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 دهد دولت برای اشتغال سبز برنامه می

 
 

زیست ضمن تاکید بر اهمیت توسعه رئیس سازمان حفاظت محیط

پایدار و مبارزه با آثار تغییر اقلیم، گفت: برنامه اشتغال سبز بزودی 

معصومه ابتکار در کنفرانس  از سوی دولت ارائه خواهد شد.

 روپا، اظهارداشت: اقتصاد کمبلندپایه تغییر اقلیم ایران و اتحادیه ا

های جمهوری اسالمی کربن و اقتصاد سبز و توسعه پایدار از برنامه

 ایران است.

وی افزود: با توجه به اهداف برنامه ششم توسعه ایران که به تازگی 

هایی برای همکاری با اتحادیه اروپا در ریزیشروع شده برنامه

و با توجه به وضعیت ایم موضوع توسعه پایدار در نظر گرفته

ای که ایران دارد، همکاری برای حفاظت از زمین اقلیمی شکننده

 و مقابله با تغییر اقلیم با اتحادیه اروپا بسیار حائز اهمیت است.

ابتکار با بیان اینکه دولت اهداف بسیار قوی برای دستیابی به 

اقتصاد سبز تعریف کرده گفت: دولت یازدهم از همین رو خود را 

های روشن زیست نامگذاری کرده تا استراتژیه نام دولت محیطب

زیست ایران رقم بخورد و با برای ارتقای استانداردهای محیط

زیست در کنار اقتصاد قرار گرفته وجود مشکالت اقتصادی، محیط

 های کشور شمرده شده است.و جزو اولویت
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 ادامه سرمقاله
برد و کاهش منابع آبی را نیز به ی از کشورهای درحال توسعه است که از اثرات منفی تغییر اقلیم رنج میابتکار تصریح کرد: ایران یک

های خوزستان و سیستان و کند و با افزایش دما همچنین پدیده گرد و غبار به ویژه در جنوب کشور و استانطور جدی احساس می

غبار ایران منشا خارجی دارد که از عراق، عربستان سعودی و مرز سوریه و اردن  درصد گرد و ۷۵وی تاکید کرد:  بلوچستان مواجه است.

المللی تبدیل شده است بنابراین یکی از اثرات منفی تغییر اقلیم که ایران ای و بینگیرد. گرد و غبار به یک مسئله مهم منطقهنشات می

 دهد آسیب به اقتصاد و سالمت است.را نیز تحت تاثیر قرار می

ای به مسائل انطباق و سازگاری و ها و گازهای گلخانهئیس سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: باید در کنار کاهش انتشار آالیندهر

المللی درباره ریزگردها مان ملل متحد، اولین کنفرانس بینآوری نیز توجه کنیم. خوشبختانه در نتیجه تالش های مشترک ما با سازتاب

فزود: این جلسه از نظر هدفابتکار ا رگزار خواهیم کرد و امیدواریم اتحادیه اروپا نقش مهمی را در این کنفرانس ایفا کند.را در ایران ب

با آثار تغییر اقلیم  هایی که همراه با جامعه جهانی برای مقابلهگذاریداریم بسیار مهم است؛ هدف هایی که در برنامه ششم توسعهگذاری

وی  هایی که از طرف اتحادیه اروپا مطرح شده این نشست اهمیت زیادی خواهد داشت.به ویژه با توجه به همکاریایم؛ تعریف کرده

زیست در ای که در حوزه حفاظت محیطایران و با توجه به مراکز منطقه های جمهوری اسالمیدکرد: در منطقه با توجه به ظرفیتتاکی

آورد ستی در به دنبال میال دارد. همچنین با توجه به اهمیتی که آثار تغییر اقلیم بر صلح و دوایران داریم این اجالس آثار مهمی به دنب

 نیز جلسه مهمی خواهد بود.

کنیم، برای تحقق رشد محیطی حرکت میبه سمت تحقق اهداف اقلیمی و زیستابتکار گفت: امیدواریم با مشارکت مردم در عین اینکه 

ای فرابخشی ت را ارائه خواهیم کرد که برنامهوی افزود: بزودی برنامه اشتغال سبز دول موثری برداریم.های رشد سبز گاماقتصادی و 

 زیست را فراهم کند.های مرتبط با محیطواریم این برنامه اشتغال در حوزهاست و امید

 

 

 

 

 

 

 
 

  ادامه خبر لینک خبر
 گذارییاستس موضوع 

 پایگاه خبری تحلیلی آب ایران منبع 

 11/02/96           تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست 
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 اصفهان تنها شهر ایران است که به ورشکستگی آبی رسیده است

،گفت: اصفهان تنها شهر ایران است که از راژدی منابع آب مشاع مواجه هستیمأکید بر این که در ایران با تلندن با ت کالج استاد امپریال

 مرز بحران گذشته و به ورشکستگی آبی رسیده است.

پاسخ با موضوع  ، جلسه پرسش وای اصفهانروابط عمومی شرکت آب منطقهبه گزارش 

در ” یوسته منابع آب در حوضه زاینده رودهای مدیریت جامع و به هم پراهکارها و چالش“

-رسانی و شفافهدف اطالعکه با در این جلسه  الن کنفرانس این شرکت برگزار شد.س

ارشناسان و مدیران شرکت آب سازی و ارتقای آگاهی عمومی با حضور جمع کثیری از ک

  زیست در دستور اقدام قرار گرفت.ای، جهاد کشاورزی و محیطمنطقه

رود در های منحصربه فرد حوزه زایندهدر این جلسه، تصریح کرد: پیچیدگیی کاوه مدن

وی  گاه به تعادل نرسد.این حوضه هیچسطح کشور باعث شده است که بیالن منابع آب 

 ایم.ردهایم و ریشه ای آن را بررسی نکیم فقط به نشانه یک مشکل پرداختهکنی که فقط درباه کمبود آب صحبت میبیان داشت: تا زمان

افزود: انتقال آب  کنیم، یک برنده و یک بازنده خواهیم داشت،بی تنها به آب فکر میوی با بیان اینکه زمانی که در داد و ستدهای آ

ه خود شود و ابزاریست که در جایگاهای مهندسی محسوب میسازی آب دریا جزء طرحمانند سدسازی، برداشت آب از چاه و شیرین

 توانند مفید باشند ولی اتکاء محض به آن به عنوان یک راه حل منفرد مردود است.ت کم آبی میبرای رفع مشکال

کند چنانچه یک ورند آنست که وابستگی را زیاد میآهای انتقال آب بوجود میاین متخصص آب اضافه کرد: یکی از مشکالتی که طرح

 ماست مجبور شویم برای بدست آوردن آنچه قبالٌ به عنوان حق برای زمانی ممکن است بخاطر یک سری مسائلی که خارج از اختیارات

تگی را به عقب برگردانید توانید این وابساین شرایط فکری است که دیگر نمی مدنی تصریح کرد: در زنی کنیم.شده چانهما محسوب می

دهد همه چیز رو تفاقاتی که در دنیای سیاست رخ میت اوی با بیان اینکه بعضی اوقا شده را به حالت اولیه برگردانید.های داده و توسعه

ای اصفهان از مرز حوضه جغرافیایی به مرزهای سیاسی عوض شدن حوضه استحفاظی آب منطقه ریزد ،اذعان داشت: چنانچهه هم میب

کی یدیریتی و تکنولوژم وی مدیریت منابع آب در کشور را گرفتار سه چالش اصلی حاکمیتی، به شدت به این معظل دامن زده است.

شکالت باید به دانست و توضیح داد: بسیاری از مشکالت به بخش آب تحمیل شده است و اکنون با شرایط موجود در راستای حل م

-خاذ راهکارهایی برای افزایش بهرهات و بخصوص در بخش کشاورزی باشیم. های مختلفوری اقتصادی آب در بخشدنبال افزایش بهره

 ای را توجیه پذیرتر کند.تواند انتقال آب بین حوضهت صنعتی میافزوده محصوالت کشاورزی و تولیداوری و ارزش 

شود ، گفت: لی زاینده رود در کشور صحبتی نمیوی با اشاره به اینکه در مباحث علمی و تخصصی راجع به نقش و جایگاه و منافع م

بیاوریم با این موضوع رو  خواهیم آب را به این منطقهدچار کمبود آب است میزاینده رود وقتی تنها به این دلیل که کشاورزی حوضه 

شویم که جاهای دیگر هم برای کشاورزی آب کم هست ولی آیا یک قطره آب در حوضه زاینده رود همان ارزشی را دارد که در برو می

وی اصفهان را ونیز ایران  ورقم روی کاغذ نیاورده است.استان خوزستان و چهار محال دارد؟ کسی این موضوع را بررسی نکرده و با عدد 

 .، اصفهان بدون زاینده رود هم بی معناستر که لندن بدون تایمز معنی نداردخواند و گفت : همان طو

  ادامه خبر  لینک خبر

 گذاریسیاست وع موض

 ایگاه خبری تحلیلی آب ایرانپ منبع 

 03/02/1396 تاریخ خبر 
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 نباید به آب مجازی به عنوان راهکار نگاه کرد 

المللی آب مجازی که در اتاق بازرگانی یان در دومین روز از کنفرانس بینچحمید چیت

کشورها گفت: مطمئن برگزار شد ضمن اشاره به جایگاه آب مجازی در اقتصاد  ایران

المللی این کنفرانس زمینه مناسب و های ملی و بینانههستم با ادامه کار دبیرخ

 هوشمندانه برای استفاده از مفهوم آب مجازی را خواهیم یافت.

وی افزود: در نیم قرن اخیر ایران هم مانند کشورهای دیگر با مشکالتی از قبیل کمبود 

کاهش شاخص کیفیت آب روبرو شد. رشد جمعیت،  منابع آب، خشکسالی و آلودگی و

افزایش شهرنشینی و گسترش صنایع، توسعه کشاورزی در اراضی خشک و نیمه خشک و 

 زیست فشارهای زیادی را بر کمیت و کیفیت منابع آبی کشور وارد کرد.ر آن تشدید دخالتهای بشر در محیطعالوه ب

ای نه چندان دور به یکی از چالشهای اصلی در آینده  یفی و کمی تامین آب راظر کوزیر نیرو تصریح کرد: محدودیت منابع آب از ن

متر مکعب به ازای هر نفر در سال مانند بسیاری از کشورهای منطقه در مرحله تنش آبی  1۴۵0کشور تبدیل خواهد کرد. ایران با سرانه 

 پذیر میزان برداشت و مصرف آب بسیار باالست و باید اصالح گردد. به گفته این مقام مسئول علیرغم سرانه پایین آب تجدید .قرار دارد

میلیمتر در سال  21۴سال اخیر به  ۸میلیمتر در سال در  2۴9  میزان بارش در کشور گفت: بارش متوسط باران ازبه وزیر نیرو با اشاره 

ت و بدین ترتیب کشور جزء کشورهای خشک تر از یک سوم متوسط بارش جهانی اسکرده است این مقدار بسیار پایین کاهش پیدا

 جهان محسوب می شود.

المللی آب مجازی گفت: باید دقت کرد تجارت آب مجازی برای از میان برداشتن فقر آبی و و با اشاره به اهداف کنفرانس بینوزیر نیر

ای از فشار بر روی ک بازه زمانی چند دههحدود و در یغذایی نیست، بلکه ابزاری است که استفاده از آن بصورت هوشمندانه به صورت م

 آب و ظرفیت تولید غذایی بردارد.

ی آن است که هر کشوری و هر حل اساسی به عنوان راهکار بنیادی و درازمدت نگاه کنیم. راهوی افزود: نباید به تجارت آب مجاز

 چاره کار تعادل بخشی به منابع و مصارف است. ید مصارف را تعریف و تنظیم کند.ای بر اساس ظرفیتهای اکولوژیک خود بامنطقه

های بسیاری الزم سیاستهای مدیریت آبی کشور مولفه چیان به کار گرفتن موفق تجارت آب مجازی از طریق جزئی ازبه گفته چیت

ادی بخش روستایی تواند بر ساختار اجتماعی و اقتصیرغم قدرت نهفته در این مفهوم میدارد. اعمال سیاستهای تجارت آب مجازی عل

واند باعث کاهش فعالیت در بخش کشاورزی شود بی تکشور را با چالش مواجه کند. می تاثیرات غیرقابل بازگشت داشته و امنیت غذایی

های هوشمندانه آب مجازی در صورتی که با برنامه وی تاکید کرد: واردات آنکه راه جایگزینی برای مازاد نیروی کشاورزی داشته شود.

 کننده را در معرض تهدید کشور صادر کننده قرار دهد.تواند کشور واردجام نشود میان

تواند به مولفه آب در واردات آب مجازی می وزیر نیرو با برشمردن تبعات تمرکز بر تجارت آب مجازی گفت: تمرکز بیش از اندازه بر

با  های اقتصادی کشور ایجاد کندده و چالشهای جدیدی در برنامهن شاجرت روستاییاههای دیگر مانند اشتغال و منادیده گرفتن مولفه

 های آب مجازی توجه شود.ریزیشده ضروری است با دقت به برنامه توجه به موارد ذکر

  ادامه خبر  لینک خبر

 مدیریت آب موضوع 

 آب ایرانایگاه خبری تحلیلی پ منبع 

 11/02/96تاریخ خبر       

 بازگشت به فهرست
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 قطع انبوهی از درختان برای احداث دریاچه چیتگر

هایی که اذهان عمومی را بیشتر به سمت مدیریت شهردار تهران در دوره دوم حضور خود در مدیریت شهری تهران و اجرای پروژه

ای که ظاهری زیبا دارد اما ابهامات و اتهاماتی ک دریاچه مصنوعی در غرب تهران را کلید زد، دریاچهشهری بچرخاند، اجرای ی

 کشد.وهی از درختان را به دوش میدرخورتوجه از جمله قتل انب

که جز کلنگ احداث دریاچه چیتگر را زد درحالی ۸9محمدباقر قالیباف در سال 

نبود و در طرح جامع هم  22ی در منطقه وساز دیگرچند آپارتمان حوالی آن ساخت

هزار نفر بارگذاری جمعیت دیده شده  200به اذعان اعضای شورای شهر تهران تا 

نواز، جنگلی ای چشمبود اما آنچه امروز در این منطقه شاهد هستیم، فارغ از دریاچه

. ترشدن هستندهاست که گران و بدون سرانه خدماتی همچنان در حال بزرگاز برج

ای با کاربری تفرج های تهران و پهنه ویژهشعنوان شای که بهارت دیگر منطقهعببه

تنها برای تأمین  و گردشگری و البته خدماتی در نظر گرفته شده بود، حاال نه

 .انده استهای اساسی خود از جمله تأمین آب موردنیاز خود منیازهای خود دچار مشکالت اساسی است، بلکه حتی در تأمین سرانه

دهد، مسئله تأمین آب موردنیاز اهمیت اصلی را تأثیر قرار میدرباره چنین پروژه مهمی که یک منطقه و بخشی از یک شهر را تحت

شدن کند و چرا درباره اخبار خشکدارد اما شهرداری تهران آب موردنیاز دریاچه چیتگر )شهدای خلیج فارس( را از کجا تأمین می

 ف دریاچه پاسخ روشنی وجود ندارد.های اطراسبز و پارکدرختان و فضای 

های گوید از شهردار تهران خواستیم تا درباره برداشت آبای به شهردار تهران، میمهر ماه سال گذشته، معاون وزیر نیرو در نامه

. اختالف نظر اداره آب و زیرزمینی برای کل شهر تهران از جمله دریاچه چیتگر رعایت و همکاری کنند اما توجهی نشده است

رسانی به درختان پارک چیتگر شد و درباره میزان آب مصرفی در پاییز سال گذشته منجر به اختالل در آب 22شهرداری منطقه 

شدن درختان با تأیید خشک 22های اجتماعی چرخید. اتفاقی که شهردار وقت منطقه شده در شبکهتصاویر این درختان خشک

اند و یک بار هم گفت اند و یک بار گفت درختان قدیمی بودهوت داد و یک بار گفت درختان دچار سرمازدگی شدههایی متفاپاسخ

فارس و بدهی داشتیم، آب را قطع کردند و درختان خشک شدند. در هر صورت درختانی که در این مدت جانشان فدای دریاچه خلیج

 .گیردیاچه همچنان دارد قربانی میفداییان این پروژه نیستند و این درپروژه فراملی شهردار تهران شد، اولین و آخرین 

شدن تدریجی درختان و فضای سبز های مختلف اطراف دریاچه چیتگر و خشکهای عرصهاگرچه شهرداری تهران درباره مکیدن آب

یر در مدیریت شهری اسناد چنین تخلفات و کند و در آینده نزدیک و تغیگاه اقرار به اشتباه نمیاین محدوده سبز و پر از باغ هیچ

هایی مانند شهرک چشمه هستند که در و مجموعه 22در شرایط فعلی این شهروندان منطقه  حالآید اما به هر اشتباهاتی بیرون می

 رسد.جایی نمی ها در حال نابودی هستند که صدایشان بهزبان در میان جنگلی از برجحال درختانی بیاند. درعینمعذوریت و سختی

 

 ادامه خبر لینک خبر

 آب مدیریت منابع موضوع 

 ایگاه خبری تحلیلی آب ایرانپ منبع 

 2۴/02/1396 تاریخ خبر 

 بازگشت به فهرست

 

 

http://www.waternews.ir/1396/02/قطع-انبوهی-از-درختان-برای-احداث-دریاچه/
http://www.waternews.ir/1396/02/قطع-انبوهی-از-درختان-برای-احداث-دریاچه/
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 توان از پایان دوره خشکسالی کشور صحبت کردهنور نمی

های حدی ه شده است، تغییر در دامنه پدیدهمعاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا گفت: یکی از اثرات تغییر اقلیم که در دنیا شناخت 

 .یابدها افزایش میدامنه سیالبها و است، بدین معنا که دامنه خشکسالی

های نسبتا مناسب در چند سال اخیر، اظهار کرد: هرچند میزان بارندگی ها در دو سه سال میدانی با اشاره به وقوع بارندگیرحیم 

دگی های اخیر نسبت به گذشته بهبود یافته، اما هنوز نمی توان گفت که دوره خشکسالی در کشور ما تمام شده است. چون آمار بارن

 دهد.ما همیشه با نوساناتی مواجه بوده است و بحث خشکسالی و تغییرات اقلیمی در روندها خود را نشان می

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا افزود: این افت و خیزها در میزان بارش و جا به جایی بین برف و باران همیشه در اقلیم ما وجود 

شود، در روند دست کم پانزده سال گذشته مورد پدیده تغییر اقلیم از آن یاد می حت عنوان اثرداشته است منتها آن چیزی که ت

ال داشته است. گراد و نیز تغییر در رژیم بارش را به دنبایش دمایی بالغ بر یک درجه سانتیارزیابی قرار گرفته است به نحوی که افز

 کشور صحبت کرد.توان از پایان دوره خشکسالی در بنابراین هنوز نمی

ه شده های شدید مواجه بودیم، تصریح کرد: یکی از اثرات تغییر اقلیم که در دنیا شناختن اینکه ما در سال جاری با سیالبوی با بیا

 یابد.ها افزایش میها و دامنه سیالباست، بدین معنا که دامنه خشکسالیهای حدی است، تغییر در دامنه پدیده

د: اقلیم ما یک اقلیم خشک و نیمه خشک است و باید با آن سازگار شویم. به هرحال کشور ما یک دوره ممتد میدانی خاطرنشان کر

ین دوره خشکسالی را خشکسالی را تجربه کرده است اما اگر در درازمدت یک تحلیل آماری صورت بگیرد، شاید بتوان گفت که ا

ه است. چون دو نظریه در بین کارشناسان وجود دارد؛ یک دسته معتقدند ایم و طبیعت به رفتار طبیعی خود بازگشتپشت سر نهاده

به  که این دوره شکست هیدرولوژیکی )دوره پانزده ساله خشکسالی( یک اتفاق طبیعی است اما در مقابل، گروه دیگر این پدیده را

 دهند.ای و افزایش دما نسبت میافزایش انتشار گازهای گلخانه

روند  این فعال که ایمگذاشته این بر را بنا نشود، مواجه مشکل با کشور اینکه برای ما: داد ادامه  امور آب و آبفامعاون وزیر نیرو در 

بینیم و خالف این ثابت شود، ما آسیبی نمیکنیم. چراکه اگر های خود را بر این اساس تدوین میریزیادامه خواهد داشت و برنامه

های الزم را انجام دادیم و نگذاشتیم زندگی عادی ریزیاقلیم درست باشد، ما برنامهما اگر نظریه تغییر تر خواهیم بود. اچه بسا آماده

بخش کشاورزی دیده شده است.  ها و نیزی مختلف از جمله تجهیزات، برنامههاکل مواجه شود. این آمادگی در بخشمردم با مش

 دیده تغییر اقلیم، خیلی کار شده است.طور که در دنیا روی بحث سازگاری کشاورزی با پهمان
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های خوبی که داشتیم، نگرانی از بابت تامین آب وجود دارد؟ ر تابستان امسال با وجود بارندگیوی در پاسخ به این پرسش که آیا د

سدها  خیره آب پشتگفت: خوشبختانه نگرانی خاصی در این زمینه وجود ندارد مگر در مناطقی که مساله ما به میزان بارندگی یا ذ

یل حل شود. اما مناطقی های بزرگی اجرا کنیم تا مساان که مشکل داریم و بایستی پروژههایی مثل کرممربوط نیست. مثال در استان

های گذشته به دلیل کمبود ذخیره آب سدها با مشکل کم آبی مواجه بودند، این مشکل مرتفع شده است. تنها سدی که که در سال

ایر سدها، امسال حال و روز خوبی ندارد، سد درودزن در استان فارس است. آنجا هم با مسووالن محترم استان هماهنگ بر خالف س

کردیم و اولویت را به تامین آب شرب دادیم و کشاورزی را محدود کردیم. سال گذشته به کشاورزان عزیز اطالعیه دادیم که امسال 

ا وضعیت به کشت بپردازید. این در حالی است که جنوب استان فارس خیلی پرباران بود ورودی آب خیلی کم است و شما متناسب ب

 هرچند مرکز این استان وضعیت خوبی نداشت.

میدانی افزود: خوشبختانه بقیه سدهای کشور از وضعیت خوبی برخوردارند و ما امیدواریم با کمک مردم با مشکل خاصی مواجه 

 ع توجه داشت که بین وضعیت ذخیره سدها و آب شرب تفاوت وجود دارد.نشویم. البته باید به این موضو

وی تصریح کرد: آب شرب ضمن اینکه تابع وضعیت ذخیره آب در سدها است، تابع تاسیسات انتقال آب هم هست. باالخره آبرسانی 

متر  2ای صورت گرفته با ظرفیت هاگر یک تصفیه خانه بر اساس طراحیگیرد. مثال از طریق یک سری تاسیسات صورت می به مردم

های کنیم، ظرفیت تاسیسات و قطر لوله دهد، چنانچه بیش از ظرفیت طراحی مصرفه، آب را در اختیار مردم قرار میمکعب بر ثانی

ره کنندگان عزیز به این موضوع توجه کنند که ذخیابراین خواهش من این است که مصرفانتقال جوابگوی تامین آب نخواهد بود. بن

 خوب آب در پشت سدها مانع از این نیست که به میزان مصرف توجه نکنیم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  ادامه خبر لینک خبر
 اقلیمغییر ت موضوع 

 پایگاه خبری تحلیلی آب ایران منبع 

 30/02/96           تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست 
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 کشاورزی بدون نیاز به خاک و خورشید

آکادمی علوم چین با همکاری موسسه گیاه شناسی این کشور یک مرکز تولید انبوه محصوالت گیاهی ایجاد کرده اند که در آن نیازی 

 رشید نبوده و روزانه یک و نیم تن محصوالت کشاورزی در این مرکز تهیه شده و به فروش می رسد.به وجود خاک و نور خو

در سده اخیر با آن رو به رو است، رشد سریع جمعیت و افزایش تراکم انسانی است. این موضوع از  یکی از مشکالتی که جامعه بشری 

شکل شده و از سوی دیگر روند مهاجرت و رشد شهرنشینی نیز سبب شده یکسو سبب شده است تا تامین نیازهای اولیه انسان دچار م

است تا روستاها و مراکز تولید محصوالت کشاورزی کمتر مورد اقبال قرار گیرند. عالوه بر تمامی این موارد، مشکالت دیگری مانند 

راهکارهای جدیدی برای تولید مواد  محدود بودن منابع آب و زمین های کشاورزی نیز سبب شده است تا پژوهشگران در پی کشف

غذائی باشند. تا کنون در این رابطه تالش ها و تحقیقات فراوانی صورت گرفته است که یکی از آن ها در کشور چین و در یک مرکز 

 ( قرار دارد.Sanan Sino-Science plant factoryعلمی به نام کارخانه علمی گیاهان سانان سینو )

ی کشاورزی و کارخانه تولید محصوالت این مرکز پژوهش ها

کشاورزی در حومه شهر هوتو در استان فوجیان قرار دارد. 

موضوع بسیار مهم در این کارخانه، ابداع و استفاده از روش های 

نوین و جدیدی است که بر اساس آن محصوالت گیاهی با 

کیفیت بسیار باال و بدون نیاز به نور خورشید و خاک تولید می 

پژوهشی موسسه گیاه  –این کارخانه و مرکز علمی  شوند.

شناسی چین و زیر نظر آکادمی علوم این کشور تاسیس شده 

است و با همکاری گروه سانان اداره می شود. در این مرکز، 

سیستم کنترل هوشمند و پیشرفته ای بر روند رشد گیاهان 

 نظارت داشته و تقریبا بسیاری از بخش های آن دارای تجهیزات

اتوماتیک است. در این کارخانه و با استفاده از فناوری های فوق الذکر، پژوهشگران موفق به تولید بیش از یک و نیم تن محصوالت 

کشاورزی در روز شده اند که در فضائی محدود و با استفاده از فناوری های مدرن امکان پذیر شده است. این محصوالت دارای تمامی 

و سالمت بوده و از سوی مراکز ذی صالح اجازه فروش آن در بازارهای مصرفی صادر شده و هم اکنون در بیش  استانداردهای بهداشتی

فروشگاه ویژه، امکان خریداری و تهیه این محصوالت وجود دارد. در کارخانه علمی گیاهان سانان سینو به جای خاک، ریشه  130از 

تمامی مواد مغذی مورد نیاز برای رشد گیاه بوده و از سوی دیگر با قرار دادن آن ها در  گیاهان در مایع ویژه ای قرار می گیرد که دارای

طبقات متعدد؛ حداکثر بهره وری از فضا انجام شده و روند رشد گیاهان به طور دائم مورد بررسی قرار می گیرد. چراغ های ال ای دی 

ز این گیاهان برای رشد را بر عهده داشته و به این ترتیب سرعت رشد ویژه ای نیز به صورت شبانه روزی وظیفه تامین نور مورد نیا

گیاهان این مرکز، بسیار بیشتر از موارد مشابه طبیعی است. در این گزارش تصویری شاهد گوشه هایی از فعالیت این مرکز مدرن تولید 

 محصوالت کشاورزی هستید.

 ادامه خبر لینک خبر

 تکنولوژی موضوع 

 آب ایران تحلیلی خبری پایگاه منبع 

 19/02/1396 تاریخ خبر 

 بازگشت به فهرست
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 مهم ترین اخبار کوتاه داخلی

 (6139 اردیبهشت 2) همزمان با سفر رئیس جمهور به استان آذربایجان شرقی، سد کلقان آبگیری شد

مدیرعامل شررکت مردیریت منرابع آب ایرران، آبگیرری سرد       همزمان با سفر رئیس جمهور به استان آذربایجان شرقی و با حضور مشاور وزیر نیرو و 

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران در مراسم آغاز آبگیری سد کلقان در شهرسرتان بسرتان    .مخزنی کلقان در شهرستان بستان آباد آغاز شد

درصدی میرزان   3م و اساسی برشمرد و از افزایش آباد نقش سد کلقان را در مهار سیالب و جلوگیری از ورود خسارت به روستاهای پائین دست مه

با اشاره به انتقاداتی که طی سالهای اخیرر نسربت بره     چیانمهندس چیت .سال خشکسالی در کشور خبر داد 10بارشها از میانگین کشوری پس از 

های سدسرازی  ت فعالیتبر ارزش و حقانیصنعت سدسازی در کشور اظهار می شود، ایفای نقش سدها در مهار و کنترل سیالب را به عنوان سندی 

 .برشمرد

 (6139 اردیبهشت 2) همزمان با سفر رییس جمهور به استان فارس سد چشمه عاشق افتتاح شد

سفر رییس جمهور به استان فارس و افتتاح طرحهای دولت یازدهم، طرح سد چشمه عاشق برا حضرور وزیرر نیررو و مردیرعامل شررکت       همزمان با 

ریرز و  تأمین آب شرب و صنعت شهرستان نی هدف از ساخت این سد، کنترل سیالب و .مدیریت منابع آب ایران، نیز افتتاح و به بهره برداری رسید

ریرز و  ریرز و سریمان نری   جمله فوالد نری برای صنایع از  در سال میلیون مترمکعب 6میلیون مترمکعب برای شرب و  ۵/۸زان روستاهای مسیر به می

 . ریز در سال استهای صنعتی نیشرکت

 (6139 اردیبهشت 2) های منتهی به دریاچه ارومیهمهور بر استمرار الیروبی رودخانهتأکید رئیس ج

 .های منتهی به دریاچه ارومیه تأکیرد نمرود  شرقی بر استمرار الیروبی رودخانهرئیس جمهور در نشست شورای هماهنگی مدیریت بحران آذربایجان 

هرا در کراهش خسرارات بالیرای     اشاره به اهمیت الیروبری رودخانره   ی آذربایجان شرقی، دکتر حسن روحانی باابه گزارش روابط عمومی آب منطقه

د. اگرر بره داد دریاچره    شها برابر می، امروز مصیبت ما در سیل اخیر دهطبیعی ، اظهار داشت: اگر الیروبی مسیرهای منتهی به دریاچه ارومیه نبود 

وی تأکید کرد: ما درمقابل دریاچه ارومیه مسئولیم و اگر به این  .آمدم، چه حوادثی که برای ما پیش نمییاچه نبودیرسیدیم و به فکر درارومیه نمی

 .تواند تمام تمدن ما را درهم بکوبد و از بین ببردچه توجه نکنیم نمک و طوفان آن میدشت زیبای اطراف دریا

 (6139اردیبهشت  2) تأکید وزیر جهادکشاورزی بر اهمیت طرح تعادل بخشی آبهای زیرزمینی برای حفاظت از منابع آب

هکتاری و هزار هکتار شربکه فرعری اراضری باالدسرت      2۵00وزیر جهاد کشاورزی در مراسم آغاز بهره برداری از تأسیسات انتقال آب و شبکه اصلی 

سدهای گردیان و گلفرج در شهرستان جلفا بر اهمیت و نقش اجرای طرح احیا و تعادل بخشی آبهای زیرزمینی برای حفاظرت از منرابع آب تأکیرد    

 .هبود وضعیت تراز آبهای زیرزمینی شده استافزود: در سال گذشته اجرای طرح احیا و تعادل بخشی آبهای زیرزمینی موجب بمهندس حجتی  .کرد

ها و افت شکنی چاهزمینی متوقف شده و سال به سال کفکنیم شاهد روزی باشیم که روند بیالن منفی سطح آبهای زیروی همچنین گفت: آرزو می

 .ها کاهش یابددشت

 (6139اردیبهشت  3) های مربوطهالمللی آب، تجهیزات، صنایع و فناوریاولین نمایشگاه بین

های مربوطه برای نخستین بار توسط پژوهشگاه شاخص پژوه با حمایرت درگراه ملری آب    المللی آب، تجهیزات، صنایع و فناوریاولین نمایشگاه بین

 این نمایشگاه به سازمانهای فعال در صرنعت آب کشرور و   گردد.برگزار می1396مردادماه  2۵الی  22ایران دراستان چهارمحال بختیاری در مورخه 

 با یکدیگر تبادل  ها وصنایع خود را درمعرض دید کارشناسان این حوزه قرارداده ودهد تا تجهیزات فناوریدر حوزه بین المللی این امکان را می
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دهد ر ضمنا طبرق   خود را میهای وری آب امکان منعکس کردن پتانسیلوزه فنااین نمایشگاه همچنین به شرکتهای دانش بنیان ح. تجربیات کنند

 المللی نیز طراحی و اجراخواهد شد.ینب هایی که بعمل خواهد آمد چند کارگاه آموزشی در نمایشگاه توسط اساتید ملی وریزیبرنامه

 (6139اردیبهشت  3) رود اصفهانبازدید نمایندگان مجلس چهار محال و بختیاری از سد زاینده

ه همراه ب سامان و بن، بروجن ، سی و یکم فروردین ماه گروهی متشکل از نمایندگان شهرکرد،ای اصفهانگزارش روابط عمومی شرکت آب منطقههب

 -ای چهار محال و بختیاری از مجموعه تاج، نیروگاه ، تأسیسات سد زاینرده رود اصرفهان و محرل احرداث پمپراژ برن      مدیر عامل شرکت آب منطقه

عامرل   ش نرادری مردیر  خدیجه ربیعی نماینده بروجن وکورو ،سامان و بن بروجن بازدیدکردند.در این بازدید دکتر اردشیر نوریان، نماینده شهرکرد،

 .ای چهار محال و بختیاری حضور داشتندشرکت آب منطقه

 (6139 اردیبهشت 4) مدیرعامل سد و نیروگاه کرخه منصوب شد

ان آب و برق خوزستان، در این مراسم که تعدادی از مدیران ارشد سازمان آب و برق خوزستان و مدیران عامل سرد و  به گزارش شبکه خبری سازم

به عنوان مردیرعامل جدیرد سرد و نیروگراه      "محمدرضا یزدانی پور"نیروگاه شهید عباسپور، دز و شبکه های آبیاری کرخه و شاوور حضور داشتند، 

 .مدیرعامل پیشین این سد تشکر و قدردانی شد "یدون صالحی فرفر"های کرخه منصوب و از تالش

 (6139اردیبهشت  4) موج امید در دریاچه ارومیه
های علمری در  ورن استرالیا که به منظور توسعه همکارینفره دانشگاه ملب ۷با گذشت بیش از سه سال از آغاز طرح ملی احیای دریاچه ارومیه، تیم 

از امیردواری  احیای دریاچه ارومیه به ایران سفر کرده است در بازدید از پارک ملی دریاچه ارومیه، برنامه احیای دریاچه را مثبت ارزیابی کرده و ابرر 

رویه های گسترده و توسعه بیومیه که چهارسال قبل در نتیجه سدسازیدریاچه ار های آتی احیا شود.ا این طرح، دریاچه ارومیه در سالکردند که ب

 92اراضی کشاورزی با بحران خشکیدگی کامل و کاهش شدید آب مواجه شده بود اکنون با خروج از مرحله بحران، حدود سه برابر بیشرتر از سرال   

متخصص داخلی و خارجی است و  600چه ارومیه و همکاری بیش از آب در خود جای داده است که این امر نتیجه تالش سه ساله ستاد احیای دریا

 ساله به طور کامل احیا شود. 10قرار است در یک برنامه 

 (6139اردیبهشت  4) باید تمام امکانات موجود را برای اجرای پروژه های خوزستان بسیج کرد
های کانات موجود را برای اجرای پروژهرو در آیین امضای دو تفاهم نامه برای رفع مشکالت آب و فاضالب خوزستان گفت: باید تمام اموزیر نی

های معتبری از کشورهایی چون فرانسه، ژاپن، ها با شرکتامین مالی این پروژهوی افزود: وزارت نیرو از یک سال پیش برای ت .خوزستان بسیج کرد

ر سه سال آتی برای آبرسانی و میلیارد تومان قرار است د 9۵00چیان ادامه داد: بیش از چیت .نوبی، استرالیا و ... وارد مذاکره شده استکره ج

 .های تصفیه فاضالب استان هزینه شودطرح

 (6139 اردیبهشت 6) انتشار سه کتاب جدید توسط کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران

 توسط کمیته ملی آبیاری و زهکشی و با همکاری آبیاری، زهکشی و مدیریت تقاضا و مصرف آب کشاورزی در ایران، سه جلد کتاب در زمینه

 -زهکشی کنترل شده  : مدیریت زهاب -1: های منتشره به شرح ذیل استعناوین کتاب .منتشر شد 139۵ال شرکت مدیریت منابع آب ایران در س

مدیریت تقاضا و مصرف آب  -3. مولفین: حامد ابراهیمیان، محمد حسن لی -آبیاری و تغذیه آب زیرزمینی -2. فواد تاجیک مولفین: مجتبی اکرم،

 ی، حسین دهقانی سانیج، مسعود عالئی تفتیمولفین: نادر حیدر -کشاورزی در ایران
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 (6139 اردیبهشت 6) زنی تصفیه خانه طرح آبرسانی از سد طالقان به استان قزوینکلنگ

خانه تصفیه ر دوم سفر رئیس جمهور به استان قزوین طی مراسمی و با حضور مدیرعامل شرکت آبفای کشور کلنگ احداثهمزمان با دو

با اجرای  .طرح آبرسانی از آب سد طالقان به استان قزوین به صورت ویدیو کنفرانس و با دستور ریاست محترم جمهور به زمین زده شد

 120لیتر بر ثانیه و  1۵00خانه هر کدام با ظرفیت ب از سد طالقان از طریق دو تصفیهکعب آمیلیون متر م 60این طرح بزرگ و ملی 

 .کیلومتر خط انتقال برای تأمین آب شرب مردم استان اختصاص خواهد یافت
  

 (6139اردیبهشت  7) همایش ملی بحران دریاچه نمک و پدیده گرد و غبار در استان قم برگزاری اولین

 6ان در کرزی ایرر  رمرک و پدیرده گررد و غبرار در حوضره م     همایش ملی بحران دریاچره ن  ای قم: اولینگزارش روابط عمومی شرکت آب منطقهبه 

ریزی استان قم با اشراره  رئیس سازمان مدیریت و برنامه .برگزار شد مسؤوالن ملی و استانی در تاالر مفید دانشگاه قمبا حضور جمعی از  اردیبهشت

تواند تهدید جدی ها در استان قم میهزار هکتار از این کانون 10۵های اطراف دریاچه نمک گفت: وجود های تولید ریزگرد در استانوجود کانون به

 .کشور باشد برای هسته مرکزی

 (6139 اردیبهشت 9) مگاواتی خورشیدی در اصفهان به بهره برداری رسید 10با حضور وزیر نیرو نیروگاه 

برا حضرور مهنردس     (Metka) گذاری غدیر و شررکت متکرا  مگاوات با مشارکت شرکت سرمایه 10ر به ظرفیت بزرگترین نیروگاه خورشیدی کشو

-آیین این افتتاح مهندس حمید چیت در .آغاز به کار کرد کیلومتری جنوب شرق مرکز استان اصفهان 6۵در ن و دکتر رسول زرگرپور در چیاچیت

برابر افزایش یافته  9/2پذیر هم اکنون نسبت به ابتدای فعالیت دولت تدبیر و امید حدود های تجدیدرو، گفت: ظرفیت استفاده از انرژیچیان، وزیر نی

ردند امرا  کهای تجدیدپذیر فعالیت میصی در زمینه تولید برق از انرژیاست. در ابتدای فعالیت دولت تدبیر و امید، تنها سه تولید کننده بخش خصو

-ترین مزایای استفاده از انرژین اینکه کاهش آلودگی هوا از اصلیوی با بیا تولید کننده بخش خصوصی در این زمینه فعال هستند. ۴90هم اکنون 

 ای که تاثیرات جهانی نیز دارد خواهد شد. های تجدیدپذیر است، گفت: این امر باعث کاهش تولید گازهای گلخانه

سد تنگاب فیروزآبااد بازدیاد   ز با همراهی مهندس حاج رسولی ها ا در دومین روز از سفر به استان فارس دکتر الریجانی

 (6139 اردیبهشت 9) کرد
ها مشاور وزیر نیرو و مردیر  با همراهی مهندس حاج رسولی در روز دوم سفر خود به استان فارس ورای اسالمیدکتر علی الریجانی رئیس مجلس ش

سرد تنگراب برا     .کیلومتری جنوب استان فارس بازدید به عمرل آورد  90عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران از سد تنگاب شهرستان فیروزآباد در 

 .شودمیلیون مترمکعب ذخیره آبی است که جهت مصارف کشاورزی، صنعتی و شرب استفاده می ۸0ارای میلیون مترمکعب گنجایش، امروز د 1۴0
های اطراف ها و چشمهپیوست، همچنین چاههایی شده است که پیش از این در منطقه فیروزآباد به وقوع میاحداث پروژه این سد مانع بروز سیالب

درصد آن به اتمام رسیده مشرکالت   ۵0ها برای مصارف کشاورزی که تاکنون حدود با اتمام کانال کشیرا از خشکسالی درآورد که در آینده نزدیک 

 .شودقه و آب شرب در بلندمدت برطرف میآب کشاورزی منط

 (6139اردیبهشت  10) درصدی سد شنجور شهرستان رزن 96پیشرفت 
، با اشاره به اینکه نیاز اصلی سد شرنجور رزن اعتبرار اسرت، اظهرار     ای همدان، مهندس مرتضی عزالدینگزارش روابط عمومی شرکت آب منطقهبه 

 .میلیرارد تومران دیگرر نیراز اسرت      10هرای روز بره   م برا تعردیل  هزینره شرده و بررای اتمرا    میلیرارد تومران    32کرد: تاکنون برای سد شنجور رزن 

میلیارد و پانصد میلیون تومان برای این پروژه در  ۷درصد پیشرفت فیزیکی دارد، افزود: سال گذشته مبلغ  96وی با اشاره به اینکه سد شنجور رزن 

ه اینکه تنها مشکل این پروژه تامین منابع مرالی اسرت، تصرریح کررد:     عزالدین با اشاره ب .نظر گرفته شده بود که تا کنون تخصیص پیدا نکرده است

 .شودهکتار از اراضی کشاورزی منطقه می 200ساخت این سد موجب بهبود آبیاری 
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 (6139 اردیبهشت 13) افتتاح اولین سد الستیکی استان گیالن

: بهره برداری از سد دهنه سر بهبود آبیاری هزار هکتار از اراضی شرالیزاری  گفت ای گیالنهیأت مدیره و مدیرعامل آب منطقه مهندس لطفی رئیس

سرر عنروان کررد و    کنی را از اهداف احداث سد السرتیکی دهنره  مهندس لطفی عملیات بهبود بستر و جلوگیری از پدیده کف. منطقه را فراهم نمود

 .محیطی، پرورش آبزیان و تغذیه آب زیرزمینی از دیگر اهداف احداث سد مذکور استافزود: جذب گردشگر، مسایل زیست

 (6139 اردیبهشت 14) سد مخزنی آغ چای در استان آذربایجان غربی سرریز کرد

گفرت: در   ،ر امور منابع آب شهرستان چایپارهای استان آذربایجان غربی، مهندس غالمحسین باقری، مدیگزارش روابط عمومی شرکت آب منطقهبه 

 .شررروع برره سرررریز کرررد سررال از آغرراز آبگیررری از اوایررل اردیبهشررت مرراه، ۵غ چررای پررس از هررای مناسررب اخیررر، مخررزن سررد آپرری بارنرردگی

وی افزود: سد آغ چای به عنوان بزرگترین سد خاکی قوسی شکل کشور با هدف مهار سیالب و تامین آب کشاورزی جهت توسرعه و بهبرود حردود    

کند و اگرر  مین آب در فصول گرم سال ایجاد میآن اطمینان خاطری از بابت تاهزار هکتار از اراضی چایپاره و نازک ساخته شده و آبگیری کامل 1۴

 .جویی همشهریان همراه باشد، نویدبخش آرامش خاطر در روزهای گرم تابستان خواهد بودبا صرفه
 

 (6139 اردیبهشت 14)  از روند اجرای طرحهای احیای دریاچه ارومیه بازدید معاون وزیر امور خارجه

ذربایجران و جمعری از مسرئولین    آ ایس دانشجو مردیرعامل شررکت آب منطقره   اس عراقچی که در این برنامه بازدید از سوی مهنددکترسید عب

 .روند این طرحها پرداخرت  استانی همراهی میشد با حضور در محل سد سیلوه و دیگر طرحهای در دست اجرای احیای دریاچه ارومیه به بررسی

و طی نشستی که در محل سد سیلوه واقع در شهرستان پیرانشهر انجام شد با تاکید برر اینکره وزارت امرور خارجره     دکتر عراقچی در این بازدید 

درصدد کمک به حفظ ذخایر آبی کشور در کنار سایر وزارتخانه هاست، افزود بحث هدر رفت آب در کشور ما موضوع بسیار مهمی بروده و وزارت  

-مررزی و فرامررزی مری   وسیعی به بررسی آن در حوزه درون قوله دیپلماسی آب را مطرح نموده و در حوزهامور خارجه با تاکید بر این موضوع م

 .پردازد
  

 

 در شهر بوینس آیرس آرژانتین (IWA WDCE2017)انجمن بین المللی آب 2017توسعه  برگزاری کنگره و نمایشگاه آب و

 (1396 اردیبهشت 16)

آخررین  . برگزار خواهد شرد  1396در آبان ماه « امنیت آبی برای رشد پایدار» انجمن بین المللی آب با شعار  201۷کنگره و نمایشگاه آب و توسعه 

عالقمنردان جهرت کسرب اطالعرات بیشرتر و آگراهی از نحروه ارسرال مقراالت و          . ( می باشند1396رداد خ 6) 201۷می  2۷مهلت ارسال مقاالت 

 د:زیر مراجعه نماین موضوعات آن می توانند به سایت

submissions/?utm_source-for-.org/callhttp://www.waterdevelopmentcongress  

 (6139اردیبهشت  61) کردسد قشالق سنندج سرریز 

های نسبتاً خوب اخیر، سد قشالق سنندج تنها منبع ترأمین آب پایردار شرهر    پی بارشای کردستان؛ در گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقهبه 

شرهر   9۴ه، این در حالی اسرت کره در سرال    نمودسال مجدداً سرریز  12میلیون مترمکعب بعد از  21۵این سد با حجم مخزن  .سنندج سرریز شد

روزی و اجررای  های شربانه بود و تأمین آب شرب شهر با تالش حد خود رسیدهترین اجه بوده و آب سد قشالق به پایینسنندج با بحران کم آبی مو

هم اکنون سدهای قشالق، گاوشان، گاران، زیویره،   .های سیستم پمپاژ اضطراری و همچنین انتقال آب از سد آزاد به سد قشالق صورت گرفتپروژه

 .سورال، بانه و زریوار در استان کردستان در حال سرریز هستند

 

http://www.wnn.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=26775&mode=thread&order=0&thold=0
http://www.wnn.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=26779&mode=thread&order=0&thold=0
http://www.wnn.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=26809&mode=thread&order=0&thold=0
http://www.waterdevelopmentcongress.org/call-for-submissions/?utm_source
http://www.wnn.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=26790&mode=thread&order=0&thold=0
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 (6139 اردیبهشت 18) سد مخزنی سیلوه و کانال انتقال آب جلدیان در آذربایجان غربی به بهره برداری رسید

وزیر نیرو در آئین افتتاح سد سیلوه با تاکید بر اینکه با اراده و همت دولرت یرازدهم    ،آذربایجان غربیای گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقهبه 

 : امروز همزمان با حضوردکتر روحانی رئیس جمهور در استان منابع آب تبدیل شده است، گفت غرب کشور به کارگاه بزرگ مدیریتغرب و شمال

هکتار شبکه آبیاری و زهکشی سد شهید قنبری و سرد کررم آبراد در شرمال      ۸000ل آب جلدیان به همراه آذربایجان غربی سد سیلوه و کانال انتقا

میلیرارد   120وی تصریح کرد: بیش از یک هزار میلیارد تومان نیز برای احیای دریاچه ارومیه هزینره شرده و    .رسیدستان افتتاح و به بهره برداری ا

 .ر این استان هزینه شده است و بزودی شاهد توسعه بیش از پیش استان خواهیم بودتومان نیز از محل اعتبارات عمومی آب د

 (6139اردیبهشت  24) ویت قرار گیردبخش آب باید در اول معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا : بودجه

اگرچه اعتبارات برخی بخش  :ها و سواحل بخش آب کشور گفتو مهندسی رودخانه در نشست مشترک مدیران دفاتر حقوقی مهندس رحیم میدانی

اگر به احداث سد توجه  :افزودبفا معاون وزیر نیرو در امور آب و آ .های آب رشد خوبی داشته اما تخصیص بودجه این بخش باید در اولویت قرار گیرد

زیادی شود اما به مسائلی همچون حریم بستر رودخانه، آموزش، مطالعات پایه، سیستم هشدار سیل و غیره توجهی صورت نگیرد، موفقیرت حاصرل   

کیفیرت آب از دسرت    هات منرابع و وی یادآور شد: ما باید از تجربه دنیا در مدیریت منابع آب عبرت بگیریم چراکه در صورت تکرار اشتبا .نمی شود

 .اندنیز بسیاری از منابع از دست رفتهرود کمااینکه تاکنون می

 (6139اردیبهشت  26) شد در استان اردبیل افتتاح "خدا آفرین"شبکه آبیاری 

ای اردبیرل در  مردیرعامل شررکت آب منطقره    .ناحیه دوم عمرانی شبکه آبیاری و زهکشی خداآفرین در سفر وزیر نیرو به استان اردبیل افتتراح شرد  

این ناحیه به بهرره بررداری    هکتار از ۵00هزار و  12هکتار است که  ۸00هزار و  1۸باره گفت: وسعت ناحیه دوم عمرانی شبکه خداآفرین بالغ بر این

میلیارد ریال عنوان کرد  ۷00هزار و  2زاده کل اعتبار هزینه شده برای ناحیه دوم عمرانی پایاب خداآفرین در استان اردبیل را بالغ بر سلیمان .رسید

ل برای آن هزینه شده است و ترا پایران کرل    میلیارد ریا ۷00هزار و  6درصد است و تا بحال بالغ بر  ۵۸و گفت: پیشرفت فیزیکی کل پروژه تا بحال 

 .میلیارد ریال هزینه خواهد شد ۴00هزار و  ۸پروژه بالغ بر 

 المنفعه شدندهای غیرمجاز در کشور پر و مسلوبچاه

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

 اند.المنفعه شدههای غیرمجاز شناسایی و مسلوبکشور چاه

 های پر شدهتعداد چاه نام منطقه
 بوکانشهرستان 

 سقزشهرستان 

۷ 

2 

 ۷0 شهرضاشهرستان 

 1 شهرستان دورود

 23 استان همدان

 

 

 بازگشت به فهرست

 

 

http://www.wnn.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=26830&mode=thread&order=0&thold=0
http://www.wnn.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=26889&mode=thread&order=0&thold=0
http://www.wnn.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=26925&mode=thread&order=0&thold=0
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 محیطی جهان  سدها عامل اصلی تغییرات زیست
تواند تاثیرات مهمی برر چرخره جهرانی    شود، میها ذخیره می: منابع آبی که با ساخت سد بر روی رودخانهدهدتحقیقات جدید نشان می

 بن و سیستم آب و هوایی داشته باشد.کر

در این تحقیق مشخص شد که سدهای ساخت انسان، نزدیک به یرک  

های جهان، از خشکی بره  خانهپنجم از کربن ارگانیک که از طریق رود

 .ریزد را به دام می اندازنداقیانوس ها می

هزار سرد برزرگ در سراسرر جهران وجرود       ۷0در حال حاضر بیش از 

سال آینده، بر روی بیش از  1۵دارد. با ادامه ساخت سدهای جدید، تا 

 .های جهان، حداقل یک سد ساخته خواهد شددرصد رودخانه 90

نکه همچون یک منبرع مهرم یرا ظرفری بررای دی      این ذخایر آبی با آ

های کنونی مربروط بره تغییررات    کنند، در مدلاکسید کربن عمل می

از همکراران ایرن تحقیرق     اند. فیلیپ فرن کراپلن محقرق ارشرد اکوهیردورلوژی در واترلرو و یکری       اقلیمی چندان مورد توجه قرار نگرفته

محیطی ندارند. روشن است که آنها نقشی کلیردی در چرخره کرربن جهرانی و بره      سدها تنها در سطح محلی، تاثیرات زیست "گوید:می

 ."تر آب و هوایی، ما به درک بهتری از تاثیر این ذخایر نیاز داریمهای دقیقبینیکنند. برای پیشدنبال آن آب و هوای کره زمین ایفا می

افترد  هرا اتفراق مری   را که در انتقال ارگانیک کربن از طریق رودخانهمحققان در این مطالعه از یک روش مبتکرانه استفاده کردند تا آنچه 

گیری کنند. مردل آنهرا، پارامترهرای    درصد از ذخایر آبی ساخت دست بشر را اندازه ۷0مشخص کنند. آنها توانستند حجم تاثیر بیش از 

سرازی شرده   های سدارگانیک را در رودخانه نوشت کربنای مثل جریان آب و حجم مخزن را با فرآیندهایی که سرفیزیکی شناخته شده

 .کند، ترکیب کرده استمعین می

تروانیم  با مدل استفاده شده در ایرن تحقیرق، بهترر مری    "گوید: فن کپلن استاد دپارتمان علوم زیست محیطی و زمین شناسی واترلو می

 ."گذارندمی بینی کنیم که سدها چگونه بر تبادل کربن در مقیاس جهانی تاثیرارزیابی و پیش

در مطالعات مشابه اخیر، گروهی از محققان همچنین دریافتند که ساخت سدهای در دست احداث، مرانع از انتقرال مرواد مغرذی مثرل،      

هرای  شود. این تغییرات در جریان مواد مغرذی، برر کیفیرت آبری کره بره زمرین       ها میفسفر، نیتروژن و سیلیکون از طریق شبکه روخانه

 .رسد، اثراتی در سطح جهانی خواهد گذاشتها میها و مناطق پایین دست رودخانها، جلگههمرطوب، دریاچه

سازیم، در واقرع در حرال   ما هر گاه که سدی می"گوید: تیلور ماوارا نویسنده اصلی این تحقیق و دانشجوی دکتری در دانشگاه واترلو، می

کند از جمله مواد مغذی و کربن را ر جریان آب و موادی که با خود حمل میهای مصنوعی هستیم. این امر مسیافزودن بر تعداد دریاچه

 "دهد.تغییر می

 
   ادامه خبر                لینک خبر

   سدسازی موضوع 

   https://www.sciencedaily.com منبع 

   2017/05/17 خبر اریخ ت

 بازگشت به فهرست

 

 

  

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/05/170517090509.htm
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 تواند بحران اقلیم را حل کندمی "گذاری کربنقیمت"

سمت سیستم انرژی کم کرربن کمرک   تواند به گذار به بینی در بخش تجارت کربن میگذاری قوی و قابل پیشوجود یک سیستم قیمت

ها، اعمال مالیات بر تجارت کربن و بررسری کمرک هزینره انتشرار     سازی سیستم تجارت آالیندههایی نظیر پیادهکند. به این منظور از راه

ه دهنرده  های توسعکنندگان و شرکتگذاران، مصرفتواند روی انتخاب اقتصادی سرمایهشود. در تولید برق، قیمت کربن میاستفاده می

های با کربن باال جلوگیری کررده  گذاری جدید در بخشمتعادل کردن قیمت کربن از انجام سرمایهتوانند با ها میفناوری اثرگذار باشد. آن

 .کربن را فراهم کنندو مقدمات توسعه و تشویق به سمت کم

اختصاص یک قیمت به هر واحد از کربن منتشرر شرده و یرا    است بصورتیکه با مالیات بر کربن اعمال ترین روش، ساده مالیات بر کربن:

گازهرای  د و سروزان بیشرتری مری  کربن  بر این اساس کسی که باشد.می میزان کربن سوخت، یا برای صنعتی تعیین شده و یا کل جامعه

برر  افزایش قیمت در طول زمان، به تدریج فشرار  با به عالوه، کند.  پرداختباید میزان بیشتری ، کندوارد میرا به هوا بیشتری ای گلخانه

 یابد.افزایش می ی کاهش انتشار خودبرا صنعتافراد یا 

معموال در آمریکا به نام برنامه سقف و  (:ETSطرح تجارت انتشار )

برر ایرن اسراس     شودشناخته می "cap-and-trade"مبادله انتشار 

است که نهاد قانونگذار برای یرک دوره زمرانی مشرخص )مرثال یرک      

سرط  سال( محدودیتی برای کرل انتشرارات جرمری یرک آالینرده تو     

. سپس ("cap")بخش سقف  کندصنایع منتشرکننده آن تعیین می

( تبردیل  allowanceنهاد قانونگذار این سقف انتشار را به سهمیه )

ز آالینرده  کند کره هرر سرهمیه معررف حرق انتشرار مشخصری ا       می

بره   شرود. ها بین منابع آالینده توزیع میهموردنظر است و این سهمی

ای که خریداری شتر از میزان سهمیهعنوان مثال، اگر یک شرکت بی

اش آالینده کرده است انتشار دارد باید از شرکتی که کمتر از سهمیه

 (.  "trade"کند، سهمیه خریداری کند )بخش مبادله تولید می

ینکه مالیت را کند بجای ادر این حالت نهاد قانونگذار مستقیما مالیات را بر سوخت مصرفی )زغال سنگ( اعمال می مالیات بر سوخت:

   های فسیلی اعمال کند.به میزان کربن منتشر شده بعد از سوزاندن سوخت

 باشد.های مالیات بر کربن و تجارت انتشار میشود و ترکیب گزینهای که هر روزه به میزان محبوبیت آن اضافه میگزینهابزار ترکیبی: 

 

  ادامه خبر لینک خبر
 گذاریسیاست موضوع 

 https://www.ecowatch.com منبع 

 2017/05/21 تاریخ خبر 

 بازگشت به فهرست

 

 

 

https://www.ecowatch.com/carbon-pricing-climate-change-2414547547.html
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 فناوری برای بازیافت پساب رنگرزی

-سرپس آن را روی غلطکهرای مخصروص مری     گیررد. ه شدن، مورد آزمایش قرار میبافت در واحد تولید پارچه و ریسندگی، پارچه پس از

 .روی پارچه ثابت شود. اجرای تمام این مراحل به آب نیاز دارد نگرزی است تا در نهایت، رنگ خشکگذارند و بعد نوبت ر

هرزار   12در بلژیک، هر سال حردود  « یوتکسبل»در کارخانه نساجی و رنگرزی 

میلیون لیتر آب، مصرف  3۵0نه شود. برای این کار ساالمی کیلومتر پارچه رنگ

 .شود. پساب رنگرزی سرشار از مواد رنگی و مواد شیمیایی و نمک استمی

 ۸0پارچه، حردود   برای هر کیلو"گوید: مورل، یکی از مسئوالن کارخانه مییان 

. آب برای سفید کرردن پارچره، رنرگ کرردن و ثابرت      کنیممیلیتر آب مصرف 

رود. در نهایت، ما حجم بسیار زیرادی آب  ن رنگ روی پارچه هم به کار میکرد

داریم که آلوده به رنگ کننده است و از اسیدیته براالیی هرم برخروردار اسرت.     

ابتدا باید خاصیت اسیدی آب را خنثی کنیم. سپس آب را به فاضالبهای شهری 

 ".بریزیم

روهی از محققان ت این آب در فاضالبهای شهری، مسئوالن کارخانه دست به دامن گبه خاطر چالشهای زیست محیطی و اقتصادیِ بازیاف

آنها یک واحد بازیافرت پسراب را بره    . اندرنگرزی یافتهب راه حلی برای بازیافت پسا طرح اند. پژوهشگران اروپایی اینطرحی اروپایی شده

 .اندهکار گذاشت« یوتکسبل»کارخانه  در طور آزمایشی

دو فرایند اصلی برای زدودن آلودگی ها از آب بکار می رود. اولین فرایند، لخته سازی الکتریکی است، فرآیندی الکتروشیمیایی که حجم 

دودن نمرک از آب بکرار   فرایند بعدی، اُسمز معکوس است که بررای ز  .زیادی از ترکیبات شیمیایی و مواد رنگی را از پساب ها می زداید

ابتدا از غشائی استفاده مری کنریم کره بطرور خودکرار کرار تصرفیه        »اریک وان سونسبیک، مهندس شیمی این طرح می گوید:  .می رود

)فیلترینگ( را انجام می دهد. تمام ذرات کوچک و مواد مختلف دیگر را از آب جدا می کنیم. در مرحله بعدی که اُسمز معکوس نام دارد 

و بقیه ذرات و موادی را که در آب بجا مانده را از آن می زداییم. در پایان، آبی تمیز داریم که کامال پاک شده و تمام مواد رنگری و  نمک 

مرت کان، مهندس فرایند طرح بازیافت پساب می گوید که مواد رنگی بطور کامل از آب پاک می  «.حتی نمک هم از آن جدا شده است

می توانیم بگوییم که تمام آالینده های شریمیایی  »شیمیایی بطور صد در صد از آب زدوده نمی شود. وی می افزاید: شود، اما سایر مواد 

 «.درصد این مواد از آب زدوده می شود 96تا  93و رنگی از بین رفته اند. دستکم 

از آن بعنوان چرخره بازیافرت و اسرتفاده    هدف بعدی محققان، گسترش این واحد آزمایشی بازیافت پساب رنگرزی است، بطوریکه بتوان 

اگرر در محرل   »آندراس تن کیت، مسئول هماهنرگ کننرده ایرن طررح مری گویرد:        .مجدد از آب در کارخانه های رنگرزی استفاده کرد

کرم   درصد کاهش بدهد، بسیاری از هزینه های کارخانه ۷۵کارخانه ریسندگی و رنگرزی فناوری ای وجود داشته باشد که مصرف آب را 

می شود. همچنین پسابهای رنگرزی به فاضالب شهری سرازیر نمی شود و به این ترتیب مجبور نخواهید بود پساب را قبل از ریختن بره  

 «.فاضالب شهری، تصفیه کنید )اسیدیته آن را کاهش بدهید(. در نتیجه دیگر تصفیه خانه های فاضالبهای شهری پر نمی شود

 ادامه خبر لینک خبر

 پسابتصفیه  موضوع 

 http://www.euronews.com منبع 
 2017/05/20 تاریخ خبر 

 بازگشت به فهرست

 

http://ecwrti.eu/
http://ecwrti.eu/
http://www.euronews.com/2017/03/20/dyed-without-waste-developing-a-process-to-save-water-in-the-textile-industry
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 خارجیتاه مهم ترین اخبار کو

During heat waves, urban trees can increase ground-level ozone 

Planting trees is a popular strategy to help make cities 'greener'. But scientists have found a 

counterintuitive effect of urban vegetation: during heat waves, it can increase air pollution levels 

and the formation of ozone. The simulation showed that during the summer of 2006, VOCs from 

urban greenery contributed to about 6 to 20 percent of the ozone formation, and that during the heat 

wave period, the contribution spiked to up to 60 percent. 

 توانند اوزون در سطح زمین را افزایش دهنددرختان شهری می در طول موج گرما،

دهد در طول شان میکند شهرها سبزتر باشند. اما نتایج یک مطالعه جدید نکاشت درخت اغلب یکی از راهکارهایی است که کمک می

ها نشان داد در دمای سازیشبیهتوانند ازوزن تولید کنند. و می شوندامواج گرما، درختان شهری به یک منبع آالینده هوا تبدیل می

درصد در تشکیل ازون نقش دارد. در دمای باال در طول  20تا  6، مواد شیمیایی منتشر شده از گیاهان 2006در سال عادی تابستان 

 .یابددرصد افزایش می 60ها در تشکیل ازون به بیش از رسد و سهم آنوج گرما انتشار گازهای گیاهی به اوج خود میم

 کند. ولی در سطح زمین محافظت می خورشیدتوهای بسیار مضر را از پر زمینی اوزن تا هنگامی که در باالی آسمان است الیه

یب سوخت اتومبیل ها رساند. در شهرهای بزرگ بر اثر ترکرود که به حیات زیان میشمار میوجود اوزن نوعی آلودگی خطرناک به

وجود نداشته باشد که اوزن را به طبقات باالی جو ببرد، اوزن در مجاورت زمین  شود. اگر وزش باداوزن تولید می خورشید نوربا 

 .اندازدآورد که سالمتی را به خطر میانباشته خواهد شد و مه دود فتوشیمیائی خطرناکی به وجود می

 
New technology generates power from polluted air 

Researchers have succeeded in developing a process that purifies air and, at the same time, 

generates power. The device must only be exposed to light in order to function. "We use a small 

device with two rooms separated by a membrane," explains professor Sammy Verbruggen 

(UAntwerp/KU Leuven). "Air is purified on one side, while on the other side hydrogen gas is 

produced from a part of the degradation products. This hydrogen gas can be stored and used later as 

fuel, as is already being done in some hydrogen buses, for example." The heart of the solution lies at 

the membrane level, where the researchers use specific nanomaterials. 

 کندتکنولوژی جدید از هوای آلوده انرژی تولید می

تواند با تصفیه و پاالیش هوای اند که میموفق به ساخت دستگاه جدیدی شده محققان گروهی از

 .آلوده، همزمان انرژی تولید کند. تنها نیاز این دستگاه قرار گرفتن در معرض نور خورشید است

این دستگاه دارای دو محفظه است که توسط یک غشا از یکدیگر جدا شده اند. هوا در یک محفظه 

 "سامی وربروگن" .شونداز هیدروژن تبدیل میظه دیگر به گپاالیش می شود و آالینده ها در محف

توان برای : گاز هیدروژن تولیدی را میدهدادامه توضیح میاستاد دانشگاه آنتورپ در بلژیک در 

-کنند، انجام میهایی که با گاز هیدروژن کار میاین کار هم اکنون در برخی اتوبوساستفاده به عنوان سوخت، ذخیره کرد؛ برای مثال 

 .ترین بخش این دستگاه غشای آن است که از ترکیبی از مواد خاص نانویی ساخته شده استدیدترین و ضروریج .شود

 

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/05/170517090555.htm
http://wiki.avastarco.com/index.php?title=%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86
http://wiki.avastarco.com/index.php?title=%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86
http://wiki.avastarco.com/index.php?title=%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF
http://wiki.avastarco.com/index.php?title=%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF
http://wiki.avastarco.com/index.php?title=%D9%86%D9%88%D8%B1
http://wiki.avastarco.com/index.php?title=%D9%86%D9%88%D8%B1
http://wiki.avastarco.com/index.php?title=%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF
http://wiki.avastarco.com/index.php?title=%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF
https://www.sciencedaily.com/releases/2017/05/170508083219.htm
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No escaping ocean plastic: 37 million bits of litter on one of world's remotest islands 

The beaches of one of the world's most remote islands have been found to be polluted with the 

highest density of plastic debris reported anywhere on the planet, a new study shows. Despite being 

uninhabited and located more than 5,000 kilometers from the nearest major population center, 

Henderson Island is littered with an estimated 37.7 million pieces of plastic.  

 ترین جزایر جهانمیلیون قطعه زباله در یکی از دور افتاده 7/37: های اقیانوسی وجود نداردهیج راه فراری برای پالستیک

ترین جزایر دنیا با تراکم هد سواحل یکی از دورافتادهدای جدید نشان میمطالعه

 هندرسون آلوده شده است. با وجود اینکه جزیره بسیار باال از پسماندهای پالستیکی

 ، اینترین مرکز جمعیتی فاصله داردکیلومتر از نزدیک ۵000خالی از سکنه بوده و 

 ر شده است.پالستیکی پمیلیون تکه قطعه  ۷/3۷جزیره با 

 

 

 
 

Water efficiency in rural areas is getting worse, even as it improves in urban centers 

A nationwide analysis of water use over the past 30 years finds that there is a disconnect between 

rural and urban areas, with most urban areas becoming more water efficient and most rural areas 

becoming less and less efficient over time. Understanding water use is becoming increasingly 

important, given that climate change is likely to have a profound impact on the availability of water 

supplies. This research helps scientists identify those areas that need the most help, and highlights 

the types of action that may be best suited to helping those areas. The researchers found that 

investment in new water-efficiency technologies, and retrofitting existing water infrastructure, are 

big reasons for the improvement in urban areas. 

 شود بدتر میوضعیت روستایی شهری رو به بهبود است در مناطق وری آب در مناطق بهرهبا وجود اینکه 

دهد گسستگی بین مناطق روستایی و شهری وجود ساله نشان می 30های مریکا با استفاده از دادهتجزیه و تحلیل در سراسر کشور آ

وری آب در مناطق روستایی در طول زمان کنند بهرهدارد، درحالیکه بسیاری از مناطق شهری به استفاده کارامدتر از آب دست پیدا می

شود، فهمیدن نحوه مصرف آب نقش بسیار اقلیمی دسترسی به آب محدود می تغییرات اثراینکه در شود. با توجه به کمتر وکمتر می

همچنین نوع  وری آب هستندریزی و توجه بیشتر برای بهبود بهرهکند چه مناطقی نیاز به برنامهمهمی دارد. این تحقیق مشخص می

های جدید گذاری در تکنولوژیرسیدند که سرمایه محققان به این نتیجه .کنداقداماتی که برای این مناطق مناسب هستند را تعیین می

 های شهری از دالیل اصلی بهبود وضعیت در مناطق شهری است.وری آب و همچنین بروزرسانی زیرساختبهره

 

 

 

 بازگشت به فهرست
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 ترین قنات ایران و جهانطوالنی ،قنات زارچ فرهنگ سنتی آب :

لومتر و تعداد کی 100در استان یزد واقع شده است. این قنات با طول ” قنات زارچ“ترین قنات در جهان، به نام نیترین وطوالقدیمی

 د.سال در کشور دار 3000ای بیش از ، سابقهحلقه 211۵های چاه

ه چاه این قنات در محدوده حریم قنات زارچ ساخته شد و چند میل در پس از ورود اسالم به ایران، مسجد جامع تاریخی شهر یزد نیز

این مسجد قرار گرفت تا عالوه بر پر کردن آب انبار وسیع زیر مسجد، نمازگزاران بتوانند از طریق پایاب برای وضو گرفتن از آب قنات 

. استفاده کنند که این پایاب هنوز هم قابل استفاده است

اسالم  دهد که این قنات قبل ازاحتماال این مسئله نشان می

ع یزد را در حریم قنات ود داشته و پس از آن، مسجد جاموج

اند تا از طریق پایاب از آب قنات جهت وضو گرفتن بنا نموده

های قنات زارچ مقطع مربعی آنها یکی از ویژگی .استفاده شود

 گردد.حفر آن به زمان زرتشتیان بر میاست که قدمت 

شاخه یا  مظهر این قنات در شهر زارچ واقع شده و دارای سه

شیرین، شور  های آنزیرزمینی جدا از هم است که تونلتونل 

شیرین و ابراهیم  البته دو شاخه و ابراهیم خویدکی نام دارد.

 های خشک شده قنات زارچ هستند و همخویدکی، شاخه

کیلومتر آبدهی دارد که  ۷2اکنون تنها شاخه شور به طول 

یتر در ثانیه بوده اما ل 60دست قنات آبدهی این شاخه در باال

پله دارد که  60 حدود در پایاب این گذرد. شاخه شور قنات زارچ از پایاب مسجد جامع یزد می .لیتر در ثانیه است 2۸در مظهر قنات 

 کند. دلیل شوری آب این شاخه این است که مادرچاه در منطقه آب شور قرار گرفته و آب آن نسبتدسترسی به آب قنات را میسر می

خانوار کشاورزی استفاده  ۸00از آب قنات زارچ  .شور استتری است و به اصطالح محلی لببه دو شاخه دیگر دارای کیفیت نامطلوب

 .است هکتار ۴0 نفر و اراضی تحت کشت آن 10کنند. تعداد مالکان این قنات می

مقایسه با همتایان دیگر اشاره کرد که مقطعی بیضوی یا  های آن درتوان به مربعی بودن مقطع چاههای دیگر قنات زارچ میز ویژگیا

 .گرددمیهایی به زمان زرتشتیان برین چاهپیشینه حفر چن. وار دارنددایره

داشته و از سوی کلیه مالکان و شاربین  عضو نفر پنج که مدیریت، حفظ، نگهداری، تقسیم و توزیع آب به عهده شورای قنات زارچ است

عنوان شوند. شورای قنات یک نفر را بهوند. دو نفر از محل سرچشمه زارچ و سه نفر از محل توده زارچ انتخاب میشقنات انتخاب می

کند تا از کلیه مالکین و شاربین قنات خودیاری جمع کرده و همچنین رابط بین االختیار به مدت یک سال معرفی مینماینده تام

محل انتهای قنات در کوره پس از مادر )مذکور جهت حفاظت و نگهداری و حفر پیشکار قنات  کشاورزان و ادارات مربوطه باشد. نماینده

گیرد تا به نحو احسن هر گونه عملیات مورد نیاز را به خوبی انجام دهد و چاه را پیشکار گویند(، مقنی و کارگر قنات را به کار می

 .دستمزد کارگران را پرداخت کند

عنوان میراب جهت توزیع و تقسیم آب قنات، یکی در محل سرچشمه و دیگری در محل توده زارچ به به از سوی شورای قنات دو نفر

شوند. میراب با مراجعه به دفاتر آب برنامه و حقابه میزان مالکیت هر فرد و بر حسب نوبت، آب را به مدت یک سال انتخاب می

آب و محل توده زارچ نه شبانه روز آب دارد. همچنین دستمزد میراب  دهد. سرچشمه زارچ دارای شش شبانه روزکشاورزان تحویل می

 دقیقه(  11روز یک بار به میزان یک جرعه آب )به مدت  1۵معروف است از روی سهم آب کشاورزی در هر مدار  "سد"که به نام 
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های عمیق و نیمه عمیق رویه چاهدلیل حفر بیلیتر در ثانیه بود، اما به  1۵0تا نیم قرن پیش آبدهی قنات زارچ بیش از  .شودتحویل می

سازی در حریم قنات، در حریم آبی قنات، آبدهی آن به شدت کاهش یافته است. توسعه شهر یزد طی چند قرن گذشته، ساختمان

در برخی مناطق  های فاضالبها به درون قنات و قرار دادن لولهها، نشست فاضالبریزشی بودن سقف و دیواره مجرای قنات و میله چاه

در داالن قنات مشکالت بسیاری را برای این قنات کهن به وجود آورده و در نهایت به مرگ خاموش آن منجر شده است. حتی در حال 

کند در دو نقطه در بافت قدیم قرار دارد که این مناطق فاقد فاضالب کیلومتری از قنات زارچ که از زیر شهر یزد عبور می 30حاضر 

اند، گرچه با تمهیداتی این معضل به حداقل رسیده، اما برخی از منازل مسکونی فاضالب خود را به داخل قنات هدایت کرده هستند و

 مقنیان برای را الیروبی امر این که شده قنات در اکسید کربنها به قنات حتی سبب ایجاد گاز دیهمچنان ادامه دارد. هدایت فاضالب

 .است کرده خطرآفرین و مشکل

ریزی شده است پس از در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسید. با توجه به اهمیت این سازه طویل، برنامه 13۸۴ سالقنات زارچ در 

ها، مسیر قنات و تعدادی پاشیرهای آب انبارهای موجود در محور تعریف شده، پرونده اقداماتی از جمله مرمت، احیاء و ساماندهی پایاب

 .جهانی به یونسکو ارسال شودثبت آن در فهرست 
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 انواع سیل: مطلب آموزشی

شود ای زیاد میی که جریان در رودخانه به اندازهسیل نتیجه برآیند شرایط هیدرولوژیکی و توپوگرافی منطقه سیل خیز است، به نحو

سیل افزایش جریان یا در فرهنگ مهندسی رودخانه، ممکن است خساراتی را به بار آورد. شود و سرریز کرده، وارد دشت سیالبی می که

 .که نسبت به شرایط عادی به طور چشمگیر بیشتر باشدع سطح آب در یک رودخانه یا آبراه است باال آمدن سری

 :علل طبیعی و انسانی وقوع سیل
  بارندگی سنگین 

 ب زمیندست حوضه و شیتخریب پوشش گیاهی در باال 

 شکستن سدها 

 هاودیواره دریاچه هاتخریب سواحل رودخانه 

  ذوب سریع برف ویخ 

 مسدودشدن رودخانه به علت ریزش کوه 

 تغییر مسیررودخانه ها باالآمدن کف رودخانه دراثر رسوب سنگین 

 انواع سیالب:

 ای سیل رودخانهRiver Flood 

وب برف همراه است وقوع سیالب در حوضه های بزرگ امری طبیعی است  .در این در اواخر زمستان و اوایل بهار  که  بارش توام با ذ

سیالب پس از بارندگی مداوم که معموال چند روز طول می کشد ابتدا بستر رودخانه های بزرگ پر آب شده و بتدریج زمینهای مجاور را 

 طقه سیل گیر وجود دارد . زیر آب می برد.این سیل زمان کافی برای هشدار جهت تخلیه و دور شدن از من

 

 
 

  سیل شهریUrban Flood 

برابر  6تا  2با تغییر کاربری اراضی از مزارع و جنگل به خیابان و ساختمان ، قدرت جذب باران توسط زمین کم می شود . اراضی شهری 

شهری را مختل می سازد . بر اساس آمار رواناب بیشتری را نسبت به اراضی  طبیعی تولید می کند. آبگرفتگی معابر و خبابان ها زندگی 

مرکز پر جمعیت در حریم یا بستر رودخانه ها احداث شده است به همین لحاظ گسترش ساخت و ساز در این  36۵موجود هم اکنون 

 داشته است.  مناطق روزانه افزایش چشمگیری
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  سیل ناگهانیFlash Flood 

سریع  سطح آب عمدتا  سیل کوتاه مدتی است که معموال با باال آمدن

و تابستان با جریان نسبتا زیادی همراه بوده و معموال  بهار صولدر ف

این  آید.روی یک حوضه کوچک بوجود می پس از یک رگبارشدید بر

در عرض چند سیالب با هشدار کم و گاهی بدون هشدار رخ داده و 

 رسد. دقیقه به نقطه اوج می

 

 

 
 

 
 ن آب دریاسیالب های ناشی از باال آمد 

وز مشکالت جدی برای ساکنین آن میباال آمدن ناگهانی آب دریا بر اثر سونامی یا طوفان نیز موجب آبگرفتگی زمینهای ساحلی و بر

 .شود
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