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 شود.ای بازنشر میانتشار مطالب خبری لزوما به معنی تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطالع کاربران از فضای رسانه ٭

آب یبزرگداشت روز مل  

 

است. این شعار « طبیعت برای آب»  8192شعار روز جهانی آب 

توانیم از طبیعت دارد که ما چطور می بر روی این موضوع تمرکز

نماییم. تخریب استفاده  89ن های آبی قربرای غلبه بر چالش

های تغییرات اقلیمی باعث تحریک بحرانمحیطی به همراه زیست

ها، کنیم. سیالبدیده که در سراسر جهان مشاهده میآبی گر

ها و آلودگی آب همه این موارد به واسطه پوشش خشکسالی

-های تخریب شده، تشدید میها و دریاچه، خاک، رودخانهگیاهی

بیعت، پتانسیل حل بسیاری از ر طهای مبتنی بحلراه  شوند.

« سبز»های را دارند. ما بایستی با زیرساخت های آبی ماچالش

های یکه امکان دارد آن را با زیرساختبیشتر کار کنیم و در جاهای

های جدید، اتصال گلهماهنگ کنیم. کاشت جن« خاکستری»

ها، بازگرداندن تاالب ،های سیالبیها به دشتمجدد رودخانه

ه آب را متعادل و سالمت و امرار معاش انسان را بهبود چرخ

 خواهد بخشید.
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 ادامه سر مقاله:
 شدو آب  برگزار  یکشاورز یمطالعات راهبرد یمرکز مل یاز سو 9316اسفند  93 در روز آب یبزرگداشت روز مل شیهما نیسوم

موضوع آب در جهان و منطقه  تیبا توجه به اهم »و آب گفت:  یکشاورز یمطالعات راهبرد یمرکز مل سیرئ عتمدار،یشر نیمحمدحس

 نیدر مورد ا یسازعموم، فرهنگ شتریمنابع آب کشور از نظر مشارکت هرچه ب میبه ترم یو لزوم اهتمام کاف رانیاز جمله ا ایغرب آس

 یدر مرکز مل شیهما نیا یدائم رخانهیقرار گرفته و دب رانیا یمعادن و کشاورز ع،یصنا ،یدر دستور کار اتاق بازرگان اتیح هیما

 «مستقر است. رانیو آب اتاق ا یکشاورز یمطالعات راهبرد

به رفع بحران آب با شعار نجات آب، ضرورت  یدبخشیو ام هیروح تیدر دو سال گذشته با هدف تقو رخانهیدب نیا » افزود: عتمداریشر

 زدار،یآبرسان و آبخ نیریاز خدمتگزاران به آب کشور، دانشمندان، محققان، کارشناسان و خ ریو تقد ییبه شناسا یرسالت جهان ،یمل

نسبت به  نیآب پرداخته، و همچن یبازچرخان یو اجرا یفعال در طراح عیآب و صنا یوربهره نهیدر زم یورزبرتر کشا دکنندگانیتول

 .«دهدیالزم را م یمنابع آب کشور هشدارها میترم یعقب افتادگ

 93 کشنبهیآب،  یبزرگداشت روز مل شیدوره هما نیسوم ران،یو آب اتاق ا یکشاورز یمطالعات راهبرد یمرکز مل سیگفته رئ به

منابع آب کشور،  تیری. شرکت مددشبرگزار  رانیباستان است در محل اتاق ا رانیا میدر تقو« هانوروز آب»که مصادف با  16ماه اسفند

سازمان  ،یزداریها، مراتع و آبخسازمان جنگل ،یکشور، معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورز بآب و فاضال یشرکت مهندس

 نی. ااشتندد ینشست همکار نیا یدر برگزار رانیا-ونسکوی یمل ونیسیاز جمله کم یالمللنیو مؤسسات ب ستیز طیحفاظت مح

آب  یبرا محورعتیطب یهاحلو تمرکز بر راه« آب یبرا عتیطب»با عنوان  8192آب در سال  یبر شعار روز جهان یبا نگرش شیهما

 برگزار شد.

 خیآب در تار یبه روز جهان یدر جهت نکوداشت آب با نگرش یمراسم ینشست، برگزار نیا یکه هدف اصل ییاز آنجا»افزود:  عتمداریشر

. میدانیکشور م یاساس یهاچالش نیاز مهمتر یکیپرداختن به  یارزنده و مغتنم برا یآن را فرصت یی( است، برپانیفرورد 8مارس ) 88

نخبگان، مسئوالن،  ریاندرکاران نظدست هیکل یبه صدا درآوردن زنگ بحران آب برا یبرا یخوب تنشست فرص نیا نیهمچن

درد و  یبرا یطیاقدامات مح یابیاست مغتنم به منظور ارز یهنرمندان، آحاد جامعه و دلسوزان کشور است. در واقع فرصت ختگان،یفره

 «در امر آب. یتیریو مد یتکنولوژ ،ییاجرا ،یاز خدمات ارزنده علم یقدردان یبرا یمجال نیو همچن یدلسوزانه و خودمان یهادل

 در نظر گرفته شده است: ریبه شرح ز شیهما نیا یاهداف و محورها یبزرگداشت روز مل شیهما نیسوم رخانهیاساس اعالم دب بر

 بحران آب تیری. مد9

 یبر تعامل همگان یکارآمد مبتن ریتدب کی. اتخاذ 8

 یبه اهداف تعادل بخش لیدر ن یاجتماع یهاهی. جلب سرما3

 یورتمرکز بر ارتقاء بهره. 4

 ستیزطیخاص بر حفظ مح تی. اولو1

 رفع چالش آب یعیطب یهاحل. راه6

 یصنعت یهاصنعت و شهرک ی. توجه به بازچرخان7

غالمحسین شافعی رئیس اتاق ایران، محمود امانی طهرانی مدیرکل تدوین کتب درسی آموزش متوسطه وزارت آموزش در این همایش 

آموزش و پژوهش سازمان های زیرزمینی، کاوه مدنی معاون دبیر اجرایی طرح احیا و تعادل بخشی آب   فاضلیو پرورش، عبداهلل

 ها، سعداله نصیری دبیرکل کمیسیونپوری معاون آبخیزداری، امور مراتع و بیابان سازمان جنگلزیست، ناصر حیدریحفاظت محیط
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ایران، عباس کشاورز معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی و معاون پژوهشی مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب -ملی یونسکو 

 شناسیالمللی آبی بینسینِروس رئیس بخش آب یونسکو و دبیر برنامه -همچنین پیام بالنکا خیمِنز .دکردناتاق ایران سخنرانی 

(IHP) اثرگذار آب کشور تقدیر شد.  هایقرائت و از چهره 

 یمسابقه سراسر نیسوم زین یعکس آب در دو سال گذشته، در سال جار یمسابقه سراسر نیو دوم نیاول یبرگزار یدر پ نیهمچن

 634که  برگزار شد هادهیو پد عتیطب ،ینیرزمیز یهاهدفمند، بحران سفره یبهره ور ،یعکس آب با تمرکز بر فرهنگ مصرف، تکنولوژ

به  ریتقد شیهما یآن در روز برگزار دگانیکه از برگز ارسال شد رخانهیاثر به دب 4121و در مجموع  ندکرد شرکتعکاس در مسابقه 

 عمل آمد.

ت ملی، رسالت جهانی و با هدف مدیریت و مصرف بهینه در بخش های کشاورزی، رهمایش روز ملی آب با شعار نجات آب ضروامسال 

 .برگزار شد نیز شهری و خانگی از سوی مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق بازرگانی ایران در بندرعباسصنعت و مصارف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بازگشت به فهرست
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 شعار اجالس هشتم شورای جهانی آب  "آب برای همه"
دبیرخانه مرکزی این شورا در شهر مارسی کشور فرانسه مستقر بوده و در حال تأسیس شد و محل  9116شورای جهانی آب در سال 

های دولتی، المللی، بخشهای بینهای سازمان ملل، نمایندگان سازمانشخصیت حقوقی از زیر مجموعه 111حاضر بیش از 

ی آب برگزاری اجالس شورای جهانی یکی از مهمترین وظایف شورای جهان عضو این شورا هستند. …ها، مؤسسات علمی و وزارتخانه

سال یک  3هر  9117این اجالس از سال . برزیل برگزار شد شهر برزیلیا پایتخت سال یکبار بوده که هشتمین اجالس آن در 3آب هر 

انش و اطالعات های ابتکاری، دنوآوری، ارائه طرح بار به عنوان بزرگترین رویداد آبی در سطح بین الملل، با هدف بسیج نمودن خالقیت،

های مختلف جلسه ویژه در زمینه 49جلسه عادی و  974فرآیند و ساختار اجالس: در این رویداد  شود.جدید در حوزه آب برگزار می

فرآیند “، ”های موجود در بخش آبهای مقابله با چالشمباحث زیربنایی و تبادل نظر در خصوص روش: فرآیند موضوعی“موسوم به 

فراهم آمدن موقعیت گفتمان و فرصت همکاری بین : فرآیند سیاسی“، ”سی تجارب بدست آمده از گوشه و کنار جهانبرر: ایمنطقه

ها، شهروندان و سایر نهادهای اجتماعی در تصمیمات انتقال دانش و تبیین نقش شهرداری: نشست شهروندان“، ”هانمایندگان دولت

 و رویدادهای دیگر تشکیل خواهد شد.” اتخاذی

 آقای مهندس کشاورز نیز به نمایندگی از مرکز ملی مطالعات کاربردی کشاورزی و آب اتاق ایران در این اجالس شرکت کردند. *

  ادامه خبر  لینک خبر

 مدیریت منابع آب موضوع 

 رسانی وزارت نیرواطالعپایگاه  منبع 

 87/98/9316 تاریخ خبر 

 

 ها در هرمزگانکنشیرینیون مترمکعب آب از طریق آبمیل 91تولید ساالنه 
برداری است که ساالنه کن در استان در حال بهرهشیرینگذاری آبپروژه سرمایه 96داشت: هم اکنون  مدیرعامل آبفای هرمزگان اظهار 

امین قصمی افزود: نیاز آبی شهر بندرعباس یکصد میلیون  شود.ها تولید میکنشیرینون مترمکعب آب از طریق این آبمیلی 91حدود 

 شود.ب به منابع آبی این شهر اضافه میمیلیون مترمکع 11،اری از پروژه یکصد هزار مترمکعبیبردهرهمتر مکعب است که با ب

حدود  16و  11باس تا تابستان آینده، گفت: طی سال اعتباری و تکمیل فار نخست آبشیرین کن بندرع یهاقصمی با اشاره به چالش

ز سوی این میلیارد تومان آن براساس تعهدات آبفا ا 14میلیارد تومان بدون اخذ وام برای اجرای فاز یک این پروژه هزینه شده که  831

 گذار قرار گرفته است.شرکت در اختیار سرمایه

ها، درصد آن از چاه 42ثانیه است که  لیتر بر 111هزار  3، 16د آب استان در سال وی در ادامه بیان کرد: در حال حاضر متوسط تولی

 شود.ها تامین میکندرصد نیز از طریق آب شیرین 91و  درصد از خط محرم 6درصد از طریق سدهای استقالل و شمیل و نیان،  36

درصد  42درصد و با اتمام کل پروژه ،  81ها به کنشیرینآبکن بندرعباس سهم شیرینبرداری از فاز نخست آبوی اضافه کرد: با بهره

 نیاز آبی استان از این طریق تامین خواهد شد.  

 ادامه خبر لینک خبر
 منابع آبی غیرمتعارف موضوع 

 پایگاه خبری آب و فاضالب، برق و جهاد کشاورزی منبع 

 89/98/9316 تاریخ خبر 

 بازگشت به فهرست
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 ست؟یها چدر کارواش هاندهیشو ادیاستفاده ز جهینت
در  میده لیها تحوو چه به کارواش مییبشو ندهیرا در خانه با آب و مواد شو مانیچه خودمان خودرو

 ندهینشده و استفاده از مواد شو هیپساب تصف تیچرا که هدا م،یابوده کیآب شر یهدررفت و آلودگ

قرار  یتهران تحت بازرس یهاکه اکنون موجب شده کارواش یااست. مساله نیآفربحران رمجازیغ

 سیرئ ،یرأس رضایعل شیپ یدنبال دارد. چندآب را به یو عملکردشان آلودگ تیچون فعال رند،یگ

درصد از 91مانند تهران  یکارواش موجود در کالنشهر 381 نیکرد که ب انیداران بکارواش هیاتحاد

 کارواش در سطح تهران 381حالت  نیترنانهیبدر خوش یعنی کنند،یاستفاده م یآب شرب شهر

طور هر کارواش به نکهیاحتساب ا با. کنندیما م یآب شرب را حرام شستن خودروها تریل هاونیلیم

 ختهیتهران ر یهاسال آب شرب به چاههزار مترمکعب در  411از  شیب کند،یمتر مکعب آب در روز مصرف م 11تا  81 نیب نیانگیم

گفت که  دین، بایهستند. با وجود ا سیواحد کارواش هم در شرف تاس 911که  شوندیاعالم م یکننده در حالاعداد نگران نی. اشودیم

 سریم یراحتاست که اجازه حفر چاه هم به یدر حال نی. اشودیم نیآب از تانکرها و حفر چاه تام دیخر قیها از طرکارواش یآب مصرف

مصرفشان  زانیهر کدام متناسب با م یعنیصورت مشروط، هم به از آب استفاده کنند آن توانندیکنتور م یو تنها مشترکان دارا ستین

آب استفاده کنند و اگر مصرف از حد مجاز باالتر برود با برخورد ماموران سازمان آب مواجه خواهند شد.  نیاز ا ینیدارند تا حد مع جازها

را  یطیمحستیامر تبعات ز نیو هم تندها فاقد آن هسکارواش یآب است که برخ یرفع آلودگ ساتیها تاسکارواش گریمعضل د

ها ملزم به نصب آن هستند، اما در چرا که کارواش م،ییها نگوپساب کارواش هیتصف ستمیاز س یزیهمراه دارد. انگار بهتر است که چبه

نبود  رساند،یشدت و حدت ماجرا را م شتریآنچه ب ریتفاس نی. با تمام اردیگیصورت م ییهایراستا تخط نیکه در ا میعمل شاهد هست

 یطیمحستیز یهااز بحران یکیمساله  نیکند. آن چنان که هم یریمتخلف جلوگ یهاکارواش یهاتیاست از فعال یقانون مستحکم

 را رقم زده است. 

 نانو یهابه کارواش یتوجهیب

 میند، اما باز هم شاهد هستاهدر زمان و آب اشاره کرد ییبه کارواش نانو، کارواش سبز، صرفه جو ستیزطیو بارها دوستداران مح بارها

کارواش بدون آب است  یهارمجموعهیاز ز یکیکه کارواش نانو  یدر حال دارند تیبا آب رضا شانیهالیاتومب یکه مردم به شست و شو

از عناصر  یبرخ انیاست که در م یهمان کارواش خشک در استفاده از مواد ایروش با کارواش بدون آب  نیو تنها تفاوت ا

خودرو با  یشوودر ابعاد نانو به کار رفته است. در شست یآن عناصر یو محافظت یعناصر مراقبت ایآنها مانند واکس  دهندهلیتشک

-اطراف، پاک طیبه مح یعدم انتشار آلودگ لیمحصول از قب نیا یفن یایدر مصرف آب از مزا ییجوعالوه بر صرفه انون وهیکمک ش

 یابیباز یو تا حدود هایسطح با آلودگ یاز رنگ خودرو، کاهش چسبندگ یکننده، خواص محافظترهیخ تیمطلوب، براق یکنندگ

 ییبا کارواش نانو آشنا یکمتر کس رانیقابل استفاده است، اما در ا ایروش در دن نی. آن چنان که ادیشویمند مکهنه، بهره یهارنگ

 . کندیم یریشده و از هدر رفت آب جلوگ ستیزطیکارآمد که موجب حفظ مح یدارد. روش

 ادامه خبر لینک خبر

 آلودگی آب موضوع 

 پایگاه خبری آب و فاضالب، برق و جهاد کشاورزی منبع 

 91/98/9316 تاریخ خبر 

 بازگشت به فهرست
 

http://barghab.ir/fa/news/کارواش%E2%80%8Cها،-منبع-آلودگی-آب
http://barghab.ir/fa/news/کارواش%E2%80%8Cها،-منبع-آلودگی-آب
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 روز جهانی آب
، در بیست و یکمین دستور جلسه کنفرانس 9118روز جهانی آب اولین بار در سال 

برزیل رسماً  –در شهر ریودوژانیرو  (UNCED)محیط زیست و توسعه سازمان ملل

در این کنفرانس از کلیه کشورها خواسته شد تا در راستای اجرای بیانیه  .مطرح گردید

سازمان ملل، این روز را به عنوان روز ترویج و آگاه سازی مردم در مورد آب اختصاص  89

ها در ینارها و نمایشگاهها، سمداده و از طریق پخش و اشاعه نشریات و برگزاری کنفرانس

 .گرامیداشت آن بکوشند

ها نیز NGO و  های غیردولتیالوه بر کشورهای عضو سازمان ملل، بسیاری از سازمانع

در این روز بر اهمیت آب سالم تأکید کرده و این روز را به عنوان روز توجه عموم به 

ها مسائلی NGO و  هاگیها و نمایندگیرند. مشارکت آژانسمسایل حیاتی آب در نظر می

از قبیل چگونگی دستیابی بیش از یک میلیارد نفر به آب شرب سالم و یا نقش زن و مرد 

 .کندتر میرنگه برای دستیابی به آب سالم را پردر خانواد

همچنین آژانسی از سوی سازمان ملل برای هماهنگی مسائلی در مورد روز جهانی آب 

کند. بخش امور سایل را در مورد منابع آبی منعکس میشود که بسیاری از متعیین می

این دهه با  .را با عنوان )آب برای زندگی( معرفی کرده است 8191تا  8111، دهه (UNDESA) اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل

فعالیتهای توسعه هدف جهانی )تمرکز بیشتر روی موضوعات مربوط به آب( آغاز شده که تالش برای استفاده از مشارکت زنان در 

مرتبط با آب و همکاری در همه سطوح برای دستیابی به اهداف مربوط به آب در اعالمیه هزاره و برنامه نشست جهانی توسعه پایدار در 

 .شودژوهانسبورگ را شامل می

ای جامعه بر پایه آن شعار هشود تا فعالیت، هر سال یک شعار جدید درباره مسائل حیاتی و حساس آن زمان برگزیده می9113از سال 

آب و  :9114های ویژه روزهای جهانی آب به ترتیب زیر بوده است: تاکنون عنوان 9114شکل گیرد. الزم به یادآوری است از سال 

جینه آب زیرزمینی، گن:9112آب جهان، آیا کافیست؟ :9117آب و شهرهای تشنه، :9116: آب و زنان، 9111های همگانی، دغدغه

، آب برای توسعه :8118رای سالمت، آب ب: 89آب برای قرن : 8111کنند. ها زندگی میدست رودخانه: همه در پایین9111ن ، پنها

: آب و 8112: سازگاری با کم آبی، 8117: آب و فرهنگ، 8116، آب برای زندگی، 8111: آب و بالیا، 8114: آب برای آینده، 8113

ای شهرها پاسخی به چالش : آب بر8199آب پاک برای جهانی سالم، :8191رصتهای مشترک و آبهای مشترک ف :8111 سالمت،

 :8191آب و انرژی ،  8194: آ ب در هر مکان برای همگان با همکاریهای بین المللی ،  8193: آب و امنیت غذایی ، 8198، شهرنشینی

 .طبیعت برای آب معرفی شد : 8192: پساب،  8197: آب و مشاغل ، 8196آب و توسعه پایدار ،  

 ادامه خبر لینک خبر
 مدیریت منابع آب موضوع 

 پایگاه خبری آب و فاضالب، برق و جهاد کشاورزی منبع 

 87/98/9316 تاریخ خبر 

 بازگشت به فهرست
 

 

http://www.wnn.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=30984&mode=thread&order=0&thold=0
http://www.wnn.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=30984&mode=thread&order=0&thold=0
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 مهم ترین اخبار کوتاه داخلی
 (6931 اسفند 2) ای تهراندر شرکت آب منطقه افتتاح ایستگاه پایش آنالین کیفیت منابع آب و مرکز مانیتورینگ

برداری از نخستتین ایستتگاه پتایش آنالیتن کیفیتت منتابع آب و مرکتز        ای تهران در آیین بهرهطقهمدیرعامل شرکت آب من "محمدرضا بختیاری"

آب ، بررسی پارامترها، روند یابی تغییترات  دف از این اقدام اطالع از شرایط لحظه ای کیفیت منابع  مانیتورینگ کشور در این شرکت، اظهار داشت:

 کیفی ، شناسایی منابع آالینده احتمالی و شناسایی موارد بحران است.

-یش کیفی منابع آب از طریق انتدازه گفت: به طور کلی پا ،زاده مجری طرح جلوگیری از آلودگی آب شرب تهرانهمچنین در ادامه محسن اسالمی

خاطرنشتان کترد:   ی و پتذیرد. از آزمایشگاه به روش سریع و غیرتجزیه انجام می گیری خارجای و همچنین اندازهیهگیری در آزمایشگاه به روش تجز

هتای  میلیتون ریتال در استتان    811رد و میلیا 93ها به پیمانکاری یک شرکت ایرانی با همکاری یک شرکت اتریشی با ارزشی افزون بر این ایستگاه

 تهران و البرز اجرا شده است.

 (6931 اسفند 5) دهدیم شیبخش آب را افزا یهاتنش ،یبدمصرف

آب شرب مردم شهر همدان استتفاده   نیاز منابع تام یکیهمدان، مهندس منصور ستوده اظهار کرد:  یاشرکت آب منطقه یبه گزارش روابط عموم

خطتوط   یکت یکته در نزد  یکشاورز یهاافزود: چاه یو در برنامه قرار دارد. زیموضوع هماهنگ شده و امسال ن نیدشت همدان بوده که ا یهااز چاه

کترد: دشتت    انیبوی  .ردیقرار گ یآبرسان اریتا در اخت شودیانتقال آب و فاضالب قرار دارد مورد مذاکره با کشاورزان قرار گرفته و به اجاره گرفته م

 حساب کرد. توانیها نمآن چاه یرو یلیحلقه فعال است که خ 76آمده و  نییها پاچاه ییستایسطح ا ،یها و کم آبهمدان به لحاظ برداشت

استت   ازینخواهد بود و ن هایبدمصرف یموجود پاسخگو یکشور، منابع آب یآبیب طیکرد: با توجه به شرا انیهمدان ب یاشرکت آب منطقه رعاملیمد

 .رندیبگ یدر مصرف را جد ییجوتا مردم صرفه

 (6931 اسفند 5) مجوزی برای طرح انتقال آب از دریای خزر به فالت مرکزی صادر نشده است

ای روشتن و رستمی از مطالعتات ارزیتابی     با تاکید بر اینکه طرح انتقال آب از دریای خزر به فالت مرکزی، دارای سابقهمعاون آب و آبفای وزیر نیرو 

ستازی دریتا،   های متعددی اعم از مطالعات ارزیتابی اجمتالی، تفضتیلی، متدل    تاکنون گزارش 9319از سال : محیطی است، تصریح کردثرات زیستا

های دقیق قرار گرفته لیکن تا این تاریخ نامته  زیست مورد بررسیت برای آن تهیه شده و در سازمان حفاظت محیطهای برآورد و جبران خسارطرح

 است.محیطی طرح واصل نشدهزیست به وزارت نیرو مبنی بر تأیید نهائی و صدورمجوز ارزیابی زیسترسمی از سوی سازمان حفاظت محیط

 (6931 اسفند 6) ردیتعلق گ ارانهیاست  یاهیسرما یبه آب که کاال دینبا

 ارانهیمخالف دادن  یکس کهنیا انیمصرف با ب تیریخانواده و مد» یآموزش شیدر امور زنان و خانواده در هما یجمهورسیمعاون رئ، معصومه ابتکار

کشتور   هیبلکته سترما   ستت، ین یمصترف  یکاال کیمانند آب داده شود، چون آب صرفا  یباارزش اریبس یدر قالب کاال دینبا ارانهیکرد:  دیتاک ست،ین

چته کته   برابر آن نیچند کندیکه مشترک پرداخت م یآب دیتول یو گفت: برا آن عنوان کرد ارانهیمصرف نادرست آب را  لیاز دال یکی ابتکار است..

 یپتول کمت   کهنیا لیو و متاسفانه به دل کندینم افتیرا از مشترک در نهیهز نیا ارانهیکه دولت در قالب  شودیم نهیهز کند،یبابت آن پرداخت م

اصتالح   ریافزود: اگتر در مست   او خانوار ندارد. نهیدر سبد هز ییو جا شودیم ستهینگر ارزشیب یکاال کیبه آن به چشم  میکنیبابت آن پرداخت م

 . میو ... در کشور باش یطیمحستیز ،یاجتماع ،یاقتصاد یامدهایمنتظر پ دیبا میمصرف حوزه آب حرکت نکن یالگو

 (6931 اسفند 8) در البرز یچرخش یهابا پساب یمحل یهاخانههیاحداث تصف

 از  یریگبا بهره یمحل یهاخانههیالبرز در حوزه آب و فاضالب، احداث تصف کردیاستاندار البرز گفت: رو یامور عمران یعاون هماهنگ، مییخسرو ارتقا

 

http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=55584
http://barghab.ir/fa/news/بدمصرفی،-تنش%E2%80%8Cهای-بخش-آب-را-افزایش-می%E2%80%8Cدهد
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=55512
http://barghab.ir/fa/news/نباید-به-آب-که-کالای-سرمایه%E2%80%8Cای-است-یارانه-تعلق-گیرد
http://barghab.ir/fa/news/احداث-تصفیه-خانه-های-محلی-با-پساب-های-چرخشی-در-البرز
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است کته از   نیراستا تمام تالشمان بر ا نیدر او  متمرکز است یهاخانههیاحداث تصف یسبز به جا یبه منظور استفاده در فضا یچرخش یهاپساب

ها جبتران شتد افتزود:    از کمبود بارش یبخش اندک ریاخ یهایروند بارندگ نکهیبا اشاره به ا یرتقائااستفاده نشود.  یسبز شهر یفضا یآب خام برا

 یاعالم شتده از ابتتدا   یآمارها یط نکهیاستاندار با اشاره به ا معاون است. دهیدرصد رس 81و اکنون به  میداشت یدرصد کاهش بارندگ 911از  شیب

 میداشتته باشت   یمتتر بارنتدگ  یلت یم 411از  شیب دیبا یسال آب انیادامه داد: تا پا میدر استان داشت یمتر بارندگیلیم 971حدود  17-16 یسال آب

 نیت و از ا ابدیادامه  ندهیها در فصل زمستان و بهار سال آیبارندگ نیاست ا دیافزود: ام یو .میبخش همراه هست نیا یهایهمچنان با کاست نیبنابرا

 جبران شود. یمنابع آب یکسر قیطر

 (6931 اسفند 8)  شودوری مناسب منابع آبی میوجب بهرهشخم زمستانه م استفاده از روان آبهای موجود در

ای استان گیالن با توصتیه بته کشتاورزان عزیتز استتان گتیالن بته شتخم زمستتانه          مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه کاظم لطفی رئیس هیات

هزار هکتار  831از  ای گیالن اظهار داشت:مدیر عامل آب منطقه .یادآور شدشالیزارها، استفاده بهینه از روان آبها و نزوالت جوی را در این خصوص 

: بتا توجته بته کتاهش     وی گفتت  .رود استت ت پوشش شبکه آبیاری و زهکشی ستفید هزار هکتار تح 921راضی شالیزارهای استان گیالن حدود ااز 

نستبت بته متدت مشتابه     که  است میلیون متر مکعب 421دود رود حسال گذشته و مدت مشابه بلند مدت، ذخیره آب سد سفید بارندگی نسبت به

های موجود در جهت شتخم زمستتانه استتفاده    مود ، اگر کشاورزان عزیز از فرصتکاظم لطفی تأکید ن. دهددرصد کاهش را نشان می 31سال قبل 

 .جویی در فصل آبیاری خواهیم داشتمیلیون متر مکعب صرفه 311د حدود نماین

 (6931 اسفند 91) به دنبال ائتالف نخبگان برای حل مسئله آب هستیم

نیترو و صتاحبنظران   که با هدف تعامتل متؤثر وزارت   « زیستدیشی با متخصصان علوم آب و محیطانهم»وزیر نیرو در اولین اجالس  ،رضا اردکانیان

زیستدر پژوهشگاه نیرو برگزار شد، اظهار داشت: از آغاز به کار اینجانب در وزارت نیرو درصدد برگزار این اجالس بودیم تا بتتوانیم  محیطحوزه آب و 

زیتر نیترو بتا    و تری را برای یک همکاری مستمر و پیوسته طراحی کنتیم. های متنوعاده کنیم و شکل و شیوهها استفاز مجموعه نقطه نظرات و ایده

های اجرایی میسر استت، ادامته داد: ایتن    یان اینکه مسئولیت سنگین مدیریت آب کشور فقط با همفکری و همراهی تمامی صاحبنظران و دستگاهب

شود، ها برگزار میاجالس نه برای ارائه نمایش همفکری با متخصصان و نه برای حل تمامی مسائل آب کشور در یک روز و نه برای گرفتن همه ایده

ای در زمینته آب و شتکل دادن بته ائتالفتی از نخبگتان از      ای برای گفتگو، اعتمادسازی میان متخصصان، تقویت رویکرد بین رشتهه ایجاد زمینهبلک

 .شودهای مختلف در زمینه آب برگزار میها و رشتهنسل

 (6931 اسفند 92) ی ملی آب تا پایان سال جارینهایی شدن طرح حسابدار

با بیان این مطلب که طرح حسابداری ملی آب جزو طرح های  وری آب و آبفای وزارت نیرودفتر مدیریت مصرف و ارتقای بهره مدیرکل "رضا امانی"

های وزیر نیرو و مورد تاکید وی است طترح  برنامهود: از جمله مواردی که در مهمی است که وزارت نیرو با جدیت در پی اجرایی شدن آن است، افز

توانیم بتا توجته بته    بالغ قرارداد حسابداری ملی آب میامانی ادامه داد: با ا حسابداری ملی آب است که به نوعی با مدیریت مصرف نیز مرتبط است.

های مختلف، متدیریت بهتتری را در   ن آب مورد نیاز به بخشارائه میزاریزی کرده و ضمن ضا برنامهبرآورد آب موجود درکشور، برای موارد مورد تقا

 خصوص منابع آبی کشور اعمال کنیم.

 (6931 اسفند 93) پیام وزیر نیرو به مناسبت روز ملی آب؛ باید باور کنیم که آب مسئله همه ماست

در شرایطی کته  وی افزود:  .عنوان یک مسئله همگانی تصریح کرداسفندماه، روز ملی آب بر باور به مسئله آب به 93مناسبت وزیر نیرو در پیامی به 

 های آینده شاهد افزایش هرچه بیشتر تقاضا در مراکز شود و در سالهای بسیار، هر لحظه به وابستگی ما به منابع آب افزوده میبا وجود محدودیت

 

http://www.wnn.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=30725&mode=thread&order=0&thold=0
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=55504
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=55581
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=55501
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اورزی و تمرکز جمعیت خواهیم بود، ناچاریم با اتخاذ راهبردهای جدید در بخش کشاورزی، بازچرخانی و استتفاده از پستاب و ستازگار    صنعتی، کش

آبتی، کته همتواره در کنتار متا خواهتد بتود،        کردن مراکز صنعتی و خدماتی و باالتر از همه، تطبیق فرهنگ مصرف و شیوه زندگیمان با شرایط کتم 

د پیشرفت و توسعه کشورعزیزمان ادامه دهیم. باید بیاموزیم که آب فقط مسئله وزارت نیرو یا دولت نیست، باید بتاور کنتیم کته آب    همچنان به رون

 .مسئله همه ماست و باید یاد بگیریم که چگونه از طبیعت برای حفظ و استفاده درست از منابع آبی بهره بگیریم

 (6931 اسفند 93) تهران چند درصد است؟ عیهدررفت آب در شبکه توز زانیم

آب بدون درآمد  راتییدرصد است و روند تغ91تهران  عیهدررفت آب در شبکه توز زانیکرد: م حیشرکت آب و فاضالب استان تهران تصر رعاملیدم

 درصتد   91درصتد استت کته     83آب بدون درآمد  زانیآن است. محمد پرورش گفت: در حال حاضر م یدرصدکاهش ششانگریب 16تا  11از سال 

 ،یمیقتد  یهتا شتبکه  یها، خطوط انتقال و مخازن است که آن هم به علت فرسودگانشعاب ع،ی( شامل شبکه توزی)واقع یکیزیمربوط به هدررفت ف

و اصتالح   ضیهتا تعتو  شتبکه  نیت ستاالنه ا  ازیت بودجه متورد ن  نیتوان تام سمدون و بر اسا یهاآب است و طبق برنامه یهاخطوط انتقال و انشعاب

او اضافه کرد: مقتدار   آب در استان تهران انجام شده است. عیشبکه توز یبازساز لومتریک 9111از  شیپنج سال گذشته ب یکه ط یاگونهب شوند؛یم

 یقرائتت کنتورهتا   یآب و خطتا  رمجتاز یغ یها( است که شامل انشعابی)ظاهر یکیزیرفیمربوط به هدررفت غ زیدرصد از کل آب بدون درآمد ن 1

هتزار  89مربتوط بته برداشتت آب از     درصتد  1/9مشترکان است. پرورش افزود: مقدار چهار درصد هم شامل مصارف مجاز بدون درآمتد استت کته    

شترکت ماننتد    ستات یآب در تاس هیتصف ندیفرا یمصارف آب برا زیدرصد ن 1/8  یتهران است و باق یبدون کنتور مربوط به شهردار ینشانرآتشیش

   .شودیو مخازن را شامل م عیو شبکه توز نتقالو خطوط ا هایصاف یوشوشست

 (6931 اسفند 69) نکشت به کشاورزان اصفهانیپرداخت هزینه 

ای اصفهان با بیان اینکه با توجه به آب موجود در پشت سد، امکان تخصیص آب کشاورزی شرکت آب منطقهمدیرعامل  "مسعود میرمحمد صادقی"

ی آب بترای اینکتار مکتانیزم مشخصتی را     تاکنون میسر نشده است، گفت: امسال امکان تامین حقابه برای کشاورزان نیست، لذا قانون و شورای عتال 

وی با اشاره بته اینکته    شود.کنند به کشاورزان پرداخت میایی که از حقابه آنها استفاده میهتعیین کرده و به ازای آن، هزینه نکشت از طرف بخش

ی آنتان  امنظور اشتغال و رفع مشتکالت بیمته  اصفهان به  قرار شده است تسهیالتی برای کشاورزان  ندار اصفهان پیگیر این موضوع است، گفت:استا

 کنیم فشار از روی دوش کشاورزان برداشته شود.درنظر گرفته شود، تالش می

 (6931 اسفند 96) های برون رفت استان اصفهان از مشکالت کم آبی امروز ابالغ شدطرح

از سوی کارگروه ملی سازگاری با کم آبی به تاییتد رستید و   ل مشکالت آبی استان اصفهان های تدوین شده برای حوزیر نیرو با اشاره به اینکه طرح

هتای فنتی   ای، اجترای پتروژه  به گلخانه سنتیهای ینده رود، جایگزینی کشتدهی رودخانه زاهای ساماناین حرکت به اجرای طرحابالغ شد، گفت: 

اردکانیان خاطرنشان  های اضطراری تامین آب کمک خواهد کرد.شاورزی و صنعت و طرحبرای برداشت از زاینده رود، جایگزینی پساب در مصرف ک

های جدید تامین آب مشکلی از ما حل نخواهد کرد و تنها پرداختن به های جدید همد را اصالح نکنیم مسلما تامین آبکرد: اگر ما شیوه مصرف خو

د کرد: با افزایش ستطح آگتاهی   وی تاکی تر خواهد شد.مشکالت ما در آینده نزدیک پیچیدهزمان را از ما خواهد گرفت و با افزایش جمعیت و تقاضا 

های زیست محیطی را به میزان کافی تدارک کنندگان در بخش شرب، بهداشت، کشاورزی و صنعت به سمتی خواهیم رفت که بتوانیم حقابهمصرف

 ببینیم و وظایف قانونی خود را انجام دهیم. 

 (6931 اسفند 91) ایمدیریت منابع آب با استفاده از روش کشت گلخانه

ای بته دلیتل   استان خبر داد و گفت: کشتت گلخانته  ای برای مقابله با خشکسالی در ای مرکزی؛ از ترویج کشت گلخانهمدیرعامل شرکت آب منطقه

 شود. وی ادامه داد: با وجودبر محسوب میهای آبمصرف آب جایگزینی مناسب برای کشتافزایش تولید محصول و کاهش قابل مالحظه 

http://barghab.ir/fa/news/میزان-هدررفت-آب-در-شبکه-توزیع-تهران-چند-درصد-است؟
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=55873
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=55933
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=55933
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=55933
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ای افتزود: ضترورت   آمتره  آید.مصرف آب یک ضرورت جدی به حساب میجویی در ای با هدف صرفهو بحران آب در استان کشت گلخانه خشکسالی

ایجتاب  قیق نیاز آبی گیاهان، عدم استفاده مطلوب و وجود محدودیت منابع آب و نیاز فزاینده جامعه به غذای بیشتر، متنتوع و مطلتوب تتر    برآورد د

 .وری آن نمایندجویی در مصرف آب و افزایش بهرههای مدیریتی نوین اقدام به صرفهتا مهندسین آبیاری با اعمال شیوهکند می

 (6931 اسفند 91) قرار دارد دیشد یدرصد از سطح استان تحت خشکسال 27

عمتده آب متورد    حوزه آب گفتت: ر استان زنجان د یشهر تیجمع یدرصد 911عامل شرکت آب و فاضالب استان زنجان با اشاره به پوشش  ریمد

-حلقه چاه آب متورد بهتره   996راستا  نیشود که در ایم نیتام ینیزم ریز یهاسفره قیاستان از طر یشهرها یهزار نفر 711بالغ بر  تیجمع ازین

فاضالب  یبهداشت یآوراستان تحت پوشش شبکه جمع یهادرصد از سطح شهر 34مطلب که  نیا انیبا ب یجزء قاسم رضایعل .ردیگیم رقرا یبردار

توسعه شبکه فاضالب  یبرا یبزرگ یهااستان گام یعال ریمد یهاتیباشد که با حمایم ترنیپائ یکشور نیانگیاز سطح م زانیم نیقرار دارد گفت: ا

 یدرصتد از ستطح استتان دارا    63در استتان استت و اکنتون     یبحران اساست  کی یخشکسال دهیکرد: پد حیتصر یو .شددر استان برداشته خواهد 

 باشد. یم فیخف یخشکسال زیدرصد ن 4و  دیشد یدرصد خشکسال 87متوسط ،  یخشکسال

 (6931اسفند 23) های استان مرکزی نسبت به سال گذشتهدرصدی بارش 56کاهش 

های این استان نسبت به سال گذشتته، گفتت: در حتال حاضتر     درصد بارندگی 16ای استان مرکزی با اشاره به کاهش مدیرعامل شرکت آب منطقه

های خشک و نیمته خشتک راهکتار مناستب     زیست و تغییر الگوی کشت در اقلیمپساب در بخش صنعت، کشاورزی، محیطنصب کنتور، استفاده از 

ای تاکید کرد: ترویج اصالح نظام آبیاری و تغییر الگوی کشتت از روش  آمرهاله . عزتوری از آب و اصالح الگوی مصرف خواهد بودبرای افزایش بهره

 .ای داشته باشیمغرقابی به سیستم نوین هر چند که مشکل است ولی تحقق آن در این حوزه بسیار ضروری خواهد بود و باید به این مهم توجه ویژه

 (6931اسفند 23) بررسی وضعیت کم آبی استان اصفهان و حوضه آبریز زاینده رود

آبی، جلسه مشترکی با حضور رییس مجلس های دولت برای سازگاری با کمرود و تأثیرات و برنامهآبی در حوضه آبریز زایندهبرای بررسی وضعیت کم

در این نشستت، وزیتر نیترو آخترین وضتعیت       اسالمی، وزیر نیرو، استاندار و نمایندگان استان اصفهان در مجلس شورای اسالمی برگزار شد.شورای 

رود و پیوستته منتابع آب حوضته آبریتز زاینتده     هتم های شورای هماهنگی مدیریت بهرود، تصمیمات و برنامهمنابع و مصارف آب حوضه آبریز زاینده

رود در ها در حوضته آبریتز زاینتده   براساس این گزارش، کاهش شدید بارندگی آبی در مورد این حوضه را تشریح کردند.ملی سازگاری با کمکارگروه 

وجتود آورده استت و   هایی را برای تأمین آب شرب، صنعت و کشاورزی در این منطقته بته  سال آبی جاری و کمبود منابع آب در این حوضه، چالش

جویی در مصارف آب شرب و صنعت، باشد. وزارت نیرو نیز در تالش است با اعمال صرفهر مصرف آب در این حوضه، الزم و ضروری میجویی دصرفه

 رسانی به هموطنان این منطقه ایجاد نشود.اختاللی در تأمین آب شرب و ادامه خدمت

 (6931اسفند 82) شودیم نیتام یاز منابع داخل زدیدرصد از آب استان  41تنها 

بته شتدت    یو هتم کمت   یفیمستمر هم از منظر ک یهایخشکسال لیبه دل زدیاستان  یمنابع آب داخل تیگفت : وضع زدی یعامل شرکت آبفا ریمد

قابتل   ریشرب استان غ یهازاین نی، تامدینمایم نیآب شرب ده شهر استان را تام ازیدرصد ن 61که بالغ بر  یبدون آب انتقال قاًیو تحق  دهید بیآس

استت کته بته     نییپا یمنابع آب به حد تیفیما ک یاز شهرها ی: در بعضکرد انیها بآب در شهرستان تیدر خصوص وضع یاسالم یعل .انجام است

 یادامته و حتت   دیت ، انتقتال آب با تیوضتع  نیت و با ا ستین سریآب شرب م نیتام یبرا یبدون اختالط با آب انتقال یوجه استفاده از منابع محل چیه

  .ستا ازمندین یکاف ، به بودجهزیکار ن نیا که توسعه میامتعارف شروع کردهریغ یهاآب یسازنیریرا از جمله ش یاقدامات اکند البته م دایپ شیافزا

 بازگشت به فهرست
 

http://barghab.ir/fa/news/27-درصد-از-سطح-استان-تحت-خشکسالی-شدید-قرار-دارد
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=56058
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=56063
http://barghab.ir/fa/news/تنها-40-درصد-از-آب-استان-یزد-از-منابع-داخلی-تامین-می-شود
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 ترین مناطقآب از هوا در خشکابزاری با قابلیت استخراج 
 های دارای هوای بسیار خشک نیز کارایی دارد.اند که در اقلیمهوا ابداع کرده محققان ابزاری را برای استخراج آب از

هایی همراه هستند. برای مثال برختی از  هوا وجود دارد اما اغلب آنها با محدودیتهای مختلفی برای استخراج آب از در حال حاضر روش

تواند در مناطقی که حتتی  می ولی این ابزار جدید ه انرژی بسیار باالیی نیاز دارنددرصد رطوبت بوده یا ب 11آنها مستلزم هوای با حداقل 

 .درصد رطوبت دارند، کار کند 91تا 

 درصد نیز کارایی دارد. 91محققان آمریکایی عالوه بر عدم نیاز به انرژی ورودی، در مناطق با رطوبت کمتر از با این حال سیستم جدید 

قبال طرح اولیه این سیستم را ارائه کرده بودند و حاال آن را با موفقیت توستعه داده  « برکلی کالیفرنیا»و  MITهای پژوهشگران دانشگاه

 اند.کردهو در بیابان آریزونا آزمایش 

 

ای ستاخته شتده کته در کنتار     هتای زنجیتره  است که از مولکتول  MOFیا « آلی -چارچوب فلزی»ای به نام هسته اصلی این ابزار، ماده

 دهند.دیگر ماده فوق متخلخلی را شکل مییک

ختود جتذب   ای است که در طول شب و از طریق منافذ روی سطح، حجم زیتادی از آب را بته   آلی به گونه -حی این چارچوب فلزیطرا

 شود.طیر برای جمع کردن آن استفاده میدر هنگام روز نیز از نور خورشید برای رها کردن آب و از یک دستگاه تقو  کندمی

عتالوه بتر   .تواند حتی در اقلیم خشک آریزونا کار کنتد و گروه سازنده آن، نشان داد که این اختراع میپذیر است این سیستم کامال کنش

 این نتایج به دست آمده حاکی از مقاومت باالی این سیستم در برابر آلودگی و ناخالصی است.

 
   ادامه خبر                لینک خبر

   تکنولوژی موضوع 

   https://www.sciencedaily.com منبع 

   2018/03/22 خبر تاریخ 

 بازگشت به فهرست
 

 

  

http://digiato.com/wp-content/uploads/2018/03/Extracting-Water-from-Air.jpg
http://digiato.com/wp-content/uploads/2018/03/Extracting-Water-from-Air.jpg
http://digiato.com/wp-content/uploads/2018/03/Extracting-Water-from-Air.jpg
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/03/180322103212.htm
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 های تجدیدپذیرگذاری در انرژیسرمایه
 

ظرفیت تولید انرژی خورشیدی در جهان از سوخت هتای فستیلی    8197در سال 

 7/8های تجدیدپذیر بتا مجمتوع   های جهانی در انرژیگذاریپیشی گرفت. سرمایه

ساله( باعث شده سهم  99)یک دوره  8197تا  8117تریلیون دالر طی سال های 

تبتدیل زبالته بته انترژی،     هتا و  تودهالکتریسیته تولید شده از باد، خورشید، زیست

درصتد بته    8/1های آبتی کوچتک از   انرژی زمین گرمایی، انرژی دریایی و نیروگاه

 درصد رشد کند.   9/98

های نتوین  گذاری جهانی در بخش تولید انرژیانرژی خورشیدی بیشترین سرمایه

 12ستابقه بتوده استت. دنیتا رکتورد      بتی  8197ست که این امر تا پتیش از  را دارا

تولید انرژی خورشیدی را ثبتت کترده استت کته بتیش از       جدید ظرفیت گیگاوت

همچنین، رشد جذب ای است. های فسیلی یا انرژی هستههای تجدیدپذیر، سوختفناوری دیگری از قبیل سایر انرژیافزایش خالص هر 

هتا استت. یکتی از    ستایر فنتاوری  درصتد بیشتتر از    92میلیتارد دالر رستیده کته حتدود      2/961گذاری در انرژی خورشیدی بته  سرمایه

را با سترمایه   -بیش از نیمی از ظرفیت جهان –گیگاوات  13سابقه سال گذشته، چین بود که ظرفیت بی های این افزایش درهنیرومحرک

کترد کته   اعتالم   8192ال در ست  "پتذیر جدیدهای تگذاری در انرژیروندهای جهانی سرمایه"گزارش اندازی کرد.  میلیارد دالر راه 1/26

 ها گسترش پیدا کند.  عث شده استفاده از این نوع انرژیهای برق خورشیدی و تا حدودی انرژی بادی باکاهش هزینه

ت. از ستال  میلیارد دالر فراتتر رفت   811ذیر از های نجدیدپالمللی در انرژیگذاری بینهشتمین سال متوالی بود که سرمایهسال گذشته، 

زیستت  گذاری شده است. رئتیس برنامته محتیط   زیست )سبز( سرمایهدوستدار محیط ر منابع انرژیدیلیون تر 1/8، در دنیا حدود 8114

دهتد کته چگونته الگتوی     گذاری بر انرژی خورشیدی نشان متی گوید: افزایش بی سابقه در سرمایهاریک سولهیم، میسازمان ملل متحد، 

هتای  گذاری بتر انترژی  وی می افزاید: سرمایهچه منافع اقتصادی به همراه دارد. ر تر از آن، این تغییرژی دنیا در حال تغییر است و مهمان

تجدیدپذیر باعث حضور بیشتر افراد در بخش اقتصادی می شود، ایجاد اشتغال می کند، کیفیت شغل هتا و در آمتدها نیتز افتزایش متی      

 است.یابد. انرژی پاک به معنی آلودگی کمتر، سالمت بیشتر و توسعه کم زیان تر 

میلیارد  6/986بیشترین سرمایه گذاری جهان را در انرژی های تجدید پذیر با  رکورد  8196به طور کلی، چین کشوری بود که در سال 

درصد رشتد بتا    947درصد در دنیا( انجام داده است. این مقدار همچنین در کشورهای دیگر نیز افزایش داشته است: استرالیا ) 39دالر )

میلیتارد دالر(. میتزان الکتریستیته     7/3درصتد رشتد بتا     987میلیارد دالر( و ستوئد )  6درصد رشد با  291الر(، مکزیک )میلیارد د 1/2

گیگاتن دی اکسید کربن شده است. این مقدار  2/9تولیدی توسط انرژی های تجدید پذیر در حال حاضر باعث پیشگری از انتشار حدود 

 برابری می کند.   ستم حمل و نقل ایاالت متحده آمریکاز سیبا کل دی اکسید کربن تولید شده ا

  ادامه خبر لینک خبر

 های پاکانرژی موضوع 

 https://www.sciencedaily.com منبع 
 2018/04/05 تاریخ خبر 

 بازگشت به فهرست

 

 

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/04/180405093247.htm
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 لندفیل ها )محل دفن بهداشتی زباله(: منبع آتی مواد خام
 زیستی، های محیطسودمند باشد. آلودگیتواند زیستی میاز نظر اقتصادی و هم از نظر محیطهم  ،های بازها و خاکچاللندفیل پاکسازی

ها روبرو هستتیم.  ی هستند که در دنیای کنونی با آنهای بزرگاز چالش اد خام، آب، غذا و انرژیسالمت و کمبود موعوامل تهدیدکننده 

زیستتی طتوالنی   ، علیرغم آنکه اثرات محیطهای برتر دفع زباله در دنیا هستندهای باز همچنان گزینهها و خاکچالدر عین حال، لندفیل

-فته یحیی جانی، دکترای علوم محیطاست. با این همه، طبق گای و شیرابه آلوده حائز اهمیت مدت آنها در قالب انتشار گازهای گلخانه

توانند برای تولید انرژی یا به عنوان مواد خام ارزشمند ها میاندهای خطرناک دفع شده در لندفیلزیست و مهندسی شیمی، بیشتر پسم

 در صنایع مختلف مجددا مورد استفاده قرار بگیرند.  

 رویکردی برای آینده –مدیریت لندفیل 

در رساله دکترا یحیی جانی، وی استخراج لندفیل را به عنوان ابزاری بترای  

کنتد. در نظتر گترفتن    ل بهینه اقتصاد چرخشی پیشنهاد متی رسیدن به مد

ستت کته   پسماند لندفیل به عنوان یک منبع بالقوه و نه یک معضل آنچته ا 

 درصتد  11بتیش از  "پردازد. به گفته جانی: یحیی در تحقیق خود بدان می

توانند برای تولید انترژی  ها میها و خاکچالاز پسماند دفن شده در لندفیل

بازیابی شوند یا به عنوان مواد خام اولیه مورد استفاده مجدد قرار گیرند. به 

هتا را بته   تتوان آن ها به عنوان زباله، میجای رهاسازی این مواد یا تلقی آن

 .  "گرفتعنوان منابع ثانویه در صنایع مختلف به کار 

 211/9درصد )به عبتارت دیگتر،    61، 8197به گفته اتحادیه اروپا در سال 

جانی در رساله ختود بیتان   شود. ها ختم میان این اتحادیه در سال به لندفیلمیلیون از شهروند 111میلیون تن( از زباله تولیدی توسط 

عاقبا کاهش رویه منابع طبیعی در زمین و متجمله کاهش مصرف بی دمندی دارد ازکند که استخراج مواد ارزشمند از زباله اثرات سومی

پاکسازی این شوند. خود منجر به آلودگی منابع آبی میهای آلوده که اکسیدکربن و نیز کاهش شیرابهای مانند دیانتشار گازهای گلخانه

ایج رساله جانی این ضرورت را آشکار کرد که به شود. نتمنفی بر سالمت انسان و محیط زیست میها باعث کاهش چشمگیر اثرات مکان

زیستت  ا معضلی برای سالمت انستان و محتیط  هها و خاکچالنگاه شود. به عبارت دیگر، لندفیلزباله دفع شده به چشم یک منبع ثانویه 

 توان مواد خام اولیه استخراج کرد. ها میخایر بانکی آینده هستند که از آننیستند، بلکه ذ
 

 ادامه خبر رلینک خب

 مدیریت پسماند موضوع 

 https://www.sciencedaily.com منبع 
 2018/03/23 تاریخ خبر 

 بازگشت به فهرست
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 خارجیمهم ترین اخبار کوتاه 

Fertilization drives global lake emissions of greenhouse gases 

New research shows that lake size and nutrients drive how 

much greenhouse gases are emitted globally from lakes into 

the atmosphere. Greenhouse gases released into the 

atmosphere drive global climate change. Although carbon 

dioxide is the most well-known greenhouse gas, methane 

and nitrous oxide, which are also emitted from lakes, could 

be far more devastating because they have much greater 

warming potential. "Our work shows conclusively that 

methane, which is emitted from lakes in bubbles, is the dominant greenhouse gas coming from lakes 

and surface waters globally," said lead author Tonya DelSontro, now a researcher at the University 

of Geneva. "The greener or more eutrophic these water bodies become, the more methane is 

emitted, which exacerbates climate warming." The authors also offer some relatively simple things 

people anywhere can do to protect the water in their community:  

 Decrease fertilizer application on urban and agricultural land 

 Maintain large buffer or filter strips of vegetation that intercept stormwater runoff 

 Manage septic systems to ensure they work effectively 

 Keep streets and curbs clean 

 بخشند ها را شدت میاچهای از دریلخانهکودهای شیمایی انتشاز گازهای گ

لیانه از ای ستا کننتد چته میتزان گازهتای گلخانته     مشخص متی و میزان مواد مغذی ها دریاچههند که وسعت دتحقیقات جدید نشان می

تترین  شتده اکسیدکربن شناختهگرچه دیشود. سفر باعث تغییر اقلیم در جهان میشوند. ورود این گازها به اتمها وارد اتمسفر میدریاچه

هتا  تر هستند چترا کته اثتر گرمایشتی آن    شوند که مخربها منتشر مینیتروژن مونوکسید نیز از دریاچه ای است، متان و دیگاز گلخانه

ه متتان منتشتر   دهنتد کت  تحقیقات ما نشان می" گوید:می باشد. تونیا دلسنترو، نویسنده مسئول و محقق دردانشگاه ژنور بیشتر میبسیا

. هرچته ایتن   شتوند های سطحی منتشتر متی  ها و آباست که در سراسر دنیا از دریاچه ایترین گاز گلخانهها غالبریاچهشده از حباب د

نویسندگان همچنتین  . "کندردد که گرمایش جهانی را تشدید میگری منتشر میشوند، متان بیشتهای آبی سبزتر یا یوتروفیک میپهنه

 های محلی انجام دهند:  ند که مردم برای حفاظت از آبکنای را پیشنهاد میراهکارهای ساده

 های شهری و کشاورزیکاهش مصرف کود )شیمیایی( در زمین 

 های ناشی از طوفان به داخل پهنه آبییاهان جهت ممانعت از ورود روانابایجاد و حفظ یک بافر یا خطوط حفاظ از گ 

 هارد بهینه آنجهت اطمینان از عملک های فاضالب )سپتیک(مدیریت سیستم 

 روهاها و پیادهپاکیزه نگه داشتن خیابان 

 

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/03/180326090310.htm
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Weather phenomena such as El Niño affect up to two-thirds of the world's harvests  

Large-scale weather cycles, such as the one related to the El 

Niño phenomenon, affect two-thirds of the world's cropland. In 

these so called climate oscillations, air pressure, sea level 

temperature or other similar factors fluctuate regularly in areas 

far apart in a way that causes rain and temperature patterns to 

shift significantly. 'During recent years, researchers' ability to 

predict these oscillations has improved significantly. With this 

research, we highlight the potential of utilizing this improved 

forecasting skill in agricultural planning. This could improve the resilience of agriculture to climate 

related shocks, which can improve food security in many areas across the globe', says Matias Heino, 

a doctoral candidate at Aalto University 

 دهند زی در جهان را تحت تاثیر قرار میمحصوالت کشاورو دو سوم از ننیهای جوی همانند الپدیده

دهند. در چنین نوسانات اقلیمی، فشار نینو دو سوم از مزارع دنیا را تحت تاثیر قرار میی بزرگ مقیاس جوی مانند پدیده الهاچرخه

ل توجه در الگوی د موجب تغییرات قابکنند که خوتناوبا در مناطق دوردست تغییر میهوا، دمای سطح آب و سایر پارامترهای مشابه م

اخیر، توانایی دانشمندان در  هایطی سال"گوید: باره میی دکترا در دانشگاه آلتو در اینشود. ماتیاس هینو، دانشجوبارش و دمایی می

بینی برای ی از مهارت پیشمنددر این تحقیق، ما از امکان بهره بینی این قبیل نوسانات به میزان قابل توجهی افزایش یافته است.پیش

شود که به نوبه خود می های اقلیمیآوری کشاورزی در برابر شوکچنین امری موجب افزایش تابریزی زراعت استفاده کردیم. برنامه

 . "باعث بهبود امنیت غذایی در بسیاری از مناطق جهان خواهد شد

 

Vegetation controls the future of the water cycle 

Researchers have found that vegetation plays a dominant role in Earth's water cycle, that plants will 

regulate and dominate the increasing stress placed on continental water resources in the future.This 

study highlights the key role of vegetation in controlling future terrestrial hydrologic response and 

emphasizes that the continental carbon and water cycles are intimately coupled over land and must 

be studied as an interconnected system. It also emphasizes that hydrologists should collaborate with 

ecologists and climate scientists to better predict future water resources. 

 کندگیاهی آینده چرخه آب را کنترل میپوشش 

د؛ گیاهان تنش آتی وارد بر منابع آبی ابل انکاری در چرخه آبی زمین داراند که پوشش گیاهی نقش غیرقرسیدهمحققان به این نتیجه 

در آینده  زمینکره  یدی پوشش گیاهی در کنترل پاسخ هیدرولوژیکیکنند. این مطالعه نقش کلسراسرجهان را تنظیم و مدیریت می در

آب و کربن در زمین کامال با یکدیگر ادغام شده و بایستی به عنوان یک سیستم در هم های کند و تاکید دارد که چرخهبررسی می را

-ها و اقلیمتر آینده منابع آبی با اکولوژیستبینی بهموظفند برای پیشها شود که هیدرولوژیستیده بررسی شوند. همچنین تاکید میتن

 شناسان همکاری داشته باشند.
 

 به فهرستبازگشت 
 

 

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/03/180328120055.htm
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/04/180402160816.htm
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 نگاهی به وضعیت آب استان خوزستان
فراوانی آب، وسعت و باروری خاک و . رودهای کشاورزی در کشور از نقاط ممتاز به شمار میاستان خوزستان از جهت پتانسیل و قابلیت

های کشاورزی مکانیزه به ریزیای زرخیز و پربرکت تبدیل نموده که در صورت استفاده صحیح و برنامهتنوع طبیعی، این دیار را به جلگه

مربع در جنوب  کیلومتر 64117استان خوزستان با مساحت های کشاورزی تأمین نماید. تواند کشور را به لحاظ فرآوردهتنهایی می

براساس سرشماری عمومی  قرار دارد. این استان پنجمین استان پرجمعیت ایران است. اروندرودو  خلیج فارسدر کرانه  ایرانغربی 

زهره و بخش کوچکی -های کارون و جراحیاین استان در حوضه .نفر بوده استهزار  4791 ،9311 آن در سال جمعیت ننفوس و مسک

 از آن در حوضه کرخه است. 

باشد. متر میمیلی 361در این استان  11-16منتهی به سال ساله  41طبق گزارش شرکت مدیریت منابع آب متوسط بارش بلند مدت 

درصد تغییر  -91و  -41،  3، -48به ترتیب نسبت به متوسط بلند مدت  18-13و  13-14،  14-11، 11-16های آبی بارش سال

های لرستان شرقی و کوهستانی این منطقه که همجوار استانریزش برف فقط در زمستان و در بعضی نواحی شمال(. 9اند )نمودار داشته

و چهارمحال و بختیاری است، صورت 

در بیشتر نقاط آن  بارش اماپذیرد. می

. معموالً اوج شدبامیبصورت باران 

های بارندگی استان خوزستان در ماه

آذر تا اسفند است. این بارندگی سبب 

های جاری در باال آمدن آب رودخانه

 استان گردیده و از این نظر کمک نای

بسیار مؤثری به وضعیت کشاورزی 

 کند.می

 

بر اساس آخرین آماربرداری از منابع 

 میلیون مترمکعب در سال بوده است. 8/9391، 9314-11آب زیرزمینی این استان، میزان برداشت از آبهای زیرزمینی در سال آبی 

 9314-11به تفکیک منابع آنها، سال  خوزستانتعداد و میزان برداشت از منابع آب زیرزمینی استان  -9جدول 

عب(تخلیه ساالنه )میلیون مترمک تعداد نوع منبع  درصد تخلیه 

17/334 9126 چشمه )دهنه(  3/81  

43/9 3 قنات )رشته(  9/1  

67/123 91122 چاه عمیق و نیمه عمیق )حلقه(  6/74  

 911 9391197 99677 مجموع )منبع(

 شرکت مدیریت منابع آب 
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http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%AF
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درصد  7/4درصد در بخش کشاورزی،  6/19باشد. که از این میزان میلیون مترمکعب می 96181کل آب مصرفی در استان خوزستان 

 %13بوده که  م.م.م 91938درصد در بخش صنعت مصرف شده است. از طرفی مجموع مصرف بخش کشاورزی  7/3در بخش شرب و 

دهد های این استان را نشان میکه این موضوع اهمیت و جایگاه رودخانه باشدهای زیرزمینی میابقی از آبهای سطحی و مآن از آب

)شرکت مدیریت منابع هزار تن بوده است.  94742هکتار و تولید آن  211681، معادل 14-11سطح زیر کشت آبی در سال 

 ی استان بدست آمده است(. های محدودهرف بصورت تقریبی از آمار مصارف در دشتآمار و اطالعات مصا -آب

 دهد.جدول زیر مقادیر مصارف از آب سطحی و زیرزمینی به تفکیک کشاورزی، شرب و صنعت را نشان می

 مقادیر مصارف و منابع تامین آب به تفکیک کشاورزی، شرب و صنعت در استان خوزستان  - 8جدول 

 کل منابع آب زیرزمینی آب سطحیمنابع  

 درصد میلیون مترمکعب  درصد میلیون مترمکعب  درصد میلیون مترمکعب  نوع مصرف

 1916 91938 21 111 18 94933 کشاورزی

 417 771 9914 934 418 641 شرب

 317 692 316 48 312 176 صنعت 

 911 96181 911 9971 911 91314   جمع

 21-11مطالعات بهنگام سازی بیالن منابع آب منتهی به سال  -شرکت مدیریت منابع آب

-دهد. همانطور که در نمودار مشاهده میسال اخیر را نشان می 93های استان خوزستان طی ، تغییرات حجم مخازن آبخوان8نمودار 

 93میلیون مترمکعب بوده است. طی  119به میزان  26-27شود در کل تغییرات حجم، روند کاهشی داشته و بیشترین تغییر در سال 

 ایم.میلیون مترمکعب کاهش حجم مخازن را شاهد بوده 9961سال اخیر در مجموع 

 

 
 9314-11تا  9329-28های استان خوزستان از سال آبی تغییرات تجمعی حجم مخازن آبخوان -8نمودار 

های اخیر و با درنظر گرفتن سهم با توجه به کاهش بارش طی سال ریزی برای این استانبنابر گزارش وزارت نیرو، حجم آب قابل برنامه

 زیست به تفکیک برداشت از منابع آب سطحی و زیرزمینی برای مصارف کشاورزی، شرب، صنعت و فضای سبز به ترتیب حدود محیط
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 79/4که حدود  9311ن در سال میلیون مترمکعب خواهد بود. با توجه به جمعیت این استان براساس مرکز آمار ایرا 276و  1212

مترمکعب سرانه ساالنه آب  9711مترمکعب خواهد بود. طبق شاخص فالکن مارک مقدار  8871میلیون نفر بوده، سرانه آب حدود 

 بعنوان شاخص تنش معرفی شده است که این عدد برای این استان بیش از این مقدار  است. 

میلیارد مترمکعب بوده که تا پایان  1/84، حجم کل مخازن سدهای این استان حدود طبق آمار و اطالعات شرکت مدیریت منابع آب

میلیون مترمکعب، پر بوده است. این میزان نسبت به میزان  98474درصد این حجم معادل  19حدود  9316-17اسفند ماه سال آبی 

 درصد کاهش یافته است.  96مشابه سال گذشته خود 

 83/98/16تا تاریخ  جاری وضعیت مخازن سدهای استان خوزستان از ابتدای سال آبی - 3جدول 

ردی

 ف
 سد

 وضعیت مخزنی )م.م.م( کل حجم آب خروجی  )م.م.م( کل حجم آب ورودی

سال 

 جاری

سال 

 قبل

درصد 

 تغییرات 

سال 

 جاری

سال 

 قبل

درصد 

 تغییرات 

حجم سال 

 جاری 

حجم 

 سال قبل

حجم 

کل 

 مخزن

درصد 

پربودن 

 سال جاری

درصد 

 تغییرات 

 4کارون  1

2067 3425 -40 2791 3770 -26 

1633 1645 2237 73 -1 

 37- 47 2736 2032 1286 3کارون  2

 34- 45 2416 1650 1087 شهید عباسپور 3

 4- 89 257 239 229 مسجد سلیمان 4

 4- 51 4667 2467 2380 گتوند علیا 5

 کرخه 6
1194 1200 -1 1665 1635 2 

2733 3294 5256 52 -17 

 3- 52 2838 1526 1476 سیمره 7

 10- 47 2670 1391 1255 40- 2276 1369 35- 2069 1350 دز 8

 33- 25 1188 441 297 37- 477 300 63- 448 167 مارون 9

 19- 38 258 121 98 21 50 60 18- 44 36 جره 10

 16- 51 24459 14806 12474 25- 8208 6185 33- 7186 4814 جمع 11
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 های کوهستانی قنات روباز در مسیل احداث فرهنگ سنتی آب :
استفاده از تجربیات های اخیر و افزایش جمعیت تدابیر علمی جدید با مدیریت منابع آب شیرین و قابل شرب با توجه به بروز خشکسالی

های آب و فاضالب روستایی طلبد. تامین آب شرب روستاهای موجود در مناطق کوهستانی از دغدغهآوری قدیمی و سنتی را میو فن

-های آب زیرزمینی با حفر چاه میهای ارائه شده، تجمیع روستاها در دشت و تامین آب شرب آنها از طریق سفرهاست. یکی از طرح

شود. همچنین پمپاژ از دشت به های زیرزمینی و کاهش امنیت در مناطق کوهستانی مین روش باعث افت سطح ایستایی سفرهباشد. ای

ای دارد. شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان رضوی با استفاده از تجربیات قنات به ارتفاعات هزینه انتقال و نگهداری قابل مالحظه

ها، در پشت سدهای زیرزمین، های قدیمی و حاشیه رودخانهدرن، اقدام به حفر قنات روباز در مسیلروش سنتی و تلفیق آن با صنعت م

 روستا به روش ثقلی و سیفونی تامین گردیده است.  11در مناطق کوهستانی نموده است. با این روش آب شرب 

پشت سد زیرزمینی توسط حفاری و پمپاژ چند  پس از مطالعات مخزن آب زیرسطحی دراحداث قنات روباز پس از مطالعات مخزن آب 

شود. در صورت مناسب بودن جریان زیرسطحی، حفر یک کانال به عمق سنگ کف با شیب مناسب منتهی به یک چاه گمانه نجام می

نوات یابد. این قشود سپس با احداث منهول آب به حوضچه انتقال میبند، توسط بیل مکانیکی اجرا میحوضچه در پشت پرده آب

های زیرزمینی گردد و از کاهش سطح ایستایی آبهای ترسالی مجدا آب استحصال شده جایگزین میتجدیدشونده بوده و در ماه

 نماید.جلوگیری می

های قدیمی و آبهای زیرسطحی در جهت شیب هیدرولیکی زمین در طول مسیل

جریانات با برخورد یابند. این ها از سمت ارتفاعات به طرف دشت جریان میرودخانه

بند، در داخل رسوبات آبرفتی تجمع به سدهای زیرزمینی یا به اصطالح پرده آب

های دهند. این مخازن در ماهرزمینی را تشکیل میییافته و مخازن غنی از آب ز

های خشک سال گردند و در ماهبند ظاهر میترسالی به شکل چشمه، روی پرده آب

بند، مخزن غنی از شود ولی در پشت پرده آبناپدید میبا کاهش سطح آب، چشمه 

بند سازندی رسوبی یا آذرین است که امتداد آب زیرزمینی وجود دارد. پرده آب

 مسیل یا آبراهه را قطع نموده و باعث باال آمدن سنگ کف شده است.

 های روباز معموال در بستر رودخانه حفر شده و خاک ریختهبا توجه به اینکه قنات

ریز است/ف در اولین سیل، امکان حفر مجدد کانال و شده روی کانال قنات دست

تخریب قنات وجود دارد. جهت حفظ قنات اقدام به احداث گابون در عرض رودخانه 

متر )یک  8متر و ارتفاع  3ها معموال به عرض گردد. این گابیونو امتداد قنات می

 شود.ودخانه( طراحی میمتر داخل بستر و یک متر باالتر از سطح ر
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 مفهوم شورورزی :آموزشیمطلب 

. باشدمی مقاومتی اقتصاد قالب در گذارانسیاست مهم اهداف از اساسی محصوالت در خوداتکایی و کشاورزی بخش در تولید افزایش

 خاک و آب منابع کمی و کیفی نزولی روند شاهد محدود، منابع این از ناصحیح برداریبهره و آبی منابع محدودیت دلیل به که آن حال

 و آب وریبهره افزایش آبیاری، مدیریت. است متصور بحران این با مقابله برای متعددی راهکارهای. هستیم کشور مختلف مناطق در

 تغییر دیگر راه. دارد تکیه مناسب نسبتاً یا و مناسب آب منابع از استفاده بر که باشند،می راهکارها این جمله از کشت الگوی تغییر

 .باشند می دنیا در شورزیست کشاورزی و شورورزی مبنای آب منابع این. است کشور در شور آب عظیم منابع به نسبت نگرش

 پنبه، قند، چغندر جو، گندم،. شوندمی برداریبهره کشاورزی بخش در شوری مختلف درجات با خاک و آب منابع حاضر حال در

. شوندمی کشت شرایط این در قبول، قابل عملکرد کاهش با که هستند شوری به مقاوم نیمه محصوالت ترینمهم از پسته و نخیالت

از  اعم باغی و زراعی محصوالت تولید برای شور بسیار خاک و آب منابع از برداری بهره از عبارت شورزیست کشاورزی

 .است زیستشورغیر و شورزی

 توانمی را کشور ساحلی نوار در آب عظیم منابع و کشاورزی هایآب زه شور، زمینی زیر و سطحی هایآب از توجهی قابل حجم وجود

. باشدمی تولید در شور بسیار خاک و آب منابع از استفاده برای روشی شورورزی. برد بکار تولید افزایش راستای در فرصتی عنوان به

 هایحلقه از یکی. کرد خواهد باز شور بسیار هایآب از استفاده با کشاورزی محصوالت تولید و توسعه در را افقی شورورزی هایروش

 پتانسیل از استفاده با شور هایمحیط در کار و کشت هایسیستم روش این در. باشدمی شور آب منابع با گیاهان تولید شورورزی

 (.9 شکل) است مدنظر خاک و آب مدیریتی هایروش بهبود نیز و شور شرایط در رشد برای شورزیست گیاهان

 
 

 

 )منبع: مرکز ملی تحقیقات شوری( شورورزی و شورزیست کشاورزی اجزاء –9 شکل

 
 
 

شورورزی

آبزی پروری

جلبک

دام

خدمات زیست 
محیطی

کشاورزی 
شورزیست

گیاهان زراعی و 
باغی متحمل به 

شوری

مدیریت منابع آب  
و خاک شور

گیاهان 

 شورزیست

 شوری آب آبیاری
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 کنترل پروری،آبزی ،(پروتئینی روغنی، های دانه علوفه، تولید خصوصاً) کشاورزی بخش در تولید افزایش منظور به توانمی شورورزی از

 شورزیست گیاهان پتانسیل و نیست پذیر امکان مناسب با کیفیت آب منابع از استفاده که مناطقی در گیاهی پوشش بهبود با ریزگردها

 .نمود اقتصادی استفاده کربن ترسیب در

 شورورزی تعریف

 مبحث این در ولی. شودمی برده بکار شورورزی اصطالح برای متفاوتی تعاریف مختلف کارشناسان دید از و علمی مختلف منابع در

 .است شده تعریف "شور هایمحیط از پایدار و اقتصادی برداری بهره" عنوان به خالصه طور به شورورزی

بمنظور تأمین امنیت غذایی و بهره برداری از منابع خاک و آب شور در شرایط محدودیت منابع آب شیرین، تغییرات اساسی و قابل 

 توجهی در کشاورزی و تولید بذر الزم است.  

توان کشور را میظیم آب در نوار ساحلی های کشاورزی و منابع عآبهای سطحی و زیر زمینی شور، زهوجود حجم قابل توجهی از آب 

آب و خاک  برای استفاده از منابع( روشی Saline Agriculture) به عنوان فرصتی در راستای افزایش تولید بکار برد. شورورزی

 شود.تعریف می "های شوربرداری اقتصادی و پایدار از محیطبهره"ر خالصه به عنوان باشد و به طوبسیار شور در تولید می

. در این های بسیار شور ایجاد خواهد کردحصوالت کشاورزی با استفاده از آبفضای جدیدی را در توسعه و تولید م های شورورزیروش

شد در شرایط شور و نیز بهبود روشهای شور با استفاده از پتانسیل گیاهان شورزیست برای رهای کشت و کار در محیطروش سیستم

 های مدیریتی آب و خاک مدنظر است. 
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