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

 شود.ای بازنشر میکاربران از فضای رسانه

 ها و راهکارهاهمایش ملی حقوق آّب، فرصت

 

ها و راهکارها، به همت نهاد ریاست همایش ملی حقوق آّب، فرصت

جمهوری و با مشارکت وزارت نیرو و مؤسسه مطالعات حقوق انرژی 

  در سالن اجالس سرانآذرماه  91و 95دانشگاه تهران در تاریخ 

، مبانی و اصول حقوق آب، حوزه شدکشورهای اسالمی برگزار 

های مرزی و  های زیرزمینی و آب های سطحی، حوزه آب آب

در این همایش از آقای  گرفت.مللی مورد بحث و بررسی قرار ال بین

، سرپرست مرکز ملی مطالعات راهبرد کشاورزی و ارمهندس شریعتمد

 زحمات  پاس به  خصوصی بخش نماینده عنوان آب اتاق ایران، به

 .شد قدردانی زیرزمینی آب از صیانت زمینه در  ایشان

 

بنیادی نیست زیست اصولی، اساسی ونگاه کشور به محیط  

 

اندیشی سیاستگذاران منابع آب باا   غالمحسین شافعی در سومین هم 

زیست و پایدار با بیان اینکه باید محیط عنوان اقتصاد سبز و حکمرانی

توجه به آن را به صحنه اقتصادی کشور بکشاانیم، اههاار کاردت اتااق     

شاها و  بازرگانی ایران در چند سال اخیر توانسته است با توجه باه چال 

ات بحرانهای آبی کشور، باا اراهاه گزارشاهایی جلاوی برخای از اقادام      

رهیس اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر   نامطلوب در حوزه آب را بگیرد.

رمیم و جلاوگیری از خساارت باه    اینکه اقتصاد سبز به منظور احیاء، ت

زیست ایجاد شده است، متاذکر شادت کشاور ماا از هرفیتهاای      محیط

تواند موانع موجود در تحقا    این زمینه برخوردار است و میخوبی در 

این اقتصاد را برطرف و در این زمینه از تجارب دیگر کشورها استفاده 

 کند.
 مطالعه فرمایید.  4و  3ات ادامه این مطلب را در صفح
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 ادامه سرمقاله
اقتصاد سابز در برناماه توساعه کشاور و تاروی  آن      رهیس اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی ایران با شاره به ضرورت پرداختن به 

میلیون هکتار زیر کشت رود و آب آن از طری  آبهای زیرزمینی تامین شود، اتاق بازرگاانی   ۲نشان کردت در طرح فدک که قرار بود  خاطر

و نتای  فعالیتها باعث شاد ایان   زای انجام این طرح به رهبری و سران سه قوه ارسال کرد  وارد عمل شد و گزارش جامعی از نتای  بحران

سازی صنعت آب در اتاق بازرگانی افزودت بر اساس بند الف ماده یک قانون  شافعی با اشاره به تاسیس کارگروه خصوصی طرح انجام نشود.

،  شد و بر این اسااس اندازی مرکز راهبردی مطالعه کشاورزی و آب در اتاق بازرگانی  ، اتاق بازرگانی موهف به راه بهبود فضای کسب و کار

اتاق بازرگانی برای رسیدن به این هدف دفتر کشاورزی را در اتاق ایران و کمیسیونهای کشااورزی را در اتاقهاای بازرگاانی سراسرکشاور     

 اندازی کرد. راه

شدت در اقتصاد سابز باا    شود، متذکر زیست به عنوان کار بنیادی، اساسی و اصولی نگاه نمیوی با بیان اینکه متأسفانه در کشور به محیط

توانیم از بالهای ایجاد شده در کشور از قبیل خشک شادن تاببهاا و در پای آن ایجااد      گذاران و همکاری مردم می گذاری سرمایه سرمایه

  ریزگردها و بحرانهای ناشی از آب جلوگیری کنیم.

 

 و آب یکشاورز یمطالعات راهبرد یمل معرفی مرکز
هاا و در اجارای مااده     عرصهبه نقش و اهمیت بخش کشاورزی و آب در اقتصاد و فضای کسب و کار کشور و توجه به فعابن این  با توجه

)کاه از ایان پاس در ایان      یاران ا یمعادن و کشاورز یع،صنا ی،اتاق بازرگانقانون اساسی که در آن یکی از وهایف محول به  44اصل  19

 یکلا  هاای  یاسات س یاجرا ، در اولویت قراردادن( قانون19اتاق و بند )د( ماده ) یسقانون تأسشود( طب   اساسنامه اتاق ایران نامیده می

مرکز »و دایر نمودن خود  یها در برنامه ییغذا یعو صنا یعیآب و منابع طب ی،کشاورز یطهدر ح ی( قانون اساس44اصل چهل و چهارم )

باشاد؛ اتااق ایاران باه منظاور       مای هاا   بخش ینخود در ا یتوانمندبه منظور ارتقا (« یردولتیو آب )غ یکشاورز یمطالعات راهبرد یمل

ی و آب را به صورت موقت سه ساله ایجاد نمود تا منجار باه تشاکیل    دفتر ساماندهی کشاورز،   9311در سال  کردن این وهیفه اجرایی

ماه قبل از مدت تعیین شده مرکاز آغااز باه کاار      1یعنی ،  9313مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب گردد و نهایتا در مهرماه 

 دهد.نمود و اکنون در زمینه آب و کشاورزی فعالیت های چشمگیری را انجام می

هداف مرکز در راستای صیانت از فضای کسب و کار بخش کشاورزی و آب، از منظر بخش خصوصی و جدا از وهاایف و تکاالیف قاانونی    ا

 و ارکان نظام را برعهده دارد. و در این راستا مشاوره به سه قواباشد می دولتیهای  سایر مراکز و دستگاه

 مرکز مطالعات بنیادی و کارشناسی فراوانی را در زمینه کشاورزی و آب را تا کنون انجام داده از جمله ت

 انعکاس به دفتر مقام معظم رهبری و روسای سه قوه   -)طرح فدک بررسی و تحلیل آثار تصمیمات دولت در طرح توسعه کشاورزی  -9

 )به معاونت داخلی وزارت بازرگانی( تهیه و اراهه اهم نظرات پیرامون گزارش بررسی نقش و جایگاه میادین میوه و تره بار -۲

راهکارها( در اساتقبال  ) اسناد بابدستی ا وضع موجود ا انتظارات و    گزارش کشاورزی ایران نگاه راهبردی از منظر بخش خصوصی -3

 از دولت یازدهم
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 گزارش پیرامون سد گتوند )آب خوزستان( -4

 دریاچه ارومیه گزارش در خصوص وضعیت زیست محیطی -5

 ، آب و توسعه پایدار کشاورزی آمایش سرزمین -1

هاای مناساب   یاسات توصایه س رفت و یزد )چالشها و راهکارهای برون ها و مساهل و هرفیتهای آبی استانهای اصفهان ویل تنشتحل -7

 ( مدیریت آب

آب و احادا  شابکه و طارح     انتقاال  و تامین بخش در آب مدیریت در خصوصی بخش مشارکت نحوه ترین مناسب تعیین مطالعه -8

 نتای  آن در اتاق فکر آب وزارت نیرو

برناماه و بودجاه و   ازمان دستور وزیر محترم نیرو برای اجرایی شادن طارح خصوصای ساازی و تشاکیل دبیرخاناه باه ریاسات سا          -1

 گی اتاق ایراندبیرخان

 تهیه طرح ملی نظر سنجی چالش آب کشور -91

 و ... ی، اقتصاد کشاورزامنیت غذایی، آبگزارش سالیانه  -99
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 در اروند« هیدروپلیتیک»مرزهای مغشوش 
که پیش و پس از انقالب همواره محل اختالف بین دو ای  ای در تاریخ پر فراز و نشیب ایران و عراق است. رودخانه اروندرود نام دیرینه

کشور بوده است. اگر اروندرود زمانی بستر شاخ و شانه کشیدن و آغاز درگیری نظامی از سوی طرف عراقی برای گسترش مرزها بود، 

واند باعث تشدید مشکالت ت العرب شده است. اقدامی که می اکنون به بستری برای تهدید امنیت آبی ایران با سدسازی بغداد روی شط

 های فراوان بود، بشود. اروندرود که پیش از این نیز با اقدامات ترکیه در بابدست دجله، دچار چالش

امروز ایران این مشکل را نه تنها با عراق بلکه با افغانستان و در آینده نزدیک با تمام 

علت اصلی این  همسایگانی که با آنها مرز آبی مشترک دارد، پیدا خواهد کرد.

دستی در  موضوع در کنار موقعیت جغرافیایی ایران و قرار گرفتن در بخش پایین

رسد،  به نظر می است.« هیدروپلیتیک»شور در موضوع سمت غرب، سردرگمی ک

های مختلف پس  مشکالت دیپلماتیک متعددی که جمهوری اسالمی ایران در دوره

سبب شده تا تمرکزی روی این   کردهاز پیروزی انقالب با آن دست و پنجه نرم 

زنی ایران در  موضوع بسیار حساس صورت نگیرد و همین امر سبب شود قدرت چانه

زمینه آب بر کشورهایی نظیر افغانستان و عراق که روابط سیاسی گرمی با ایران 

های نه چندان دور، در صورتی که ایران  ه در سالرو و با توجه به قطعیت وقوع بحران آب در منطقه خاورمیان از این دارند نیز فاه  نیاید.

طور  های عملی در راستای هیدروپلتیک روی آورد. هیدروپلیتیک به خواستار حفظ قدرت و امنیت خود است، بجرم باید به اقدام

ا و ابزارهای ایران در حل آن ه گذاری مطالعه روی چالش رو هدف کند. از این مستقیم دو وزارتخانه امور خارجه و وزارت نیرو را درگیر می

 رسد. نظر می  های مرزی وزارت نیرو و وزارت امور خارجه ضروری به و ایجاد نهادی متشکل از کارشناسان وزارت نیرو و دفتر رودخانه

کیفیت آب تابستان امسال بود که رحیم میدانی به آبادان سفر کرد و در آنجا گفت که اقدامات ترکیه و عراق در دجله سبب شده تا 

شده شور شود و نخیالت از بین  ها سرازیر می اروندرود از دست برود، میزان آب آن کاهش یابد، آب شیرین اروندرود که به نخلستان

تواند برای  ها مشتی از نمونه یک خروار است که سدسازی در بابدستی اروندرود و در دجله و فرات چه مشکالتی می این صحبت بروند.

جنوب ایران به وجود بیاورد. اما اکنون عراق قصد دارد تا روی رود اروند سدسازی کند. هفته گذشته و در جریان نشست خوزستان و 

جمهوری برای بررسی  های استراتژیک نهاد ریاست مشترک میان مدیران وزارت نیرو و معاون وزارت امور خارجه در مرکز پژوهش

های مرزی وزارت نیرو، سدسازی عراق روی اروندرود را به دلیل باببردن  رکل دفتر رودخانهفدا مدی های هیدروپلیتیک، جبار وطن چالش

کیفیت آب بصره عنوان کرد و بیان داشت که وزارت نیرو مالحظات این اقدام عراق را به وزارت خارجه منتقل کرده و مسیر دیپلماتیک 

 برای حل این چالش در جریان است.

باره الش عمال طی نشده است. او در اینبرای حل این چ« مسیر دپیلماتیک»ی در این نشست نشان داد؛ های عباس عراقچ اما صحبت

هر گونه حرکتی در اروندرود باید با تواف  دو کشور انجام شود و منوط به تصمیمات کمیسیون کمیته فنی  9175طب  قرارداد »گفتت 

کنیم  نون تشکیل نشده است و ما از طرف عراق به تشکیل این کمیته دعوت میمتاسفانه این کمیته تاک»او ادامه دادت « مشترک است.

 «های مالکیت حقوقی و عملیاتی در اروندرود را مشخص کرد. که بشود با تصمیمات مشترک بحث

  ادامه خبر  لینک خبر

 سدسازی موضوع 

 ایگاه خبری تحلیلی آب ایرانپ منبع 

 1۲/11/9315 تاریخ خبر 

 

http://www.waternews.ir/1395/09/مرزهاي-مغشوش-هيدروپليتيك-در-اروند/
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طبیعی بهترین راهکار  دکتر اردکانیان در مراسم اختتامیه همایش ملی حقوق آب ت همراهی علوم اجتماعی و علوم

  برای مدیریت صحیح آب
متحد گفتت مدیر برنامه دهه جهانی آب سازمان ملل  "رضا اردکانیان"دکتر 

تواند بهترین راهکار  هماهنگی و همراهی علوم اجتماعی و علوم طبیعی می

وی ادامه دادت بیشترین رنجی که ضعف  .برای مدیریت صحیح آب باشد

-ی این دو عرصه است و هرجا که گرهمدیریت آب از آن برخوردار است، جدای

اردکانیان  .گشایی صورت گرفته ناشی از نزدیکی این دو عرصه بوده است

ور شدت واژه کمبود آب مختص به کشورهای آسیایی نیست، بلکه در قلب دآیا

شناسیم نیز مشکل کم آبی و مشکالت مربوط به  قاره اروپا که به قاره سبز می

ان وی با بی .برند درصد تلفات در شبکه توزیع آب رن  می 5۲مدیریت آب مشکل جدی وجود دارد و حتی برخی شهرهای اروپایی از 

های آموزش عالی در خیلی از کشورها یکی از عوامل اصلی جدایی علوم طبیعی و علوم اجتماعی هستند،  این مطلب که متاسفانه نظام

 .افزودت اخیراً نیز که تحریکاتی در این زمینه صورت گرفته بیشتر در سطح مقاطع تکمیلی تحصیلی است

کند  ح آموزشی در مقاطع کارشناسی صورت پذیرد و آنگونه که طبیعت آب اقتضا میطور جدی، اصال اردکانیان ادامه دادت اگر روزی به

مساهل علوم طبیعی با مساهل اجتماعی با هم به موضوع آب بپردازند، خروجی آن که در وهله اول نیروهای کارشناس هستند، کسانی 

 .توانند مدیریت صحیحی در مدیریت آب اعمال کنند خواهند بود که می

صحنه جغرافیایی یکی از وسس انیستیتو مدیریت پایدار منابع زیست محیطی دایشگاه سازمان ملل با بیان اینکه کشور ما در مدیر م

صرفه است، افزودت  گذاری ضروری و مقرون بهگذاری بر روی این موضوع، سرمایهبفردترین شرایط را دارا است و سرمایه منحصر

اند و دچار مشکالتی هستند و  دست دوران سختی را پشت سر گذاشتهوان کشورهای پایینکه به عنکشورهای زیادی وجود دارند 

کشورهای زیادی نیز وجود دارند که در حوضه آبریز مشترک به عنوان کشورهای باب دست از امتیازاتی برخوردار هستند و به تناسب با 

توان مانند ایران یافت که مجموعه ای از  کمتر جایی را میوی درادامه افزودت  .های خود مواجه هستند هایی با همسایه چالش

های کاری را در خود داشته باشد و در عین حالی که در برخی از مرزها به عنوان کشور باب دست مطرح است،  ها و زیبایی پیچیدگی

دست نیز آشنا اص کشورهای پایینگفتمان خزمان به عنوان کشور پایین دست در حوزه آبریز مشترک مرزی مطرح باشد و باید با  هم

های آزاد و امکان انتقال آب و دریافت آب  های مرزی برخوردار است و همسایگی با آب اردکانیان با اشاره به اینکه ایران از رودخانه .باشد

وی با اشاره به  .مطرح شودهای این کشور است، افزودت ایران هرفیت این را دارد تا به عنوان یک دانشگاه جامع در مساهل آب  از ویژگی

ای دارد که در آن به این مساهل پرداخته شود، گفتت در این مدرسه بایستی نیروهایی تربیت شوند تا  اینکه ایران نیاز به تأسیس مدرسه

لملل و ابزم در مساهل حقوقی، روابط بین در عین آشنایی با مساهل هیدرولوژیکی و مساهل اختصاصی مربوط به مدیریت آب، دانش

های حقوقی آشنا هستند با مفاهیم مربوط به مدیریت آب و  نظایر این را فرا بگیرند و کسانی که با اطالعات اولیه و تخصص در زمینه

 .های آبریز آشنا شوند اقتضاعات حوضه

  ادامه خبر  لینک خبر

 مدیریت آب موضوع 

 خبری آب ایران شبکه منبع 

 97/11/15تاریخ خبر          

 بازگشت به فهرست

 

http://www.wnn.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=25210&mode=thread&order=0&thold=0
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 شوندتر اجرایی  عاون آب و آبفای وزیر نیرو در همایش حقوق آبت قوانین بازدارنده بخش آب هرچه سریعم

در آیین پایانی همایش ملی حقوق آب  "رحیم میدانی"مهندس 

در محل سالن اجالس سران، اههار داشتت در  "ها و راهکارها فرصت"

های  میلیارد مترمکعب از مصرف آب 99برنامه ششم توسعه بایستی 

 .زیرزمینی را کاهش دهیم

تالش کنیم با ها در زمینه منابع آب بسازیم و  وی افزودت بایستی با حداقل

ها را داشته باشیم تا  وری اقتصادی آب، پرسودترین کشت ارتقای بهره

او از قوه قضاهیه  .کشاورزان از وضعیت معیشتی خوبی برخوردار باشند

خواست بدون مماشات و با جدیت، وزارت نیرو را در حفاهت کمی و کیفی از منابع آب یاری کند و تصریح کردت در دهکده جهانی 

وی با اشاره به اینکه تالش  .تر اجرایی شوند توان مشکالت را حل کرد و قوانین بازدارنده بایستی هرچه سریع ا اجرای قانون میفقط ب

-صورت شفاف به مسئوبن و مصرف به وزارت نیرو در طول بیش از سه سال از عمر دولت یازدهم این بوده که مساهل مربوط به آب را

ت اگر به دنبال استقرار حکمرانی آب هستیم، به اصول آن تن دهیم؛ اگر چه وزارت نیرو مسئول این مقوله کنندگان اراهه کند، افزود

  .تواند از این مهم برآید و آحاد جامعه بایستی در مساهل مدیریت آب ایفای نقش کنند است ولی به تنهایی نمی

ای است که خیلی سریع باید وارد عمل شد و فردا برای اینکار ه گونهبه اینکه شرایط آب کشور ب معاون آب و آبفای وزیر نیرو با اشاره

وی ادامه دادت اراهه  .های مشابه ما را به سوی مراحل اجرایی رهنمون کنند دیر است، اههار امیدواری کرد، این همایش و همایش

توانیم صحبت از مدیریت  ب با نیاز آب نمیبدون وجود قوانین متناس نخواهد کرد و اگر عملگرا نباشیم،مباحث نظری مشکلی را حل 

شود تا در عمل ناکام بمانیم، غفلت  های ما که باعث می رحیم میدانی با بیان اینکه یکی از غفلت .بهم پیوسته منابع آبی داشته باشیم

 .درستی ارزیابی و اجرایی شوندها را فراموش نکنیم و تالش کنیم تا قوانین و مصوبات به  هایمان است، اههار داشتت داشته از داشته

های عددی و بررسی بالینی متوجه  وی با بیان اینکه کشور ما از نظر منابع آبی یک کشور بحران زده است و هر کارشناسی با شاخص

وزیر  معاون آب و آبفای .وخامت اوضاع خواهد شد، افزودت منابع آبی کشور در حالت احتضار است و باید به فریاد منابع آب برسیم

نیرو با اشاره به اینکه تعداد زیادی از کشورهای جهان دارای کمبود آب هستند، ولی یک صدم مشکالت مارا ندارند، اضافه کردت 

های کم هزینه و پرسود، کشور را اداره کنیم و به جای  اخطار و نظرات کارشناسان را بپذیریم، باور داشته باشیم و تالش کنیم با روش

درصد ارزش افزوده کره زمین در  81وی با اشاره به این مطلب که  .ای مختلف، سعی کنیم این نظریات را اجرایی کنیمه اراهه نظریه

گذاری بر روی تفکر و اندیشه ند، گفتت رمز موفقیت آنان سرمایهدرصد منابع طبیعی را در اختیار دار ۲1کشورهایی است که فقط 

شاره به اینکه، اکنون که تغییر اقلیم به سراغ ما آمده بایستی از شرایط مدیریت بحران به میدانی با ا .متخصصان و دانشمندان است

های پیشگیرانه را به اجرا درآوریم، گفتت حوادثی مانند سیل، سرما و غیره همیشه بوده  سمت مدیریت مخاطرات حرکت کرده و اقدام

ها، اصالح قوانین و اجرای قوانین مصرف را پیشه نموده و بیش  این اقدام و خواهد بود و ما نیز باید همیشه آماده باشیم، ولی در رأس

 .از این به منابع آبی کشور فشار وارد نکنیم

  ادامه خبر   لینک خبر
 گذاریسیاست موضوع 

 خبری آب ایران شبکه منبع 

 97/11/15          تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست 

 

http://www.wnn.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=25205&mode=thread&order=0&thold=0
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 آب؛ ابزاری در دستان افغانستان

رودهای دست  سکونت تبدیل کرده است؛ زیرا ایران در پایین تابب هامون و ریزگردهایش جنوب شرقی ایران را به محلی غیرقابل

های گسترده،  شد، با سدسازی میلیارد مترمکعب آبی که باید از افغانستان وارد کشور و تابب هامون می 7شده و  افغانستان واقع

کند که ساکنان جنوب شرق ایران را به  شود. به همین دلیل بستر هامون ریزگردهایی تولید می گاه به سمت ایران سرازیر نمی هیچ

های وسیعی از ایران را تحت تأثیر قرارداده است. پژوهشگران  تر کوچ داده و این مهاجرت اجباری، بخش الیهای شم سمت استان

دست  تواند نقش منفی در امنیت مناط  پایین دانند که می عرصه دیپلماسی آب، این ماده حیاتی را ابزاری در دست سیاستمداران می

ژوهشگران مطرح حوزه دیپلماسی آبادی، یکی از پ ایفا کند اما آقای حجت میان

توان  آب بر این باور است که با استفاده از یک دیپلماسی چندبیه، هنوز هم می

 به احیای تابب هامون امیدوار بود و تهدید ایجادشده را به فرصت تبدیل کرد.

آب سیاسی، این روزها روزگار مردم سیستان و بلوچستان را سیاه کرده است. 

های  ترتیب نه فقط رودخانه این کند و به افغانستان هرروز سد جدیدی افتتاح می

آبه سد  شوند بلکه وضعیت ح  منتهی به هامون یکی پس از دیگری خشک می

شود. بخشی  اجه میکننده آب شرب مشهد است هم با بحران مو دوستی که تأمین

از مردم سیستان و بلوچستان، در جریان کوچ اجباری سه دهه گذشته خود، 

های افغانستان، متأسفانه بار دیگر آنها را ناگزیر به کوچ  اند و سیاست عنوان سرزمین دوم بعد از سیستان انتخاب کرده مشهد را به

تاریخی و طبیعی خود است اما آیا ایران توافقی با این کشور همسایه  آبه های خشکیده هامون منتظر ح  کند. لب اجباری دیگری می

های  گویدت در رودخانه آبادی کارشناس دیپلماسی آب در پاسخ به این پرسش می حجت میان ای دارد؟ آبه برای تأمین چنین ح 

کندت بر اساس این قرارداد، افغانستان باید  ایم. وی اضافه می را با افغانستان منعقد کرده 9359مرزهای شرقی کشور، قرارداد معروف 

هایی که مذاکرات  به گفته این کارشناس دیپلماسی آب در سال مترمکعب آب به ایران تحویل دهد. میلیون 8۲1سابنه درمجموع 

جهان موردتوجه قرار ای از  ها در کمتر نقطه آبه تابب محیطی و ح  زیست ر سر آب در حال انجام بود، مساهلبین ایران و افغانستان ب

کندت با توجه به شرایط جدید و تبعات  گرفت و تواف  دو کشور بر سر تأمین نیازهای شرب و کشاورزی بود. وی بیان می می

گویدت  آبادی می میان ای را انجام دهند. ب مذاکرات جدیها، باید بار دیگر دو کشور بر سر مساله آ محیطی خشک شدن هامون زیست

محیطی، حفظ و نگهداری این تابب به  های متعدد زیست شده و طب  این کنوانسیون المللی ثبت های بین کنوانسیوننام هامون در

های زیاد دیپلماسی آب برای نجات هامون، به از دست رفتن فرصت  عهده همه کشورهاست. وی با تأکید بر استفاده از پتانسیل

های ترانزیت، تبادل انرژی،  به گفته این کارشناس دیپلماسی آب، با استفاده از بحث ند.ک شاره میایجادشده در جریان قرارداد چابهار ا

. وی با دید مثبت به آبه هامون با ایران همکاری کند  توانیم افغانستان را تشوی  کنیم تا بر سر ح های عمرانی و غیره می پروژه

توانیم  وب شرق نگاه کرده و بر این باور است که با دیپلماسی چندبیه میآبه این تابب جن مذاکرات ایران و افغانستان برای تأمین ح 

 اند، احیا کنیم. های منتهی به این تابب که در افغانستان جاری آبه تابب هامون را از رودخانه ح 

 خبرادامه  لینک خبر
 آب دیپلماسی موضوع 

 ایگاه خبری تحلیلی آب ایرانپ منبع 

 1۲/11/9315 تاریخ خبر 

 بازگشت به فهرست

http://www.waternews.ir/1395/09/آب؛-ابزاری-در-دستان-افغانستان/
http://www.waternews.ir/1395/09/آب؛-ابزاری-در-دستان-افغانستان/
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 ت به قانون جامع آب نیاز داریموزیر نیرو در همایش ملی حقوق آب

گفتت ما نیازمند قانون جامع آب و « ها ها و فرصت حقوق آب؛ چالش»همایش وزیر نیرو در 

های غیرقانونی  آموزش مردم در مساهل حقوقی هستیم تا بتوان به طور قاطع مقابل اقدام

چیت چیان ادامه دادت دولت در برنامه ششم توسعه بر مساله  .در حوزه مساهل آبی ایستاد

نیز چهار مساله آب،  11و در بیحه بودجه سال آب به صورت جدی تأکید کرده است 

  .اند های اصلی در نظر گرفته شدهزیست و راه آهن به عنوان اولویتفاضالب، محیط

های مختلف خود، موضوع آب را  جمهوری نیز در سخنرانی وزیر نیرو با بیان اینکه رییس

اهش منابع آب فقط ترین مساله کشور اعالم کرده است، تصریح کردت در کشور ما ک مهم

ناشی از کاهش بارندگی نیست بلکه تغییر اقلیم و افزایش درجه حرارت هوا و افزایش 

 931های اخیر بیش از  وی افزودت در سال .های مختلف نیز در آن تاثیر به سزایی داشته است جمعیت و کاهش سرانه آب در بخش

میلیارد مترمکعب کاهش یافته حال آنکه میزان  11حال حاضر این میزان به  میلیارد مترمکعب منابع آبی در کشور وجود داشت؛ اما در

این مقام مسئول تأکید کردت مساله آب، فقط یک مساله مدیریتی یا  .تبخیر آب به دلیل تغییرات آب و هوایی افزایش پیدا کرده است

دهد. به همین خاطر  گی فردی را تحت تأثیر قرار میمهندسی نیست، بلکه ابعاد اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی و تمام جوانب زند

  .باید با حساسیت بیشتری در اقدامات خود به سوی مدیریت آب گام برداریم

چیت چیان با بیان اینکه یکی از مساهل بسیار مهم در مدیریت درست منابع آبی، مساله حقوق آب است، خاطرنشان کردت امروزه با روند 

 .هایی ایجاد شود ه در گذشته با آن روبرو نبودیم و این باعث شده تا ضرورت برگزاری چنین همایشحقوقی جدیدی مواجهیم ک

اند؛ دوره اول، دوره وفور منابع آب و پیشی گرفتن  های مختلفی را ذکر کرده وی اضافه کردت در مدیریت منابع آب، دانشمندان دوره

عارضی در این بین وجود نداشته است؛ در دوره دوم، به تدری  و به علت باب رفتن عرضه بر تقاضا در حوزه منابع آب بوده و در نتیجه ت

های چون سدسازی، حفر قنات یا انتقال آب به نوعی مدیریت عرضه ایجاد شود و در  شود با شیوه میزان تقاضا نسبت به عرضه، سعی می

وزیر نیرو تصریح کردت در نهایت در مرحله چهارم که  .مرحله سوم نیز مدیریت کِشت، مدیریت مصرف و مدیریت تقاضا مطرح شد

وضوع تخصیص پیش آمده است به های گوناگون، م مرحله کنونی است، به علت عدم امکان پاسخگویی منابع آبی به نیاز بشر در زمینه

 .ای که مثال شاید نیاز باشد آب صنعت یا کشاورزی را کم شود و به شرب اضافه کردگونه

های موجود در بخش آب نیازمند وجود قوانین  ادامه با اشاره به تعارضات موجود در بخش آب، اههار کردت حل تعارضوزیر نیرو در 

-های آبریز، منافع اشخاص و محیط هدست در حوضه تعارضات مابین بابدست و پایینخاصی است که به طور همزمان برطرف کنند

های  های مختلف آبریز، منافع بخش داران قدیمی کشاورزی و مصارف شرب، حوضهآینده، حقابه های زیست، منافع نسل حاضر و نسل

وی تأکید  .مختلف، کشورهای همجوار دارای منابع آبی مشترک، منافع اقتصادی و کیفیت منابع آب و منافع اشخاص و جامعه باشند

های مختلف  یم تا بتواند تکالیف ما را در تعارضسیاسی نیاز به قوانین روشنی دار -کردت به جز مدیریت هوشمند، از نظر اجتماعی

  .مشخص کند در غیر این صورت آینده این کشور در نتیجه محدودیت منابع آبی به خطر خواهد افتاد

 ادامه خبر لینک خبر

 مدیریت منابع آب موضوع 

 شبکه خبری آب ایران منبع 

 95/11/9315 تاریخ خبر 

 بازگشت به فهرست

 

http://www.wnn.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=25169&mode=thread&order=0&thold=0
http://www.wnn.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=25169&mode=thread&order=0&thold=0
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 سه برابر فضای بیرون است آلودگی هوا در داخل منازل،

ها بحثی است که همواره مورد توجه بوده و برخی از کارشناسان معتقدند آلودگی هوا در منازل باعث بروز  موضوع آلودگی هوا در خانه

رهیس انجمن مردم نهاد مدیریت سبز ایران مدعی است که آلودگی هوا در داخل  شود. سرگیجه میهایی همچون آسم، آلرژی و  بیماری

 ها سه برابر فضای بیرونی است. خانه

های خانگی، معرفی عوامل ایجاد و  برنامه این هفته سرزمین ما به موضوع آلودگی

 ص داشت.ها اختصا های مقابله و دفع آنها و همچنین پیشگیری از این آلودگی راه

مجید سرایداریان رهیس انجمن مردم نهاد مدیریت سبز ایران با بیان اینکه از بحث 

زیستی آن توجه کنیم به بحث ت اقتصادی باید به پیامدهای محیطمدیری

ها در روزهایی که هوا آلوده است به  های خانگی اشاره و اههار کردت رسانه آلودگی

ها( خودداری کنند و در  ضاهای باز )خیابانکنند که از تردد در ف مردم تاکید می

دهد که  ها نشان می ها نتای  بررسی وی با بیان اینکه در آزمایشگاه خانه بمانند.

در برخی از  ها سه برابر فضای بیرونی است، افزودت  حجم آلودگی در داخل خانه

 رسد. ها حتی به هزار برابر بیشتر هم می ها میزان آلودگی موارد و آیتم

شود، اضافه کردت این بیماری اپیدمی است  ها( گفته می های مسکونی )سندروم بیماری خانه وی با بیان اینکه به این موضوع در ساختمان

از نوساز یا قدیمی بودن به آن دچار هستند که البته این موضوع خاص کشور ما هم نیست و تمام جوامع با آن   ها فارغ و اکثر ساختمان

ها باید به این موضوع توجه ویژه شود،  رهیس انجمن مردم نهاد مدیریت سبز ایران با بیان اینکه در طراحی ساختمان بود. روبرو خواهند

 ها نیز اجباری است. ها به هنگام طراحی ساختمان عنوان کردت امروز در کشورهای پیشرفته توجه به جلوگیری از ایجاد آلودگی در خانه

وای منازل توضیح دادت در محل کار و منزل فضا بسته است و به دلیل بسته بودن فضا با پایداری هوا روبرو وی در توضیح علت آلودگی ه

 شود و در روزهایی که هوا در بیرون آلوده است این آلودگی در منزل هم وجود خواهد داشت. هستیم و جریان هوا کم می

برند و کیفیت هوای داخلی ساختمان  روز خود را در فضای بسته به سر میدرصد از طول  11سرایداریان با بیان اینکه افراد بیش از 

شود از مواد  زمانی که ساختمان جدیدی ساخته می ها پرداخت و گفتت  بسیار پراهمیت است به تصریح علل آلودگی هوا در داخل خانه

شود تا چندین ماه هوای خانه آلوده باشد.  باعث میشود که این موضوع  بندی ساختمان استفاده می شیمیایی برای ایزوله کردن یا عای 

 ها و کنترل خروجی هوا از داخل به بیرون است. شود نبود تهویه یکی دیگر از عواملی که باعث آلودگی هوای داخل فضای منزل می

لتر تصفیه کننده هوا مجهز های ما مطلقا نادرست است زیرا دریچه کولرها باید به فی به گفته وی طراحی کولرهای آبی در داخل خانه

 آید. باشد که این موضوع در ایران به چشم نمی

توان باعث کاهش آلودگی هوا در داخل منزل شود، توضیح  هایی که می حلمدیریت سبز ایران در تشریح راه رهیس انجمن مردم نهاد

شوند گیاه پوتوس و نقشود از جمله گیاهانی  دادت گیاهان از جمله مواردی هستند که باعث کاهش آلودگی هوا در داخل منازل می

 توانند در کاهش آلودگی هوا تاثیرگذار باشند. هستند که می
  ادامه خبر  لینک خبر
 آلودگی هوا موضوع 

 ایرانایگاه خبری تحلیلی آب پ منبع 

 ۲8/11/15 تاریخ خبر 

 بازگشت به فهرست
 

http://www.waternews.ir/1395/09/آلودگی-هوا-در-داخل-منازل،سه-برابر-فضای/
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 مهم ترین اخبار کوتاه داخلی

 (0395آذر  0) بارش برف و باران در ایران نصف شد
-11آبان ساال آبای    ۲1های جوی از اول مهر تا  ها در کشور، اعالم کردت ارتفاع کل ریزش درباره آخرین وضعیت بارشوزارت نیرو با انتشار گزارشی 

 ۲8متار و در متوساط درازمادت     میلای  11ها در مدت مشاابه ساال گذشاته،     متر بوده است. این در حالی است که حجم بارش میلی 9۲حدود  15

درصاد   8۲درصد کاهش و نسبت به دوره مشاابه ساال آبای گذشاته      57رندگی نسبت به میانگین درازمدت این مقدار با متر ثبت شده است. میلی

 میلیون مترمکعب است. 771میلیارد و  91آبان، معادل  ۲1کاهش داشته است. همچنین حجم بارش اول مهر تا پایان 

 (0395آذر  0) ضرورت رهاسازی آب سد نساء بم برای نجات ریگان
دلیل خشکسالی در  های جانوری شهرستان به فرماندار ریگان در جلسه شورای آب این شهرستان اههار داشتت با توجه به اینکه زیستگاه ،امین باقری

  دهد که به هزار هکتار از اراضی بابدست بخش گنبکی را اسکنبیل تشکیل می 1معرض خطر است، نیاز به رهاسازی آب سد نساء بم دارند. بیش از 

های روان در امان گذاشاته   روستا را از هجوم شن ۲1کسالی و نبود آب در حال نابودی است و از آن جایی که این پوشش گیاهی بیش از دلیل خش

باقری افزودت با توجه به اینکه زیستگاه جانوری جبیر ایرانی در بخاش گنبکای و در    شود. اقتصاد بخش گنبکی نیز نابود می ،است، در صورت نابودی

 شود. ن بخش وجود دارد، این منطقه نیاز به آب دارد و در غیر این صورت نابود میدشت ای

 (0395آذر  0) خودرو سواری بر اثر فرونشست زمین در گودال افتاد
نشانی مشهد گفتت فرونشست ناگهانی زمین در بخشی از حیاط یک منزل مساکونی منجار باه ایجااد گاودال و      سازمان آتش ۲9سرپرست ایستگاه 

نشانان با استفاده از تجهیزات هیدرولیک نسبت به بیرون کشیدن خودرو از داخل گودال اقدام و باا کشایدن   آتش افتادن خودرو سواری در آن شد.

شکستگی لوله فاضالب و نشت تدریجی آب در کف حیاط منجر به فاروکش کاردن دهاناه     ی کردند.نوار در محل نشست زمین محیط را ایمن ساز

 ها شده بود.چاه

 (0395 آذر 00) به مشهد افتتاح شد  "ارداک"طرح آبرسانی از سد 

ساانی باه مشاهد مقادس از ساد      برداری از طارح آبر با حضور در محل بهره "حسن روحانی")پاون(، دکتر رسانی وزارت نیرو  گزارش پایگاه اطالع به

سد ارداک . ربط در جریان چگونگی عملیات اجرایی و احدا  این طرح قرار گرفت ضمن بازدید از این پروژه با توضیح مهندسان و مدیران ذی ارداک،

کیلومتری شمال غرب مشهد قرار دارد که با هدف مهاار، کنتارل، ذخیاره و     71ا هسته رسی و در میلیون مترمکعب یک سد خاکی ب ۲3با هرفیت 

ایان ساد کاه باا      .به نام دوآبی احدا  شده اسات  'آبقد و میانمرغ'تنظیم جریانهای داهم و فصلی رودخانه ارداک در موقعیت تالقی دو آبراهه اصلی 

  هکتاار از  171های بخش صنعت شهر مشهد و آب مورد نیاز یک هزار و  ب آشامیدنی و نیازمندیمیلیارد ریال ساخته شده، آ 511ای حدود هزینه

 .کند اراضی زراعی روستاهای پایین دست سد را تأمین می

 (0395 آذر 00) در مشهد افتتاح شد "عرب خین"خانه فاضالب  تصفیه

خاناه فاضاالب    تصافیه  .جمهور و وزیر نیرو در مشهد افتتااح شاد   رییس "حسن روحانی"خانه فاضالب شرق کشور با حضور دکتر ترین تصفیه بزرگ

خاناه   خانه فاضالب شرق ایاران و دوماین تصافیه    ترین تصفیه های فاضالب کشور، بزرگ خانه ترین تصفیه یکی از مجهزترین و پیشرفته "خین عرب"

گیری از تاوان   هرهمیلیارد ریال از محل تسهیالت بانک توسعه اسالمی و ب 111است که با مجموع هزینه ریالی و ارزی معادل  SBR منطقه به روش

هزار  83حجم کل پساب حاصل از تصفیه فاضالب حدود  .مدیران داخلی و به دست متخصصان و کارگران ایرانی در دوران تحریم ساخته شده است

 .گیرد هزار نفر را در بر می 531مترمکعب در شبانه روز بوده و جمعیتی معادل 

 

http://www.waternews.ir/1395/09/بارش-برف-و-باران-در-ایران-نصف-شد/
http://www.waternews.ir/1395/09/بارش-برف-و-باران-در-ایران-نصف-شد/
http://www.waternews.ir/1395/09/ضرورت-رهاسازی-آب-سد-نساء-بم-برای-نجات-ری/
http://www.waternews.ir/1395/09/ضرورت-رهاسازی-آب-سد-نساء-بم-برای-نجات-ری/
http://www.waternews.ir/1395/09/خودرو-سواری-بر-اثر-فرونشست-زمین-در-گودا/
http://www.waternews.ir/1395/09/خودرو-سواری-بر-اثر-فرونشست-زمین-در-گودا/
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=41106
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=41118
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 (5039 آذر 03) "فاجعه آبی در ایران "ایم/ درصد منابع آبی را مصرف کرده 76

ت عالوه بر پدیده تغییر اقلیم که مزید بار علات   ردالمللی آب که در دانشگاه تهران برگزار شد، بیان کرحیم میدانی در کنفرانس بینمعاون وزیر نیرو، 

درصاد   11اگار اساتفاده بایش از     .ایمیت اکولوژیک از منابع سطحی و زیرزمینی استفاده کردهاست که ما بیش از هرف شده است، مشکل اصلی این

ایم کاه ایان یاک    دهدرصد از این منابع آبی را استفاده کر 71منابع آبی را حداکثر میزان استفاده از منابع آبی هر کشور در نظر بگیریم، ما در حدود 

 41آبی کشور مختل شده است، گفتت رسیدن باه مارز اساتفاده     عم مسئول با بیان اینکه منابع زیرزمینی به دلیل فشار بر منابمقااین  فاجعه است.

ایم که با توجه باه اینکاه شاغل اصالی ایرانیاان کشااورزی اسات         گذاری کردهدرصد هدف 11و ما رسیدن به حدود  درصد از منابع آبی دشوار است

 د اشتغال جایگزین استفاده از منابع آبی را به حداقل رساند.توان بدون ایجا نمی

 (0395 آذر 05)دس حاج رسولیهابا حضور مهن« المللی آب ومحیط زیست در هزاره سومفرانس بینکن»برگزاری اختتامیه 

با حضور مشاور وزیر نیرو و مدیرعامل شرکت مادیریت مناابع آب ایاران در    « زیست در هزاره سومالمللی آب ومحیطکنفرانس بین»آیین اختتامیه 

توسعه پایدار اشاره کرد و گفتت هم رسولیها به عنوان سخنران اختتامیه این مراسم به نقش و اهمیت آب در هندس حاجم. دانشگاه تهران برگزار شد

های مربوطه و توسعه این ین حفاهت از آب شیرین و اکوسیستمو تضم ۲9اکنون جهان با یک چالش مشترک روبروست. تامین امنیت آبی در قرن 

درصد و در  11حدود  81در ایران در دهه وی افزودت با توجه به اینکه  د.نابع و ثبات سیاسی را ارتقاء بخشمندی از مرهمنابع به نحوی که پایداری به

درصد از کل آب تجدیدپذیر سالیانه مورد استفاده قرار گرفته است، براساس شاخص ساازمان ملال ایاران اکناون در وضاعیت       81بیش از  11دهه 

 استحصال را دو برابر کند کاه ایان   قابل باید بتواند منابع آب ۲1۲5بنابراین، ایران برای حفظ وضع موجود خود تا سال  د.بحران شدید آبی قرار دار

 .لذا تنها راه تعدیل بحران، مدیریت مصرف است رسد موجود غیرممکن به نظر میمقدار با توجه به امکانات و منابع آب 

 (0395 آذر 05) مهندس حاج رسولیها در همایش ملی حقوق آب: قانون توزیع عادالنه آب به اصالحات نیاز دارد

گفتت متخصصان آب عقیده دارند « همایش ملی حقوق آب؛ فرصت ها و راهکارها»مشاور وزیر نیرو و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران در 

ینکاه  با بیان اینکه وزارت نیارو بارای ا   د. ویدارقانون توزیع عادبنه آب نیازمند تغییرات کلی نیست اما نیاز به اصالحاتی در بعضی موارد آن وجود 

های عمومی جدی است، گفتت ما به دنبال تادوین چناد    بتواند بر مشکالت موجود غلبه کند و اصالحاتی را در قانون آب ایجاد کند نیازمند حمایت

ر بتواناد خروجای مناسابی داشاته     های موجود آب کشو نظام حقوقی مشخص هستیم که امیدواریم دستاوردهای ما در محورهای منطب  بر چالش

 .سازی قانون استقاطعیت بایستی مراقبت کنیم پیادهوی تصریح کردت آنچه را که با  د.باش

 (0395آذر 06) در دانشگاه تهران برگزار شد« آموزش آب در مدارس»میزگرد 

زیسات؛ آماوزش و   آب و محایط  »المللای  های کنفرانس باین به عنوان یکی از برنامه (K12 water education) میزگرد آموزش آب در مدارس

 هاای آماوزش و پارورش در تادوین    مرور برناماه  .، روز یکشنبه چهاردهم آذرماه در محل کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران برگزار شد «سازیهرفیت

مسااهل آب، معرفای    های حوزه حرفه و فن و کار و دانش در خصوصآب در این کتاب و همچنین برنامه و فصل مربوط به« انسان و محیط »کتاب 

های آب، معرفای جشانواره فراگیاری    مند و منسجم در حوزه آموزشای نظامبه عنوان تجربه (آموزی )دانابهای طرح نجات آب دانشابعاد و برنامه

های آب؛ از محورهای مورد گفتگو در این میزگارد  گسترش آموزشهای منتخب کشور و نقش بخش خصوصی در رابطه با بستاننخستین واژه در د

 .بود

 (0395 آذر 06) شدبرگزار  "ها و راهکارها حقوق آب، فرصت"همایش ملی 

د. شا  آذرماه با همکاری وزارت نیرو و دانشگاه تهران در سالن اجالس ساران برگازار    91و  95ها و راهکارها روزهای  ی حقوق آب، فرصتهمایش مل

 ، مبانی و اصول شدرسانی وزارت نیرو )پاون(، در این همایش دو روزه که در سالن اجالس سران کشورهای اسالمی برگزار گزارش پایگاه اطالع به

http://www.waternews.ir/1395/09/فاجعه-آبی-در-ایران/
http://www.wnn.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=25183&mode=thread&order=0&thold=0
http://www.wnn.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=25179&mode=thread&order=0&thold=0
http://www.wnn.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=25179&mode=thread&order=0&thold=0
http://www.wnn.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=25185&mode=thread&order=0&thold=0
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=41116
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افزایادت در   این گزارش مای  .گرفتالمللی مورد بحث و بررسی قرار  های مرزی و بین های زیرزمینی و آب های سطحی، حوزه آب حقوق آب، حوزه آب

مبانی و اصول حقوق آب، مواردی شامل، مبانی فقهی حقاوق آب، جایگااه عارف در حقاوق آب، حقاوق آب در اساناد بابدساتی )قاانون اساسای،          

های حقوق آب در قوانین موضوع، با تاکید بر قانون توزیع عادبنه آب ماورد بحاث و    لی نظام و قوانین برنامه توسعه( و مبانی و چالشهای ک سیاست

 .بررسی قرار گرفت

 (0395 آذر 21) ای آذربایجان غربیبخشی در آب منطقهبررسی عملکرد طرح احیا و تعادل

شارکت آب  برداری و مجموعه مادیران و روساای واحادهای تابعاه     بخشی با حضور معاون حفاهت و بهرهت بررسی عملکرد طرح احیا و تعادلشسن

قی  آمار و ها و اراهه دسازی برنامهیکسان برداریدین معاون حفاهت و بهره یاسر رهبر هندس. در این نشست مای آذربایجان غربی برگزار شدمنطقه

های طرح تعادل بخشی جهت ثبت در سامانه مربوطه را مورد تاکید قرار داد و خواستار تعامل، دقت نظر و حساسیت بیشاتر  اطالعات عملکرد پروژه

 .جداول مربوطه شد مدیران واحدهای تابعه در اراهه اطالعات بر مبنای

 (0395 آذر 21) های مهم آب استان خوزستانبازدید معاون وزیر نیرو از پروژه

 .دبیااری زهکشای ایان اساتان بازدیاد کار      هاای مهام آبرساانی و آ   روزه به استان خوزستان، از پروژهمعاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا در سفر دو 

های کرخه شمالی)ارایض(، آبگیر طارح آبرساانی غادیر در    پروژهبه گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، رحیم میدانی در این سفر، از 

در جریان روند پیشارفت ایان    آبرسانی، آبیاری و منطقه گردشگری پیون ایذه بازدید کرد و سد دز، طرح آبرسانی شهرستان مسجدسلیمان و پروژه

برسانی، معاونت طرح و توسعه با حضور مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان، معاونت آ 3وی همچنین در سد و نیروگاه کارون .ها قرار گرفتپروژه

این جلسه باا هادف رفاع     .به بررسی تامین آب شرب شهرهای شمال شرقی خوزستان پرداختهای آبیاری و زهکشی و مشاوران این سازمان شبکه

روساتا و   181تال، صایدون، میاداود و مجماوع     قلعههای ایذه، باغملک، هفتکل، رامهرمز و شهرهای ت کمی و کیفی آب شرب در شهرستانمشکال

 .تامین آب کشاورزی دشت ایذه و باغملک انجام شد

 (5039 آذر 23) اندن به کنتور حجمی هوشمند مجهز شدههای کشاورزی شهرستان بجستادرصد چاه100
ای خراسان رضوی، فرماندار بجساتان و  معاونان شرکت آب منطقهبا حضور مدیرعامل و  15نهمین جلسه شورای اداری شهرستان بجستان در سال 

هاای غیرمجااز را از   صب کنتورهای هوشمند و انسداد چاهای استان نشرکت آب منطقه مدیرعامل .مدیر اداره منابع آب شهرستان گناباد برگزار شد

ها نشانه آن است که باا ایان اقادامات و باه تباع آن      ها و بررسیبیان کردت گزارشمهمترین اقدامات دولت در راستای مدیریت منابع آبی توصیف و 

 .کاهش برداشت از منابع آبی نه تنها کمیت منابع آبی پایدارتر مانده، بلکه کیفیت آن نیز بهبود یافته است

زمینی ضرورتی برای آیندده  احیا و تعادل بخشی منابع آب زیر وزیر نیرو در همایش مدیران ارشد وزارت نیرو: اجرای طرح

 (0395 آذر 23) کشور است
وزیر نیرو در این همایش گفتت اقتصااد  . آذر ماه در محل پژوهشگاه نیرو برگزار شد ۲3 همایش مدیران ارشد وزارت نیرو روز سه شنبهشانزدهمین 

  باه د. تعاادل برساان  هاا و درآمادهای آن را باه    برای متحول کردن این صنعت، هزینهصنعت آب و برق نیازمند بازنگری جدی است و دولت بایستی 

ت در حوزه صنعت آب و بارق کشاور دو مساأله اصالی وجاود دارد؛ اول      گفتوزیر نیرو « چیان حمید چیت»مهندس   بری آب ایران،گزارش شبکه خ

ها و درآمدهای صنعت آب و بارق کشاور   عدم تعادل میان هزینهسال اخیر و دیگری بحث  95وقوع پیوسته در  اقلیم بههای مکرر و تغییرخشکسالی

برای جلاوگیری از اضامحالل مناابع آب     زمینی ضرورتی برای آینده کشور است ومنابع آب زیره به اینکه طرح تعادل بخشی وزیر نیرو با اشار. است

 .اندنیاوردهعلیرغم مشکالت فراوان همکاران ما زیر بار این مسئولیت سنگین خم به ابرو  تباید اجرا شود گفت

 

 

 

http://www.wnn.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=25228&mode=thread&order=0&thold=0
http://www.wnn.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=25231&mode=thread&order=0&thold=0
http://www.wnn.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=25274&mode=thread&order=0&thold=0
http://www.wnn.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=25287&mode=thread&order=0&thold=0
http://www.wnn.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=25287&mode=thread&order=0&thold=0
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 (0395 آذر 23) برداری سیاسی و جناحی از موضوع آب ممنوع حل مسئله آب در گرو اجماع ملی است/ بهره

جمهور در جمع مدیران ارشد آب و برق کشور گفتت حل مسئله آب در گرو یک اجماع ملی است و نباید از موضوع آب باه عناوان    معاون اول رییس

معاون اول ریایس جمهاور   « اسحاق جهانگیری»گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو )پاون(، دکتر  به .برداری شود بهرهیک امر سیاسی و جناحی 

های مختلاف توساعه و ساند چشام     درصدی در برنامه 8ذشته برای رشد های گ بینی در همایش سراسری مدیران ارشد وزارت نیرو با اشاره به پیش

درصدی تاکید شده است اما متاسفانه در  8های مختلف توسعه و سند چشم انداز بیست ساله همواره بر رشد در برنامه ساله، اههار داشتت ۲1 انداز

ها امر بسیار مهمای اسات   ای در بنگاه حاکمیت مدیران حرفه وی افزودت .درصد بوده است 3.7بیست سال گذشته متوسط رشد اقتصاد کشور حدود 

 .شود، اما تجربه دنیا نشان داده که برای گام نهادن در مسیر توسعه باید به چنین مدیرانی میدان داد می که متاسفانه کمتر به آن توجه

 رآذ 23) محیطی در مجلس دوباره مطرح شدود  های طبیعی است/ الیحه ارزیابی زیست تغییر اقلیم پیامد برهم زدن چرخه

0395) 

بینایم، زیارا پیاماد بارهم زدن     بزیسات  مسئله آب را نباید جادای از محایط   زیست کشور گفتتطرهیس سازمان حفاهت محی ،جمهور یسهمعاون ر

 در آهاین برگازاری   "معصاومه ابتکاار  "گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو )پاون(، دکتار   به. اقلیم استرهای طبیعی معضلی همچون تغیی چرخه

های اخیر به  در سال "محیطی ارزیابی زیست"در محل سالن اجالس سران اههار داشتت قانون داهمی  "ها و راهکارها فرصت"همایش ملی حقوق آب 

وی باا درخواسات از نماینادگان    . مجلس شورای اسالمی اراهه شده بود؛ ولی متاسفانه مجلس نهم در کمال تعجب این قانون و کلیات آن را رد کارد 

ای کشاور از جملاه    هاای توساعه   لس دهم برای تصویب این بیحه افزودت بیحه ارزیابی زیست محیطی دارای راهکارهای علمی است که فعالیات مج

 .مدیریت منابع آب را در برخواهد داشت

 (0395آذر 24) تقدیر وزیر نیرو از مدیر فداکار صنعت آب استان بوشهر

باه  . تقدیر بعمال آماد   -اداره منابع آب شهرستان دیر استان بوشهررییس - در شانزدهمین همایش مدیران ارشد وزارت نیرو از مهندس علی زاهری

 -نیرو محترم وزیر–چیان قدیر که به امضای مهندس حمید چیتای بوشهر در قسمتی از این لوح تروابط عمومی شرکت سهامی آب منطقهگزارش 

رسانی به مردم شریف ایران را، باه  راه خدمت در که فداکاریامنیت و توسعه کشور مرهون ایثارگری و جانباختکان عزیزی است  مده استتآ رسیده،

پیگیری مستمر در خصوص اجرای پروژه طرح احیا و  افزایدتاین گزارش می .اندکارکنان محترم دولت آموختهتک تک آحاد ملت، به ویژه مدیران و 

هاا و رعاب و وحشات ایجااد شاده توساط ماالکین        مدیریت تنش المنفعه نمودن چاههای غیرمجاز،مسلوب پرو تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی،

مقابله با تهدیدها و نیز جلوگیری از حفر مجدد این چاهها، از جمله مهمترین اقدامات و شاخصهای ویژه این مدیر فداکار صنعت  چاههای غیر مجاز،

 .آب عنوان شده است

 (0395 آذر 25) ای همدان از سوی وزیر نیرو مورد تقدیر قرار گرفتفاظت وبهره برداری شرکت آب منطقهمعاون ح
ای همدان باه جهات   شرکت آب منطقهبرداری بهره ای همدان، مهندس منصور ستوده معاون حفاهت وگزارش روابط عمومی شرکت آب منطقهبه 

 .ای کشور از طرف حمید چیت چیان وزیر نیرو مورد تقدیر قرارگرفتهای آب منطقهبرداری در بین شرکتبهرهتحق  اهداف محور بهبود 

 (0395 آذر 29) کاهش چشمگیر آورد رودخانه های استان بوشهر

درصادی آنهاا دردوره آمااری     11های اصلی استان در یاک دهاه اخیار و کااهش بایش از      درصدی رودخانه 51رجایی از کاهش  مهندس شاهپور

خانه اصلی در رود1 اشتی آورده استتدمدیرعامل این شرکت در یاد ای بوشهر،روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقهبه گزارش  .درازمدت خبرداد

رودشورچهاروستایی و دره گپ گنااوه وجاود دارد کاه     باهوش اهرم، مند)قنطره(، باغان، دشت پلنگ، حله، دالکی، های شاهپور،استان بوشهر با نام

 دهد آمارها نشان می وی ادامه داده استت .دشوگیری میری آنها اندازهپایه و سیالبی عبوهمه دارای ایستگاه هیدرومتری بوده و درتمام سال جریان 

http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=41330
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=41191
http://www.wnn.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=25312&mode=thread&order=0&thold=0
http://www.wnn.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=25312&mode=thread&order=0&thold=0
http://www.wnn.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=25313&mode=thread&order=0&thold=0
http://www.wnn.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=25362&mode=thread&order=0&thold=0
http://www.wnn.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=25362&mode=thread&order=0&thold=0
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رحوزه داخلی استان( مربوط د)های همجوار( نیز بیشترین کاهش ها ور و حله )درحوزه مشترک با استانها مربوط به رودخانه شاهپبیشترین کاهش

یسعلی دلاواری دربابدسات ایساتگاه هیادرومتری وتغییار پدیاده تغییاراقلیم        رجایی، عواملی چون آبگیری سد ر .باشدبه رودخانه باهوش اهرم می

 .های شاهپور و باهوش اهرم دانسته استهای رودخانههای موثردرحوزهوخشکسالی را به ترتیب از مهمترین پارامترها و شاخص

 (0395 آذر 31) های ایران و عراق در حوزه آب و برق تشکیل ستاد همکاری

بار اسااس    الملکی به عنوان دبیر این ستاد منصوب شد. های ایران و عراق در حوزه آب و برق تشکیل و بهرام نظام با دستور وزیر نیرو، ستاد همکاری

های بخش خصوصی و دولتای صانعت    عراق در حوزه آب و برق، وهایفی همچون پیگیری مطالبات شرکتهای ایران و  نظر وزیر نیرو، ستاد همکاری

های عراقی، رفع موانع ورود بخش خصوصی به حوزه صادرات برق به کشور عراق و پیگیری تخصیص خطوط اعتباری برای اجرای  آب و برق از طرف

 ه ملی را به عهده دارد.های صنعت برق در کشور عراق، از محل صندوق توسع پروژه

 چند نمونه از بحران آب

های زیری این مرکاز فرهنگای تااریخی    ساله معروف به حوض ماهی که در آرامگاه سعدی که از بخش 411قنات تاریخی و معروف سعدی با قدمت 

 است خشک گردید.

سااله متوقاف    51واهد شد و این کارخانه با قدمت حدودا با توجه به وضعیت قرمز آب درودزن به احتمال قوی سهم آب کارخانه پتروشیمی قطع خ

 کشد.به دوش میازته  تامین کود شیمیایی و بار اقتصادی بسیار بزرگی از نظر اشتغال خواهد گردید. این مجتمع

 المنفعه شدندهای غیرمجاز در کشور پر و مسلوبچاه

از ابتدای سال جاری تاکنون در مناط  مختلاف   تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی،در راستای صیانت و حفاهت از منابع آبی و اجرای طرح احیاء و 

 اند.المنفعه شدههای غیرمجاز شناسایی و مسلوبکشور چاه

 های پر شدهتعداد چاه نام منطقه

 در حریم و بستر دریاچه سد درودزن

 شهرستان کرمانشاه

14۲ 

915 

 ۲ صحنهشهرستان 

 ۲ نهبندانشهرستان 

 7 کهگیلویهشهرستان 

 518 استان همدان

 97 اردبیلشهرستان 

 شهرستان چگنی

 قالشهرستان گرگان و آق

1 

15 

 

 

 

 بازگشت به فهرست

 

 

http://www.waternews.ir/1395/09/تشکیل-ستاد-همکاری%e2%80%8cهای-ایران-و-عراق-در/
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 (IoT) ءآب و اینترنت اشیا
گرهایی  در دنیای فیزیکی و با استفاده از حس ءکننده سیستمی است که در آن اشیا ( توصیفInternet of Things) ءاینترنت اشیا

و به تبادل   و با سیم به اینترنت متصل شدهسیم  های ارتباطاتی بی ها متصل هستند، از طری  فناوری قرار دارند یا به آن ءکه درون اشیا

های دنیای فناوری اطالعات است و  تکنولوژی( یکی از جدیدترین Internet of Things)ء فناوری اینترنت اشیاند. پرداز اطالعات می

کند تا تمامی  فناوری اینترنت اشیا این امکان را فراهم میاند. ن فناوری به اینترنت متصل شدهمیلیارد دستگاه با ای 5در سال گذشته 

های اطراف ما به اینترنت متصل شده و از  و دستگاه ءاشیا

کنترل و  ،های هوشمند طری  اپلیکیشن مخصوص در تلفن

ای از آب نمونه های پایش هوشمنددستگاه مدیریت شوند.

تواند ای از فناوری که میشبکه هستند،(IoT)  ءاینترنت اشیا

دار را های معنیبر وضعیت فیزیکی هدف نظارت کند، داده

( با کامپیوتر اصلی wirelessسیم )ثبت و از طری  شبکه بی

برای آنالیز در زمان واقعی و به ها را ارتباط برقرار کرده و داده

 گیرند. اده قرار گیری برای اقدامات عملی مورد استفو اطالعات بدست آمده در جهت تصمیم افزار مخصوص ارسال نمایدکمک نرم

و  شود، یک اتصال و یک هویت منحصر به فرد دیجیتالی برای شناسایی، ردیابیهر دستگاه هوشمندی که با یک شیء هدف همراه می

های هوشمند پایش آب و نظارت کنند از جمله دستگاهها قادرند بر اشیاء مختلفی کند. این فناوریبرقراری ارتباط با شیء ایجاد می

گیری رطوبت یا غلظت ای از خاک جهت اندازهزیست مانند منطقههای الکترونیکی، موجودات زنده و یا بخشی از محیطسایر دستگاه

 کند. ، حرکت، دما، فشار و یا کیفیت آب را مانیتور میای از شروط مانند ارتعاشسنسور یک شرط خاص یا مجموعهمواد شیمیایی. هر 

فرانسیسکو های پایش هوشمند و شبکه هوشمند مدیریت آب در شهر سانهای آزمایشی این دستگاهیکی از بزرگترین برنامه

گیری میزان مصرف آب بطور ساعتی اندازه شود.های هوشمند پایش میدستگاهدرصد از آب این شهر توسط این  11آمریکاست. حدود 

کنندگان نیز گردد و عالوه بر مرکز پایش، مصرف( چهار بار در روز به مرکز پایش ارسال میwireless)سیم ها بصورت بیشده داده

 ها را مشاهده نمایند.توانند دادهمی

ها به  اند. افزایش حمالت اینترنتی که با سوءاستفاده از اتصال دستگاه هشدار داده ءاینترنت اشیامتخصصان در خصوص مشکالت امنیتی 

( نیاز به طراحی و همچنین اجرای با IoT) ءهای اینترنت اشیاشبکه .شودمیاینترنت موجب نگرانی در مورد امنیت این تکنولوژی 

 تواند عواقب جدی به دنبال داشته باشد.های آبی میخصوص در زیرساختامنیت باب دارند. یک خرابی شبکه و یا حمله هکرها ب

   ادامه خبر                لینک خبر

   تکنولوژی موضوع 

   http://www.wateronline.com منبع 

   2017/01/07 خبر تاریخ 

 بازگشت به فهرست

 

  

http://www.wateronline.com/doc/water-and-the-internet-of-things-0002
http://www.wateronline.com/doc/water-and-the-internet-of-things-0002
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 شوندتر میتر و مناط  خشک، خشکمناط  مرطوب جهان، مرطوب

تر  تر و مناط  خشک، خشک با افزایش دمای زمین، مناط  مرطوب، مرطوب تایید کرد همپتون انگلیسثساوتحقیقات جدید دانشگاه 

 افتد.شد اتفاق میکندتر از آنچه قبال تصور میولی این اتفاق با روندی  دشون می
توان وضعیت باارش و اثار تغییارات آب و     های آب شیرین قرار دارد و با استفاده از این معیار می ها تحت تاثیر جریان شوری آب اقیانوس

در مناااط  . هااوایی را باار آن مااورد بررساای قاارار داد

-انهبا افزایش بارش و جریان خروجی از رودخمرطوب، 

شاود و   آب شایرین زیاادی باه اقیاانوس وارد مای     ها، 

اماا در   شود و کاهش شوری آن میموجب رقی  شدن 

و  مناط  خشک که منابع آب شایرین کمیاابی دارناد   

 .شود ها شورتر می ، آب اقیانوسمیزان تبخیر زیاد است

گیاری میازان تشادید چرخاه      محققان به منظور اندازه

گیااری  زماین نمونااه  هااای سراساار آب، از آب اقیاانوس 

هاا در   دریافتند میزان شاوری آب اقیاانوس  آنها .کردند

رو به کاهش اسات و   مانند شمال اروپا مناط  مرطوب

نتیجه گرفتند این پدیاده حاصال افازایش میازان آب     

بر اثار افازایش میازان    ها  شیرین وارد شده به اقیانوس

ها که ناشی از کااهش بارنادگی و افازایش    افزایش میزان شوری اقیانوس درحالیکه مناط  خشک با تاسبارندگی جهانی در این مناط  

 باشد.سال می 11درصد در طول  ۲تر شدن هستند ولی این روند به میزان تبخیر در این مناط  است، روز به روز در حال خشک

افتد ولی مطالعه جدیاد تخماین   اق میگرم شدن جهانی اتف C°9% در هر 7تحقیقات قبلی حاکی از این بود تشدید چرخه آب به میزان 

گرم شدن جهانی است این بدان معنی اسات کاه اگار دماای جهاانی باه        C°9درصد به ازای هر  4تا  3زند که این تشدید به میزان می

شاوند. تایم تحقیقااتی    تار مای  % خشاک 91تر  و مناط  خشک بیش از % مرطوب91افزایش یابد مناط  مرطوب به میزان  C°3میزان 

 باشد.کند، میعتقد است این امر ناشی از تضعیف گردش جوی که آب شیرین را از مناط  مرطوب به مناط  خشک جهان منتقل میم

بینای   دهاد، پایش   های انجام گرفته میزان تشدید چرخه آب را بیش از آنچه در واقعیت رخ مای  سازی نتای  این تحقیقات نشان داد مدل

ای  شوند؛ اما سرعت این پدیده به انادازه  تر می شوند و مناط  خشک، خشک تر می اط  مرطوب، مرطوباند. این درست است که من کرده

  .دهند های کامپیوتری نشان می سازی نیست که شبیه

 .منتشر شده است Scientific Reports گزارش کامل این تحقیقات در نشریه

  ادامه خبر لینک خبر
 تغییر اقلیم موضوع 

 https://www.sciencedaily.com منبع 

 2016/12/12 تاریخ خبر 

 بازگشت به فهرست

 

  

https://www.sciencedaily.com/releases/2016/12/161212084456.htm
https://www.sciencedaily.com/releases/2016/12/161212084456.htm
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 های فسیلیسوختتر از انرژی خورشیدی ارزان
( به این نتیجه رسیده است کاه در  WEFاند. مجمع جهانی اقتصاد )پیشرفت خود به مرحله مهمی رسیدههای تجدیدپذیر در راه انرژی

هاای فسایلی قابال    بسیاری از نقاط دنیا، انرژی خورشیدی در حال حاضر و برای نخستین بار به هماان قیمات و یاا ارزانتار از ساوخت     

هاای  هستند. در این گزارش که در ماه دسامبر منتشر شده است، مجمع جهاانی اقتصااد مشااهده کارده کاه قیمات انارژی       استحصال 

این در حالیست که حد متوسط هزینه تولید بارق در دنیاا   اند. ای کاهش پیدا کردهسابقهتجدیدپذیر به ویژه انرژی خورشیدی در حد بی

دبر برای هر مگاوات در ساعت ثابت مانده است اما قیمت استحصال انرژی خورشیدی  911 از ذغال سنگ و گاز طبیعی در حدود همان

دبر در ساعت رسیده اسات. بارای بارق حاصال از      911دبر و از سال گذشته تا کنون به کمتر از  311به  111از در طول دهه گذشته 

  دبر است. 51هم این رقم در حدود  نیروی باد

 

اند که هزینه تولید برق آنها از نیروهای پااک برابار و یاا    جهانی اقتصاد در دنیا بیش از سی کشور به سطحی رسیده بنا به گزارش مجمع

های فسیلی است. برخی از مهمترین این کشورها شامل شیلی، مکزیک، برزیال و اساترالیا هساتند.    کمتر از هزینه برق حاصل از سوخت

ای تا دو سال آینده و دستیابی به تولیاد بارق از   رسیدن دو سوم از کشورهای دنیا به چنین مرحلهاقتصاد هدف های مجمع جهانی پروژه

در گازارش منتشار شاده از     کنناد. را دنبال مای  ۲1۲1های فسیلی در سراسر دنیا تا سال ای کمتر از سوختانرژی خورشیدی با هزینه

افزایش سهم آنها در بازار و پتانسیل برای ادامه دستیابی به نیارو از ایان    اضافه شده که این تحول انرژی، همچنینمجمع جهانی اقتصاد 

 ای وابسته نیست. راه به هیچ کمک هزینه

 ادامه خبر لینک خبر

 های پاکانرژی موضوع 

 http://www.ecowatch.com منبع 

 2016/12/27 تاریخ خبر 

 بازگشت به فهرست

 

http://www.ecowatch.com/solar-cheaper-than-fossil-fuels-2167117599.html
http://www.ecowatch.com/solar-cheaper-than-fossil-fuels-2167117599.html
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 خارجیمهم ترین اخبار کوتاه 

Taking stock of the world's lakes 

The total shoreline of the world's lakes is more than four times longer than the global ocean 

coastline. And if all the water in those lakes were spread over the Earth's landmass, it would form a 

layer some four feet (1.3 metres) deep. Those are just two of the big-picture findings to emerge from 

the most complete global database of lakes to date, compiled by geographers at McGill University. 

The most complete global database yet of the world's lakes promises to help scientists better 

understand the important role of lakes in the Earth's complex environmental systems from the 

hydrological cycle and weather patterns, to the transport, distribution or storage of pollutants and 

nutrients through the landscape. 

 های جهانثبت آمار دریاچه

هاا بار روی   های جهاان اسات و اگار تماام حجام آب دریاچاه      مجموع اقیانوسبرابر خط ساحلی  4های جهان خط ساحلی کل دریاچه 

تارین پایگااه   هاای جاامع  دهد. این اطالعات تنها بخشی از یافتهمتر تشکیل می 9/3ای با عم  حدود های زمین پخش شود بیهخشکی

ه دست آمده است. باا تشاکیل و تکمیال پایگااه     کانادا ب گیلهای دانشگاه مکدانباشد که توسط جغرافیهای جهان میاطالعاتی دریاچه

هاای پیچیاده   ها در سیستماند که در درک بهتر نقش دریاچهوعده دادهبه دانشمندان های جهان، محققان این دانشگاه اطالعاتی دریاچه

مغاذی در منااط  مختلاف    هاا و ماواد   های هیدرولوژیکی و الگوهای آب وهوایی گرفته تا انتقال، پخش و ذخیره آلودگیزمین از چرخه

   کمک کنند.
 

Researchers estimate 10,000 metric tons of plastic enter Great Lakes every year 

A new study that inventories and tracks high concentrations of plastic in the Great Lakes could help 

inform cleanup efforts and target pollution prevention. Researchers found that nearly 10,000 metric 

tons of plastic debris enter the Great Lakes every year from the United States and Canada. This 

study is the first picture of the true scale of plastic pollution in the Great Lakes.  

 شودمی  Greatهای تن پالستیک وارد دریاچه 01111اند ساالنه محققان تخمین زده

ست که این ا Greatی هادریاچهاین مواد در های بابی میزان و مقدار تخلیه پالستیک نشاندهنده غلظت مطالعات جدید بر روی

تن پسماند  91111تواند در جهت اقدامات پاکسازی و جلوگیری از آلودگی مفید باشد. محققان دریافتند سابنه حدود اطالعات می

را  هادر این دریاچههای پالستیکی این مطالعه اولین تصویر از مقیاس واقعی آلودگی شود.ها میتوسط آمریکا و کانادا وارد این دریاچه

  .دهدنشان می

 Great Lakes قرار گرفته و چندین ایالت  با کانادا ایابت متحده آمریکاکه در مرز اند های مرتبطاز دریاچه ایمجموعه

اند از  این پن  دریاچه عبارت .دشوز طری  رودخانه سنت لورنس به اقیانوس اطلس متصل میو ا گیرد آمریکا را در بر می

های آب که بزرگترین مجموعه دریاچه و دریاچه انتاریو ه سوپریور، دریاچه میشیگان، دریاچدریاچه ایریدریاچه هیوران، 

  شود.های شیرین سطحی جهان را شامل می% آب۲9حجم  وشیرین جهان هستند 

 

 

 

https://www.sciencedaily.com/releases/2016/12/161215085905.htm
https://www.sciencedaily.com/releases/2016/12/161219151752.htm
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%86%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%DB%8C
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World's first solar panel road opens in Normandy village 

France has opened what it claims to be the world’s first solar panel road, in a Normandy village. 

A 1km (0.6-mile) route in the small village of Tourouvre-au-Perche covered with 2,800 sq m of 

electricity-generating panels, was inaugurated by the ecology minister, Ségolène Royal. It cost €5m 

to construct and will be used by about 2,000 motorists a day during a two-year test period to 

establish if it can generate enough energy to power street lighting in the village of 3,400 residents. 

 افتتاح اولین جاده خورشیدی جهان در روستای نورماندی

در شهر کوچک  خیاباناین  .را افتتاح کرد های خورشیدی فرش شده است خیابانی که با پنلبار در جهان نخستین  برای فرانسه

(Tourouvre-au-Perche ) متر مربع  ۲811به مساحت های خورشیدی  نورماندی فرانسه مسافتی معادل یک کیلومتر را با موزاییک

میلیون یورو هزینه شده  5زیست فرانسه، سگولن رویال افتتاح شد. برای ساخت این پروژه وزیر محیط و این مسیر توسط کردفرش 

برای این روستا خودرو از آن عبور کنند تا توانایی تولید برق این جاده  ۲111ه روزان  رود طی دوران آزمایشی دو ساله، انتظار میاست و 

های خورشیدی با پوششی از یک رزین کامال شفاف پوشیده شده تا در مقابل  این فرش مورد آزمایش قرار گیرد.نفری  3411با جمعیت 

 وزن و ضربات خودروهای عبوری مقاوم باشد.
 

How soil moisture can help predict power outages caused by hurricanes 

In the days before Hurricane Matthew, researchers have developed a computer model to forecast 

power outages caused by hurricanes. The model uses NASA's Soil Moisture satellite to pinpoint 

where trees are more likely to contact power lines during severe weather. Now they report that their 

method worked with 91 percent accuracy. Healthy trees that receive just the right amount of 

moisture are less prone to storm damage, so soil moisture is a good indicator of where outage crews 

will be needed. 

 کمک کند؟بینی قطع برق ناشی از طوفان پیشتواند به میچگونه رطوبت خاک 

 بینی قطع برق ناشی از طوفانبرای پیش، محققان موف  به ایجاد یک مدل کامپیوتری (Matthewو )قبل از طوفان متی هایدر روز

کند در چه زمانی به علت شدت تغییرات آب و بینی میپیشناسا  وبت خاکرط سنجنده ماهوارههای داده با استفاده ازشدند. این مدل 

این دهند که گزارش میدر حال حاضر آنها  شوند.باعث قطعی برق میکنند و هوایی، درختان به احتمال زیاد با خطوط برق برخورد می

های ناشی آسیب کمتر در معرضکنند میدرختان سالم که مقدار مناسبی از رطوبت دریافت  .درصد دقت کار کرده است 19روش را با 

 برق است.قطع  هنگام رسانیخدمتهای موردنیاز برای جهت تعیین مکان یطوفان هستند، بنابراین رطوبت خاک ی شاخص خوب از

 

China to spend $361 billion on renewable energy projects by 2020 

China may still be one of the top polluting countries on the planet, but they’re trying to improve. 

The country’s National Energy Administration (NEA) announced an ambitious plan this week to 

invest $361 billion into renewable energy projects between now and 2020. This marks a substantial 

commitment to the shift away from coal, which has been a primary source of electricity (and 

pollution) in China for decades. The NEA said the energy plan calls for investments in wind, hydro, 

solar and nuclear power to produce around half of new electricity generation by 2020. 

 

 

 

https://www.theguardian.com/environment/2016/dec/22/solar-panel-road-tourouvre-au-perche-normandy
https://www.sciencedaily.com/releases/2016/12/161214151624.htm
http://inhabitat.com/china-to-spend-361-billion-on-renewable-energy-projects-by-2020/
http://inhabitat.com/tag/china/
http://www.reuters.com/article/us-china-energy-renewables-idUSKBN14P06P
http://inhabitat.com/china-aims-to-shut-down-1000-coal-fired-power-plants-this-year/
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 کند گذاری میهای انرژی تجدیدپذیر سرمایهمیلیارد دالر در پروژه 360، 2121چین تا سال 

کننده جهان باشد اما در تالش است این شرایط را بهبود بخشد. سازمان ملی یکی از کشورهای اصلی آلوده چین ممکن استاگرچه 

تا  مسالهای تولید انرژی تجدیدپذیر از ابر روی پروژه میلیارد دبر 319گذاری ای با سرمایهاز طرح بلندپروازانه (NEA)انرژی چین 

منبع اصلی تولید برق )و  هابرای دهه سنگ کهتوجهی برای گذار از دوره مصرف زغالخبر داد. این نشاندهنده تعهد قابل ۲1۲1سال 

های بادی، گذاری در انرژیسرمایهبه دنبال گفت طرح انرژی  (NEA)باشد. سازمان ملی انرژی چین ، میآلودگی( در چین بوده است

 است. ۲1۲1از سال  کشور ای برای تولید حدود نیمی از انرژی برقآبی، خورشیدی و هسته

 
Supercomputer simulations confirm observations of 2015 India/Pakistan heat waves 

New evidence of human influence on extreme weather events. After examining observational and 

simulated temperature and heat indexes, the research team concluded that two separate deadly heat 

waves that occurred in India and Pakistan in the summer of 2015 which have been linked to the 

deaths of nearly 2,500 people in India and 2,000 in Pakistan, 'were exacerbated by  

anthropogenic climate change'. 

 کندرا تایید می 2105ها مشاهدات موج گرمایی  هند و پاکستان در سال های انجام شده توسط ابر رایانهسازیشبیه

سازی های مشاهداتی و شبیهدهد. بعد از بررسی شاخصن میهای انسانی بر وقایع شدید آب و هوایی را نشاشواهد جدید اثر فعالیت 

در هند و پاکستان اتفاق افتاد و باعث مرگ  ۲195که در تابستان  شده دما و گرما، تیم تحقیقاتی اعالم کرد دو موج گرمایی کشنده

    "اند.شود، تشدید شدهتغییر اقلیم میانسانی که موجب های بر اثر فعالیت" نفر در پاکستان شد،  ۲111نفر در هند و  ۲511تقریبا 
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 خراسان شمالی نگاهی به وضعیت آب استان

 جمعیت این استانشرقی کشور واقع شده است. ش شمالکیلومتر مربع در بخ ۲8971خراسان شمالی با مساحت ستان ا

 9315هزار نفر در سال  191هزار نفر بوده که با توجه به نرخ رشد جمعیت، حدود  818، 9311براساس سرشماری سال 

گرگان و قره قوم قرار دارد که به ترتیب -های آبریز اترک، کویر مرکزی، قره سوباشد. این استان در بخشی از حوضهمی

 دهند.شمالی را تشکیل میدرصد استان خراسان  91/9و  13/3، 48/37،  33/58

-میلی ۲1۲در این استان  14-15منتهی به سال ساله  41متوسط بارش بلند مدت  ،طب  گزارش شرکت مدیریت منابع آب

 14-15و  13-14، 1۲-13،  19-1۲های آبی % بیشتر است. بارش سال8باشد که نسبت به متوسط بلند مدت کشور متر می

میزان بارش سال جاری تا  (.9اند )نمودار درصد تغییر داشته91و  7،  -۲9،  -8 استانی مدتبه ترتیب نسبت به متوسط بلند 

درصد کاهش  45و  18متر بوده که به ترتیب نسبت به مدت مشابه سال گذشته و بلند مدت، میلی7/97اوایل آذر ماه معادل 

 داشته است.

 
 و متوسط بلند مدت 15-14، 13-14، 1۲-13، 19-1۲های آبی بارش سال -9نمودار 

 

ها بطور دهد. طی این سالسال اخیر را نشان می 9۲های استان خراسان شمالی طی ، تغییرات حجم مخازن آبخوان۲نمودار 

میلیون مترمکعب  1۲/73های این استان اتفاق افتاده که معادل سابنه متر افت سطح مخزن در آبخوان 5/1متوسط سابنه 

 باشد.کاهش حجم مخزن می
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 9313-14تا  9389-8۲های استان خراسان شمالی از سال آبی تغییرات تجمعی حجم مخازن آبخوان -۲نمودار 

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

میلیون مترمکعب خواهد بود. با توجه به جمعیت این استان براساس مرکز آمار ایران در  ۲59و  571فضای سبز به ترتیب 

 مترمکعب خواهد بود. 9811هزارنفر بوده که سرانه آب حدود  191، حدود 9315سال 

 باشد.به شرح جدول ذیل می 9314-15استان خراسان شمالی در سال آبی وضعیت مخازن سدهای 

 9314-15وضعیت مخازن سدهای استان خراسان شمالی سال آبی  -9جدول 

 سد ردیف

 وضعیت مخزنی کل حجم آب خروجی کل حجم آب ورودی 

سال 

 جاری
 سال قبل

درصد تغییرات 

نسبت به سال 

 قبل

سال 

 جاری

سال 

 قبل

درصد تغییرات 

نسبت به سال 

 قبل

حجم 

سال 

 جاری 

حجم 

 سال قبل

 

حجم 

کل 

 مخزن

درصد 

پربودن 

 سال جاری

درصد تغییرات 

نسبت به سال 

 قبل

 3 22 100 19 20 30 14.9 19.4 18- 27.9 23 بارزو 1

 5- 69 66 47 45 15- 42.3 35.9 23 41.4 50.8 شیرین دره 2

 60- 14 50 17 7 30 19.9 25.8 42- 32.9 19 بیدواز 3

 36- 14 - 1 0 8 1 1.1 39- 1.9 1.2 چری 4

 - 66 3 0 2 - 0 0.3 - 0 0.6 گلول 5

 12- 35 212 84 74 6 78 83 9- 104 95 جمع 6

 

                                                   
 مترمکعب باشد، آن منطقه با کمبود آبی مواجه است 9111براساس شاخص فالکن مارک اگر سرانه کمتر از   1
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ها و میزان تخلیه از آنها ها و قناتهای عمی  و نیمه عمی ، چشمهطب  اطالعات و آمار شرکت مدیریت منابع آب، تعداد چاه

 باشد. می ۲(  به شرح جدول 89-14)سال اخیر  9۲طی 

 9313-14تا  9389-1۲ها و میزان تخلیه از آنها از سال آبی ها، قناتهای عمی  و نیمه عمی ، چشمهتعداد چاه -۲جدول 

 سال آمار

 قنات چشمه چاه نیمه عمی  چاه عمی 
مجموع کل 

 منابع
 مصرف

  میلیون متر مکعب تخلیه تخلیه تعداد تخلیه تعداد تخلیه تعداد تخلیه تعداد

 حلقه
هزار 

 مترمکعب
 حلقه

هزار 

 مترمکعب
 دهنه

هزار 

 مترمکعب
 رشته

هزار 

 مترمکعب
 کشاورزی صنعت شرب  هزار متر مکعب

1381-82 1609 384629.00 1292 33818.00 1080 296514.00 474 129553.00 844514.00 61.47 14.54 768.50 

1382-83 1641 410004.00 1481 35712.00 1383 364645.00 614 123015.00 933376.00 60.27 14.54 757.20 

1383-84 2161 445657.54 2518 42636.57 2931 386033.80 718 108131.87 982459.78 103.81 27.16 850.55 

1384-85 2161 445657.54 2518 44881.27 2931 386033.80 718 108131.87 984704.48 104.38 27.46 851.87 

1385-86 2161 445657.54 2518 44881.27 2931 386033.80 718 108131.87 984704.48 104.38 27.46 851.87 

1386-87 2161 445657.60 2518 44881.40 2931 386033.80 718 108131.87 984704.67 104.18 26.96 851.50 

1387-88 2064 426247.26 2557 45132.84 2848 379844.25 702 108341.19 959565.54 100.14 24.96 830.97 

1388-89 2064 426247.26 2557 45132.84 2848 376859.25 702 108341.19 956580.54 100.18 24.96 829.03 

1389-90 2064 426247.26 2557 45132.84 2848 376859.25 702 108341.19 956580.54 100.18 24.96 825.14 

1390-91 1679 419757.80 2551 47089.39 3145 357666.05 635 86985.94 911499.18 70.55 16.67 556.76 

1391-92 1679 419758.66 2554 45902.47 3145 357666.05 635 86985.94 910313.12 70.55 12.19 562.76 

1392-93 1679 419758.91 2554 45902.47 3145 357666.07 635 86985.95 910313.40 70.55 16.21 558.76 

1393-94 1578 404109.83 2447 48089.90 2958 338194.11 630 85892.58 876286.42 67.44 28.04 540.73 
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  بندی آب بر اساس طومار شیخ بهاییتقسیم فرهنگ سنتی آب :

بارداری مادون برجاای ماناده از پیشاینیان، نظاام دقیا  و         ترین نظاام بهاره   ترین و کامل بهایی در جایگاه جامع  طومار منسوب به شیخ

بهایی در  رود دست یافت. اهمیت طومار شیخ برداری زاینده توان به شناختی واقعی از نظام بهره ای است که بدون فهم آن نمی هوشمندانه

نفعان است. ضرورت و اهمیت بررسی  ی ذی رود و مورد اجماع همه زایندهی  برداران حوضه ی بهره این است که مورد تأیید و پذیرش کلیه

ای  رود و وابسته بودن حیات اقتصادی، اجتماعی بخاش عماده   برداری از زاینده های نظام بهره طومار در آن است که با توجه به پیچیدگی

ی  هاا پایش در برگیرناده    برداری مدون از قرن ین نظام بهرهتر ترین و جامع رود، طومار به عنوان کامل ی مرکزی کشور به زاینده از منطقه

ریزی کرد و باه اجارا در آورد. بایاد در     برداری متناسب با شرایط روز را پی توان نظام بهره ها نمی دقای  و هرایفی است که بدون فهم آن

جمعای پیشاینیان و محصاول     محصاول خارد   ای از زمان نیست. طومار نظر داشت که طومار منشاء گرفته از ذهن گروهی نخبه در برهه

بخشاد، تادوین    بهایی ارزش و اهمیتی واب می چه به طومار منسوب به شیخ تکامل تاریخی فرهنگ پربار کشاورزی این سرزمین است. آن

هاا   در طاول قارن  رسد.  ی آن به روایتی به اردشیر بابکان و ردپای متأخرتر آن به قرن سوم هجری می برداری است که پیشینه نظام بهره

تار شاده اسات.     برداری اولیه با محک زمان آزموده شده ودر پاسخ به نیازهای زمانه در مقاطع مختلف تاریخی تکمیل و تکمیل نظام بهره

 صفویه است که منجر به تدوین طوماری شد که اکنون باه  ه رود، مربوط به دور برداری از زاینده ترین تحول و دگرگونی در نظام بهره مهم

 دست ما رسیده است.

 جغرافیایی طومار  محدوده

ه عبور اصفهان متر طول دارد که قبالً را 18 این پل بین روستای مدیسه و نوگوران واقع شده و) ی جغرافیایی طومار از پل کله محدوده

تا انتهای رودشت است. در بابدست پل کله به دلیل محدود بودن اراضی قابل آبیاری به روش ثقلی، طومار نظم  (تبه شهرکرد بوده اس

رود را به هفت بلوک تقسیم کرده است که به ترتیب از  و نس  و محدودیتی قاهل نشده است. طومار، محدوده طوماری آبخور زاینده

 بین ا جی و برزرود ا کرارج ا براآن ا رودشتبابدست عبارتند از ت لنجان ا النجان ا مار

 تقسیم سال در طومار

 در طومار سال به دو دوره تقسیم شده استت

 ی تقسیم طوماری آب؛ دوره      

 ی زمانی آزاد گذاشتن برداشت آب از رودخانه؛ دوره 

ام آبان پایان  هفتاد و پنجم نوروز آغاز و سی روز معین کرده است که از 915تقسیم آب را  ی ها دوره های عادی و ترسالی طومار در سال

  گیرد. خارج از دوره ام آبان پایان می پنجم نوروز آغاز و سی و روز است که از چهل 915ی تقسیم آب  های خشک دوره در سال یابد. می

از  مصارف است برداشت آبهای بهاره است و میزان آبدهی رودخانه بیش از  تقسیم آب طوماری که مصادف با زمستان و رواناب

 .رودخانه مجاز شناخته شده است

 رود در طومار بندی آب زاینده مبنای نظام سهم

به سرچشمه  رود بر اساس طومار با در نظر گرفتن جمعیت، جنس خاک، تسلط آب رودخانه بر اراضی و دوری و نزدیکی محلآب زاینده

 4سهم، ماربین  4سهم، النجان  1سهم اصلی تقسیم کرده استت لنجان  33رود را به  طومار آبدهی زایندهبندی شده است. رودخانه سهم

 جوی به  و صحرا، مادی سهم؛ سهام اصلی طوماری برحسب تعداد روستا، 1سهم، رودشت  4سهم، براآن  3سهم، کرارج  1سهم، جی 
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 33گرفتت مرحله اول، تقسیم آب رودخانه به یتقسیم بندی در چند مرحله صورت م شود. سهام فرعی و جزیی طب  جدول تقسیم می

جمعا گانه در بین نهرهای اصلی بلوکات مختلف سهم بر روی هفت بلوک از اراضی مسیر. مرحله دوم، تقسیم هر یک از سهام سی و سه

 3118جمعا به های فرعی سهم کوچکتر. مرحله سوم، تقسیم سهام بلوکات و نهرهای اصلی در بین روستاها از طری  جوی ۲75به 

دار بر مبنای نوع کشت و نیاز آبی تعیین شده است. برای نمونه سهم  در طومار زمان برداشت آب بلوک مختلف حقابه سهم کوچکتر.

 و  رودشت برای کشت غالت پاییزه در دو نوبت مقرر شده است. نوبت اول از پانزدهم آبان تا پایان آبان )خاک آب( و نوبت دوم از هفتاد

 ب(.)دون آ تا نودم نوروز پنجم 

 

امور است. طومار   درخشانی از مشارکت واقعی مردم در اداره  رود نمونه برداری از زاینده ساختار سازمانی طومار برای مدیریت بر نظام بهره

بابترین مقام در ساختار  " میراب"به لحاظ مشارکت دادن مستقیم مردم در مدیریت منابع آب سطحی حوضه اهمیت دارد. در طومار 

هایش در ساختار سازمانی امروز در چارچوب  لیتئورود است و اختیارات و مس سازمانی پیشنهادی طومار برای مدیریت آب زاینده

 ای اصفهان تعریف و تعیین شده است. وهایف شرکت آب منطقه

 ی انتخاب میراب کل در طومار نحوه

 رود و تأیید دیوان )حکومت(؛ اصلی زایندهداران  سهام نمایندگان انتخاب به 

 اهمیت این بلوک و واقع شدن در میانه   واسطه به( اصفهان شهرستان) جی بلوک معتمد معتبر کدخدایان میان از انتخاب

 رودخانه؛

  روزه ؛ 915انتخاب در روز هفتاد و پنجم نوروز هر سال به مدت یک دوره تقسیم آب 

 اران از ح  عزل میراب کل در صورت عدم توانایی در انجام امور محولهد حقابه نمایندگان برخورداری 

 بازگشت به فهرست
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 ای مدیریت سیالبهای سازهروش: مطلب آموزشی

هرفیت های مهندسی، سعی در کاهش پیک سیالب، افزایش که با احدا  سازهشود هایی گفته میبه کلیه فعالیت ایهای سازهروش

شود و بدین وسیله خسارات سیل کاهش ها و انتقال و هدایت آب اضافی به مناط  دیگر میها، جلوگیری از طغیان رودخانهرودخانه

چند نمونه  شوند.افزاری در کنترل سیل نیز معروفند عموما قبل از وقوع سیل بکار گرفته میهای سختها که به روشیابد. این روشمی

 ای در ذیل آمده است.سازههای از روش

 ساماندهی رودخانه، بهسازی و اصالح آن 

ماندهی رودخانه با هدف افزایش هرفیت عبور جریان و کاهش تراز آب بمنظور حفاهت خود رودخانه و منطقه سیالبدشت صورت سا

 گیرد و شامل موارد زیر استتمی

o پاکسازی مسیر رودخانه 

o و ایجاد راستای مناسب هارودحذف پیچان 

o های پر رسوبتثبیت و کنترل شاخه 

o هاناپایدار بوسیله روکشهای ها و شیبتثبیت یا حفاهت کناره 

o تثبیت بستر 

 

 های انحراف سیلسیل برگردان یا سازه 

از  هااغلب این کانالگردند. بر هرفیت حمل رودخانه در نقاط حساس طراحی می های انحراف معموب جهت انتقال دبی مازادکانال

رسند یا حتی ممکن است به یک نقاطی در بابدست شهرها شروع شده و پس از دور زدن شهر در محل مناسبی دوباره به رودخانه می

 رودخانه بزرگ دیگر و یا یک سد مخزنی یا تاخیری هدایت شوند.

 سد مخزنی 

و از  با احدا  سد مخزنی، آب مازاد برای زمان کم آبی ذخیره شده

شود. مخزن سد جریان آب در آبراهه و ایجاد سیالب جلوگیری می

تواند به عنوان یک سازه تاخیری عمل عالوه بر کاهش پیک سیل، می

تر نماید و رواناب را با ایمنی بابتری کرده، هیدورگراف سیل را کشیده

عبور دهد. البته خروجی مخزن هنگام سیل باید برابر هرفیت ایمن 

معموب سدهای مخزنی چند  )هرفیت کشش رودخانه( باشد. رودخانه

برداری از سدها غیر از هدفه هستند و بطور مشخص اهداف دیگر بهره

تواند شامل  هدف تامین نیاز آب شرب و کشاورزی، کنترل سیالب می

 تولید برق، تفریحی و ... باشد.
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 سد تاخیری 

شوند. بر خالف سدهای مخزنی، سدهای کوچکی هستند که فقط برای هدف کنترل سیالب ساخته میسدهای تاخیری یا سدهای باز 

سدهای تاخیری، کنترل نشده و بدون دریچه است و هاست، خروجی در حالیکه خروجی سدهای مخزنی مجهز به شیرها و دریچه

شود. ارتفاع سد تاخیری مورد نیاز و همچنین سطح تخلیه انجام می کننده آن، ی تخلیهبا توجه به میزان ارتفاع آب رو بصورت اتوماتیک

ن تاخیری بصورت سری نیز استفاده از چند مخزشود. پایین دست انجام میمقطع تخلیه کننده با توجه به هرفیت ایمن رودخانه 

 متداول است و ممکن است به لحاظ اقتصادی و مالحظات دیگر نسبت به یک سد تاخیری با ارتفاع زیاد موثرتر باشد.

 )سدهای الستیکی )مهار آب با آب 

یایجاد سدهای بستیکی های بستیکی برا ، استفاده نوینی است از یک تکنولوژی نسبتا جدید، که در آن از ورقروش مهار آب با آب

های بستیکی تاشده با ضخامت و شود. بدین طری  که ورقاستفاده می

مشخصات فنب مناسب و محاسبه شده، در عرض رودخانه بر روی سکوی 

ها توسط هوای فشرده و شوند. پر کردن این ورقهمناسب بتنی کارگذاری می

متر(  91دی )تا ارتفاع ای شدن آن و ایجاد سیا آب، باعث متورم شدن و لوله

های این روش، هزینه اقتصادی کم آن از ویژگیگردد. بر سر راه آب می

-های مشابه و کارایی متعدد آن در مهندسی هیدرولیک مینسبت به روش

باشد. سادگی این تکنولوژی بخاطر تعداد بسیار کم قطعات بزم در آن، عدم 

 باشد.هولت اجرا میآبت پیشرفتخ و ساحتیاج به ادوات و ماشین

 

 گیربند یا سیلدیوارهای سیل 

ر از دو متر بوده و طول منطقه حساس کم باشد، تاگرمنبع قرضه مناسب برای اجرای خاکریز در دست نباشد، از طرفی تراز سیل کم

بند بطور های سیلبند بجای خاکریز استفاده نمود. دیوارهاز دیوارهای سیلتوان می

در کنار رودخانه نسبت به  شوند و عرض خیلی کمتریبه قاهم( اجرا میقاهم )یا نزدیک 

. این دیوارها از مصالح بنایی، سنگ، بتن و یا حتی بتن مسلح کنندخاکریزها اشغال می

-بند میشوند و باید در برابر نیروهای وارده طراحی گردند. دیوارهای سیلساخته می

ی، دیوارهای چوبی، دیوارهای توریسنگی و تواند در انواع دیگری مثل دیوارهای فلز

 شوند.گابیونی نیز ساخته می

 

 

 

 

 بازگشت به فهرست
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