخ  بحران آب توسط اتاق ایران برگزار خواهد شد. عالقمندان به شرکت در مسابقه می موضوع

 به دبیرخانه مسابقه ارسال نمایند www.waterpic.irاز طریق ثبت نام در وب سایت 

 

 

 

 

 

http://www.waterpic.ir/
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 جهانی گرفت احیای چشمه بل، جایزه
های کرمانشاه و کردستان، موفق به کسب تندیس بنیاد  المللی، پروژه احیای چشمه بل در استان با دریافت تندیس و گواهینامه بین

  .شد« جامعه مدیریت سبز اروپا»جهانی انرژی و گواهینامه پروژه سبز 

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت منابع آب ایران، این تندیس و 

المللی مدیریت  واهینامه، در مراسم افتتاحیه یازدهمین همایش بینگ

سبز در هتل المپیک تهران با حضور رئیس بنیاد جهانی انرژی، اعضای 

بر این  .های ملی کشور اهدا شد جامعه مدیریت سبز ایران و شخصیت

های سبز  ساله با بررسی پروژه  اساس، گواهینامه پروژه سبز که همه

شود، صرفاً به  اهدا می« جامعه مدیریت سبز اروپا»ه شده ب معرفی

 EAST Questionnaire گیرد که بر اساس فنون هایی تعلق می پروژه

-بتوانند شاخص Footprint calculation و بر اساس متدولوژی

احیای چشمه بل، با کسب  گیرانه مربوطه را گذرانده و امتیاز مربوطه را کسب نمایند. در این راستا پروژههای بسیار سخت گذاری

ها از نهاد ارزیابی معتبری همچون جامعه سبز اروپا شده  ترین ارزیابی از هزار، موفق به گذراندن یکی از موشکافانه 131امتیازی بیش از 

برای « عیمسئولیت اجتما»بر پایه این گزارش، پروژه احیای چشمه بل، عالوه بر گواهینامه فوق، موفق به اخذ تندیس مشهور  .است

های اجتماعی  های حوزه انرژی پاک که به مسئولیت ، به پروژه«بنیاد جهانی انرژی»نیز گردیده است. این تندیس، از سوی  1192سال 

  .شود کنند، اهدا می ها توجه می خود در قبال اثرات جانبی پروژه

ژه احیای چشمه بل را بر عهده داشته است، در حاشیه مدیرعامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران که کارفرمایی و راهبری پرو

رسید تکمیل  ای که چشمه بل قرار دارد، سدی استراتژیک در دست احداث بود و در وهله اول، به نظر می این مراسم گفت: در منطقه

های متعدد و  گالری و گمانهسید محمدرضا رضازاده افزود: پس از مطالعات فراوان حفاری  .نظر کردن از چشمه باشد آن، مستلزم صرف

های  این مقام مسئول ادامه داد: بررسی .های زیرزمینی منطقه است انجام عملیات غواصی مشخص شد مسیر چشمه، جدا از مسیر آب

تری های دور نیز مظهر چشمه در ارتفاع باال خصوص که در گذشته تواند باالتر بیاید به بیشتر نشان داد چشمه با فشار طبیعی خود، می

ها که توسط همکاران پرتالش، متعهد، خالق و مبتکر ما و نیز مشاور و پیمانکار طرح  قرار داشته است. مجموعه این مطالعات و بررسی

ها و متصل کردن  توانیم با احداث تونل افقی و شفت قائم، کار گذاشتن لوله داخل آن انجام شد، راهکاری را پیش پای ما گذاشت که می

متر باالتر از مظهر قبلی و بدون پمپاژ و تنها با فشار طبیعی، باال ببریم و  911مظهر قدیمی چشمه، آب را تا ترازی به میزان ها به  لوله

مدیرعامل شرکت آب نیرو اضافه کرد: با این اقدامات، مظهر جدیدی که در کنار جاده دسترسی  .مظهر جدیدی برای چشمه ایجاد کنیم

ذکر است که پروژه  شایان .شده و امکان تأمین آب شرب روستاهای اطراف از آب چشمه را فراهم کرده استمناسب قرار دارد، ایجاد 

های عمرانی در جریان اجرای  های اجتماعی طرح ای است که در راستای انجام مسئولیت احیای چشمه بل، فقط یکی از چندین پروژه

 .ها، انجام پذیرفته است طرح

  ادامه خبر  لینک خبر

 توسعه پایدار موضوع 

 آب ایران شبکه خبری منبع 

 12/91/9315 تاریخ خبر 

 بازگشت به فهرست

 

http://www.wnn.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=25690&mode=thread&order=0&thold=0
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  آب در تمام سدهای کشور/ افزایش برداشت از سدها برای تامین کشت پاییزه کاهش ورودی
دی ماه  93شنبه دوروز  ها مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایرانرسولیمهندس حاج

در جمع خبرنگاران گفت: امسال تمام سدهای کشور در مقایسه با سال گذشته، با کاهش 

 .ورودی آب مواجه بودند

 نشستاین مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران در  شبکه خبری آب ایرانبه گزارش 

میلیمتر بوده که  59با بیان این مطلب که از ابتدای سال آبی جاری تا کنون بارندگی کشور 

درصد کاهش داشته است، گفت: این  51میلیمتر،  912در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 

  .درصد کاهش برخوردار بوده است 11میلیمتر، از  21 شابه در دراز مدت،میزان بارش در مقایسه با مدت م

ارومیه در  ها در حوضه آبریزجاری اذعان داشت: میزان بارش ها در حوضه آبریز دریاچه ارومیه در سالوی با اشاره به میزان بارش

قوم با بیشترین کاهش  ی آبریز مرزی شرق و قرههاایش بارش برخوردار بوده ولی حوضهدرصد افز 9مدت از مقایسه با متوسط بلند

  .درصد روبرو بودند؛ بطوریکه در حوضه آبریز شرق فقط یک تا دو میلیمتر بارندگی داشتیم 15بارش، 

درصد و حوضه آبریز  32های آبریز خلیج فارس و دریای عمان در مقایسه با مدت مشابه در بلندمدت ها ادامه داد: حوضهرسولیحاج

میلیون  121و  میلیارد 5وی میزان ورودی آب به مخازن سدها را در سال آبی جاری  .اندشتهدرصد کاهش بارش دا 39مرکزی  فالت

درصد کاهش داشته، ولی به دلیل نیاز  39متر مکعب عنوان کرد و افزود: این میزان ورودی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 

میلیارد متر مکعب آب از سدهای  5/2درصد افزایش داشته و  19ها نسبت به سال گذشته کشاورزی برای کشت پائیزه خروجی سد

میلیون  311و  میلیارد 13مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران آخرین وضعیت مخازن سدهای کشور را  .کشور خارج شده است

وی ادامه داد: اگر  .درصد کاهش روبرو بوده است 1، با متر مکعب عنوان کرد و افزود: این میزان نسبت به سال گذشته در همین زمان

سال گذشته دارا هستیم و دهمین سال  92سال رتبه بارندگی را مبنا قرار دهیم، تا این لحظه رتبه دوم را به لحاظ بارندگی در  92

  .است که بارندگی ما نسبت به میانگین دراز مدت از کاهش برخوردار است

درصد ورودی آب بیشتر مواجه باشیم ولی در مجموع در اکثر  1تا  9د: ممکن است در برخی سدهای کشور با حاج رسولیها یاد آور ش

  .سدهای کشور، شاهد کاهش ورودی آب نسبت به سال گذشته بوده ایم

میلیون متر مکعب  959لتیان و ماملو نیز در سال جاری  سد استان تهران شامل سدهای، الر، طالقان، کرج،  5وی اضافه کرد: ورودی 

  .درصد کاهش داشته است 11بوده که در مقایسه با سال گذشته 

 391و  میلیارد 3مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران تصریح کرد: سدهای حوضه خلیج فارس و دریای عمان نیز از ورودی 

 .د کاهش ورودی آب داشتنددرص 32میلیون متر مکعب برخوردار بودند که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، 

 

  ادامه خبر  لینک خبر

 آبمنابع مدیریت  موضوع 

 خبری آب ایران شبکه منبع 

 93/91/15تاریخ خبر          

 بازگشت به فهرست

 

http://www.wnn.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=25540&mode=thread&order=0&thold=0
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 دهای آب زیرزمینی بازدهی نداررهآبیاری تحت فشار بدلیل عدم بازگشت آب به سف

همایی فصلی گرد"برداری شرکت مدیریت منابع آب ایران در سومین معاون حفاظت و بهره

تحقیقات علمی جدید در مشهد اعالم کرد: طبق  "برداری کشورمعاونان حفاظت و بهره

های زیرزمینی مقرون به ر به خاطر عدم بازگشت آب به سفرهانجام شده، آبیاری تحت فشا

صرفه نبوده و عمال بازدهی ندارد؛ وی کاهش سطح زیر کشت و تغییر نوع کشت را به 

  .عنوان راه حل برای عدم اتکا به آبیاری تحت فشار عنوان کرد

های این گردهمایی را تبادل و استفاده از ترین جنبهیکی از مهم "نگیر حبیبیجها"

یمی، اجتماعی های کشور بر اساس شرایط اقلو اطالعات گوناگون مسئولین استانتجربیات 

وی  .های زیرزمینی دانستزمینه طرح احیا و تعادل بخشی آب ها درو فرهنگی متفاوت آن

واستار کمک دست سدها، خپایینبه مشکالت ایجاد شده در در سخنان خود ضمن اشاره 

ای شد. برخی از این های بین حوضهبرداری در حل و کنترل چالشمعاونان حفاظت و بهره

ها، توان از نقشهدست سدها ایجاد شده است که میالریزی در باها بدون توجه به آمار و برنامهها به دلیل توسعه برداشتچالش

 .ارزیابی و مساحی اراضی استفاده کردای برای هوایی و ماهوارههای عکس

ای های دورهاضافه شده است، گفت: بازرسی 12ل حبیبی در ادامه با اعالم این خبر که طرح ایمنی و پایداری سدها در بودجه سا

 .های ایمنی سدها جدی گرفته شودبا اطمینان بیشتری انجام و کمیتهایمنی و پایداری سدها باید 

پذیر سیل، های آسیبها، مستندسازی مکانآب ایران تعیین حد بستر رودخانه برداری شرکت مدیریت منابعمعاون حفاظت و بهره

ها را از اقدامات الزم برای جلوگیری از خسارات جدی و سنگین وارد های کنترل ایمنی بر روی سازهرسانی و فعالیتهشدار و اطالع

تشکیل کمیته مشترک با بخش طرح و توسعه و همچنین مشارکت و حضور جدی در ها برشمرد و خواستار آمده در اثر سیالب

 .مطالعه، طراحی و ساخت سدها به منظور جلوگیری از مشکالت آتی شد

برداری از منابع آب و امور مشترکین( که سامانه پایه در وزارت نیرو ماب )سیستم یکپارچه حفاظت و بهرهوی در خصوص سیستم سا

برداری از در ارائه خدمات به متقاضیان بهرهشت: ساماب در راستای تحقق اهداف دولت الکترونیک و با هدف تسهیل است، اظهار دا

 .سازی استشخوان دولت، طراحی و درحال پیادهمنابع مختلف آبی از طریق درگاه ملی مربوطه در دفاتر پی

های زیرزمینی را نتیجه عدم کنترل آب هایها، مشکل آبت آنیارد متر مکعب( و اهمیمیل 11های سطحی )وی با اشاره به حجم آب

 .ها شدبرای دسترسی به اطالعات و رصد آنهای سطحی و ثبت آمار آن در سیستم ساماب سطحی دانست و خواستار توجه به آب
 

  ادامه خبر   لینک خبر
 گذاریسیاست موضوع 

 خبری آب ایران شبکه منبع 

 91/91/15          تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست 

 

 

 

http://www.wnn.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=25503&mode=thread&order=0&thold=0
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 معاون رئیس جمهور: عبور از بحران آب نیازمند نگاه اقتصادی به آن است

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور گفت 

به مناطق  الزمه عبور از بحران آب، نگاه اقتصادی به آن بوده و برای انتقال آن

رش روابط عمومی گزابه  .های آن بررسی و لحاظ شوددیگر باید تمامی هزینه

ای کردستان؛ جمشید انصاری در جلسه ستاد فرماندهی شرکت آب منطقه

البات بخش آب استان افزود: اقتصاد مقاومتی کردستان با محوریت بررسی مط

نیازمند وری بیشتر تقال آن به نقاط مختلف برای بهرهاکنون به کاالیی کمیاب و در برخی مناطق نیز به نایاب تبدیل شده و ان آب هم

به گفته وی با توجه  .محاسبات اقتصادی و نگاه با ارزش اقتصادی و به عنوان یک کاالی اقتصادی است و بهای آن باید پرداخت شود

مختلف دور از انتظار نیست از اینرو تمامی ای بین کشورهای ان و کشورمان، تبدیل آب به مسالهبه تغییر اقلیم آب و هوایی جه

های سنتی خود را عوض و با دید ملی و البته با اولویت تأمین آب شرب به این برداران باید دیدگاهزه آب و بهرهاندرکاران حودست

 .مقوله بنگرند

نماینده معین دولت در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان با اشاره به اینکه کردستان دارای منابع آبی بیشتر از متوسط کشوری 

های مختلف برای رساندن میانگین اراضی ها و اقدامتان قابل پذیرش نیست و اجرای طرحبودن سطح اراضی آبی اساست افزود: کمتر 

انصاری افزایش سطح اراضی آبی را مستلزم رعایت توجیه اقتصادی دانست و گفت  .آبی کردستان به شاخص کشوری ضروری است

ر نظر گرفتن های توجیهی باید با دابی با هماهنگی وزارت نیرو و طرحیب به حوزه صنعت کردستان نیز مکاندر اختصاص منابع آ

نماینده دولت در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان کردستان  .ترین محل برای انتقال آب و صرفه اقتصادی آن باشدکوتاه

مسئوالن  نیاز است تمامی مصوباتهمچنین افزود: برای رفع مشکالت حوضه آب کردستان و جوابگویی به مطالبات این استان 

ای با حضور نمایندگان وزارت نیرو، استانداری کردستان و سازمان ه آب برای پیگیری مکتوب و کمیتهضکشوری به کردستان در حو

ری برنامه و بودجه استان و همچنین نماینده معین دولت در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کردستان تشکیل شود تا مصوبات پیگی

های مدیریتی در برخی که طرح در آن اجرا شده از ضرورت های عمرانی به استانیانصاری گفت: اعطای مدیریت طرح .جدی شود

شود همچنین تبادل موافقتنامه ها پیگیری میهای دولت از تمامی وزارتخانهاست و این مسائل نیز طبق برنامه های کشوراستان

 .و بودجه استان محل اجرای طرح صورت گیرد ها باید در سازمان برنامهطرح

معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان امور  :های نیمه تمام کردستانبینی یک هزار میلیارد ریال برای تکمیل طرحپیش

در قانون برنامه بودجه کشور  های نیمه تمام کردستانزار میلیارد ریال برای تکمیل طرحاداری و استخدامی کشور افزود: یک ه

میلیارد دالر  5/9های اشتغالزایی در مناطق مرزی کشور برای اجرای طرحانصاری افزود: عالوه بر آن دولت  .بینی شده استپیش

 11ردستان با مساحت ک .اعتبار از صندوق توسعه ملی درخواست کرده که بدون شک کردستان سهم بسزایی در این اعتبارها دارد

رودخانه دائمی و  92درصد کل بارندگی کشور( و  9/3مکعب در سال )میلیارد متر 1/93مربع دارای حجم بارشی معادل ار کیلومترهز

 .باشددرصد روان آبهای کشور( می 2/2میلیارد مترمکعب ) 2/9رودخانه فصلی با حجم منابع آب سطحی  19
 ادامه خبر لینک خبر

 آب اقتصاد موضوع 

 آب ایران شبکه خبری منبع 

 92/91/9315 تاریخ خبر 

 بازگشت به فهرست

 

http://www.wnn.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=25590&mode=thread&order=0&thold=0
http://www.wnn.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=25590&mode=thread&order=0&thold=0
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 گندم، عامل بحران آب نیست

 1191ارزیابی جامع توان اراضی ایران برای کشاورزی پایدار پروژه ایران "دکتر کاوه مدنی استاد امپریال کالج لندن در کنفرانس خبری 

را ارائه  "استنفورد 1191ایران "در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی برای اولین بار گزارش تیم تحقیقاتی  "دانشگاه استنفورد

تایج تحقیقاتی این پروژه که با مدیریت دکتر پویا آزادی محقق دانشگاه استنفورد و با همکاری دکتر کاوه مدنی استاد اولین ن .دکر

امپریال کالج لندن، دکتر محسن مسگران محقق دانشگاه ملبورن و دکتر حسین هاشمی محقق دانشگاه استنفورد و دانشگاه لوند سوئد، 

 منتشر گردید. است، در چند ماه گذشتهمربوط به وضعیت منابع نفتی کشور 

دارد. یکی از در راستای کمک به توسعه پایدار در ایران قدم برمی "دانشگاه استنفورد 1191ایران "کاوه مدنی بیان کرد، پروژه 

مسائل پرداخت که مشکالتی که ما با آن در کشور مواجه هستیم نگاه جزیی به مسائل است که بایستی با نگاه کالن و نگاه فرابخشی به 

سال گذشته،  15همچنین در ادامه تشریح کرد، آمارهای موجود نشان می دهد که در  این پروژه سعی در برطرف کردن این ضعف دارد.

تن  9/2تن محصول در هکتار به  2/1میالدی( عملکرد کشاورزی در ایران رو به افزایش بوده است بطوریکه تولید از  1195تا  9111)

اما مساحت تحت کشت ایران در این مدت، تغییر چندانی نداشته است و حدود  ست که در ظاهر، مساله مطلوبی استرسیده ا در هکتار

های کم بارش نوسان داشته است که این مساًله کامال ای ترسالی، اندکی بیشتر و در سالهمیلیون هکتار بوده که البته در سال91

 که تولیدات ما در این مدت چگونه تا این حد افزایش داشته است؟شود طبیعی است. این سوال مطرح می

 
 1119 – 1551از سال  رانیا یعملکرد کشاورز

وی با بیان اینکه عملکرد غالت در کشور تقریبا ثابت بوده و سه چهارم اراضی کشور را به غالت اختصاص دادیم اما عملکرد ما در زمینه 

تصریح کرد که افزایش تولید در سطح  ثابت بوده است خودکفایی غذایی و افزایش تولیدات غالت داریم،غالت با تمام تاکیدی که بر 

کشاورزان به  ت. دلیل این افزایش نیز اینست کهبر و صیفی و سبزیجات بوده اس کشور با تمام فقر آبی بیشتر از طریق محصوالت آب

 اند و صیفی و سبزیجات درآمدزا هستند. آیا این حرکت صحیح است؟ ودهدنبال افزایش درآمد از طریق کاشت محصوالت درآمزا ب

 ایم که در این راستا م، منابع آب کشور را از بین بردهوی در ادامه تاکید کرد: همیشه بحث بوده که ما به خاطر خودکفایی گند 
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 دهد که گندم، مقصر اصلی تحقیقات این پروژه نشان مینتایج اختالفاتی بین بخش امنیت آبی و امنیت غذایی کشورمان وجود دارد، اما 

وی بیان داشت: در این مدت، محصوالت  اند.ان را در سالهای اخیر مصرف نکردهمصرف آب کشاورزی نیست و غالت بیشترین آب ایر

تند و خود را در عملکرد وزن هسبرد و غالت، سبک ناژ تولید محصوالت ما را باال میایم، به همین خاطر، تبر تولید کردهآبسنگین و 

 دهد.نشان نمی

مدنی  تن در هکتار است. 9/2میلیون هکتار از اراضی ایران به باغات اختصاص دارد که میانگین تولید محصول آنها  2/1وی افزود، حدود 

غالت را افزایش داد اما بایستی ریزی درست حتی تولید  توان با برنامهپتانسیل کشت غالت را دارد که می بر این باور است که ایران

ها انتقال داد. که این حرکت را یکی از راهکارهای افزایش تولیدات کشاورزی همراه با کاهش مصرف آب  جات را به گلخانه کشت صیفی

 شده به اجرا درآوریم.ریزی ای را نیز به صورت کامال برنامهبه افراط بیافتیم و آبیاری قطره عنوان کرد و گفت: البته نباید در این مسیر

ای را سرعت بخشد. بطوریکه در بسیاری از نقاط کشور با  هایی توسعه کشت گلخانه تواند با اعمال مشوق وی در ادامه گفت، دولت می

تر  ها را اقتصادی های جدیدی وجود دارد که فعالیت گلخانه ها را گرم کرد. تکنیک توان گلخانه انرژی خورشیدی یا سوخت گازی می

توانند تکنولوژی خلق کنند. پس در این حوزه نیز  شوند و می ها فعال می های دانش بنیان با توسعه گلخانه کند. ضمن آنکه شرکت می

 شاهد پویایی بیشتر خواهیم بود.

به غذا، آب هزار نفر به جمعیت کشور اضافه شده است که این جمعیت  111سال اخیر، ساالنه بطور متوسط  15در ادامه بیان کرد: در 

 و انرژی و سایر منابع نیاز دارند بنابراین همیشه بخش کشاورزی، دونده بوده و شکاف بین عرضه و تقاضا بیشتر شده است.

درصد درآمدهای نفتی کشور است به واردات مواد غذایی اختصاص داده  99میلیارد دالر که معادل  5همچنین یادآور شد؛ ساالنه حدود 

 ریزی صحیح است و نه لزوما به خاطر کمبود منابع.زیادی به علت نبود برنامهتا حد  شده است که

درصد محصوالت ما از کشت آبی به دست  15مدنی با استناد به نتایج افزود: در کشور ما مساحت کشت دیم با کشت آبی برابر است اما 

کند که یکی درصد محصوالت کشور را تامین می 5تنها های کشاورزی به صورت دیم است ولی آید به عبارت دیگر، نیمی از زمینمی 

از دالیل آن، پتانسیل کمتر ایران در کشت دیم در مقایسه با سایر کشورها است چرا که عدم مطلوبیت بارش در ایران برای کشت دیم 

 11ید ناخالص داخلی و درصد به تول 91کند که حدود  درصد از آب کشور را مصرف می 11وی در ادامه گفت، بخش کشاورزی  است.

کند، از این جهت دولت تا نتواند شغل جایگزین را تامین کند قادر به محدود کردن بخش کشاورزی  زایی کمک می درصد به اشتغال

 نخواهد بود.

ا برای وی در ادامه بیان نمود که خطا داشتیم اما همواره فرصت جبران است و هدف ما این بود که ببینیم پتانسیل اراضی کشور م

توانیم هم تولید را باال توزیع اراضی کشاورزی در کشور می به اعتقاد این پژوهشگر از طریق باز صنعت کشاورزی تا چه اندازه است.

 ببریم و هم مصرف آب را در کشور پایین بیاوریم.

 

 ادامه خبر لینک خبر

 کشاورزی موضوع 

 آب ایران تحلیلی خبری پایگاه منبع 

 95/91/9315 تاریخ خبر 

 بازگشت به فهرست

 

 

 

http://www.waternews.ir/1395/10/گندم،-عامل-بحران-آب-نیست/
http://www.waternews.ir/1395/10/گندم،-عامل-بحران-آب-نیست/
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جویی کالنشهرهای جهان کمبود آب، تغییر اقلیم و چاره  

درصد کشورهای دنیا در  22شده چنانچه مسیر گرمایش فعلی هوا و تغییر اقلیم به صورت کنونی ادامه یابد،  براساس مطالعات انجام

فقیرتر از وضعیت کنونی خواهند شد. همچنین بر اساس تحقیقات انجام شده توسط محققین دانشگاه استنفورد، هزینه  1911سال 

کند، این در حالی است که  دالر افزایش پیدا می 911تا  111، به چیزی حدود 1911ای تا سال اعی انتشار هر تُن گازهای گلخانهاجتم

های مختلف با تغییرات اقلیم، از جمله مسائل بسیار حیاتی برای  دالر است. بنابراین سازگاری بخش 911هزینه کنونی آن حداکثر 

ه کالنشهرهای دنیا برای حفظ منابع آب و سازگاری خود با ویژه کالنشهرهاست. در زیر به بخشی از اقداماتی ک کشورهای امروز دنیا به

 :دهند، اشاره شده است تغییرات اقلیم انجام داده یا می

 "تأمین آب" کالنشهرها و مشکلی به نام  

اقتصادی این شهر  -در پکن کمبود منابع آب یکی از موانع توسعه اجتماعی

برد. برآوردهای  میهای ممتد رنج از خشکسالی 9111است. پکن از سال 

 911انجام شده از میزان آب موجود در این شهر حاکی از وجود حدود 

ترین  توان گفت یکی از خشک میلیون مترمکعب در سال است. که تقریباً می

هایی که سیاستمداران چین برای فائق  حلمناطق جهان است. یکی از راه

د، کاهش جمعیت پکن ان بینی کردهها پیش ن بر این مشکل در این سالآمد

است و سیاستگذاران چینی قصد دارند این  1111میلیون نفر تا سال  13تا 

 (Hebei) »هبی»کار را از طریق توسعه مناطق همجوار آن از جمله ایالت 

 .انجام دهند 

سال طول  2تا  2ها دوره خشکسالی ایالت کالیفرنیا  بینیبراساس پیش

ها که تقریباً دامنه آن به شروع شده است. در پی این خشکسالی 1191ن دوره خشکسالی از سال توان گفت ای کشد و تقریباً می می

هایی  آنجلس سعی دارد وابستگی خود را به آباند. به طور مثال، لسده شده است، همه به تکاپو افتادههای آمریکا نیز کشی سایر ایالت

آنجلس قصد داخلی خود تکیه کند. در واقع، لسند و به جای آن، عمدتاً بر منابع شوند را قطع ک که از خارج این ایالت به آن وارد می

در گوشه دیگر دنیا یعنی در شرق آسیا، در توکیو نیز، . دارد این کار را از طریق مدیریت به هم پیوسته منابع آب محلی انجام دهد

شهر شده است. این سیاست باعث قدرتمند شدن مدیریت  های سه ساله در این های خشکسالی ممتد، منتج به اعمال محدودیت دوره

شده است. در فرانسه نیز، سناریوهای مکمل برای مواجهه با « اطمینان از تداوم منابع آب»منابع آب این شهر برای اجرای استراتژی 

باالست. به همین خاطر  1151ها ریسک خشکسالی در این کشور برای سال  بینیم متفاوت است، چرا که براساس پیشتغییر اقلی

چگونه خود را با این پدیده »های مختلف در این شهر در ارتباط با آگاهی از اینکه  مطالعات و تحقیقات متعددی نیاز است تا به بخش

 ، کمک کنند. «تطبیق دهند؟

 های پرهزینه اجرای زیرساخت

تسه را به شمال منتقل کند. این خط انتقال ب رودخانه یانگعرضه شد تا آ 1199در چین، پروژه انتقال آب از جنوب به شمال در سال 

میلیارد مترمکعب آب را در طول سال دارد. گرچه این منبع جدید جایگزین  5/9کیلومتر طول دارد و توانایی انتقال یک تا  9122حدود 

ید همچنان باقی خواهد ماند. مکزیکوسیتی شود، اما کمبود منابع آبی به عنوان یک امر جد های مستقل آن منطقه می تولید آب در چاه

کیلومتر دورتر از آن هستند، تأمین کند؛ برای اجرای این پروژه جاهایی  99های مجاور خود که  برنامه دارد تا منابع آبی خود را از حوضه

 میلیون  31اهد بود چیزی حدود متر آب را پمپاژ کرد. اجرای این پروژه نسبتاً پیچیده قادر خو 9251الزم است تا ارتفاعی نزدیک به 
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مکزیک در  .مترمکعب آب را به پایتخت انتقال دهد، البته این در حالی خواهد بود که جمعیت محلی مانع از اجرای این پروژه نشوند

بر روی نیویورک نیز کند.  های زیرزمینی تحقیق می های عمیق و سفره متری دره 1111حال حاضر بر روی بیرون کشیدن آب از عمق 

ها کاهش تلفات  ریزی کرده است؛ از جمله این پروژهبرای مواجهه با این پدیده برنامهها  های آب و افزایش کارایی آن سازی سیستمبهینه

-. در لسجویی به عمل آوردصرف آب صرفههزار مترمکعب در م 931تا  52تواند روزانه  های توزیع آب است. این امر می آب در شبکه

 .های قابل مالحظه دولت برای سازگاری با تغییرات آب و هوایی هستند ها از برنامه کنشیریننیز راه اندازی آبآنجلس 

 جویی آبمدیریت تقاضا، نرخ پیشرفت و صرفه

ها نقشی  آنجلس این کمپیناز کالنشهرها متعدد هستند. در لسهای آگاهی بخشی برای کمک به کاهش مصرف آب در بسیاری  کمپین

-هایی که اخیراً در لس ی از سیاستاند. یک ساسی را در کاهش تقاضا برای هر خانوار در این ایالت نسبت به کل ایاالت متحده رقم زدها

هاست، این امر توانسته تا حد زیادی به کاهش مصرف  های خوردنی در حیاط منزل به جای چمن شود کاشت سبزی آنجلس تشویق می

نیویورک چند سیاست را برای کاهش تقاضای آب در دوره خشکسالی اجرا کرد. پوسترها و بروشورهایی  ،9131آب کمک کند. از سال 

تأکید  1111درصدی تقاضا تا سال  5ها بر روی کاهش  در سطح شهر بوسیله اعضای طراحی نقشه مدیریت تقاضا پخش شد که در آن

های  ، کاهش یافته است. بین سال11ها از دهه نیاز زمان اجرای کمپ تفاده از آب،دهد که اس های پاریس نیز نشان می کرد. داده می

 2درصد از مصرف آب در پاریس کاهش یافته، این در حالی است که در این بازه زمانی جمعیت شهر  92چیزی حدود  1193تا  9111

 .درصد بوده است 99ی هر خانوار حدود درصد رشد داشته است. اگر کل منطقه بزرگ پاریس را در نظر بگیریم، این میزان کاهش، برا

 بازچرخانی فاضالب

در پکن، کیفیت فاضالب بهتر شده و به عنوان  .امروزه استفاده از بازچرخانی فاضالب در کالنشهرهای جهان گسترش پیدا کرده است

ها، تولیدات  رد استفاده در آبیاری چمنشود. بهتر این است که هر چه زودتر آب مو یکی از راهکارهای مبارزه با کمبود آب به آن نگاه می

... را بازچرخانی کرده و دوباره به چرخه مصرف بازگرداند. در سال  های توالت و ها، فلش تانک صنعتی، کشاورزی، شستشوی ماشین

استفاده قرار کیلومتر توزیع شده بود، بازچرخانی شد و دوباره مورد  223ای به طول میلیون مترمکعب آب که در شبکه 221، 1199

های عمومی و آبیاری  مترمکعب در ثانیه است، که عمدتاً برای مصارفی چون پارک 99گرفت. در مکزیک، میزان آب تلف شده شهر 

گیرد.  ها برای مصارف کشاورزی یا تولید برق مورد استفاده قرار می شود. پساب باقیمانده از حوضه های کشاورزی بازچرخانی می زمین

 .کنند مترمکعب در ثانیه پساب دریافت می 925اند، چیزی حدود  کیلومتری شهر واقع شده 51اند و در  ه قبالً خشک شدههایی ک حوضه

حاکی از این است که، استفاده از سیستم بازچرخانی آب برای مصارف غیرآشامیدنی تا  1191ها برای سال  ریزیها و برنامه پیش بینی

شود. در استانبول اخیراً  درصد کل تولید آب را شامل می 1افزایش یابد. امروز بازچرخانی آب  درصد از میزان تقاضای کنونی 351

مطالعاتی برای استفاده دوباره از پساب توسط متخصصان در حال انجام است. عمده این مطالعات بر روی استفاده از فیلترهای شنی و 

ها، مصارف صنعتی، کشاورزی و آبیاری  توان در فلش تانک دستشویی را میها  تمرکز دارد. این نوع آب  UVضدعفونی از طریق اشعه 

 نواحی عمومی پیدا کرد. 

 

 ادامه خبر لینک خبر
 اقتصاد آب موضوع 

 رسانی وزارت نیرواطالعپایگاه  منبع 

 92/91/9315 تاریخ خبر 

 بازگشت به فهرست

 

http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=41671
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=41671
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ترین اخبار کوتاه داخلیمهم  

 (1359 دی 1) از سازمان آب و برق خوزستان قدردانی وزیر نیرو
های راهبردی اینن  ی آبرسانی و تحقق اهداف و برنامههاو برق خوزستان در اجرای موفق طرحهای مدیران و کارکنان سازمان آب وزیر نیرو از تالش

 .وزارتخانه قدردانی کرد

 (1359 دی 4) های عمرانی آب توسط بخش خصوصیلیتتأکید معاون وزیر نیرو بر اجرای فعا

در استان سمنان با حضور دکتر دائمی معاون وزیر نیرو، نمایندگان مردم شنریف  های اقتصاد مقاومتی وه تخصصی آب در راستای اجرای طرحکارگر

، مندیران عامنل   نگی امور عمرانی استانداری سنمنان شهرستانهای شاهرود، میامی و سمنان، مهدیشهر و سرخه، مهندس زندیه وکیلی معاون هماه

وزیر نیرو بنا  در این نشست دکتر دائمی معاون  .انداری سمنان تشکیل شدصنعت آب استان و تعدادی از مدیران دستگاههای اجرایی استان در است

و امنور   رینزی برنامنه معناون   .های بزرگ عمرانی آب کشور توسط بخش خصوصنی تأکیند کنرد   های عمرانی، بر اجرای فعالیتاشاره به اهمیت طرح

برداشنت   اهای آبی و تامین آب مورد نیاز دو بخش کشاورزی و صنعت بآوری کشاورزی در مقابل بحرانبا اشاره به افزایش تاباقتصادی وزارت نیرو 

 .کردآب از خلیج فارس در جنوب و دریای خزر در شمال کشور تاکید 

 (1359 دی 4) اندازی شدهای سازمان آب و برق خوزستان راهمدیریت صورت وضعیت طرح مانه جامعسا

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و  .اندازی شدبرق خوزستان به صورت پایلوت راه سامانه جامع مدیریت صورت وضعیت طرح های سازمان آب و

سازمان با بیان این که فرایند این سیستم منطبق با بخشننامه گنردش کنار قراردادهنای     برق خوزستان، مدیر دفتر فناوری اطالعات و ارتباطات این 

های پیمانکاران به صورت الکترونیکی به مشاور، مجری و زود: از این پس، کلیه صورت وضعیتسازی شده است، افمان آب و برق خوزستان پیادهساز

-هنای ننرم  گذاری اطالعات با سیسنتم اضافه کرد: یکپارچگی و اشتراک "رعادل زرگ" .رسدو از طریق این سامانه به ثبت می دفاتر فنی ارسال شده

بررسنی صنورت   افزاری از جمله سامانه جامع مدیریت قراردادها و اتوماسیون اداری سازمان آب و برق خوزستان، حذف اسنناد کاغنذی، تسنریع در    

 .آیدرین ویژگی این سامانه به شمار میتبه آنان از مهمهای مالی ها و شتاب بخشی به پرداختوضعیت پیمانکاران طرح

 (9135 دی 4)  نشست تخصصی آینده نگاری وضعیت آب دشت قزوین

اتر دانشنکده  پانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران نشست تخصصی آینده نگاری وضعیت آب دشت قنزوین در محنل آمفنی تئن    در جریان برگزاری 

ای برداری شنرکت آب منطقنه  مهندس ملکی معاونت حفاظت و بهره ین نشستدر ا .المللی امام خمینی )ره( برگزار گردیدپژوهی دانشگاه بینآینده

جنویی در مصنرف آب   سازی، صرفهاهکارهای نجات دشت از جمله فرهنگها و رمنابع آبی دشت قزوین، چالشوضعیت قزوین گزارشی در خصوص 

جویی آب گردد بسیار مفیند  ها منجر به صرفهاجرای این روشهای آبیاری تحت فشار بیان کرد: چنانچه نمود. ایشان درخصوص توسعه سیستم ارائه

تنر رفنتن سنطح آب    سبب افزایش میزان برداشنت و پنایین  ال منابع آبی دشت قزوین نخواهد شد بلکه است در غیر این صورت نه تنها کمکی به ح

 .گرددهای زیرزمینی نیز میسفره

 (1359دی  6) خطوط ریلی سمنان و ها به سمت مناطق مسکونی، اراضی کشاورزی ، راه "نفرونشست زمی"هجوم 
رویه از منابع آب زیر زمینی آن بسیار بحرانی ارزیابی  سبب برداشت بی را به های جنوب سمنان  منان وضعیت دشتمدیر امور منابع آب شهرستان س

هنا بنه منناطق     جنوبی شهر سمنان بسیار حاد بوده و حتنی قسنمتی از اینن فرونشسنت    های  کرد و گفت: در حال حاضر فرونشست زمین در بخش

با مدیریت در مصرف بهیننه   فزود:ا مهندس غالمرضا احسانی .... رسیده است آهن و ، خطوط ریلی راه ها و ابنیه های کشاورزی، جاده مسکونی، زمین

 مدیر امور آب شهرستان  .توان به سالمت از این بحران عبور کرد آبیاری می های نوین الخصوص در بخش کشاورزی و استفاده از شیوهآب علی

http://www.wnn.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=25366&mode=thread&order=0&thold=0
http://www.wnn.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=25412&mode=thread&order=0&thold=0
http://www.wnn.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=25407&mode=thread&order=0&thold=0
http://www.wnn.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=25389&mode=thread&order=0&thold=0
http://www.wnn.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=25435&mode=thread&order=0&thold=0
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هنای   های کشاورزی به کنتور هوشمند آب و برق اشاره و خاطرنشان کرد: نصب کنتور هوشمند آب و برق بر روی چاه سمنان به وضعیت تجهیز چاه

 .کشاورزی به مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی کمک شایانی کرده است

 (1359 دی 1) شد ای در استان کرمانشاه آغازهای مشاهدهه عملیات اجرایی حفاری چا

ای مربنوط بنه شنبکه پنایش آب     های مشاهدهکرمانشاه از آغاز عملیات اجرایی حفاری چاهای عات پایه منابع آب شرکت آب منطقهمدیر دفتر مطال

های مطالعاتی پایلوت در راسنتای اجراینی نمنودن مفنادی از     ت: انجام عملیات حفاری در محدودهوگف زیرزمینی در سطح استان کرمانشاه خبر داد

  .ژه استطرح احیا و تعادل بخشی آب زیرزمینی اولویت نخست این پرو

 (9135 دی 8) دشت پایلوت خراسان رضوی 1اجرایی شدن پروژه مدیریت مشارکتی منابع آب در 

رو و جهناد  دی مناه بنا حضنور مندیران سنتادی وزارت نین       2سنه شننبه    "منابع آب زیرزمیننی کارگاه تخصصی استقرار الگوی مدیریت مشارکتی "

-های تعاون روستایی استانها و مدیران سازمانهای جهاد کشاورزی استانای، مدیران آب و خاک سازمانهای آب منطقهکشاورزی، معاونان شرکت

ای مندیرعامل شنرکت آب منطقنه   محمدحسنین جعفنری    .شهد مقدس برگزار شدای خراسان رضوی در مه میزبانی شرکت آب منطقههای کشور ب

با توجه به آمار بارندگی در چند سال اخیر استان خراسان رضوی دچار خشکسالی فراگیر بوده و باید سازگاری با خشکسالی را  گفتخراسان رضوی 

دشت  2تی، همزمان با ابالغ دستورالعمل مربوطه توسط وزارت نیرو، وی اظهار کرد: در خصوص اجرای پروژه مدیریت مشارک .مدنظر خود قرار دهیم

ها تعیین و های آموزشی، شرح خدمات مشاوره آنی جوانب مختلف و برگزاری کارگارهپایلوت در استان خراسان رضوی انتخاب شده و پس از بررس

 .جهت اجرا به مشاوران دارای صالحیت واگذار شده است

 (1359 دی 8) المللی درپروژه تجهیز سامانه پایش حوضه آبریز کارونگذاری بیناستفاده از ظرفیت سرمایه

گو بنا  مدیریت منابع آب ایران در گفت دریای عمان شرکت آبریز خلیج فارس ومهندس ارسالن هاشمی مدیرکل دفتر مدیریت به هم پیوسته حوضه 

یکی از (  k-waterشرکت) المللی با متولی دولتی امور آب در کشور کره جنوبیهای بین استای استفاده از همکاریدر ر :شبکه خبری اظهار داشت

تکمیل و تجهیز سامانه پایش حوضه آبریز کارون در راستای مندیریت   "پروژه  است؛ انجام هایی که مقدمات مطالعات آن فراهم شده مهمترین پروژه

باشدکه پس  می (MOA) ای در مرحله تنظیم موافقت نامهات اصلی و تفاهم شده با شرکت کرهکه به عنوان یکی از موضوع است "یکپارچه حوضه

  .گردیداز مبادله موافقت نامه، مرحله انجام مطالعات توجیهی آن آغاز خواهد 

 (9135 دی 5) شودکن تامین میشیرینآب 91آب شرب مورد نیاز نوار مرزی سواحل جنوب کشور با احداث 

کنن  شنیرین بآ 51ری سواحل جنوب کشور با احنداث  کیلومت 911ر مرزی اهای صورت گرفته آب شرب مورد نیاز نوریزیوزیر نیرو گفت: با برنامه

گفنت: در اینران ینک    کن سیراف استان بوشهر شیرینوزیر نیرو در آیین آغاز عملیات اجرایی پروژه آب "چیانحمید چیت"مهندس .شودتامین می

زی آب دریا تامین خواهد شد کنه اینن مهنم    سام نوار ساحلی جنوب کشور با شیرینریزی شده که در قالب آن آب مورد نیاز مردصنعت جدید پایه

ب مورد نیاز مردم شاهد آبینی شده برای تامین های پیشامید است با اجرای پروژه .یک تحول اقتصادی و اجتماعی بزرگ را به دنبال خواهد داشت

 .های جنوبی استان بوشهر باشیمو افزایش جمعیت ساکن در شهرستان توسعه صنایع

 دی 11) نشست مدیران صنعت آب و برق استان بوشهر با حضور وزیر نیرو و مدیر عامل شرکت مدیریت مناابع آب ایاران  

1359) 

دی مناه در اسنتانداری بوشنهر و بنا حضنور       1ای استان بوشهر در این نشست که شامگاه روز پنجشنبه  ب منطقهبه گزارش روابط عمومی شرکت آ

 گزار شد، مسائل و مشکالت حوزه آب و برق با حضور نمایندگان مردم استان در مجلس شورای دیگر مدیران دستگاههای اجرایی براستاندار و 
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احداث و  های سد سازی استان بوشهر مورد بررسی و برضرورت طرح این گزارش حاکیست در حوزه آب، .فتاسالمی مورد بحث و تبادل نظر قرار گر

 .تسریع در ساخت آنها تاکید شد

 (9135 دی 11) از اراضی مخزن و حریم دریاچه سد سلمان فارسی رفع تصرف شد هکتار  42

هکتار از اراضی پایین تراز از خط تراز حداکثر آبگیری سند،   91با پیگیری و همکاری مراجع قضایی شهرستان قیروکارزین، حکم رفع تصرف حدود 

دسی رودخانه ها و سواحل آب مدیر دفتر حفاظت و مهن ،مهندس خاندشتی .منابع ملی مجاور مخزن سدسلمان فارسی صادر گردید حریم دریاچه و

ای اقدام به تصرف بخشی از اراضی مخزن و حریم سد سلمان فارسی در محندوده روسنتای مندخون از    : عدهگفت با اعالم این خبر ای فارسمنطقه

 های این شرکت، با کاشت درخت در اراضی و حفر چناه غینر مجناز و   هبا بی توجهی به تذکرات و اخطاریتوابع شهرستان قیروکارزین نموده بودند و 

تصنرفی درون   هکتنار از اراضنی   93هکتار باغ قلع و قمع گردیند؛ در حندود    2نمودند که با حکم صادره بیش از برداشت از منابع آب سد اقدام می

 .ف شدهکتار باغ در محدوده منابع ملی مجاور دریاچه سد نیز رفع تصر 11مخزن سد و 

باید دغدغه مردم استان سیستان و بلوچستان نسابت باه تاامین آب شارب برطارف شاودن تاامین آب شارب ماردم          

 (1359 دی 14) های دولت است سراسرکشور از مهمترین اولویت
با اشاره به گزارشات ارائه شده از وضنعیت آب اسنتان سیسنتان و    شورای عالی آب در جلسه  "اسحاق جهانگیری"جمهوری، دکتر  معاون اول رئیس

یند  بلوچستان و مشکالت مردم این استان برای تأمین آب شرب، گفت: مردم این استان از نظر تأمین آب شرب در وضعیت نامناسبی قرار دارند و با

وی همچنین با اشاره به سفر چندی پیش خود بنه   .ها نسبت به تأمین آب شرب برطرف شود کنیم که از این وضعیت خارج شده و دغدغه آن کاری

استان فارس و طرح مشکالت مرتبط با کمبود آب در جلسه شورای اداری این استان، مشکل کمبنود آب در اسنتان فنارس را جندی ارزینابی و بنر       

دار هنای اولوینت   وزارت نیرو خواسنت طنرح  معاون اول رییس جمهور از  .های این استان تاکید کرد وزارت نیرو برای رفع دغدغهضرورت توجه ویژه 

 .ها که وضعیت مشابه دارند را به طور جدی پیگیری کند مرتبط با تأمین آب شرب در استان سیستان و بلوچستان و سایر استان

 (9135 دی 19)  برگزاری اولین نشست کمیته راهبری آماربرداری سراسری دور سوم منابع آب کشور
مهندس  ،شرکت مدیریت منابع آب ایران برگزار شدها مدیر عامل حاج رسولی حضور مهندسکه با  به گزارش شبکه خبری آب ایران در این جلسه

و  حاربرداری سراسری دور سنوم را تشنری  رابعی مدیر کل دفتر مطالعات پایه آخرین وضعیت پیشرفت کار، منابع مالی و مشکالت اجرایی عملیات آم

، به بروز مشکالت عدیده ناشی از 9312و  9315های ورد نیاز فعالیت مذکور در طی سالمیلیارد ریال اعتبار م 9111ضمن بیان برآورد اولیه حدود 

سپس مهندس حاج رسولیها، مدیر عامل شرکت، ضمن تاکیند مجندد بنر اهمینت و جایگناه       .عدم تامین به موقع اعتبارات اشاره و بر آن تاکید کرد

ای، بنر اولوینت پنروژه    دل بخشنی و مندیریت حوضنه   حیاء و تعاآماربرداری و اطالع از وضعیت آمار منابع و مصارف آب بویژه در اجرای بهینه طرح ا

بایسنت  که آماربرداری سراسری می گانه طرح احیاء و تعادل بخشی تاکید و عنوان نمودی پانزدههامنابع و مصارف آب نسبت به پروژه آماربرداری از

های غیر مجاز و نصنب کنتورهنای هوشنمند( قنرار     چاه المنفعه کردنرح احیاء و تعادل بخشی )پرومسلوببه عنوان اولویت اول از اقدامات اصلی ط

 .گیرد

 (1359 دی 19) تولید قطعات پمپ کوباتا با استفاده از روش مهندسی معکوس درشرکت آب جنوب شرق خوزستان 

بنه گنزارش شنبکه خبنری      .برای نخستین بار با استفاده از مهندسی معکوس در شرکت آب جنوب شرق خوزستان، قطعات اصلی پمپ ساخته شد

 cmm هنای سنه بعندی   : در این روش با استفاده از نقشنه سازمان آب و برق خوزستان، مسئول واحد کنترل کیفیت شرکت آب جنوب شرق گفت

 با اشاره به اینکه تکنولوژی ساخت قطعات  "مصطفی ابوالحسنی" .به روش مهندسی معکوس شدیم "دفیوزر و بلموث پمپ کوباتا"خت موفق به سا
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های عدیده واردات کاال، این روش تولید قطعات توانست : در شرایط کنونی تحریم و دشواریپمپ مذکور در اختیار کشور ژاپن بوده است، ادامه داد

 .تر باشدصد با صرفهدر 21مالی بیش از از نظر 

 (1359 دی 16) اجالس ساالنه کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران برگزار شد

ب آها مدیر عامل شرکت مدیریت مننابع  با حضور مهندس حاج رسولی دی ماه 92و زهکشی ایران روز پنجشنبه  اجالس ساالنه کمیته ملی آبیاری

س پس از گذشت هشت ها در ابتدای سخنان خود با اشاره به اینکه این اجاله خبری آب ایران مهندس حاج رسولیبه گزارش شبک .ایران برگزار شد

وی در ادامه با اشاره به اینکه رمز موفقیت  .های مقرر صورت بگیردین پس برگزاری این اجالس در موعدکه از اشود اظهار امیدواری سال برگزار می

مدیریت آب بویژه در بخش کشاورزی است اظهار داشت: برنامنه ششنم توسنعه     دل بخشی منابع آب زیرزمینیوزارت نیرو در طرح احیا و تعا برنامه

درصند   21الی  21زمینی باید جبران شود که مترمکعب کسری مخزن منابع آب زیر میلیون 311میلیارد و  91مه مقرر کرده است تا پایان این برنا

  .وری آب در بخش کشاورزی استهای آبیاری و زهکشی، افزایش راندمان و بهرهبه مدیریت مصرف آب، اجرای شبکهآن منوط 

 (9135 دی 18) میلیارد ریالی وزارت نیرو درکردستان هزار 1گذاریون آب و آبفای وزیر نیرو: سرمایهمعا

های مننابع  گذاری در حال تکمیل زیرساختمایهسرمعاون امور آب و آبفای وزارت نیرو گفت: این وزارتخانه با هفت هزار میلیارد ریال رحیم میدانی 

وی  .های استان هم اکنون در حال هزینه شدن اسنت تلف آب شرب، سدها و سایر زیرساختهای مخاین میزان اعتبار در حوزه. آبی کردستان است

-است تا با کمک مسئوالن اسنتان طنرح  های وزارت نیرو مبدأ از اولویت هایاستانود کردستان، تخصیص آب برای گفت: با توجه به منابع آبی موج

  .هایی برای توسعه صنعت و کشاورزی استان تعریف شود

های  طرحهزار روستا تا پایان امسالن استفاده از اسناد خزانه اسالمی برای تأمین اعتبار  3تامین آب شرب پایدار برای 

 (1359 دی 15) رسانی روستایی آب

بنندی افتتناح    ریزی و توسعه شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور با بیان این مطلب که مطابق برنامه زمنان  معاون برنامه "اصغر قانع علی"مهندس 

هزار نفر  922هزار و چهار روستا با دو میلیون و  3تعداد  15مند از اعتبارات صندوق توسعه ملی، حداکثر تا پایان سال مالی  های آبرسانی بهره پروژه

هنزار نفنر جمعینت از     233روستا با  599مند خواهند شد، گفت: از این تعداد تا زمان حاضر به یک هزار و  جمعیت تحت پوشش، از آب شرب بهره

مندی از آب آشامیدنی سالم  ، شاخص بهره15مالی  با توجه به جذب اعتبارات صندوق توسعه ملی تا پایان سالوی اظهار کرد:  .رسانی شده است آب

 .خواهد رسید 15درصد در پایان سال  21به  9319درصد در پایان سال  21از 

 (1359 دی 18) تاسیس شد« علوم اجتماعی»و « م و مهندسی آبعلو»های  مرکز همکاری

علوم »و « علوم و مهندسی آب»های  ای در مدیریت پایدار منابع آب؛ مرکز همکاریای و غیر سازهسترسازی تحقق رویکردهای بین رشتهبه منظور ب

 های مختلفارا و موثر و همراهی مردم و گروهمشارکت کظرفیت سازی فرهنگی و تقویت سرمایه اجتماعی، زیربنای جلب  .تاسیس شد« اجتماعی

وین و تهینه  برداران منابع آب و تضمین کننده موفقیت هرگونه طرح و اقدامی در رابطه با ترمیم و حفاظت از مننابع آب اسنت. در راسنتای تند    هرهب

هنای اجراینی موفنق در صننعت آب کشنور      اهی و هستهری و مشارکت بخش دانشگای دقیق در این رابطه که مستلزم همکامبانی اصولی بین رشته

 .ریزی و اجرایی گردید، برنامه”های آب و علوم اجتماعیمرکز همکاری“ر، ایجاد و استقرار برای اولین بار در کشو است،

 (1359 دی 18) ها و استفاده ازخردجمعی استعت آب کشور، پاسخگویی به مسئولیتراهکار بهبود مدیریت صن

آوری ن در اولین جلسه شورای راهبری فنآوری اطالعات، توسعه مدیریت و تحول اداری شرکت مدیریت منابع آب ایراکل دفتر فن فر مدیرمهدوی

 ها و انست و گفت: پاسخگویی به مسئولیتتحقق اهداف عالی صنعت آب را در گرو انسجام و کار گروهی د مدیریت آب کشور، اطالعات و توسعه
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د باشد و الزمه تحقق این مهم کنار گذاشتن تعارفات اداری و پرداختن به راهکارهای بهبنو جمعی جزء واجبات صنعت آب کشور میاستفاده از خرد 

های استانی، سطح باالی انتقادات از وزارت زنی و مطالعه طرحدر حوضه آب، باور به فرهنگ چانه مواردی چون فقدان همکاری ملیفر است. مهدوی

های آبریز را از جمله مشکالت جدی صنعت آب معرفی کرد و بر گرایی در حوضهتر قومتشدید وضعیت بحرانی و از همه مهمنیرو، کمبود منابع آب، 

 .ریزی صنعت آب کشور در راستای حل این معضالت تأکید کردهای برنامهبه خصوص کمک و ایفای نقش معاونت ان ارشد وتدبیر مدیر

 (1359دی  18) رودخانه ارداک "امرودک"آزادسازی کامل شاخه 
قنانون توزینع عادالننه آب،     1قانون اساسی و ماده  95مدیر دفتر رودخانه ها و سواحل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی اعالم کرد: طبق اصل 

عمنومی شنرکت آب   بنه گنزارش روابنط    .« رودخانه ها و مسیل ها و آب های جاری آن ها ثروت عمومی بوده و در اختیار حکومت اسنالمی اسنت  »

درصد از اراضنی بسنتر رودخاننه     21ای خراسان رضوی های شرکت آب منطقهتصریح کرد: با تالش "ید میرقاسمیحم"ای خراسان رضوی،  منطقه

 .ارداک آزادسازی و ساماندهی شده است، که این اقدام در راستای حفاظت از منابع آب و اراضی ملی است

 (9135 دی 31)  1419 تشریح تامین آب آشامیدنی پایدار استان اردبیل در آیینه سال
هنای  کشاورزی در شنمال اسنتان و مهنار آب   گذاری کالنی نموده که در کنار بحث تامین آب د در بخش آب استان اردبیل سرمایهدولت تدبیر و امی

رئنیس هیئنت مندیره و     .هاستریزیها و برنامهاز مهمترین این اقدام 9915ق سال های مختلف استان در افمرزی، تامین آب آشامیدنی شهرستان

خورشیدی را  9915برای تامین آب آشامیدنی در استان تا سال  های پایدارها و طرحاقدامها، ای اردبیل بخشی از برنامهرعامل شرکت آب منطقهمدی

تنامین آب پایندار در   و  هنای آبرسنانی نمنین و عنبنران    طنرح ، های اردبیل، نیر، نمین و سنرعین بسته تامین آب آشامیدنی شهرستان .تشریح کرد

 اقدامات است.ها و از جمله این طرح های خلخال و مشگین شهرشهرستان

 المنفعه شدندهای غیرمجاز در کشور پر و مسلوبچاه

از ابتدای سال جاری تاکنون در مناطق مختلنف   در راستای صیانت و حفاظت از منابع آبی و اجرای طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی،

 اند.المنفعه شدههای غیرمجاز شناسایی و مسلوبکشور چاه

 شده مسلوب هایتعداد چاه نام منطقه

  نایین

 ذهابسرپل

5 

9 

 39 اردبیل

 1211 فارساستان 

 393 گلستاناستان 

 2 آبادخرم

 922 مهاباد

 لرستان

 حیدریهتربت

11 

211 

 99 رامهرمز

 135 کبودرآهنگ

 11 انار

 9 کهگیلویه

 بازگشت به فهرست

 

http://www.wnn.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=25686&mode=thread&order=0&thold=0
http://www.wnn.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=25715&mode=thread&order=0&thold=0
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 های جهان جاری شونددهید دوباره رودخانهبا تخریب سدها، اجازه 
درگیر نبردی سخت با یکدیگر بودند. سدسازی در  از حدود نیم قرن پیش، محافظان طبیعت و سازندگان سدها در ایالت متحده آمریکا

ذخیره شده بود. سدی های مهم در غرب آمریکا مسدود و آب آنها همه جا را فراگرفته بود، برخی از رودخانه 9151و  9191های سال

ها قطعه به نابودی تاسفبار میلیون –تا امروز جدال بر سر آن ادامه دارد  و –ساخته شده بود  Snake)که بر روی رودخانه اسنیک )

ت آیداهو، که نخست در شمار مدافعان سدسازی جر شد. فرانک چرچ، سناتوری از ایالآال منهای آزاد و قزلآبزی و کاهش شدید ماهی

های مردم را برای ها پرداخت. او موج عظیمی از نگرانیزیست ناشی از سدسازی، به جانبداری از رودخانهویرانی محیط با مشاهده ،ودب

 بسیاری از آنها از جانب سدها در خطر نابودی همیشگی قرار داشت.  اکولوژی  ها وکه جاذبهسرنوشت این رودهای باشکوه مشاهده کرد 

ای نی برای محافظت از مناطق رودخانهقانوچرچ، نگارنده  

که در سال  " Wild and Scenic River Act" شد

هزار مایل  91بیش از   به تصویب رسید. این قانون 9122

ها در ایاالت ( از جریان آزاد رودخانههزار کیلومتر91)

سال گذشته،  21در طول . کندمتحده را محافظت می

ای بر روی مردم ابودکنندهمخزنی بزرگ، تأثیرات ن سدهای

در  یک رودخانه اکوسیستماند. آنها زیست داشتهو محیط

حال جریان، سرد و مرتبط را به یک رودخانه گرم، راکد و 

ویرانگر برای  یبا نتایج و یل کردندتکه تکه شده تبد

از جمعیت   %21متاسفانه  .دریاها هستندای و مصب های آبهای رودخانهحیات وحش. سدها یکی از دالیل اصلی کاهش شمار ماهی

 تاکنون از دست رفته است و سازندگان سدها در این جنایت بزرگ و نابخشودنی، مقصر نخست هستند. 9121چنین ماهیهایی از سال 

 ، که به بررسی فواید و ضررهای سدها می پرداخت، به این نتیجه رسید که سدها موجبسدها جهانی، کمیسیون 1111در سال 

 .اندمیلیون نفر شده 21تا  91جابجایی 

در ایالت واشنگتن یک موفقیت  Elwha جنبش تعطیل کردن سدها، ایاالت متحده آمریکا است. برداشتن سد از رودخانه پیشرواینک 

 هنوز مدلی از سدسازی است که صادر کننده کند؛ اما همچنانتعطیل کردن سدها حرکت می مسیر مریکا درآاگرچه بسیار بزرگ بود. 

 های آزاد شدهدر ارتباط با محافظت از رودخانه باعث تعجب نیست که این نکته سبب نگرانی گسترده مردم. رواج دارد در سرتاسر دنیا

دست باخیر  هایهای بزرگی در ماههای غیرانتفاعی، پیروزیهای مشترک با جوامع محلی و دیگر سازمان. به عنوان بخشی از تالشاست

 آوریل . به عنوان مثال، دراندشدههای سدسازی وادار به تعطیلی و یا معلق کردن پروژه هایی در جهاندولت آمده است بطوریکه

را که قرار بود دومین سد بزرگ تولید کننده  Sao Luiz Tapajos زیست برزیل، جواز ساختن سدگذشته، سازمان حفاظت محیط

  در کنگو را لغو کرد و یکماه پس از آن Inga 3 های مالی برای سدق کرد. در ماه جوالی، بانک جهانی کمکبرق در کشور شود، معل

Endesaبرنامه برای ساختن   ، بزرگترین شرکت تولید کننده نیرو در شیلی تعطیلی پروژه شش سد را اعالم کرد. دولت چین نیز

 . در ماه اکتبر دولت پرو اعالم کرد که چندین پروژه است کشور را به تعویق انداختههای آزاد روی یکی از آخرین رودخانه چندین سد بر
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د. اما با وجود اینکه چنین های جانبی مهم آمازون، دیگر مورد بحث برای اجرا نخواهد بووی رودخانه مارانون، یکی از شاخهسدسازی ر

-رودخانه شود کهشوند. این نکته سبب میمحافظت نمی بصورت دائمیها نهرودخا یبه طور کلاند، اما شدههایی معلق و یا تعطیل پروژه

های دهد، پیروزیبنا به آنچه که تجربه نشان می .های سدسازی باشندها برای اجرای برنامهآینده دولت در معرض خطر تصمیمات ها

 های بایست که پیوسته هوشیار باشند و تالشآبها می. محافظان اندها در این زمینه ماندنیزیستی بیشتر موقتی هستند و شکستمحیط

رصد کنند، اما اکنون  را جدید برای بازگرداندن سدهای مخرب

های آبخیز به وجود ی برای دستیابی به حفاظت از حوضهفرصت

های موقتی را به تتا موفقی آمده است. اکنون زمان آن رسیده

 .کنیم های آزاد تبدیلهای دایمی از رودخانهحفاظت

که  Geute Conservation Sur شیلی با برنامه در

-کند و ارزیابی الیحهبسیار ارزشمند حمایت میهای اکوسیستماز

های این کشور قانون جدید در حفاظت از رودخانه ای برای ارایه

ای از سوی کنشگران های امیدوارکنندهدهد، حرکتانجام می

-می دنیا هایجرایی سازمان غیرانتفاعی رودخانهخانم کیت هورنر، مدیر ا ،این گزارش افشاگرانهیسنده نو .زیستی آغاز شده استمحیط

-ای آزاد آب با کمک وکالی محیطهکنیم تا حمایت الزم و دراز مدت را برای جریانهمکاری می Rios Vivos در کلمبیا با :افزاید

و ما به این  مارانون در حال انجام است ایی برای حفاظت دایمی از رودخانهزیستی بدست بیاوریم. عالوه بر آن در پرو نیز چنین تالشه

در بوتان و  Gongri/Manas گذرند، و یاکه از چین و میانمار می Nujiang/Salvin های فرامرزی مانندکنیم. رودخانهاکتفا نمی

اگر درست  رودخانه ها نیاز به همکاریهای فرامرزی وجود دارد کهدهند. برای نجات این رایه میهند نیز امکاناتی برای حفاظت از آنها ا

پیش آمد،  Lancang/Mekong مانند آنچه که بین چین و تایلند بر سر رودخانههتوانند از بروز درگیری صورت بگیرد، کشورها می

نینی محکم تا مردم و قانونگذاران به وضع قواها سال زمان الزم بود هکا دبرای مبارزه موثر و عملی با سدسازی در آمری .جلوگیری کنند

ندگی را در تمامی سطوحش تغییرات اقلیمی که ز  برندهبا توجه به اثرات مخرب و پیش ما اکنونا .ها بپردازندبرای حفاظت از رودخانه

 .های آزادمان حمایت کنیمیده تا در سراسر دنیا از رودخانهکند، زمان آن فرا رستهدید می

 

   ادامه خبر                خبرلینک 

   سدسازی موضوع 

   https://www.theguardian.com منبع 

   2016/12/09 خبر تاریخ 

 بازگشت به فهرست

 

 

 

  

https://www.theguardian.com/global-development-professionals-network/2017/jan/09/dams-building-let-rivers-flow
https://www.theguardian.com/global-development-professionals-network/2017/jan/09/dams-building-let-rivers-flow
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 گذاری پرمخاطرهآب: سرمایهسازی در مناطق کمهای شیرینسایت

باالترین کسری بارش در  9، همزمان با شدیدترین خشکسالی هند در چند دهه اخیر، مقامات محلی در مرکز مهاشترا1192اوایل سال 

این کشور را گزارش دادند بطوریکه سطح آب پشت سدها بشدت پایین آمده 

کنندگان آب در تامین، 1بود. در طرف دیگر این کشور، در ایالت تامیل نادو

میلیون نفر جمعیت، درگیر مشکالت آلودگی آب ناشی از  1/2با  3چنای شهر

قه و همچنین اثرات سیل وحشتناکی پمپاژ بیش از حد منابع زیرزمینی منط

بیشتر شهر را فرا گرفته بود، هستند. این رویدادها که منجر که دسامبر گذشته 

به کمبود شدید آب در هند شده است در سواحل هند و همچنین دومین 

هایی را در مورد امنیت آبی های پر جمعیت این کشور نگرانیوششمین ایالت

-های آبهایی در سطح ملی برای ایجاد سایتثپدید آورده است بطوریکه بح

 کن در جهت تبدیل آب دریا به آب آشامیدنی، به راه انداخته است.شیرین

ها کنشیرینکه در آن شهرهای ساحلی گسترش آبهند تنها کشوری نیست  

در استرالیا برای های گذشته تالشاما . بینند. در چین و کشورهای خاورمیانه بازار این موضوع بسیار داغ استحل میرا به عنوان راه

های پایانی خشکسالی کن یک داستان هشداردهنده است. چهار سایت بزرگ ساخته شده در سالشیرینهای آبافزایش ظرفیت سایت

ری آنها شده شته هزینه تعمیر و نگهداین حال صدها ملیون دالر در سال گذاند. در عسراسری در استرالیا، اکنون بی استفاده مانده

-کن در استرالیا با نیاز عظیم به الکتریسیته همراه شده است که بخش زیادی از آن توسط سوزاندن سوختشیرینهای آباست. سایت

دهندگان این مراکز عظیم و پرهزینه را در موضع دفاعی قرار کن و توسعهشیرینهای آبشود همین نکته سایتهای فسیلی تامین می

 داده است.

سازی های شیرینکیلو وات ساعت برق موردنیاز است که ساخت سایت 5تا  3به آب شیرین حدودا عب آب دریا کتبدیل هر متر مبرای  

کند که در نتیجه باعث ای در جهان تبدیل میآب دریا را به گرانترین منابع آب شیرین و همچنین یکی از منابع تولید گازهای گلخانه

دهد که نه تنها شود. نتایج تحقیقات موسسه اقیانوس آرام در آمریکا نشان میمی بی ثباتی هیدرولوژیکی وتغییرات آب و هوایی 

های دریایی آسیب جدی وارد های مملو از نمک شده که به محیطسازی آب دریا پرهزینه و گران است بلکه باعث تخلیه پسابشیرین

کن، شروع معاهده جهانی شیرینهای آبدهنده کارخانهتوسعه 21ا در پاریس، کند. سال گذشته در طول نشست تغییرات آب و هومی

-های پاک مورد نیاز در سایتهای جدید در راستای تامین انرژیآوریسازی پاک را اعالم کردند. هدف این گروه استفاده از فنشیرین

-های جدید شیرینمنابع جدید انرژی تجدیدپذیر و روش های سراسر جهان در حال آزمایشکن است. امروزه آزمایشگاهشیرینهای آب

 سازی آب هستند که هم کم هزینه باشد و همچنین انتشار کربن را کاهش دهد.
  ادامه خبر لینک خبر

 سازی آب دریاشیرین موضوع 

 http://www.circleofblue.org منبع 

 2016/12/22 تاریخ خبر 

 بازگشت به فهرست

                                                   
1 Mahashtra 
2 Tamil Nadu 
3 Chennai 

http://www.circleofblue.org/2016/asia/water-scarce-regions-desalination-plants-risky-investments/
http://www.circleofblue.org/2016/asia/water-scarce-regions-desalination-plants-risky-investments/
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 های ناچیز سازگاری خاک با گرمایش جهانینشانه
 1هستند، خناک کنره زمنین حندود     گذاران سرگرم بحث و مجادله بر روی اثرات گرم شدن جهانی زمین زمانیکه دانشمندان و سیاست

ناشنی از تننفس طبیعنی     کند. این شار عظیم کربن کنه کربن به اتمسفر وارد میاکسیدهای انسانی دیبرابر بیشتر از مجموع کل فعالیت

ننر   ا افنزایش گرمنایش جهنانی،    بن  آینا " کند: های خاک و ریشه گیاهان است یک سوال اساسی در علم تغییر اقلیم مطرح میمیکروب

کند و در نتیجه باعث سرعت بخشیدن بنه گنرم   کربن وارد جو میاکسیدافزایش پیدا خواهد کرد و حتی میزان بیشتری دی تنفس خاک

 "شدن زمین خواهد شد؟ 

، اسنتاد رشنته مننابع طبیعنی و     9پرسش سنریتا فنری   برای پاسخ به این

ر محقنق دیگنر از سراسن    91به همراه  5زیست دانشگاه نیو همپشرمحیط

اکوسیستم مختلف از بیابان گرفته تا قطب شنمال را   12های جهان، داده

ای در منورد  این مطالعه بزرگترین مجموعه دادهمورد بررسی قرار دادند. 

 باشد.واکنش تنفس خاک به گرم شدن آزمایشی زمین می

به گفته فری اهمیت این مطالعه از آن جهت است که بجنای تمرکنز بنر    

هنای  ای از دادهشدن دما در یک نقطه خناص، مجموعنه  روی اثرات گرم 

هنای  های مختلف با طیف وسیعی از اکوسیستمآوری شده از سایتجمع

های مطالعه اخینر  بینیگیرد در نتیجه نتایج و پیشمتفاوت را درنظر می

 قابل اعتمادتر است.

شنود بطوریکنه   وت تننفس خناک در منناطق مختلنف منی     نتایج این پژوهش حاکی از آنست که افزایش دمای جهانی باعث واکنش متفا

درجنه سنانتیگراد    15. در مناطقی که دمای خناک کمتنر از   دهندمناطق با هوای سردتر بطور قابل توجهی واکنش شدیدتری نشان می

درجنه   15نه یابند درحالیکنه در خناک بنا دمنای بناالتر از آسنتا       درجه کلوین( است با افزایش دما میزان تنفس خاک افزایش منی  22)

 یابد.سانتیگراد، میزان تنفس با افزایش دمای خاک کاهش می

درجنه سنانتیگراد میرسند،     15بنه نندرت بنه     بسیار پایین است و های شمالی قطب، جاییکه دمای خاکاین بدان معنی است در عرض

زده قطب ذخیره شده است که بنا  های یخنست میزان زیادی کربن در خاکبیشترین پاسخ را به گرم شدن جهانی خواهد داد. علت آن ای

 شوند و این امر عواقب جدی برای تغییر اقلیم در آینده دارد.گرم شدن جهان آزاد می

ای از سازگاری با محیط جدید نشان های خاک با گرم شدن آزمایشی محیط هیچ نشانههمچنین این تیم مطالعاتی دریافتند میکروب

 کند.آزاد می اکسیددیدهد و مقادیر بیشتری کربنیش دما شدیدا واکنش نشان میدهند درنتیجه خاک به افزانمی

 
 ادامه خبر لینک خبر

 تغییر اقلیم موضوع 

 https://www.sciencedaily.com منبع 

 2017/01/30 تاریخ خبر 

 بازگشت به فهرست

                                                   
4 Serita Frey 
5 New Hampshire 

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/01/170130140004.htm
https://www.sciencedaily.com/releases/2017/01/170130140004.htm
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 خارجیمهم ترین اخبار کوتاه 

Why storms are becoming more dangerous as the climate warms  
A team of scientists has reported an explanation, using 

meteorological satellite data gathered over a 35-year period. 

Analyses suggest that most energy components in the Lorenz energy 

cycle (a complex formula used to describe the interaction between 

potential and kinetic energy in the atmosphere) have positive trends 

as a result, the efficiency of Earth’s global atmosphere as a heat 

engine is increasing during the past four decades in response to 

climate change. In this case, increased efficiency isn't a good thing. It 

suggests more potential energy is being converted to kinetic energy – 

energy that is driving atmospheric movement – resulting in a greater 

potential for destructive storms. 

 های شدیدتری در حال رخ دادن است؟چرا با گرم شدن آب و هوا طوفان

علت این پدیده را توضنیح دادنند.   ساله از ماهواره هواشناسی  35آوری شده در بازه زمانی های جمعگروهی از دانشمندان با بررسی داده

ای که اثر متقابل بین انرژی جنبشنی و  که بیشتر متغیرهای انرژی در معادله چرخه انرژی لورنزو )معادله پیچیده دهدها نشان میتحلیل

دارند در نتیجه راندمان اتمسفر زمین به عنوان یک موتور گرمایی در طول  روند صعودیکند(، پتانسیل موجود در اتمسفر را توصیف می

شنود اننرژی   چهار دهه اخیر و در پاسخ به تغییرا اقلیم، افزایش یافته است. در این مورد افزایش راندمان خوب نیسنت چنون باعنث منی    

حاصنل آن افنزایش احتمنال ر  دادن    کنه   ل شنود کند، تبدیهای اتمسفری را هدایت میپتانسیل بیشتری به انرژی جنبشی که حرکت

 باشد.میهای شدیدتر طوفان

 

Fukushima Water May Benefit From New Purification Technique 

Researchers at Rice University and Kazan Federal University in Russia say they have discovered a 

new way to purify water contaminated by radioactive metals. They claim that their discovery could 

help restore water contaminated by the Fukushima nuclear plant disaster in Japan. The findings 

were published by the journal Carbon. According to the study, the technique centers on a carbon-

based material created by the researchers by applying oxidative treatment to natural carbon sources. 

The researchers say the method is relatively inexpensive and can be used in traditional filtration 

columns. It is effective at extracting materials that “are among the most difficult to remove from the 

waters at the Fukushima nuclear plant,” including cesium and strontium, the study said. 

 مند شودیای روش جدید تصفیه بهرهاز مزاامکان دارد آب فوکوشیما 

اند. آنها ادعا روسیه معتقدند روشی جدید برای تصفیه آب آلوده به مواد رادیواکتیو کشف کرده دانشگاه رایس و فدرال کازانمحققان 

ها در مجله این یافته فوکوشیمای ژاپن شود. اینیروگاه هستهند باعث برگرداندن و تصفیه آب آلوده شده در تواکنند این کشف میمی

کربن به چاپ رسیده است. بر اساس این مطالعه روش جدید متمرکز بر مواد مبتنی بر کربن بوده و توسط محققان با استفاده از تصفیه 

های فیلتراسیون تواند در ستونگویند این روش نسبتا ارزان است و میاکسیداسیو منابع طبیعی کربن تولید شده است. محققان می

ترین مواد در برابر حذف از آب نیروگاه سنتی استفاده شود. بر اساس این مطالعه موادی همچون سزیم و استرانسیوم که جزو سخت

 بل استخراج و جدا شدن است.ای فوکوشیما هستند قاهسته

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/01/170124111330.htm
https://www.wateronline.com/doc/fukushima-water-may-benefit-from-new-purification-technique-0001
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0008622317300350
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Water-energy-food: can leaders at Davos solve this global conundrum? 
Producing electricity from coal, gas and oil is a surprisingly thirsty business. The United States 

needs around 731,920 million litres a day to produce and burn the nearly 900m tonnes of coal it uses 

each year to generate just a third of the nation’s electricity. In India, plans to produce 500 gigawatts 

of coal-fired electricity by 2040, will require at least 58bn cubic metres per year. And in China, 

about 15% of national water withdrawals are used for coal mining, processing, ash control, and for 

cooling of its coal-fired power plants. Global energy consumption is forecast to increase nearly 50% 

by 2040, driven mostly by emerging economies such as China and India. At the World Economic 

Forum’s annual meeting in Davos, heads of government and leaders from science, civil society and 

business will tackle some of these interconnected challenges about food-energy-water. 

 

توانند این معمای غذا: آیا رهبران جهان در داووس می-انرژی-آب

 جهانی را حل کنند؟

آوری تجارتی تشنه است. ، نفت و گاز به طرز شگفتتولید برق از زغال سنگ

میلیون لیتر در روز آب برای تولید و  239111ایاالت متحده آمریکا حدودا به 

برق تقریبا یک هر سال سنگ نیاز دارد تا میلیون تن زغال 111سوزاندن تقریبا 

گیگاوات برق از زغال  511ها برای تولید طرح در هند سوم آمریکا را تامین کند.

میلیارد متر مکعب آب در سال نیاز دارد و در چین  52به حداقل  1191سنگ تا سال 

سنگ، فرآوری، کنترل خاکستر و خنک کننده نیروگاه های با سوخت زغال سنگ استخراج از معادن زغال % از منابع آبی کشور صرف 95حدود 

 از جمله % افزایش یابد که عمدتا توسط اقتصادهای نوظهور51به میزان  1191مصرف جهانی انرژی تا سال شود بینی میپیش. استفاده می شود

س سران دولت و پیشروهای عرصه علم، جامعه مدنی و تجارت در مورد در جلسه ساالنه مجمع جهانی اقتصاد در داوو شود.می چین و هند هدایت

 انرژی بحث خواهند کرد. -غذا  –های مرتبط با آب برخی از چالش

 

Our Main Oxygen Systems Are Collapsing  

An imminent loss of oxygen just happens to be a current fact, because the ocean's phytoplankton 

(which provides two-thirds of the planet's oxygen) is rapidly dying off. Industrial agriculture not 

only contaminates our oceans with pesticide and nitrogen-fertilizer runoff, leading to massive dead 

zones; it is stripping our soils of carbon, which ends up in the oceans and creates acidification. At 

the current trajectory, in just a few decades there won't be much left alive in our oceans as the 

phytoplankton dies—all because of how we grow our food. 

  سیستم اصلی اکسیژنمان در حال فروپاشی است
از اکسیژن دو سوم ها که های موجود در اقیانوسکل گرفتن هست، زیرا فیتوپالنکتونهای در حال شتادن غریب الوقوع اکسیژن از واقعیاز دست د

ها و کودهای حاوی نیتروژن به آبها آنها را کشاورزی صنعتی نه تنها با ورود آفتروند. کشمی  کنند، به سرعت رو به نابودیسیاره ما را تأمین می

شود. یدی شدن دریاها میبرد و موجب اسمی هااقیانوسیز از خاک جدا کرده و به کند؛ بلکه کربن را نه مناطق مرده )هیپوکسی( تبدیل میآلوده و ب

آن هم تنها به دلیل روش تولید  ماندها باقی نمیای در اقیانوسها دیگر موجود زندهفیتوپالنکتون مسیری، تنها در طول چند دهه با مردن در چنین

 !خوراک ما انسانها
 

 بازگشت به فهرست

 

https://www.theguardian.com/global-development-professionals-network/2017/jan/16/water-energy-food-challenge-davos
https://water.usgs.gov/watuse/wupt.html
https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=28832
https://www.worldcoal.org/what%E2%80%99s-driving-india%E2%80%99s-coal-demand-growth
https://www.worldcoal.org/what%E2%80%99s-driving-india%E2%80%99s-coal-demand-growth
http://www.worldenergyoutlook.org/media/weowebsite/2012/WEO_2012_Water_Excerpt.pdf
http://www.ecowatch.com/regenerative-farming-ocean-acidification-2175984298.html
http://www.ecowatch.com/theres-nothing-average-about-this-years-gulf-of-mexico-dead-zone-1891172459.html
http://www.ecowatch.com/theres-nothing-average-about-this-years-gulf-of-mexico-dead-zone-1891172459.html
http://www.ecowatch.com/vandana-shiva-all-life-depends-on-soil-1882012429.html
http://www.ecowatch.com/tag/ocean-acidification
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 ومدیریت سنتی مهار آب هاانبندآب فرهنگ سنتی آب :

کردن و خاکبرداری رسد و از گودهکتار و بیشتر هم می 211ح آن به یک استخر ذخیره خاکی و بسیار بزرگ است که گاه سط بندانآب

وارد نیز توپوگرافی منطقه آید. البته در برخی محصار دور این محدوده به وجود می یک محدوده و ریختن و کوبیدن و ایجاد دیواره و

توان گفت بندان ساخته شده است. به نوعی میگودکردن و محصورکردن، آببه وجود آورده و با قدری  بندان را به طور طبیعیمحل آب

ها نیز نام بخصوصی دارند. برای مثال در استان گیالن ر هستند و در هر یک از این استانهای شمالی کشوها مختص استانکه این سازه

معروف هستند. « بندسار»و در استان گلستان به « Endoun»و یا « Ennoun»مازندران به گویند و یا در استان ( میsaleبه آنها سل )

ر حفظ حقابه شوند و جالب این که به منظوهای پمپاژ تغذیه و پر میثقلی و یا پمپاژ از طریق ایستگاهها به دو صورت این سازه

کنند که با این کار مشکل سموم وارد شده به آب که برای سال پر می د آنها را در نیمه دومدر بیشتر موار ،بندانکشاورزان باالدست آب

بندان خطر دارد نیز حل فاده شده و برای پرورش ماهیان آبکشت برنج است

لی از سال به طور کامل تخلیه ها در هیچ فصبندانشود و در واقع اکثر آبمی

د چرا که شدن هستنبه طور پیوسته در حال پر و تخلیهشوند و اغلب نمی

ورش ماهی نیز از آنها ها چند منظوره هستند و برای پربندانبیشتر آب

همی را در کشاورزی منطقه ها نقش بسیار مبندانشود و در کل آباستفاده می

ی شمالی نظیر هاها در استانبندانکنند و به عبارت دیگر نقش آبایفا می

و خشک کشور است. در های مرکزی و کویری و گرم نقش قنوات در استان

 شود:ربردهای مختلف آن اشاره میذیل به برخی از مزایا و محاسن و کا

خارج  ترس منطقهها به صورت بالاستفاده از دسهای فصلی و مسیلاطق شمالی کشور آب بیشتر رودخانهکه در منبا توجه به این( 9

اند بخشی از آب آنها را به صورت بهینه ذخیره و در جهت افزایش آنها توانستهها در جوار بندانریزد، لذا با ساخت آبشده و به دریا می

های جدید بنداننند. الزم به ذکر است که ساخت آبتولیدات کشاورزی و تبدیل اراضی دیم به آبی و افزایش راندمان آبیاری استفاده ک

 العه صورت پذیرد.ه اصطالح با مطباید با در نظر گرفتن اکوسیستم منطقه و رودخانه و ب

رش انواع ماهی و اردک استفاده باغات و شالیزارها، پرو ،از آب آنها در جهت آبیاری مزارعها چند منظوره هستند و ندانب( اکثر آب1

از برخی  همچنیننند و کدست نیز کمک میهای شرب پائینهای زیرزمینی چاهها به تغذیه سفره آبضمن اینکه این سازه ،شودمی

 برخی از .شوند( و یا در صنایع دستی استفاده میسازی )پوشش سقف و افزایش استحکام مالت گلبندان برای خانهگیاهان داخل آب

 أمن و زیستگاه بسیاری از پرندگانکه تفرجگاه و شکارگاه هستند مشوند و عالوه بر اینتحت عنوان تاالب شناخته می بندهااین آب

 قع خاصی از سال صورت می پذیرد(.نیز هستند )الزم به ذکر است که شکار به صورت کنترل شده و در مواوحشی و مهاجر 

 زیست سازگاری دارند. با محیطکامالً و های زیبا پایدار بوده( این سازه3

آنها نیازمند تکنولوژی خاص و برداری از نگهداری و بهره ،زگار هستند. به عبارت دیگر ساختها با فرهنگ بومی منطقه ساندانب( آب9

 فنی ساکنان منطقه مطابقت دارد. با توان علمی وو پیچیده و سطح باال نبوده 

 های عمیق و نیمه عمیق کمتر است.ها در مقایسه با حفر و تجهیز چاهبرداری از این سازههای نگهداری و بهره( هزینه5

دانید در برخی از مناطق شمالی کشور و از جمله استان عمیق، همانطوری که می میق و نیمههای عها با چاهبندان( در مقایسه آب2

ست، بلکه در بسیاری موارد آب اینگونه های زراعی حفر چاه نه تنها مقرون به صرفه نییل بافت زمین و مرتفع بودن زمینگیالن به دال

بندان به عنوان آخرین ارد و در واقع در چنین مناطقی آبد ها شور و تلخ است و یا حتی در برخی موارد به جای آب، گاز وجودچاه

 های شود در حالی که زمینهای کمتر صادر میور مجوز حفر چاه اغلب برای آبدهیطرین گزینه برای آبیاری است. همینچاره و یا بهت
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ناطق ساحلی استان گلستان حفر ر نظیر مزراعی قابل کشت و توسعه به مراتب بیش از این مقدار است. یا در برخی مناطق شمالی کشو

های زراعی پائین دست خود ده که در نهایت منجر به شوری خاکهای زیرزمینی شهای شور و تلخ به سفره آبوم آبها سبب هجچاه

است در کشور های عمیق و نیمه عمیق در بیشتر مناطق های حفر چاهترین آفتهای زیرزمینی هم از شایعاند. افت سطح آبشده

 جود ندارد.ها وبندانالذکر در آبصورتی که مشکالت فوق

از حد نیاز به گیاه سبب رویه و دادن آب بیش ( آبیاری غرقابی و بی2

شور و از جمله اراضی ها و باتالقی شدن بسیاری از اراضی کشوری خاک

نگونه اراضی های شمالی کشور شده است و برای زهکشی ایزراعی استان

شود در میلیاردی به بودجه کشور تحمیل میهای ساله هزینههمه 

اند که ضمن ها ساخته شدهها در همین زمینندانبصورتیکه بسیاری از آب

های پایاب را از خطر نابودی نجات زمین ،های باالدستتجمیع روان آب

 و به عبارت دیگر اندبسیار زیبا و حاصلخیز تبدیل کردهداده، به شالیزارهای 

را حتی به صفر تقلیل داده  های زهکشیبندان در اینگونه موارد هزینهآب

 است.

برداری در های نگهداری و بهرهزایی در منطقه و تأمین هزینهدر آنها عالوه بر کمک به اشتغال ها با توجه به پرورش ماهیبندان( آب2

 کنند.دست خود نیز کمک میائینبیشتر موارد به افزایش درآمد روستائیان و آبادانی روستاهای پ

 توان به موارد زیر اشاره نمود:یها م( در مقایسه سدها با آب بندان1

 ت.ها این محدودیت بسیار کمتر اسبندانحدودیت مکانی وجود دارد در صورتیکه در آبالف( برای اجرای سدها م

بندان کل زمان مطالعه تا اجرای کامل آبکه در صورتی بسیار باالیی دارد و صرف زمان یاز به هزینهب( مطالعه، اجرا و ساخت سدها ن

 بیش از یک سال نیست.

 زیست منطقه سازگار هستند.ا محیطها کامالً ببندانزیست محیطی دارد در صورتی که آب ( اجرای سد مشکالتپ

ه خود بهره برداران کدارد در حالینیاز به افراد متخصص  ،گرانی از سد و تأسیسات وابسته عالوه بربرداری های نگهداری و بهره( هزینهت

 .ها کمتر استبندانهای بهره برداری و نگهداری آبها را دارند ضمن اینکه هزینهبندانبرداری از آبتوانایی بهره

ها نیز های کوهها هستند و شیبزهل کشور ارتفاعات در باالدست حوکه در شمااند در حالیها اجرا شدهها در دشتبندان( بیشتر آبث

های اجرایی طرپذیری باالست که طبیعتاً هزینهباشد لذا برای یافتن حجم ذخیره کافی نیاز به ساخت سدی با ارتفاع و ریسک ختند می

 توان سدها را اجرا نمود.شتی نمینیز باالست ضمن این که در مناطق د

ها به حد کافی داشته باشیم و اگر این بارششوند که در باالدست حوزه باران زمانی پر می( نکته جالب توجه اینکه مخازن سدها ج

ها همه بندانها آببارش در دشت کافی نباشد مخزن سد نیز به نوعی خالی خواهد بود در صورتی که در همان سال و در صورت وجود

برداران توان حاضر و با عنایت به این که بهره ر  داده بود. در حال پر و قابل استفاده هستند. این اتفاق سال گذشته در شمال کشور

ها با رسوبات گل و الی پر شده است و نیاز مبرم به بندانند، تقریباً بیشتر مخزن آبها را نداربندانمالی کافی برای مرمت و بهسازی آب

و از طرفی تحکیم و تثبیت  چند برابر افزایش خواهد یافت الیروبی و تعمیق کف مخزن دارند که حجم آب استحصالی از این طریق به

شیبدار هایی که در ارتفاعات بندانب زمین و فشار آب مخزن )آبها و ممانعت از لغزش آنها در اثر شیبندانهای برخی از آبدیواره

 اند( نیز در افزایش طول عمر این سازه ها مؤثر خواهد بود. ساخته شده
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 آوری، انتقال و تصفیه فاضالبآشنایی با روش جمع: مطلب آموزشی

دانید آبی که مصرف شده به کجا  شویید، هیچ می شده و بهداشتی دست و صورت می کنید و با آب تصفیه را باز میوقتی شیر آب 

کننده  ب به دلیل دارا بودن مواد آلودهگویند. فاضال به آن فاضالب میشود که  ای می رود؟ آب پس از مصرف تبدیل به آب آلوده می

زیست تصفیه شود. در غیر این صورت سبب آلودگی  متعدد و تغییر نامطبوع در کیفیت آن باید پیش از ورود و تخلیه مستقیم به محیط

 .اندازد میهای زیرزمینی شده و سالمت افراد جامعه را به خطر  آب  زیست و سفره محیط

برای تصفیه فاضالب، آن را از نقاط تولید شامل منازل، مراکز آموزشی، تجاری، عمومی و 

های به هم پیوسته برای تصفیه منتقل  آوری و از طریق شبکه واحدهای صنعتی جمع

رو  های فاضالب های اصلی و فرعی و تونل کنند. این شبکه به هم پیوسته شامل لوله می

های  خانه کنند. در تصفیه خانه منتقل می ی از فاضالب را به تصفیهاست که حجم عظیم

ای آلوده و  فاضالب با انجام مراحل متعدد تصفیه فیزیکی و شیمیایی از فاضالب که ماده

آید. از این آب در بخش کشاورزی و فضای  زا است، آب سالم و زالل به دست می بیماری

  .شود سبز برای آبیاری استفاده می

 .توان آب را بازیافت کرده و به چرخه طبیعت بازگرداند آوری و تصفیه فاضالب می راین با انجام مراحل جمعبناب

 مرحله اول: تصفیه مقدماتی

 :گیری است گیری و دانه مرحله آشغال دواین مرحله شامل 

 شود. این مواد را باید در  ضالب جدا میهای چوب، پارچه، پالستیک، قوطی، برگ درختان و ... از فا در این قسمت تکه :گیری آشغال

ها و دیگر تجهیزات  خانه، جداسازی کرد، زیرا وجود آنها در فاضالب سبب صدمه به پمپ ابتدای محل ورود فاضالب به تصفیه

 .شود خانه می مکانیکی تصفیه

 ای  وجود دارد که به آنها مواد دانههای کوچک استخوان  ها و تکه در فاضالب موادی همچون شن، ماسه، هسته میوه :گیری دانه

ها، سرعت  خانه شوند. برای جداسازی این دانه توانند سبب ساییدگی و فرسایش قطعات مکانیکی تصفیه گویند. این مواد نیز می می

شین شده را ن های ته نشین شوند. دانه ای در کف کانال ته دهند تا مواد دانه های خاص کاهش می جریان فاضالب را در داخل کانال

 .کنند به کمک تسمه نقاله یا پمپ مخصوص به مخزن مناسبی انتقال داده و پس از شستشو دفع می

 مرحله دوم: تصفیه اولیه

عمل بعدی حذف مواد جامد بسیار ریزی است که به صورت معلق هستند. برای جدا کردن آنها، فاضالب به یک حوضچه بزرگ 

 .شود اولیه وارد مینشینی  شکل به نام حوضچه ته قیفی

ای از جامدات معلق موجود در فاضالب در کف  ماند و در این مدت قسمت عمده فاضالب در این بخش برای مدت دو ساعت باقی می

روب مکانیکی به قسمت عمیق حوضچه منتقل شده و از  وسیله لجن گویند. این لجن به شود که به آنها لجن اولیه می حوضچه جمع می

 .شود ها که پساب اولیه نام دارد وارد مرحله تصفیه ثانویه می مانده در روی لجن شود. مایع باقی له پمپ تخلیه و دفع میوسی آنجا به

 مرحله سوم: تصفیه ثانویه

این کنند. برای انجام  نشینی تبدیل می های موجود در فاضالب مواد آلی محلول را به مواد معدنی قابل ته در این مرحله با کمک باکتری

 .شود ها این نیاز برآورده می وسیله هواده ها به هوای زیادی نیاز دارند که به کار باکتری

http://www.google.com/url?url=http://www.alborztasfieh.com/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwig04THsIDSAhXG6xQKHSVEBc8QwW4IFjAB&usg=AFQjCNECSKu6aZ9aS_Fu3ww6KIgnB76h-w
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 سازی نهایی مرحله چهارم: زالل

نشین  های متراکم مواد معدنی قابل ته شود تا لخته نشینی نهایی وارد می در این مرحله فاضالب خروجی از تصفیه ثانویه به حوضچه ته

اند  نشین شده ها که در کف حوضچه ته شود. این لخته الل از روی حوضچه به واحد گندزدایی )ضدعفونی( منتقل میپساب ز. جدا شوند

گردد تا در عمل تصفیه کمک کند و مازاد آن برای دفع به  همان لجن فعال هستند که قسمتی از آن به محل ورودی فاضالب برمی

 .شود اکنون زالل شده برای ضدعفونی به حوضچه گندزدایی هدایت میرویی آن که  شود و مایع بیرون سیستم منتقل می

 
 مرحله پنجم: گندزدایی پساب

سازی شده از موادی همچون کلر یا ازون و یا اشعه ماورای بنفش  های موجود در مایع زالل برای نابودی و کاهش تعداد میکروارگانیسم

های کشاورزی، فضای سبز و پرورش  توان برای آبیاری زمین ب تصفیه شده میشود. پس از انجام عملیات ضدعفونی از پسا استفاده می

 .آبزیان استفاده کرد
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