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نیست و صرفا انتشار مطالب خبری لزوما به معنی تایید محتوای آن  ٭

 .شودای بازنشر میجهت اطالع کاربران از فضای رسانه

 

!کنند سدهایی که زمین را گرم می  

میلیون تن متان به  401سدهای بزرگ با آزاد کردن ساالنه     

توانند یکی از مهمترین عوامل گرم شدن کره زمین تنهایی می

و  )Ivan Lima( لیمااین تخمین اخیرا توسط ایوان . باشند

 )INPE( همکارانش از موسسه ملی تحقیقات فضایی برزیل

 .منتشر شده است

هزار سد بزرگ جهان عامل  55محاسبات لیما حاکی از این است که 

درصد از کل فرایند گرم شدن جهانی ناشی از فعالیتهای  4بیش از 

بزرگ همچنین بر پایه این تحقیقات، مخازن سدهای . انسانی هستند

با انتشار حدود یک چهارم متان از کل متان منتشر شده در جهان، 

 .روندشمار میبع و عامل انسانی انتشار متان بهبزرگترین من

 

 
 

حجم . شودی مواد آلی در مخازن سد تولید میمتان توسط پوسیدگ

انبوهی از متان تولید شده توسط مخازن آبی در مناطق استوایی به 

ترین هایی که از آلودهسدها در مقایسه با کارخانهست که این معنا

-و مقدار مشابهی از برق تولید می کردهسوختهای فسیلی استفاده 

 .رندعتری بر گرم شدن زمین داکنند، تأثیر به مراتب وسی

لیما و همکارانش پیشنهاد دادند که متان منتشر شده از مخازن سدها 

 .دبرق استفاده شو های تولیدارخانهبه عنوان سوخت برای ک

به گفته لیما اگر از مقدار بسیار عظیم متان تولید شده ناشی از 

دهای سدهای احداث شده، برق تولید کنیم، می توان از احداث س

زیستی هستند، های انسانی و محیطجدید که همراه با صرف هزینه

 .خودداری کرد
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میلیارد متر مکعب آب تجدیدپذیر را ببینیم 935باید خواب   

رهای مربوط به مشاور معاون اول رییس جمهور در امور آب و کشاورزی با بیان اینکه ارائه آما ،پایگاه خبری تحلیلی آب ایرانبه گزارش 

سال قبل حق فکر کردن به میزان  95گر خود بفهمانیم دیگر مثل  باید به کشاورز و صنعت: دهنده هستند، گفتآب و کشاورزی تکان

عیسی کالنتری در اتاق بازرگانی اصفهان اظهار  .لی به طور کلی باطل استرا هم ندارند، زیرا آن شرایط تمام شده و تصور شرایط قب آب

دریاچه . امروز مسئله آب و کمبود آن مختص به اصفهان و زاینده رود نیست، بلکه همه کشور با مشکل کمبود آب روبرو است: کرد

گیالن نیز در حال خشک شدن هستند، این در های استان  ارومیه، تاالب هورالعظیم، بختگان، هامون و گاوخونی خشک و حتی تاالب

 .متری در سال داردت که گیالن بارشی حدود هزار میلیحالی اس

مدت میزان سال گذشته بررسی بلند 91بیش از  وی با بیان اینکه در

سال  91داد، اما از  متر را برای کشور نشان میمیلی 548بارش عدد 

متر رسیده است،  میلی 511ز پیش تاکنون این عدد بلند مدت به کمتر ا

ها کم شده  ها طی این سال درصد بارندگی 51این موضوع یعنی : افزود

 911افزوده شده و در نتیجه  است و یک و نیم درجه نیز به گرمای هوا

 .متر تبخیر افزایش پیدا کرده استمیلی

کل خانه کشاورز ایران با اشاره به اینکه کشور با مشکالت آبی روبرو دبیر

است، اما هنوز مسئوالن، مردم و کشاورزان عادت اسراف و مصرف بیش 

انگار نه انگار که این کشور مشکل : اند، گفت از حد خود را ترک نکرده

متر است و این یعنی ایران میلی 811که در جهان متوسط بارش  متر است، در حالی میلی 511امروز بارش کمتر از . کمبود آب دارد

متر است، این در حالی  میلی 5411در ایران  بخیردر این میان قدرت ت. اشته استها را د جهان فقط یک چهارم بارشنسبت به متوسط 

که طبق قانون، آب  ۱9باید از همان سال : کالنتری ادامه داد .شود متر عنوان میمیلی 111هانی است که این قدرت در متوسط ج

تا زمانی که آب در . ها است که مهمترین مشکل این کشور آب بوده و هست چراکه سالبردند،  دولتی شد همه به مدیریت آب پی می

 .شود تر از گذشته می دست مردم بود مدیریت مصرف حساب و کتاب داشت، اما از آن سال تاکنون آب و میزان آن هر روز منفی

پذیر کشور به کمتر از های تجدید امروز میزان آب امیلیارد متر مکعب بود، ام 935های تجدیدپذیر کشور  آب 93۱1در سال : وی گفت

میلیارد متر مکعب قدرت آبی کشور کاهش پیدا کرده، اما میزان مصرف نسبت به  45میلیارد متر مکعب رسیده است و این یعنی  88

 .دو برابر بلکه بیشتر شده است ۱1سال 

دهنده است و باید بدانید که دیگر آب به میزان گذشته تکان لکهدهنده باین آمار نه هشدار: ور ادامه داددبیر خانه کشاورز کش

پس باید کمبود آب را مدیریت کنیم و به کشاورز و . میلیارد متر مکعب آب تجدیدپذیر را ببینیم 935گردد و باید خواب آن  برنمی

اکه آن شرایط تمام شده و رفته است سال پیش حق فکر کردن به میزان آب را هم ندارد، چر 95گر خود بفهمانیم که دیگر مثل  صنعت

 .و در واقع تصور شرایط قبلی به طور کلی باطل است

  ادامه خبر  لینک خبر

 اقتصاد آب موضوع 

 ایگاه خبری تحلیلی آب ایرانپ منبع 

 59/14/15 تاریخ خبر 

http://waternews.ir/
http://www.waternews.ir/1395/04/24709/
http://www.waternews.ir/1395/04/24709/
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شود ایجاد می 15پایان سال تشکل آب و زمین تا  981  

حجمی آب در استان گلستان اجرایی شد های آب و زمین با تحویل  المللی جایکای ژاپن، تشکل های بین با مشارکت آژانس همکاری

 .تشکل با مدیریت رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی ایجاد خواهد شد 981و در فاز نخست تا پایان سال جاری، 

ایی ایران با اعالم برداری سازمان مرکزی تعاون روست های بهره مدیر دفتر نظام

ای به امضا  ، تفاهمنامهگرفته با وزارت نیرو با تعامالت صورت: این خبر گفت

بخشی آب و زمین به تصویب رسید  منظور احیا و تعادل پروژه به 95رسید که 

که سه پروژه توسط وزارت جهاد کشاورزی و مابقی توسط وزارت نیرو 

بر اساس تفاهمنامه منعقدشده مطالعه : وی خاطرنشان کرد .شود اجرایی می

هایی است  ی آب از دیگر پروژههای آبخیزداری و تدوین سند مل علمی پروژه

 .که بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است

: برداری سازمان مرکزی تعاون روستایی اظهار داشت های بهره مدیر دفتر نظام

منظور حفاظت از منابع آب و زمین تشکیل خواهد  بران به تشکل آب 511هزار و  ، یک9414در چارچوب اقتصاد مقاومتی و در افق 

 .شد

تحویل : ای دارید، خاطرنشان کرد بران چه برنامه های آب پاسخ به این پرسش که برای جلوگیری از تکرار تجربه ناموفق تشکلوی در 

انجامد و در این حوزه تجارب موفقی وجود  حجمی آب با استفاده از دریچه و کنتورهای هوشمند به مدیریت تقاضا برای آب می

فشار و تغییر الگوی کشت با پشتیبانی معاونت زراعت و باغبانی های نوین آبیاری تحت فاده از روشاست: علیزاده ادامه داد .داشته است

 .تواند گام اجرایی و عملیاتی برای اجرای اقتصاد مقاومتی باشد اجرایی خواهد شد و می

های مشترک جایکا خبر داد و  همکاریها و آژانس  برداری سازمان مرکزی تعاون روستایی از مشارکت ژاپنی های بهره مدیر دفتر نظام

گیری از تجارب موفق کشورهای ترکیه، هند و مکزیک  صورت پایلوت در استان گلستان به بهره مدیریت حجمی آب به: تصریح کرد

 .اجرایی شد و با مشارکت داخلی کشاورزان و مدیریت آب نتایج موفقی به همراه داشت

رسان، مدیریت تقاضا برای  های آب برداری و نگهداری از کانال زمین الگوی کشت، بهرهدر مدیریت همزمان آب و : وی یادآور شد

با استفاده از دریچه حجمی آب و تشکیل : علیزاده تأکید کرد .آبیاری و همچنین نوع مکانیزاسیون مورد نیاز مورد ارزیابی قرار گرفت

روز مورد محاسبه قرار  گزار شد که تحویل میزان آب در شبانهآب و سرگروه و مسیر آب جلساتی توسط کشاورزان بر های هم گروه

 .گرفت

عنوان منابع اصلی تولید با  زراعی، آموزش و ترویج و توجه به آب و خاک به تقویم زراعی، عملیات به: وی در پایان اظهار داشت

نامه  رود در جریان تدوین آیین که انتظار میداشت قه پایلوت گلستان نتایج موفقی درپیآموختگان کشاورزی در منط استفاده از دانش

 .عنوان یک برنامه و الگو تعمیم داده شود ها به های آب و زمین به سایر تشکل تشکل
 

  ادامه خبر   لینک خبر

 گذاریسیاست موضوع 

 ایگاه خبری تحلیلی آب ایرانپ منبع 

 95/14/15 تاریخ خبر 

 بازگشت به فهرست

         

http://www.waternews.ir/1395/04/24495/
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 قرارداده است  الشعاع  درصدکشور را تحت 81گردوغبار: در صحن علنی مجلس ابتکار

دنیا یک مورد مربوط به آلودگی مورد مرگ و میر در  ۷زیست با بیان اینکه از جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط معاون رییس

 .برد سال زمان می 31با بودجه فعلی  غبار و مقابله با گرد :هوا است،گفت

باید ابعاد این موضوع مشخص شود و این معضل در : رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور درخصوص گردوغبار در کشور گفت

بنابراین بسیاری از شهرهای جنوبی و غربی کشور به دلیل هجوم درصد کشور را تحت الشعاع قرار داده است،  81حال حاضر 

 .اند ریزگردها دچار مشکل شده

منشأ خارجی آن . باشد گردوغبار دارای منشأ داخلی و خارجی می: ابتکار افزود

کانون اصلی گردوغبار در عراق، کشورمان را تهدید  3عمدتاً کشور عراق است و 

و غرب کشور عراق که از کانون های اصلی کند، البته اراضی شمال غرب  می

توان اقدام  باشد و نمی گردوغبار هستند، در حال حاضر در تصرف داعش می

 .خاصی را در این مناطق انجام داد

 های بحرانی گردوغبار از کانون میلیون هکتار در عراق 8ان اینکه وی با بی

گردوغبار و ایران دارای میلیون هکتار کانون  99عربستان : هستند، تصریح کرد

البته از ابتدای دولت یازدهم ستاد ملی . میلیون هکتار کانون گردوغبار است 5.8

استان در  95های داخلی گردوغبار بود و در این رابطه فه این ستاد مطالعه درخصوص کانونمقابله با گردوغبار تشکیل شد و وظی

 .معرض هجوم گردوغبار شناسایی شدند

هزار  حداقل یک: برد، گفت سال زمان می 31مقابله با گردوغبار  ا اشاره به اینکه با بودجه فعلی،زیست بحفاظت محیط رئیس سازمان

 .پاشی و کاشت نهال الزم است میلیارد تومان اعتبار برای مالچ

با سفر به عراق  13اسفند سال در : نامه با کشور عراق درخصوص مقابله با ریزگردها خبر داد وگفت ابتکار از انعقاد چندین تفاهم

چندین نهال در این کشور کاشته شد که هدف آن مقابله با گردوغبار داخل عراق بود اما مشکالتی در طول زمان پیش آمد که این 

گی مذاکراتی با مقامات عراقی صورت گرفت و آنها درخصوص مقابله با گرد وغبار اعالم آماد اخیراها به نتیجه نرسید، البته  طرح

 .های گردوغبار در عراق در دست گروهک تروریستی داعش است کردند اما همه اراضی کانون

سال گذشته : دهد، افزود های خود را درخصوص مقابله با ریزگردها ادامه میزیست برنامهشاره به اینکه سازمان حفاظت محیطوی با ا

نامه درخصوص ریزگردها به تصویب رسید و ما  شد، چندین قطع با حضور در اجالسی که در همین رابطه در سازمان ملل برگزار

 .خواستار استفاده از تجربیات کشورهای دیگر در بحث گردوغبار و ریزگردها هستیم
 

 

 ادامه خبر لینک خبر

 آلودگی هوا موضوع 

 ایگاه خبری تحلیلی آب ایرانپ منبع 

 93/14/9315 تاریخ خبر 

 بازگشت به فهرست

 

 

http://www.waternews.ir/1395/04/%d8%aa%d8%b4%d8%b1%db%8c%d8%ad-%d8%a7%d9%82%d8%af%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%ad%db%8c%d8%b7-%d8%b2%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84%d9%87-%d8%a8%d8%a7/
http://www.waternews.ir/1395/04/%d8%aa%d8%b4%d8%b1%db%8c%d8%ad-%d8%a7%d9%82%d8%af%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%ad%db%8c%d8%b7-%d8%b2%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84%d9%87-%d8%a8%d8%a7/
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 دشت زرخیز قزوین و بیم آلودگی منابع آب و خاک

، در کنار علل مختلفی نظیر چرای بی رویه که حاصلخیزی خاک زرخیر دشت قزوین را تهدید پایگاه خبری تحلیلی آب ایرانبه گزارش 

 .کشندی را برای دشت قزوین به تصویر میمی کند، آالینده ها، آینده ناخوشایند

شرقی های رامند محاط شده است، در بخش کوه های چهارگر و از جنوب به کوهز غرب به این دشت که از شمال به رشته کوه البرز، ا

 .کندکنون روزگار نامطلوبی را سپری میپیوندد، به دلیل اهمال پیشین، ادشت قزوین به جلگه تهران می

خام شهری، فاضالبهای خروجی  هایهای حاصل از آنالیز فاضالبنتایج بررسی و یافته»: آمده است آن طور که در یک مقاله پژوهشی

های ناشی دهد که آلودگیگاه دفن زباله شهر قزوین نشان میهای صنعتی و واحدهای صنعتی بزرگ و شیرابه زباله حاصل از جایشهرک

منطقه  های کیفیت آبهای زیرزمینیترین تهدیدکنندهشیرابه حاصل از جایگاه زباله جدیاز دفع فاضالبهای خام شهری و صنعتی و 

 .گرددی مختلف، در سایت زباله لیا برمیبه نگارش در آمده و حکایت آن به زمان دفن پسماندها 83این مقاله درسال  «.هستند

 

 
 

ریزی شده بود که با جداسازی پسماندها در مقصد، پسماندهای آلی به کمپوست تبدیل شوند و اقالم اساس کار هم به این ترتیب برنامه

-شی از مجتمع محمدآباد که گفته میسوزی در بخفت قرار گیرند اما سال گذشته آتشهم پس از جداسازی در مسیر بازیا قابل بازیافت

د و حاال در آباد را افزایش داها در خصوص فعالیت مجتمع محمدمع گاز متان رخ داده بود، نگرانیشود به دلیل دفن غیراصولی و تج

اری از مجتمع احتمال بردده است و از طرفی با افزایش بهرههای مجتمع به طور کامل پر شوللشود یکی از سآخرین اخبار گفته می

ا تولید و که وقوع آن ب شود؛ موضوعیهای زیرزمینی احساس میدست و آلودگی سفره آبهای خطرناک در اراضی پاییننفوذ شیرابه

 .ها و رفتارهای شهروندی گره خورده استمدیریت پسماند در خانه

های زیرزمینی متاثر از دفن زباله در لیا طی سالهای آماری از وضعیت آلودگی: گویدیر تحقیق و توسعه در این باره میوحید جباری مد

 .آباد صورت گرفته استای مدیریت این خطر در مجتمع محمدآباد در دست نیست اما اقداماتی برگذشته و پیش از فعالیت سایت محمد

 

 

 

http://waternews.ir/


             
            مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب   

7 
   
 

9315 تیر | هفتشماره  |محیط زیست  بولتن آب و  

 از جریان زباله جدا شده و به« سرند دوار»برای مدیریت بخش آلی زباله شهری این مواد در خطوط پردازش توسط در حال حاضر 

که توسط سازمان خریداری شده مرحله هوادهی مواد آلی و « تاب ترن»شوند و در آنجا توسط دستگاه سایت کمپوست فرستاده می

-انجام می nبه  cدر این مرحله کنترل دما و اسیدیته و نسبت  :دهدری ادامه میجبا .گیرد تخمیر جهت تولید کود کمپوست انجام می

 ۷1این فرایند هوا تا زاست چون در های بیماریلی و از بین بردن میکرو ارگانیسمشود و هدف از انجام این فرآیند تخمیر بهتر مواد آ

 .ند تخم انگل ها نیز از بین خواهند رفتها مانارگانیسمترین میکرورود مقاومگراد باال میدرجه سانتی

مدیر تحقیق و توسعه سازمان مدیریت 

پسماند در پاسخ به این سوال که در حال 

-چه اقداماتی برای مدیریت شیرابه حاضر

ت های حاصل از تجمع پسماندها صور

در مجتمع محمدآباد : گرفته است، گفت

شود که نقطه تولید می 4شیرابه در 

له پذیرش، محل پرس زباله، عبارتند از سو

سایت کمپوست و محل لندفیل که در 

آخرین مورد، میزان شیرابه بیشتر از موارد 

 .قبل است

سپتیک »نقطه اول شیرابه در در سه 

که بدین منظور طراحی شده هایی «تانک

شیرابه تولید شده توسط شبکه جمع آوری در محل لندفیل . شودها در محیط جلوگیری میشوند بنابراین از پخش آنآوری میاند جمع

 .شودابه به استخرهای تبخیری منتقل میشیر

همچنین به . گیرد اند توسط فرایند تبخیر و ته نشینی عمل تصفیه شیرابه صورت مییک متر طراحی شدهدر این استخرها که به عمق 

-شیرابه به محل دفن برگردانده می ترس، لندفیل مقداریمنظور تسریع انجام فرایندهای بیولوژیک محل دفن و افزایش فضای در دس

 .شود

ها در نهایت به وسیله آوری شیرابهبا اجرای فرآیند یادشده و جمع: توی همچنین در باره حداقل میزان نشت شیرابه در فرآیند اخیر گف

 .شودنشت شیرابه نزدیک به صفر می« تالجی سی ال وژیتکس»های عایق مانند الیه

: یز بیان کرددر رابطه با نقش شهروندان در جلوگیری از آثار سوء زباله بر طبیعت و ظرفیت های ارزشمندی چون دشت قزوین، ن جباری

زیست است و جنبه ترین رفتار با محیطزباله است که این رفتار دوستانه در سلسله مراتب مدیریت پسماند اصل اول کاهش تولید

 طریق این از تا  دهدد زباله را به شهروندان آموزش میریت پسماند به طرق مختلف بحث کاهش تولیپیشگیرانه دارد که سازمان مدی

 .های آالینده، به حداقل میزان ممکن برسدو به تبع آن تولید شیرابه زباله تولید

  ادامه خبر  لینک خبر

 پسماند موضوع 

 ایگاه خبری تحلیلی آب ایرانپ منبع 

 59/14/9315 تاریخ خبر 

 بازگشت به فهرست
 

http://www.waternews.ir/1395/04/24719/
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 سدسازی باید به عنوان یک واحد عمرانی شناخته شود/ای غیرکارشناسانه و اشتباه است واژه "مافیای سدسازی" 

در کارگاه  "ستار محمودی"مهندس، (پاون)یرو رسانی وزارت ن گزارش پایگاه اطالع به 

که در محل شرکت توسعه منابع آب و نیروی « نقش سدها در مدیریت سیالب»تخصصی 

سدسازی به عنوان : ایران برگزار شد، در خصوص اهمیت سدسازی در کشور اظهار داشت

اکنون این صنعت یک سرمایه  ها بر روی آن تالش شده و هم یک دانشی است که سال

ها و نوسانات  عملکرد سد این است که خشونت: وی ادامه داد .شود محسوب می برای ایران

های  کند و یکی از ویژگی آب و هوایی را در حد زیادی تعدیل و آن را به خوبی کنترل می

ای برای مدیریت آب در  سدسازی در جغرافیای ایران، این است که حلقه مرتبط کننده

  .منابع طبیعی است

شوند و سدها برای ذخیره آن نقش حیاتی را در  های خروجی است که به راحتی از کشور خارج می سد، مهار آب   ویژگی دیگر: وی افزود

کشور ما تجربیات خوبی را در زمینه مهندسی سد : محمودی سدسازی را برای کشور یک برکت دانست و گفت .کنند کشور ایفا می

 .ی و مهندسی صرف دانش آن شده استهای زیاد اجتماعی، اقتصاد کسب کرده و هزینه

های محیط  پیوست»ما در صنعت سدسازی نیازمند وجوهی هستیم که باید داشته باشیم که من این وجوه را : قائم مقام وزیر نیرو گفت 

ا به خوبی حفظ بها ر ما باید این میراث گران: وی با اشاره به حفظ آثار میراث فرهنگی در مخازن سدها یادآور شد .نامم می« زیستی

در این راستا شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران در پروژه سد سیمره به خوبی ایفای نقش . کنیم و نگذاریم آسیبی به آن وارد شود

بهداشت، : در صنعت سدسازی خاطرنشان کرد( HSE) محمودی با اشاره به سیستم .کرد و آثار باستانی را در مخزن این سد نجات داد

  .باید در صنعت سدسازی رعایت و اجرا شود( HSE) امنیت و محیط زیستایمنی، 

شدن ساخت دلیل عمده طوالنی: کشور متذکر شدهای سدسازی در  مقام وزیر نیرو در ادامه در خصوص طوالنی شدن برخی طرح قائم

وی با بیان  .گذار مناسبی را جذب کنیم ها، سرمایه های سدسازی، اعتبار است که باید با تالش و همدلی برای این طرح برخی پروژه

های سدسازی، عالوه بر مطالعه، ساخت و  در پروژه: اینکه سدسازی در کشور باید به عنوان یک واحد عمرانی شناخته شود، افزود

 .برداری، باید به موضوع نگهداری از آن بیشتر توجه کرد، چون سرمایه یک کشور هزینه آن شده است بهره

نقد درباره : ، گفت"خورد صنعت سدسازی مافیای آب است و به درد کشور نمی"گویند  وزیر نیرو با اشاره به برخی افراد که میمقام  قائم 

« مافیای سدسازی»: وی افزود .صنعت سدسازی اشکالی ندارد، اما نقد باید کارشناسی و منصفانه باشد و ضعف و قوتش باهم گفته شود

محمودی ابراز  .شتباهی است، چون منظور برخی شاید ناپختگی مهندسین و یا انتفاع خاص تلقی شودحرف کامالً غیرکارشناسی و ا

-اکنون به مرحله بالنده ن صنعت همدهد، ای کند و تجربیات خود یاد می مرز دانش روز دنیا حرکت می امروز صنعت سدسازی هم: داشت

های  م صنعت سدسازی با تجربیات خوبی که در اختیار دارد، روز به روز خسارتامیدوار: مقام وزیر نیرو عنوان کرد قائم .ای رسیده است

 .ناشی از سیل را به حداقل برساند

 
  ادامه خبر  لینک خبر

 سد سازی موضوع 

 رسانی وزارت نیروایگاه اطالعپ منبع 

 54/14/15 تاریخ خبر 

 بازگشت به فهرست
 

 

http://news.moe.gov.ir/Detail.aspx?ANWID=38844
http://news.moe.gov.ir/getmedia/83f90fb7-1620-437d-8308-d0f2ea1d63a2/1414225077390_abdolvahed-mirzazadeh-1.aspx
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 مهم ترین اخبار کوتاه داخلی
 (5439 تیر 6) درصدی سطح کشت برنج در استان اصفهان 75کاهش 

ای دیرعامل شرکت آب منطقهه م .رو، یک برنامه سه ساله داردمشکالت پیشرغم  های پرمصرف آب به سازمان جهاد کشاورزی برای جایگزینی کشت

ها و تبلیغات منع کشت، از  با توجه به آمار موجود، سطح زیرکشت برنج در استان درحال حاضر به دلیل استمرارخشکسالی: ، خاطر نشان کرداصفهان

 .هکتار رسیده است 4511هزار هکتار تنها به حدود  98

 (5439 تیر 8) به همدان "تالوار"لومتر از خط انتقال آب از سد کی 400اجرای 

آباد و دو میلیهون مترمکعهب   لیون مترمکعب آب از رودخانه عباسای همدان با اعالم اینکه در سال آبی جاری چهار می مدیرعامل شرکت آب منطقه

پایان تیهر مهاه امسهال بتهوان دو میلیهون مترمکعهب آب از طریهق         شود تا بینی می پیش: آب از رودخانه دره مرادبیگ تامین شده است، تصریح کرد

 .رودخانه دره مرادبیگ تامین کرد

 (5439 تیر 44) های همدان فروچاله در دشت 01ایجاد 
های همدان بهه   دشت: رمکعب کسری مخزن در استان همدان وجود دارد، گفتمیلیون مت 551ای با بیان اینکه ساالنه مدیرعامل شرکت آب منطقه

پذیر نبوده و  دلیل افت زیاد منابع آب زیرزمینی همیشه با تهدید ایجاد فروچاله و افت زمین مواجه هستند چراکه از بین رفتن هیدرولیک آب جبران

 .دندارق آب به صورت هیدرولیک وجود جایی زمین از طری دیگر امکان جابه

 (4395 تیر 40) بر در قیروکارزین استان فارس ممنوع شد کشت محصوالت آب

های جایگزین معرفهی شهدند و طهی     پس از تصویب الگوی جایگزین کشت در شورای کشاورزی شهرستان، محصوالت لوبیا و کنجد به عنوان کشت

بهر اعهم از   والت آباطالعیه ای از سوی شورای حفاظت منابع آب شهرستان قیر و کارزین و اداره منابع آب این شهرسهتان، کشهت هرگونهه محصه    

 .شود های شهرستان ممنوع بوده و با متخلفان برابر قانون برخورد می آبی حاضر در تمامی دشتدر شرایط خشکسالی و کم... ذرت و شلتوک، 

 (4395 تیر 43) ایوک با استفاده از تصاویر ماهوارهلتکنترل کشت ش 

ای و مدون در جهت اخهذ تصهمیمات   همیت این موضوع، ارائه آمار لحظههای آبیاری کرخه و شاوور ا برداری از شبکه مدیرعامل شرکت بهرهبه گقته 

ای  بهه گونهه  . ظرفیت کانال ها و محدودیت منابع آبی استمدیریتی با صرف حداقل زمان و هزینه با توجه به محدودیت طراحی شبکه های آبیاری، 

شرکت این امکان را دارند که هر هفته گزارش خود را به صورت تفکیکی برای هر منطقه با  GISکه با استفاده از تصاویر ماهواره لندست، متخصصان

 .ختیار مدیریت شرکت قرار دهندارائه آمار میزان مساحت و تعداد قطعه زمین مورد کشت به روز رسانی نموده و در ا

 (4395 تیر 04) آب مریخ آشامیدنی نیست 
یک پژوهش . کند های موجود در این سیاره بوجود آمدند، اما پژوهش جدید این نظریه را رد می این آبها از ذوب یخبرخی از دانشمندان معتقدند که 

 .جدید نشان داده است که حتی در صورت قطعی بودن وجود آب در مریخ، این آب آشامیدنی نیست

 (5439 تیر 07) دالیل رنگ قرمز دریاچه/ متری سطح آب دریاچه ارومیه سانتی 59افزایش 

عمل آمده، بازدیدهای محلی و پایش مستمر  های به مطابق بررسی: در تشریح آخرین وضعیت دریاچه ارومیه گفت "رضایی مهرنگ دوستی"مهندس 

توجهی را نشهان  افزایش قابل 95۷1.31شته با تراز که نسبت به مشابه سال گذمتر از سطح دریاهای آزاد بوده  95۷1.81تراز کنونی دریاچه ارومیه 

ههای اصهلی سهرخی دریاچهه ارومیهه       افزایش فعالیت آرتمیا در پهنه آبی دریاچه ارومیه نیز با دارا بودن رنگ سرخ از علت: وی تصریح کرد .دهد می

  .آید شمار می به

http://news.moe.gov.ir/Detail.aspx?ANWID=38597
http://news.moe.gov.ir/Detail.aspx?ANWID=38658
http://news.moe.gov.ir/Detail.aspx?ANWID=38666
http://www.waternews.ir/1395/04/%da%a9%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%84-%da%a9%d8%b4%d8%aa-%d8%b4%d9%84%d8%aa%d9%88%da%a9-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%88%d9%8a%d8%b1-%d9%85%d8%a7/
http://www.waternews.ir/1395/04/%da%a9%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%84-%da%a9%d8%b4%d8%aa-%d8%b4%d9%84%d8%aa%d9%88%da%a9-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%88%d9%8a%d8%b1-%d9%85%d8%a7/
http://www.waternews.ir/1395/04/%d8%a2%d8%a8-%d9%85%d8%b1%db%8c%d8%ae-%d8%a2%d8%b4%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%af%d9%86%db%8c-%d9%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/
http://news.moe.gov.ir/Detail.aspx?ANWID=38874


             
            مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب   

01 
   
 

9315 تیر | هفتشماره  |محیط زیست  بولتن آب و  

 

 تیر 07) ددرص 48ها به  سوخت مایع نیروگاه کاهش مصرف/ کرمانشاه آغاز تحول بزرگ در بخش آب و کشاورزی استان

4395) 

 .میلیهارد تومهان اعتبهار اختصهاص داده شهده اسهت       55۷هایی همچون سد جامیشان و سد شرفشاه حهدود   کاروان تدبیر و امید برای طرحدر سفر 

میلیارد تومان  9411حدود  14میلیارد تومان، در سال  ۱11حدود  13گذاری در بخش آب استان کرمانشاه را در سال  جمهوری میزان سرمایه رییس

درصد رسیده  98مصرف سوخت مایع به نیروگاهی بخش  امسال با تحول جدی در : مه دادوی ادا .میلیارد تومان عنوان کرد 5811و در سال جاری 

 .درصد کاهش خواهد یافت 1و در سال آینده نیز به 

 (4395 تیر 09) مدیریت منابع آب؛ مدیریتی چندوجهی است

مدیریت منهابع  در بحث بحران آب، مشارکت مردم به عنوان حلقه مفقوده مطرح است؛ یعنی مردم در : ای مرکزی گفت مدیرعامل شرکت آب منطقه

 .های این مشارکت فراهم شده تا مدیریت منابع آبی را به خود مردم بسپاریم زیرساختو بایستی سعی شود ابزارها و آب هیچ نقشی ندارند

 (4395 تیر 09) تخصصی تکنولوژیهای نو درحذف بو و حفاظت ازمنابع آب با رویکردکاهش مصرف انرژی -سمینارعلمی

-معرفی عوامل ایجاد بو و مروری بر روش. ردندبرگزار کرا  این سمینارانجمن انرژی ایران با همکاری سازمان صنعت و معدن و تجارت استان تهران 

 مروری بر استانداردهای موجود در استفاده پسهاب جههت  ، هامقایسه این روش با سایر روشو  معرفی سیستم فوتویونیزاسونهای متداول حذف بو، 

حفاظهت از منهابع آب بها اسهتفاده     ، وتشریح سیستم IWRMمعرفی چندنوآوری درراستای ، نیترات مشکالت ناشی از فسفات وو بررسی  کشاورزی

 .از جمله محورهای این سمینار بودند ازپکیج های اجتماعات کوچک

 " بنیان سد مهندسی دانش"المللی  وهشگران در سمپوزیوم بینفراخوان حضور پژ

دایهر خواههد بهود و     519۷جهوالی   ۷تها   3مصهادف بها    931۱تیهر   9۱تا  95المللی سدهای بزرگ  هشتاد و پنجمین مجمع عمومی کمیسیون بین

 931۱تیهر   94در ( Knowledge Based Dam Engineering" )بنیان سهد  مهندسی دانش"المللی تحت عنوان  زمان با آن سمپوزیوم بین هم

(July 5 ,519۷ )   باشدمی 9315شهریور  55مهلت ارسال خالصه مقاالت حداکثر تا  .شود جمهوری چک برگزار می "پراگ"در شهر. 

 

 

 

 

 

 بازگشت به فهرست

 

 

 

http://news.moe.gov.ir/Detail.aspx?ANWID=38929
http://news.moe.gov.ir/Detail.aspx?ANWID=38929
http://www.waternews.ir/events/%d9%87%d9%85%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/%d8%b3%d9%85%db%8c%d9%86%d8%a7%d8%b1%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5%db%8c-%d8%aa%da%a9%d9%86%d9%88%d9%84%d9%88%da%98%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d9%88-%d8%af%d8%b1%d8%ad%d8%b0/
http://news.moe.gov.ir/Detail.aspx?ANWID=38618
http://news.moe.gov.ir/Detail.aspx?ANWID=38618
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 کدامند؟ترین شهرهای جهان از نظر منابع آبی پرتنش
وضعیتی که با . دسترسی ندارند حتی در حد نیاز اولیه آب شیرین ل یک ماه از سال بهمیلیارد نفر در جهان برای حداق 5/5از بیش 

 .تر شدن استافزایش سریع جمعیت شهری در حال وخیم

رسد و درجه سانتیگراد می 49تابستان به دمای آن در . های جهان استترین شهرترین و آفتابییکی از گرممصر، شهر اسوان در جنوب 

ترین مناطق جهان اسوان ممکن است یکی از کم باران .ها نیز بارندگی نداردمیلیمتر است و در بعضی سال 9ن کمتر از بارش ساالنه آ

ک سد اسوان، یکی از تصور اینکه این شهر در تنش آبی قرار دارد، دشوار است چون این شهر در ساحل شرقی رود نیل، نزدیباشد ولی 

کیلومتر مکعب نیازهای آبیاری نه تنها  935سد اسوان با ظرفیت . های مصنوعی جهان و دریاچه عظیم ناصر قرار داردبزرگترین سد

 .کنداسوان بلکه مصر و سودان را تامین می

کمبود فیزیکی آب به علت . شودجاد میتوسط عوامل مختلفی ای –شود زیست تامین نمیجایی که نیاز آبی انسان و محیط –تنش آبی 

های آبی گذاری نادرست در زیرساختسرمایهعدم بارش، خشکی طبیعی منطقه و تغییرات فزاینده اقلیم وجود دارد اما مدیریت ضعیف، 

کشی زندگی های بدون دسترسی به آب لولهبا رشد جمعیت شهری، تعداد افرادی که در شهرک .و آلودگی نیز نقش تاثیرگذاری دارند

کنند که عدم های فقیرنشین در سراسر دنیا زندگی میمیلیون نفر در محله 8۱1در حال حاضر، حدود . یابدکنند افزایش میمی

 ..دسترسی به آب سالم، عواقب بهداشتی بسیار زیادی دارد

ه در ساحل پرو ساخته شده، یکی از شهر لیما ک. کنندشهرهای زیادی مثل اسوان وجود دارد که بارش قابل توجهی دریافت نمی

. میلیون نفر، عمدتا به رودخانه ریماک، چیلون و لورین وابسته است 8.5این شهر با جمعیت . ترین مناطق بیابانی درجهان استخشک

م بوده و یک بارد درنتیجه تامین آب نامنظاما با توجه به چنین اقلیم خشکی به طور متوسط در هر سال فقط یک سانتیمتر باران می

 .پنجم جمعیت از شبکه آب آشامیدنی محرومند

اگرچه لیما کمبود بارش دارد ولی در عوض 

% 18رطوبت منطقه بسیار باالست و گاهی به 

رسد و لیما از این ویژگی به خوبی استفاده می

های ، شبکه"جنبش پرو بدون آب". کندمی

دام انداختن مه به ای برایتوری بسیار گسترده

غبار غلیظ دریا که نیمی از سال این شهر و 

تا به . ساخته است ساحلی را احاطه کرده،

 9111امروز تشکل مردمی محلی، بیش از 

شبکه توری در سراسر لیما نصب کرده که بین 

لیتر آب در روز بسته به میزان  411تا  511

ریزی برای ترمیم حل نخواهد کرد و این شهر به دنبال برنامهها به تنهایی مشکل آبی لیما را قطعا این شبکه. کندآوری میمه، جمع

 .تری انجام دهدواند عرضه آب را بصورت قابل اطمینانتباشد تا بها نیز میای از کانالشبکه
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ن منابع آب درواقع، پنج کشور صدرنشین از نظر کمتری. بارد و همچنین منابع آب شیرین زیادی وجود ندارددر خاورمیانه زیاد باران نمی

 کویت، بحرین، امارات متحده عربی، مصر و قطر: شیرین تجدیدپذیر به ازای هر فرد، همگی در این منطقه قرار دارند

 .ترین شهرهای جهان قرار بگیرندتوانند در میان خشکشهرهای بزرگ در این کشورها مانند شهر کویت، ابوظبی و دوحه قطعا می

کن جهان در این شیرین های آبسایت% ۷1ندارد اما ثروت عظیمی با تولید نفت دارد که باعث شده درحالیکه خاورمیانه آب زیادی 

هایی از خاورمیانه ممکن است آب شیرین بنابراین هنگامیکه بخش(. بخش اعظم آن در عربستان، امارات، کویت وبحرین)مناطق باشد 

 .کندمیگذاری طبیعی نداشته باشد قطعا برای ایجاد آن سرمایه

با . سنگاپور نیز بخاطر میزان جمعیتش دسترسی محدودی به منابع آب شیرین دارد، اما برای تامین امنیت آبی راهی پیدا کرده است

مترمکعب آب شیرین به ازای هر فرد در  991ای پرجمعیت هنوز سرانه روز در سال، این شهر جزیره 9۷8وجود بارندگی بطور میانگین 

باران، آب وارد شده از مالزی، فاضالب : خود متکی است "چهار منبع اصلی"پور که با آب دریا احاطه شده است، به سنگا. روز دارد

زمان، به % 911ساکنان در % 911این اقدامات هزینه بسیار باالیی دارد ولی بدین معنی است که . سازی آب دریاشده و شیرینتصفیه

 . آب شیرین دسترسی دارند

به عنوان مثال، آبخوانی که . کنندتقال میاز شهرها که منابع آب محدودی دارند، برای مدیریت تامین آب بصورت جامع  اما بسیاری 

شود، آب دریا وقتی در مناطق ساحلی آب شیرین استخراج می. شود، تا حدودی با آب شور آلوده شده استتوسط شهر غزه استفاده می

 .خطوط لوله، دائما در این منطقه در چند دهه اخیر بمباران شده است در ضمن، مخازن و. گرددوارد آن می

خشکی طبیعی و بارش کم، مدیریت ضعیف، : ترین شهر جهان از نظر آبی جایی است که تمامی این فاکتورها را داردبنابراین پرتنش

 .د، پایتخت یمن این ویژگی را دارءتنها صنعا. برداری از آبخوانافزایش جمعیت و بهره

از % 48فقط . آب حتی قبل از شروع درگیری اخیر در این منطقه کمیاب بود و افزایش جمعیت و مدیریت نادرست، شرایط را بدتر کرد

برابر  91تا   5کنند که کشی در اختیار دارند و بقیه از طریق تانکر، آب دریافت میمیلیون نفری پایتخت یمن، آب لوله 5.5جمعیت 

را  ءآب آبخوان صنعا% 41، (نوعی مواد مخدر خفیف) همچنین کشت قات . رودآب بعلت نشت از بین می% ۱1حدود . گرانتر است

میلیون نفر در  ۱1کند که از پرفشارترین آبخوان جهان، سیستم آبخوان عربی، آب استخراج می ءعالوه براین، صنعا. کندمصرف می

، این کشور قادر به ندارد مایل خط ساحلی 9111با وجود بیش از  امه جایگزینیاما یمن هیچ برن. نداعربستان و یمن به آن وابسته

 .اش نیستکن مانند کشورهای ثروتمند همسایههای آب شیرینگذاری روی سیستمسرمایه

سال آینده خشک خواهد شد در  91در  ءگروهی بر این باورند که صنعا: شوندبه دو دسته تقسیم می ءکارشناسان در مورد مساله صنعا

تنها زمان خواهد گفت که این شهر به اولین پایتخت جهان  .حالیکه گروه دیگر معتقد است این اتفاق در چند دهه بعد رخ خواهد داد

 .شود یا نهاش تمام شده، تبدیل میکه منابع آبی

  ادامه خبر لینک خبر

  آب بحران موضوع 

  https//:www.theguardian.com منبع 

  519۱/1۷/51 تاریخ خبر 

  بازگشت به فهرست

 

https://www.theguardian.com/cities/2016/jul/29/where-world-most-water-stressed-cities-drought
https://www.theguardian.com/cities/2016/jul/29/where-world-most-water-stressed-cities-drought
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 بعد از یک دهه تالش برای پاکسازی های جهاندریاچهآلودگی به فسفر 
ها را افزایش دهیم یا بخشی و تصفیه دریاچهآلودگی فسفر یک نگرانی جدی است و الزم است سرعت عالج: دهنددانشمندان هشدار می

 .ها را تعیین کردنداچهدر مطالعات جدید، دانشمندان روش کنترل آلودگی فسفر در دری. های شیرین را بپذیریمکاهش کیفیت آب

عمدتا به دلیهل   های اروپااز دریاچه% 41کیفیت آب  "شناسی دانشگاه دانمارک جنوبی، کاسپر رایتزل، معتقد است دانشیار گروه زیست

است و ضروری ای جدی برای تنوع زیستی و جامعه این مساله. کنندبرآورده نمیآلودگی فسفر، الزامات دستورالعمل آب اتحادیه اروپا را 

 ".ها تالش کنیمهای موثر بازیابی این دریاچهاست برای توسعه روش

 

 
 

فسهفر بزرگتهرین علهت پهایین     ": در این مجله آمده است. کشور جهان را دور هم آورد 95نویسنده از  ۱1 شماره ویژه مجله پژوهش آب

و افهزایش احتمهال خطهر     زیستیهای سمی، کاهش تنوعجلبکآمدن کیفیت آب در جهان است که باعث ایجاد مناطق مرده، شکوفایی 

 .شودهای آلوده هستند، میها که در تماس با آببرای بقای گیاهان، حیوانات و انسان

ای در رسهوبات بسهتر   ، فسهفر بهه میهزان هشهداردهنده    ههای صهنعتی  آب کشاورزی، فاضالب انسانی و شهیوه بعد از چند دهه همراه با زه

ای که برای کاهش آن صورت گرفتهه بهاز   های گستردهدهنده است و حتی با تمام تالشمقیاس مساله تکان .انباشت شده استها دریاچه

 .شودمیلیون تن فسفر اضافی به منابع آب شیرین تخلیه می 91هم ساالنه 

رایط زیستی دریاچه بهه حالهت اولیهه    شکشد مدت زیادی طول میکه  دهنده اینستها نشانفسفر در دریاچه مقادیرمدت پایش طوالنی

علت آن اینست که فسفر ذخیره شده در رسهوبات بسهتر وارد سهتون آب    . پیدا کندکاهش  در محیط فسفر آلودگی حتی اگر بار بازگردد

 ،دریاچهه  درشهده  اصهالح ههای  های آلومینیوم یا رسنمکهای زمین مهندسی همراه روش استفاده از .شودشده و در دریاچه بازیابی می

 .دذخیره شده در رسوبات را تثبیت کن فسفر مازاد تواندمی

 
 ادامه خبر لینک خبر

 آب آلودگی موضوع 

 https//:www.sciencedaily.com منبع 

 519۱/1۷/18 تاریخ خبر 

 بازگشت به فهرست
 

 

 

 .ای شودتواند باعث آزاد شدن گازهای گلخانهمی گرددکلورادو برمی خشک شده به رودخانه آبی که

https://www.sciencedaily.com/releases/2016/07/160708105428.htm
https://www.sciencedaily.com/releases/2016/07/160708105428.htm
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در عین  ها به حالت اولیه داردپتانسیل زیادی برای بازگردانی تاالب اند،هایی که در اثر سدها خشک شدهغرقاب کردن بستر رودخانه 

 ایانتشار گازهای گلخانه: حال ممکن است یک پیامد ناخواسته داشته باشد 

اما به گفته توماس . ها به جریان و مسیر طبیعی خود از معایب آن بیشتر استها، بطور کلی مزایای بازگشت رودخانهبا وجود این یافته

-رشد این مطالعه، مقامات دولتی باید نتایج این تحقیق را هنگام تصمیمشناسی دانشگاه فلوریدا و نویسنده ابیانچی، استاد علوم زمین

 .در نظر بگیرند گیری در مورد زمان و چگونگی تغییر جریان رودخانه

 

 
 

 931او و همکارانش . انجام داد 5194در دلتایی با سیالب کنترل شده در سال ای هفته 8بیانچی با حمایت بنیاد ملی علوم، آزمایشی 

-فشار آب بطور موقت باعث آب. مرز ایاالت متحده و مکزیک آزاد کردنددر میلیون متر مکعب آب از رودخانه کلورادو در سد مورلس 

مطالعه  قبل و بعد از جریان آب، بر روی خاک و گیاهان منطقه تیم تحقیقی. که برای چند دهه خشک شده بود یی شدگرفتگی دلتا

در حال حاضر . کنند دست دلتا ارزیابیوحش پایینمحصوالت زراعی و حیاتشده آینده را بر های کنترلیالبکردند تا چگونگی اثرات س

 .که پیامدهای تغییرات اقلیمی ناشی از سیالب کنترلی نیز باید بررسی شود اندآنها به این نتیجه رسیده

متان و کربن ) ایباعث انتشار کربن محلول و گازهای گلخانه ،خشک هایبستر رودخانه جریان دوباره آب درگروه بیانچی دریافتند که 

کربن نشان داد که قسمتی از این کربن محلول هزاران سال پیش در زیر زمین ذخیره شده و حاال با  سنجیقدمت. شودمی (دی اکسید

 .است نفوذ سیالب آزاد شده

 

 
  ادامه خبر لینک خبر

 ایسیالب، گازهای گلخانه موضوع 

 https//:www.sciencedaily.com منبع 

 519۱/1۷/18 تاریخ خبر 

 بازگشت به فهرست

 

 

 

 خارجیمهم ترین اخبار کوتاه 

https://www.sciencedaily.com/releases/2016/07/160708105513.htm
https://www.sciencedaily.com/releases/2016/07/160708105513.htm
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California :study of deep groundwater sparks debate 

California is in the fifth year of its worst drought in more than a millennium .In response ,the state is 

pumping millions of cubic meters of water from the ground ,depleting natural water reserves faster 

than they can be replenished .Now ,a controversial new study suggests that aquifers in the state’s 

Central Valley may actually hold three to four times more freshwater than thought .Up to %53 of it 

could be vulnerable to oil and gas development and much of the water is so deep that it currently 

isn’t practical to extract. 

 آغازگر بحث های جدید در اعماق،های زیرزمینی مطالعه آب: کالیفرنیا 

 یزمینهای زیرآباز ها متر مکعب دولت میلیون ،در مقابل. خشکسالی هزار سال اخیر است ترینپنجمین سال از وخیم رکالیفرنیا د

در حال حاضر مطالعات بحث برانگیز . کند که منجر به تخلیه سریعتر منابع آب طبیعی نسبت به جایگزینی آن شده استبرداشت می

. کنندبرابر آب شیرین بیش از تصور قبلی ذخیره می 4تا  3، ایالتهای آب زیرزمینی در دره مرکزی این دهد که سفرهجدید نشان می

دارد در معرض آلودگی نفت و گاز قرار گرفته باشد و همچنین بیشتر این آب به حدی عمیق است که در  آن احتمال% 35حدود اما 

        .حال حاضر امکان استخراج آن وجود ندارد
Companies will pay 647$ million to clean up Superfund site 

The EPA will ask more than 051 companies and other groups to foot the 647$ million bill to clean 

up the Portland Harbor Superfund Site. The proposed plan to remove $5 contaminants along the 01-

mile stretch of Oregon’s Willamette River will take %1 years. At the end of first seven years ,the 

EPA says health risks from the site’s pollution will drop as much as 011 times below the current 

levels. 

 میلیون دالر برای پاکسازی منطقه سوپرفاند خواهند پرداخت 716ها شرکت

میلیون دالر برای  ۷4۱ط خواسته است تا تبهای مرشرکت و گروه 951از بیش از ( EPA)زیست آمریکا سازمان حفاظت محیط

مایل از رودخانه ویلیامت  91آالینده در امتداد  ۱5طرح پیشنهادی برای حذف . لند بپردازندپاکسازی منطقه سوپرفاند بندر پورت

ودگی این سایت نسبت ، خطر آلسال اول ۷زیست آمریکا در پایان به گفته سازمان حفاظت محیط. سال طول خواهد کشید 31رگان وا

 .برابر کاهش خواهد یافت 911به وضعیت فعلی به میزان 

Characteristics improving bean resistance to drought identified 

A combination of characteristics is the key to success for the genetic improvement of beans to make 

them resistant to droughts ,say scientists ,whose research can improve crop yield in Central and 

South America ,Africa and Mexico. After evaluating %$ advanced bean lines ,obtained by crossing 

different varieties ,and taking into account the results of different parameters related to the use of 

water ,growth and production ,the lines of drought-resistant beans were classified into two groups :

water "savers "and "spenders". 

 شناسایی شد ،دهدرابر خشکسالی را ارتقا میهایی که مقاومت لوبیا در بمشخصه

لکرد محصول را در آمریکای جنوبی و مرکزی، آفریقا و مکزیک بهبود عمتواند میبه گفته گروهی از دانشمندان که نتایج تحقیقشان 

 لوبیاهای ترقی خط از 3۱پس از ارزیابی . در مقابل خشکسالی است عامل موفقیت در بهبود ژنتیکی لوبیا مشخصات، بخشد، ترکیب

 

 

یج پارامترهای مختلف مربوط به مصرف آب، رشد و او همچنین با در نظر گرفتن نت های متفاوتیافته، که با استفاده از ترکیب گونه

لوبیاهایی با مصرف  :بندی شدمحصول بدست آمده است، خطوط مربوط به لوبیای مقاوم در مقابل خشکسالی در دو گروه طبقهمیزان 

 زیاد و لوبیاهایی با مصرف آب کمآب 

https://iah.org/news/california-study-deep-groundwater-sparks-debate
http://www.environmentalleader.com/2016/06/10/companies-will-pay-746-million-to-clean-up-superfund-site/
https://yosemite.epa.gov/r10/cleanup.nsf/ph/portland+harbor+superfund+site
https://www.sciencedaily.com/releases/2016/07/160705112017.htm
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Chemicals in our waters are affecting humans and aquatic life in unanticipated ways 

Substances that we use everyday are turning up in our lakes ,rivers and ocean ,where they can 

impact aquatic life and possibly ourselves .Researchers are finding that although the effects of a 

single chemical may not be deadly ,combinations of chemicals in our environment can be more 

potent .Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs )left in Pacific waters after oil spill caused heart 

defects in herring and pink salmon embryos and what isn't good for aquatic life ,isn't good for us. 

 زندگی انسان وآبزیان اثر بگذاردبر های غیر قابل پیش بینی تواند از راهمواد شیمیایی موجود در منابع آبی می

توانند بر زندگی آبزیان ها هستند جایی که میها و اقیانوسها، رودخانهدر حال انتقال به دریاچهکنیم موادی که ما هر روزه استفاده می

تواند کشنده باشد اما ترکیب مواد شیمیایی به تنهایی نمیبر اساس یافته محققان، اگرچه اثر یک ماده . و حتی خود ما اثر بگذارند

 به جا مانده از نشت نفت (PAHs)ای های آروماتیک چند حلقههیدروکربن. تواند بسیار قویتر عمل کندشیمیایی در محیط زیست می

و آنچه که برای زندگی آبزیان  استه شد تیآالی صورماهی و جنین ماهی قزل باعث مشکالت قلبی در شاه آرام، اقیانوس در آبهای

 .خوب نیست برای ما انسانها نیز مضر است
 

Why an ice age occurs every 011,111 years :Climate and feedback effects explained 

Using computer simulations ,a Japanese ,Swiss and American team has now managed to 

demonstrate that the ice-age/warm-period interchange depends heavily on the alternating influence 

of continental ice sheets and climate .The different albedo of glacial ice compared to ice-free earth 

lead to considerable changes in the surface temperature and the air circulation in the atmosphere .

Moreover ,large-scale glaciation also alters the sea level and therefore the ocean currents ,which 

also affects the climate. 

 دهداقلیم و اثرات بازخوردی توضیح می: افتد سال اتفاق می 400000صر یخبندان هر چرا ع

تغییرات نشان دهد که در حال حاضر تیمی از محققین ژاپنی، سویسی و آمریکایی با استفاده از شبیه سازی کامپیوتری، توانسته است 

های منجمد در یخضریب بازتاب متفاوت  .ای و اقلیم بستگی داردصفحات یخ قاره گرما به شدت به اثر تغییرات/ بندانیخ متناوب دوره

عالوه بر این،  .شودای در درجه حرارت سطح و گردش هوا در جو میمقایسه با زمین عاری از یخ منجر به تغییرات قابل مالحظه

 .شودتغییر اقلیم نیز میدهد که باعث یخبندان در مقیاس بزرگ، سطح دریا و درنتیجه جریانات اقیانوسی را تغییر می
 

 

 

 

 

 

 

 بازگشت به فهرست

 

 

 همدان نگاهی به وضعیت آب استان

جمعیت این . ن واقع شده استباشد که در غرب ایراکیلومتر مربع می 91419استان همدان دارای مساحتی برابر با 

این استان در . بوده است 9314هزار نفر در سال  9۷15و نرخ رشد جمعیت، حدود  9311براساس سرشماری سال استان

https://www.sciencedaily.com/releases/2008/02/080216095740.htm
https://www.sciencedaily.com/releases/2013/08/130807134127.htm
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درصد  91.55و  34.۱5،  54.43های آبریز دریاچه نمک، کرخه و سفیدرود بزرگ قرار دارد که به ترتیب بخشی از حوضه

 .باشدهای مرزی غرب و کارون بزرگ میدرصد باقی مانده مربوط به حوضه 1.۱۱دهند و استان همدان را تشکیل می

میلیمتر بوده که نسبت به  589، 9313-14ق گزارش شرکت مدیریت منابع آب، بارش در استان همدان در سال آبی طب

میزان بارش سال جاری تا نیمه مرداد . درصد کاهش داشته است 98و  95به ترتیب  9315-13متوسط بلند مدت و سال 

 .درصد افزایش داشته است 31و  ۱4گذشته و بلند مدت، میلیمتر بوده که به ترتیب نسبت به مدت مشابه سال  459معادل 

 

 
 همداندر استان  و متوسط بلند مدت 13-14، 15-13، 19-15های آبی بارش سال -9نمودار 

-میلیون مترمکعب می 5۱88با توجه به آمار بلند مدت حجم بارش و تبخیر و تعرق، میزان پتانسیل منابع آب تجدیدشونده 

 .باشدهای سطحی میهای زیرزمینی و باقی سهم آبسهم آب( درصد ۷5)میلیون مترمکعب  9148میزان، باشد که از این 

 9315-13 ، سالبه تفکیک منابع آنها همدانتعداد و میزان برداشت از منابع آب زیرزمینی استان  -9جدول 

(میلیون مترمکعب)تخلیه ساالنه  تعداد نوع منبع  درصد تخلیه 

(دهنه) چشمه  3141 551 99.5 

(رشته) قنات  9۱13 15 4.5 

(حلقه)عمیق و نیمه عمیق  چاه  9۷4۷9 9858 84.3 

(منبع) مجموع  55994 59۷1 911 

 ای همدانشرکت سهامی آب منطقه

 

 

، 9315-13بر اساس آخرین آماربرداری از منابع آب زیرزمینی این استان، میزان برداشت از آبهای زیرزمینی در سال آبی 

، 9851به ترتیب  9315-13میزان مصارف کشاورزی، شرب و صنعت در سال . میلیون مترمکعب در سال بوده است 59۷1

 (. ای همدانشرکت سهامی آب منطقه)میلیون مترمکعب بوده است  51، 954

0 
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 9315-13سال  همدانهای مختلف استان مصارف آب در بخش  - 5 دولج

 کل منابع آب زیرزمینی منابع آب سطحی 

 درصد میلیون مترمکعب  درصد میلیون مترمکعب  درصد میلیون مترمکعب  نوع مصرف

 81.۷ 51۷3 81.5 9851 11.۷ 553 کشاورزی

 ۷.8 981 ۷.۱ 954 1.3 5۱ شرب

 5.5 51 5.1 51 1 1 صنعت 

 911 5395 911 5133 911 5۷1 جمع
 ای همدانشرکت سهامی آب منطقه

ها تنها در در تمام این سال. دهدسال اخیر را نشان می 95های استان همدان طی آبخوان ، تغییرات حجم مخازن5نمودار 

. ایماز کسری مخزن جبران شده و افزایش سطح آب زیرزمینی را شاهد بوده( میلیون مترمکعب 51)کمی  9385-8۱سال 

 .میلیون متر مکعب بوده است 5353بصورت تجمعی  9315-13کل کسری حجم مخزن در طول دوره آماری تا پایان سال 

 

  
 9313-14تا  9389-85از سال آبی  همدانهای استان تغییرات تجمعی حجم مخازن آبخوان -5نمودار 

های اخیر و با درنظر ریزی برای این استان با توجه به کاهش بارش طی سالبنابر گزارش وزارت نیرو، حجم آب قابل برنامه

 صنعت و  تفکیک برداشت از منابع آب سطحی و زیرزمینی برای مصارف کشاورزی، شرب،گرفتن سهم محیط زیست به 

 

 

ساس مرکز با توجه به جمعیت این استان برا. میلیون مترمکعب خواهد بود 994۷.3و  918.4 حدود فضای سبز به ترتیب

 آمار 

شاخص فالکن طبق مترمکعب خواهد بود که  ۷48سرانه آب حدود ده، نفر بو میلیون 9.8حدود  که 9314ایران در سال 

 .آن منطقه با کمبود آب مواجه است باشد 9111مارک اگر سرانه کمتر از 
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میلیون مترمکعب بوده در حالیکه حجم آب  59۷1، 9315-13در باال ذکر شد میزان مصارف از آبهای زیرزمینی در سال 

در نتیجه میزان برداشت از این . باشدمیلیون مترمکعب می 994۷های زیرزمینی در این استان ریزی برای آبقابل برنامه

های زیرزمینی محقق بخشی آببایستی در طرح احیا و تعادلمیلیون مترمکعب کاهش یابد که این امر می 9153منابع باید 

، (9315)سال جاری از ابتدای اجرای این طرح تا اواخر تیر ماه ای همدان، با توجه به اطالعات شرکت آب منطقه. گردد

میلیون مترمکعب در مصرف آب به  95۱جویی بیش از حلقه چاه غیرمجاز مسدود شده است که این تعداد صرفه 9513

 .همراه داشته است

درصد از آن پر بوده  55تنها  3931-14که در پایان سال آبی  برداری استسد در این استان در دست بهره 5در حال حاضر 

 41کل حجم آب ورودی به مخازن این سدها در این سال  .داشته است افزایشدرصد  5سال گذشته خود است که نسبت به 

همانطور که ذکر شد (. شرکت مدیریت منابع آب)میلیون مترمکعب بوده که نسبت به سال گذشته خود تغییری نداشته است 

تیجه یکسان بودن میزان حجم آب ورودی درصد کاهش بارش داشته است در ن 98نسبت به سال گذشته خود  13-14سال 

 .گرددبرمی 9315-13میلیون مترمکعب در سال  1.5برداری از سد سرابی با حجم طی دو سال اخیر به بهره

 9313-14سال آبی   -ی استان همدان وضعیت مخازن سدها - 4 جدول

 م.م.وضعیت مخزن م م.م.کل حجم آب خروجی م م.م.کل حجم آب ورودی م  

  
 سال

 جاری
 سال قبل

درصد 

 تغییرات 

سال 

 جاری
 سال قبل

درصد 

 تغییرات 

حجم سال 

 جاری

حجم 

 سال قبل

حجم کل 

 مخزن

درصد پر بودن 

 سال جاری

درصد 

 تغییرات

 99 58 4۱.5 99.3 93 91 93 9۱ 5 9۱.۷ 9۷.9 کالن مالیر

 اکباتان

5۱ 39.3 9۷-  58 55 93 
۱ 1.5 35.5 9۷ 31-  

 - 1 - 1 1 آبشینه

-94 9 9 54 1.۱ 1.8 شیرین سو  9 1.۷ ۱.55 9۱ 9 

 - 35 1.5 1 3 - 1 4 - 1 4.۱ سرابی

 5 55 88 59 55 55 31 41 1 41 41 جمع

 

 
 بازگشت به فهرست

 

 

 

 

 

تهرانمعرفی موزه آب  :فرهنگ سنتی آب   

، آوریی است فرهنگی که در جهت جمهع اموسسه ،گنجینه آب 

-فظ و احیای میراث گذشتگان در بخهش نگهداشت، نمایش و ح
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گنجینهه آب سهعدآباد در   .کنهد فنون بکار رفتهه در آن فعالیهت مهی    برداری واستحصال، انتقال ، توزیع و بهره های مرتبط با آب از جمله

ساختمان دفتر مخصوص محمدرضا پهلهوی  . جنوب شرقی کاخ سبز و در غرب ساختمان تشریفات ریاست جمهوری احداث گشته است

از تخلیه این دو ساختمان به شد، پس درباری و مراجعین شاه استفاده میکه در زمان پهلوی دوم ساخته شدکه برای پذیرایی از مقامات 

بخش تشکیل شده  3مترمربع مساحت دارد و از  5۱۷1گنجینه آب سعدآباد حدوداً . واگذارشد( مسئول حفاظت ارتش)تیمسار کسرایی 

 :است

 متر مربع 511ساختمان اصلی : الف 

 متر مربع ۷1ساختمان جنبی : ب 

 متر مربع 5411فضای باز : ج 

 ذکر شایان. باشد می جنبی ساختمان در نمایشی گالری یک و اصلی ساختمان در نمایشگاهی گالری 4 دارای موزه این :تعداد گالری 

سعی شده است حداکثر استفاده از فضای ( و جنبی اصلی)ادشده ی ساختمان دو نمایشگاهی فضای محدودیت به توجه با که است

هایی در آن وجود دارد جهت نمایش ماکت کوچکتر که گالری نمایشی مذکور صورت پذیرد به گونه ای که از فضای موجود در ساختمان

کننده در بدو ای که بازدیدبه نمایش گذاشته شده است به گونهاز سدهای جدید ساخته شده بعد از انقالب شکوهمند اسالمی ایران 

های های مربوط به موزه از مدلدیدن فیلملن نمایشی شده و پس از های مذکور را بازدید نموده و سپس وارد ساورود در ابتدا ماکت

هیدرولیکی موجود در محوطه بازدید کرده و پس از آن وارد سالن های نمایشگاهی شده و پس از بازدید از اسناد، مدارک و سایر اشیاء 

 .یابدر موزه مدار گردشی موزه خاتمه میموجود د

 :باشدیل میپرداخته شده به شرح ذ مواردی که در ساختمان اصلی به آن

 خراسان کمایستان و طبس کریت قوسی سد مانند آب با مرتبط شاخص و قدیم ابنیه و آثار از هاییماکت -

-ستسبه قنات و دیگر دمحا لوح ها،نامه وقف ، هامیراب محاسبات دفترهای ها، حقابه قبیل از آب به مربوط اسناد نمایش -

 .نوشته های مربوطه

 زاویه خمره، دان، روغن سفالی،مشربه، کوزه قرقره، ، چوبی گونیای ، چاه ، قنات حفر وسایل قبیل از آب سنتی وسایل نمایش -

 ... و سنج

 ... و آبی ساعت آبی، هایپیمانه رقم، چارچوب شامل آب گیریاندازه وسایل -

 ...سنجی قنات مانند تراز چوبی، تراز شیشه ای و  شیب وسایل -

در این بخش در یکی از سالن ها وسایل مهندسی آب به نمایش گذاشته شده همچنین دو سالن  با توجه به اهمیت ابزار مهندسی آب

 .یکی به ظروف سفالی و دیگری به ظروف لعابی و فلزی مرتبط با آب اختصاص داده شده است

 

 

 :در ساختمان جنبی موارد ذیل نمایش داده می شود

 در و شهده  سهاخته  سهدهای  از ماکهت  نمایش     -

 جدید احداث دست

 دسهت  سازنده و مثبت حرکات نمایش و تهیه     -

 آب صنعت اندرکاران

 امکانات با نمایش جهت سالنی گرفتن نظر در     -

 .بصری و سمعی امکانات و پروژکشن ویدئو اسالید،
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 :ویژگی فضای باز گنجینه آب

 ههای کانهال  سهدها،  چهون  قهدیم  و جدید آبی تاسیسات زنده هایمدل درآوردن نمایش به جهت آب گنجینه در باز فضاهای از استفاده 

ههای الزم  ک می شود و آگهاهی نزدی از بناها گونه این با بیننده ارتباط باعث اینکه ضمن دیگر مشابه موارد و آسیابها انبارها آب آبرسانی،

 در 9: 55 مقیهاس  با امیر بند پل هیدرولیکی هایمدل  طبق همین اصل هم. یابدنتقال میدر ارتباط با چگونگی کارکرد آنها به راحتی ا

ردش گه  آبی هایکانال همراه به مترمربع 541 مساحت به سطحی در 9: 911 مقیاس با 3 کارون سد مترمربع، 551 مساحت به سطحی

ن سهاختمان اصهلی و   در محوطه بی 9:9و گاوچاه با مقیاس  9: 5انبار با مقیاس همچنین یک نمونه آب. احداث گردیدآب در محوطه باز 

 .جنبی گنجینه احداث گردیده است

 :موضوعات موردنظر در گنجینه آب سعدآباد

 از آن در زمینه آب و آبیاری ، اهمیت آب و استفاده بهینه فن و تکنیک شناسی، مردم و فرهنگ شامل آبیاری و آب تاریخ نمایش     - 

 گذشته در آب صنعت قدیمی دانشمندان نمایش و معرفی     -

 .حاضر عصر در فاضالب دفع و آب توزیع و انتقال آبیاری، هایشبکه و آبیاری فن و تکنیک نمایش و معرفی     -

های آب و آبیاری در تهران قهدیم و جدیهد از طریهق سهاخت ماکهت و نمهایش گهاری        سیستم و آب تقسیم نحوه نمایش و معرفی     -

 .توزیع آب شهری در تهران عصر حاضرآبشاهی و میرابها در گذشته و انتقال و 

 .است گرفته انجام آن مسئولین توسط تاکنون که مختلف هایفعالیت و آب موزه گیریشکل و تحول سیر نمایش     -

 :هدف از تاسیس موزه آب

 است گردیده تاسیس تهران سعدآباد تاریخی فرهنگی مجموعه در آب موزه آموزشی، فرهنگی واحد یک عنوان به موزه نقش به توجه با 

 ههای شهاخه  در شهگرف  ههای پیشهرفت  معرفهی  نیهز  و کشور آب مهندسی فنی -تاریخی ارزشمند سوابق و آثار معرفی به نسبت بتوان تا

بهاوری در نسهل حاضهر و    نقالب شکوهمند اسالمی ایران و سدهای ساخته شده در این دوران و ایجهاد خود ا از بعد آب مهندسی مختلف

 .ارزشمندی برداشته شودهای آینده قدم

 

 بازگشت به فهرست

 

 

 ایسیستم آبیاری قطره: مطلب آموزشی

. شود تا مساحت کوچکی از سطح خاک خیس شودها به زمین داده میآب در نزدیکی منطقه توسعه ریشه ،ایدر سیستم آبیاری قطره

یز های ردیفی نها زیاد است طراحی شد سپس در زراعتمیوه که در آن فاصله درختاین سیستم در ابتدا برای وضعیتی مانند باغهای 

تعرق و مقدار آبی که به زمین داده  -های آبیاری در اینست که بین تبخیرای با سایر روشمهمترین تفاوت آبیاری قطره. بکار گرفته شد

امر باعث  این. ساعته توازن برقرار است ۷5تا  54شود در یک دوره محدود می

ای نیاز آبی گیاه های قطرهشود تا با توجه به محدود بودن ظرفیت سیستممی

 .در این دوره به دقت تخمین زده شود

  : ایمزایای آبیاری قطره

 -ای اینست که به دلیل برقرار شدن توازن بین تبخیرآبیاری قطرهاز مزایای 

رواناب سطحی یا نفوذ عمقی تعرق و مقدار آبیاری از هدر رفتن آب به صورت 

شود از شود و چون فقط محدوده کوچکی از خاک آبیاری میجلوگیری می
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ای نسبت تولید به ازاء هر واحد آب مصرفی در آبیاری قطره. آیدشود جلوگیری بعمل میهای هرز در نقاطی که آبیاری نمیرشد علف

ای چون آبیاری بطور مداوم و یا به دفعات زیاد صورت ت که در روش قطرهیکی از دالیل آن اینس. ها بیشتر استنسبت به سایر روش

-دوم اینکه به دلیل محدود بودن سطح آبیاری رشد علف. گیردگیرد، رطوبت خاک همواره باالست و گیاه تحت تنش آبی قرار نمیمی

تواند در ای اینست که این روش میدیگر آبیاری قطرهاز مزایای . پذیردگیرند صورت نمیهای هرز که معموال در رقابت با گیاه قرار می

  .ها امکان پیاده شدن نیست بکار گرفته شودزمینهایی که برای سایر روش

  :ایمعایب آبیاری قطره

 . هاستای به مراتب بیشتر از سایر روشگذاری اولیه در آبیاری قطرههای سرمایهلی هزینهبطورک

بایست در برآورد نیاز آبیاری دقت شده و شود میمقدار مشخص و به اندازه نیاز گیاه به زمین داده میای آب به چون در آبیاری قطره

ای این امر نیاز به تکنولوژی پیچیده. ها فقط در دامنه بسیار محدودی تغییر کندسیستم طوری طراحی شود که فشار در قطره چکان

های شود که هزینهبنابراین کاربرد این سیستم تنها در جاهایی توصیه می. تدارد که تامین و راهبری آن در حال حاضر مشکل اس

 .تسطیح زیاد بوده و یا آنکه مقدار آب بسیار محدود باشد

   :ایآبیاری قطره هایاجزاء سیستم

 هاخط اصلی، قسمت نیمه اصلی و الترال: سیستم شامل سه قسمت عمده است 

خط اصلی مشتمل است بر پمپ برای تامین فشار در سیستم، انژکتور کودهای شیمیایی برای تزریق مواد به داخل سیستم و فیلتر اولیه 

شود تا از روی افت فشار در فیلتر زمان دو عدد فشارسنج نصب میدر دو طرف فیلتر . برای جدا کردن مواد معلق درشت از آب

 .جزء خط اصلی، شیر کنترل جریان و دبی سنج استآخرین . شستشوی آن مشخص گردد

در قسمت نیمه اصلی یک فیلتر ثانوی برای جدا کردن مواد معلق ریز و شیرهای برقی از نظر کمک به خودکار کردن سیستم تعبیه 

 ای که دبی را در منهنیز نصب شود تا فشار فقط در دا( رگوالتور)بایست یک تنظیم کننده فشار در این قسمت از سیستم می. شده است

 

 

در انتهای قسمت نیمه اصلی شیر . برای مشخص کردن فشار وجود یک فشارسنج نیز الزامی است. حد نیاز ثابت نگهدارد تغییر دهد

 .تخلیه نصب است تا هر چند وقت یکبار مواد جمع شده در لوله تخلیه شود

تعداد . کندها در سطح زمین پخش میشده و آب را توسط قطره چکانهایی هستند که از قسمت نیمه اصلی منشعب ها لولهالترال

 .ها بستگی به شرایط گیاه داردقطره چکان

   

 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwilm4zUmbPOAhWCiCwKHc5ZDp8QjRwIBw&url=http://vista.ir/content/18959/%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%84%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%A2%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81/&psig=AFQjCNFqWxo8Kcet768VEDipna718A7NSw&ust=1470793163771513
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 :ایهای قطرهانواع سیستم

 :آبیاری دریپ 

بیشهتر  در . دارد های ریز آبیاری دریپ نامصورت قطرات مجزا یا پیوسته، یا جریانهای باریک از حفره پخش آهسته آب برسطح خاک به

 .روندکار میمترادف یکدیگر ب( قطره ای)رد آبیاری دریپ و آبیاری تریکل موا

 :  آبیاری زیر بستری

ایهن روش بها آبیهاری    . دریپ، آبیاری زیر بستر نام دارد هایی با دبی در حدود آبیاریپخش آهسته آب در زیر سطح خاک از قطره چکان

 .گرفته شود شود متفاوت است و نباید اشتباهبا کنترل سطح ایستابی آبیاری مییشه گیاه ناحیه ر زمینی متداول که در آنزیر

  ( :بابلر) ایآبیاری فواره

مها معمهوالً   اآبدهی آبیاری دریهپ یها زیهر بسهتری     سوراخی با دبی بیشتر از ز آب بر سطح خاک به صورت جریان باریک یا فواره ا پخش

نفهوذ نههایی خهاک بیشهتر اسهت و       دبی قطره چکان در این آبیاری از سرعت. شودنامیده میای بر دقیقه، آبیاری فواره گالن 9کمتر از 

 . باشدینگهداری یا کنترل پخش آب ضروری مایجاد یک حوضچه برای 

  : آبیاری اسپری

 نقهش در این روش ههوا در پخهش آب   . ح خاک به آبیاری اسپری معروف استپاش کوچک بر سط پخش آب بوسیله یک اسپری یا مه

 .اصلی محسوب می گردد ، خاک عاملای و زیر بستریدر حالیکه در روشهای دریپ، فوارهه دارد اساسی را بعهد

 

 های آبیاریامین علیزاده، طراحی سیستم: مرجع

 بازگشت به فهرست
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