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

 شود.ای بازنشر میاطالع کاربران از فضای رسانه

 

 

نهشدار ناسا نسبت به جدی بودن کمبود آب شیری  

 

ترین سازمان ناسا کمبود آب شیرین در جهان را یکی از مهم

مناطق که است  های قرن حاضر دانسته و هشدار دادهچالش

 .بیشتری مواجه هستندخشک جهان با خطر خشکی حتی 

پژوهشگران سازمان ناسا محل دقیق مناطقی از جهان را که اوضاع 

رویه به خطر افتاده مشخص آب شیرین به خاطر برداشت بی

 .اندکرده

های جهان های اخیر، شماری از تاالببه گفته آنان در سال

اند و در مقابل برخی مناطق خشک به خاطر برداشت تر شدهپرآب

 .تر از قبل مواجه هستندزیرزمینی با وضعیتی نامناسب هایآب

، نشان (JPL) رانش جتاطالعات جدید ناسا و آزمایشگاه پیش

به بعد تغییرات  2002دهد ذخایر آب شیرین دنیا از سال می

کاهش دسترسی به آب در مناطقی مانند  .است شدیدی داشته

ب روسیه، شمال و شرق هند، شمال شرقی چین، کالیفرنیا، جنو

های زیرزمینی و نحوه استرالیا، و خاورمیانه عمدتا به برداشت آب

 .گرددکشت آبی برمی
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 ادامه سر مقاله:
احتمال قوی شرایط ها به رویه منابع با کاهش جدی آب مواجه هستند و بدون اقدام دولتاین مناطق به گفته ناسا به دلیل برداشت بی

تحقیق ناسا در باره مناطقی بوده که ذخیره آب آنها به طرز قابل چشمگیری کاهش یا افزایش داشته  .تر خواهد شدآنها به سرعت وخیم

ای که دچار وضعیت کمبود آب هستند، این کمبود ناشی از فعالیت انسانی بوده و در منطقه 71کند در است. تحقیق ناسا اشاره می

 .مورد این تغییرات به خاطر دالیل آب و هوایی روی داده است هشت

 
 نقشه تغییرات در منابع آب سرزمینی مناطق مختلف جهان

گوید چنین کاهشی از چند سال پیش شروع شده و این گزارش به کاهش ذخایر آب شیرین در حاشیه دریای خزر نیز اشاره دارد و می

کند که این وضعیت ناشی از برداشت اند اما تحقیق ناسا خاطرنشان میالیل طبیعی نسبت دادهتاکنون دانشمندان این کاهش را به د

 .بیش از اندازه آب برای مصارف کشاورزی و صنعتی بوده است

کشد تا گوید هزار سال طول میکند و میاین گزارش به خشک شدن دریاچه آرال که زمانی چهارمین دریاچه بزرگ دنیا بود اشاره می

تر ازدریاچه آرال است خشک شود اما آلودگی این دریاچه و تغییرات در خطوط ساحلی را از جمله دریای خزر که بسیار بزرگ

 .داندهای آینده میترین مشکالت آن در سالبزرگ

مردم به منابع ای در دنیا ممکن است تحت تاثیر خشکسالی قرار بگیرد اما در مناطقی که گویند هر منطقهنویسندگان گزارش می

 .تر استمتعدد آب دسترسی ندارند، وضعیت شکننده

های گرانشی برای تهیه نقشه وضعیت آب شیرین گزارش ناسا در نشریه نیچر منتشر شده و این اولین باری است که از اطالعات ماهواره

بلکه تغییرات جاذبه گرانشی زمین را اندازه کنند های گرانشی تصویربرداری نمیماهواره ست.ساله استفاده شده ا 71یک دوره  در

 .گیرند که ممکن است تحت تاثیر وجود آب قرار گیرندمی

 بازگشت به فهرست
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 گیرد احیای دریاچه ارومیه حتما انجام می
 آخرین وضعیت این دریاچه قرار گرفت.معاون اول رییس جمهور از دریاچه ارومیه بازدید کرد و در جریان دکتر اسحاق جهانگیری 

واند از دستور کار دولت ایران خارج شود تء دریاچه ارومیه به هیچ وجه نمیمعاون اول رییس جمهوری با تاکید بر اینکه موضوع احیا

خارج از کشور به  های انتقال آب ازبرای این کار اختصاص دهیم که طرحگفت: حتی اگر نیاز باشد که میلیاردها دالر اعتبار خارجی 

دریاچه ارومیه اجرا کنیم حتما این کار را انجام خواهیم داد چون حیات بخش وسیعی از جمعیت کشور وابسته به این دریاچه است و 

 وی افزود: کارهای مهم دیگری نیز در داخل حوزه انجام شد که تفاوت باشد.تواند نسبت به دریاچه ارومیه بیران در هیچ شرایطی نمیای

وری آب در کشاورزی و صنعت منطقه افزایش یابد و از میزان آب محدودی که وجود ریزی شد تا بهرهبرنامهبه عنوان نمونه تالش و 

وی افزود: خوشبختانه وزارت جهاد کشاورزی در این زمینه فعال شد و مردم همکاری خوبی  دارد بتوانیم کشت مناسب انجام دهیم.

معاون اول   های منطقه مشخص است.وری به انجام رسیده و تاثیر آن روی میزان آب چاهح افزایش بهرهدادند و بخشی از طرانجام 

ها که روی آنها سد احداث شده است به یافت تا بخشی از آب برخی رودخانهرییس جمهور ادامه داد: منابع قابل توجهی اختصاص 

توجهی آب ارم با اجرای کامل آن میزان قابلجزو طرح هایی است که امیدومنطقه منتقل شود که روند اجرای این برنامه خوب است و 

 میلیون متر مکعب منابع آب جدید به دریاچه ارومیه منتقل شود. ۰00تا حدود 

  ادامه خبر  لینک خبر

 زیستمحیط موضوع 

 رسانی وزارت نیرواطالعپایگاه  منبع 

 72/07/7931 تاریخ خبر 

 

 ترین منبع آبپساب، مطمئن
وزیر نیرو تصریح کرد: با جمعیت فعلی حدود هفت میلیارد متر مکعب مصرف آب شرب و بهداشت کشور است و این به معنای آن است 

اردکانیان  مطمئن و قطعی آب خاکستری کشور است.کنیم و این رقم، رقم که ساالنه بیش از چهار میلیارد متر مکعب تولید پساب می

عنوان کرد: امروز در دنیا لغت پساب و فاضالب در حال منقرض شدن است و مردم باید یاد بگیرند که پساب نیز آب است اما با رنگ 

میلیون هکتار  20روز بیش از وی ادامه داد: ام متفاوت و باید رنگ آن به رنگی تبدیل شود تا قابل استفاده در صنعت و کشاورزی باشد.

ودمان را از های کشور را تصفیه نکنیم عالوه بر اینکه خشود و اگر پسابهای تصفیه شده آبیاری میاز اراضی کشاورزی در دنیا با پساب

تصریح کرد: این  وزیر نیرو های شیرین کشور نیز در خطر آلوده شدن قرار بگیرند.ایم معدود آبایم، باعث شدهاین منبع محروم کرده

های تولید کننده پساب غیرخانگی باید به حکم قانون موظف باشند همانگونه که برای مسئله نیاز به تغییر نگاه و تربیت دارد و دستگاه

تاکید کرد: همانگونه که وی  سازی پساب نیز هزینه کنند.کنند، برای کنترل و تصفیهگذاری میب مورد نیاز خود سرمایهتامین آ

 .استفاده غیرصحیح از آب شیرین باید جرم باشد، رها کردن پساب تصفیه نشده و آلوده کردن منابع آب شیرین نیز باید جرم تلقی شود

 ادامه خبر لینک خبر

 منابع آبی غیرمتعارف موضوع 

 پایگاه خبری آب و فاضالب، برق و جهاد کشاورزی منبع 

 27/72/793۰ تاریخ خبر 

 بازگشت به فهرست
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 وری از آب را باید به حد معقول با اقلیم خود برسانیمبهره
هرای  نیرو خاطرنشان کرد: باید کم آبی را یک پدیده مستمر بدانیم و سعی کنیم هر چقدر که ممکن است از بد مصررفی در بخرش  وزیر 

کننرده آب  ترین مصرفوی بخش کشاورزی را اصلی وری از آب را به حد معقول با اقلیم خود برسانیم.مختلف فاصله بگیریم. ما باید بهره

هرا و  افزود: هم اکنون در استانی همچون البرز حدود یک میلیرارد مترمکعرب از منرابع سرطحی، زیرزمینی)چراه     شیرین کشور دانست و 

رسرد. ایرن   شود که این رقم در استان اصفهان به پنج میلیارد مترمکعب میهای مدرن برای بخش کشاورزی مصرف میها( و شبکهقنات

 ان مصررف بخرش شررب و صرنعت از آب نریم میلیرارد مترمکعرب اسرت.        موضوع در حالی اسرت کره در همرین اسرتان اصرفهان میرز      

درصرد آب شریرین در بخرش کشراورزی      10 متوسط اضافه کرد: به هر حال این یک واقعیت در تمام دنیا است که به طور رضا ارکانیان

درصرد   38ترا   58دود های شیرین در بخش کشاورزی به حشود که در مناطق خشک و نیمه خشک این میزان مصرف از آبمصرف می

ترین بخش مصرف یعنی حروزه کشراورزی باشرد پرس     رسد. بنابراین طبیعی است لزوم توجه مصرف صحیح آب، بیشتر متوجه اصلیمی

وزیر نیرو خاطرنشان  باید با همکاری نزدیک وزارت جهاد کشاورزی به سمت استقرار الگوهای مناسب کشت در هر منطقه حرکت کنیم.

نشسرت و در سروی مقابرل آن وزارت جهراد     وزیر نیرو در یک سوی میز به عنروان ترامین و تخصریص کننرده آب مری      کرد: اگر تاکنون

گرفت ولی پس از این باید با این تلقی که مسئله آب موضوع یک موضوع واحد است کشاورزی به عنوان مصرف کننده اصلی آب قرار می

عت و معدن، کشور و همچنین سازمان حفاظت از محیط زیست همگی در یک سروی  هایی نیرو، جهاد کشاورزی، صنو بایستی وزارتخانه

پذیریم در عمل که مسئله آب واحد اسرت و نبایرد آن را تقسریم کنریم. بایرد      میز بنشیند و مقابل ما مسئله آب قرار بگیرد. یعنی ما می

 دهیم.مسئله از دست می کنیم بلکه زمان را برای حلبدانیم که با تقسیم کردن آب مسئله را ساده نمی

وی خاطرنشان کرد: اما توجه ما به بخش کشاورزی و فاصله گرفتن از بد مصرفی به این معنا نیست که چون میزان مصرف بخش شررب  

در کل کمتر از هشت درصد کل آب مصرفی است پس ما در این بخش مشکل جدی نداریم. بلکه باید در این زمینه بخش نیز به سرمت  

تر مصرف برویم چرا که برای همین تهران بزرگ آب و منبع جدیدی نداریم که بتوانیم تامین کنیم و باید رشد معقرول  صحیحهای شیوه

 جمعیت و مصرف را با همین آب موجود پاسخگو باشیم.

ریافرت  تومران آن را از مصررف کننرده د    190شرود کره   هزینه مری تومان  310اردکانیان تصریح کرد: هم اکنون برای هر مترمکعب آب 

کند ولی سوال اینجاست اگر فرردی در مصررف آب   ای را پرداخت میکنیم. یعنی عمال دولت در بخش شرب سوبسیت قابل مالحضهمی

کند آیا برای آن فرد نیز باید از دولت سوبسید دریافت و از جیب اقشار ضعیف این منابع پرداخته میاسراف کرده و بیش از الگو استفاده 

وی تاکید کررد: بنرابراین بایرد بره      ر چه دامنه سوبسیدها را گسترش دهیم فشار به اقشار ضعیف جامعه وارد خواهد شد.شود؟ چرا که ه

های برسیم که این منابع زیست محیطی را باید چگونه مصرف کنیم که در آینده دچرار  حلوگوی با مردم شویم و به راهآرامی وارد گفت

های جدید فراهم کنریم مسرلما بره عنروان یرک      نتوانیم منابع را برای تامین، تجهیز و ساخت نیروگاههای بزرگتری نشویم. اگر گرفتاری

های ناشی از این امر به مراتب بریش از آن اسرت کره مرا یرک      شویم و در این صورت هزینهها میجامعه بد مصرف وارد چرخه خاموشی

 .تری را برای تامین منابع مالی در پیش بگیریمروش عادالنه
 ادامه خبر لینک خبر

 گذاریسیاست موضوع 

 رسانی وزارت نیروپایگاه اطالع منبع 

 01/07/7931 تاریخ خبر 

 بازگشت به فهرست
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 های شمالی ممنوع شداولویت اول ما آب شرب است/ کشت برنج غیر از استان
وضعیت آب شرب  :گفت اردکانیان در حاشیه حضور در فراکسیون والیی مجلسرضا 

ایم تا هایی را شروع کردهریزیو در حال حاضر برنامه برخی از مناطق کشور حاد است

ردم ایجاد کنیم که در این بخش نیز م های مصرفهایی را برای سایر بخشمحدودیت

  ای دارند.نقش تعیین کننده

نیست و آب زیادی را در  اییل اینکه سیستم تامین آب دو شبکهبه دل تصریح کردوی 

ه گران، محدود و کمیاب را در شدآب تصفیهدر نتیجه  کنیممصرف غیرشرب مصرف می

مصرف پخت و پز و آشامیدن  درحالیکهکنیم های غیر شرب در شبکه استفاده میبخش

رفتار بد مصرفی باشیم با اردکانیان با اشاره به اینکه مانند هر منبع دیگری اگر گ تواند عدد باالیی باشد.هر نفر در شب و روز نمی

-بیشتری به محدودیتاگر مردم توجه شویم، گفت: اعتقاد دارم بندی آب و نظایر آن مواجه میهایی از قبیل قطع برق، جیرهمحدودیت

کند و نباید از این جهت دغدغه داشته باشیم، یداریم را درست مصرف کنند کفایت ممحیطی داشته باشند و آنچه که های منابع زیست

  صرفا مادی نیست. هاد هزینه آن را بپردازیم که هزینهلذا اگر عادات غلط را کنار نگذاریم بای

 ها داریم یا خیر،شکشاورزی را با توجه به میزان باراردکانیان در خصوص اینکه آیا احتمال اینکه ممنوعیت کشت برخی محصوالت 

های مختلف منابع آب قطعا محدودیت برای بخش اظهار داشت: قطعا اینگونه است، اولویت اول ما آب شرب است و به دلیل محدودیت

ت که هر وزیر نیرو با اشاره به اینکه قاعده بر این اس ادیده گرفتن حقوق کشاورزان نیست.سئله به معنای نشود، البته این مایجاد می

شود، ادامه داد: اگر میزان سالی است که به آن نرمال گفته میالسهم مربوط به السهمی دارند و این حقهای کشور حقکدام از بخش

-درصدی حق 10درصد برای توزیع کمتر باشد به همین نسبت  10مثال منابع آبی  بارش در سال زیر میزان نرمال بود به صورت

وی با تاکید بر اینکه کاهش زیاد سهم مصرف آب شرب با توجه به کاهش منابع آبی ممکن نیست، خاطرنشان  ها کم می شود.السهم

های دیگر باید تحمیل هش طبیعی به بخشه را عالوه بر کاکرد: در شرایطی که کاهش سهم آب شرب عملی نیست این کاهش اضاف

 کرد.

شود، اظهار داشت: زمانی که آب وجود ها ممنوع میکشت برخی محصوالت در برخی استان وی در خصوص اینکه آیا در سال جاری

کنونی این است های گذشته نیز ترسالی و خشکسالی وجود داشت، بحث شوند، البته در دورهبیعتا خود کشاورزان نیز متوجه میندارد ط

 لی جبران کند.که در زمان خشکسالی اگر دولت دخالت و خشکی را به نسبت متعارفی تقسیم نشود، عدم تعادل را باید با منابع ما

م گرفت کشت برنج به طور مثال دولت تصمیباشد  ممکن است کشت محصولی ممنوع با تاکید بر اینکه در زمان ترسالی نیز وزیر نیرو

های شمالی ممنوع شود، خاطرنشان کرد: این مسئله سیاستی است که یک وزارتخانه براساس شرایط اقلیمی و علمی تاندر غیر از اس

 ب از ابتدا موضوعیتی نداشته است.آآب یا بیتخاذ کرده، کشت برنج در مناطق کما

 ادامه خبر لینک خبر

 مدیریت منابع آب موضوع 

 رسانی وزارت نیرواطالعپایگاه  منبع 

 73/07/7931 تاریخ خبر 

 بازگشت به فهرست
 

 

http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=56283
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=56283
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 مهم ترین اخبار کوتاه داخلی
 (1131 فروردین 3) نیازمند انقالب آبی در کشور هستیم

ای اسرت کره بررای ایجراد     معاون شرکت مدیریت منابع آب ایران با تاکید بر اینکه شرایط امروزه مدیریت آب کشور از نظر منابع و مصارف به گونه

هستیم، گفت: این انقالب بایستی چرخه کامل از اندیشه تا عمل را شامل شود و به بیان دیگر با تغییر  "انقالب آبی"نیازمند یک تحول و ارتقای آن 

ریرزی و امرور اقتصرادی شررکت مردیریت      مجید سیاری، معاون برنامه .سازی اقدامات عملی به منصه ظهور برسدها شروع و در پیادهبنیادین نگرش

گرذاری  پذیر نیست، بلکه برای جمعیرت هردف  تأمین نیازهای جمعیت فعلی امکان ن با بیان این مطلب افزود: در غیر اینصورت نه تنهامنابع آب ایرا

ریزان کشور در افق بلند مدت نیز به هیچ وجه این امکان وجود نخواهد داشت. وجرود مسرایلی خرارج از کنتررل ماننرد تغییررات       شده توسط برنامه

ها، ایجراب  های روزانه و... و همچنین افزایش عدم قطعیتهای ساعتی، تغییر توزیع مقادیر بارشدامنه تغییرات مقادیر حدی بارش اقلیمی، گسترش

 .شرایط مدیریت شوند کند که امروزه منابع آب با ابزارهای متناسب با اینمی

 (1131 فروردین 5) شودرصد از آب شرب استان یزد از منابع داخلی تامین مید 44تنها 

های مستمر هم از منظر کیفری و هرم کمری بره شردت      مدیر عامل شرکت آبفای یزد گفت: وضعیت منابع آب داخلی استان یزد به دلیل خشکسالی

های شرب استان غیرر قابرل   ، تامین نیازنمایدده شهر استان را تامین میآب شرب درصد نیاز  ۰0آسیب دیده و تحقیقاً بدون آب انتقالی که بالغ بر 

کند یکری از  های گرم و خشک را بر استان حاکم میعلی اسالمی با بیان این مطلب اظهار داشت: شرایط آب و هوایی استان که تابستانت. ام اسانج

گیرد و مصارف یک سال را در بر می آبی نیاز کل از درصد 18 بر بالغ مرداد و تیر خرداد،های تأمین آب شرب بوده به نحوی که در سه ماهه چالش

 .های اکثریت قریب به اتفاق شهرهای استان افزون بر دو برابر فصل سرد استتابستان

 (1131 فروردین 5) سالهای تجدیدپذیر تا پایان برابری ظرفیت انرژی 1افزایش 

های تجدیدپذیر در کشرور  با اشاره به اینکه این وزارتخانه مسئول آب، برق، جمع آوری و تصفیه فاضالب و همچنین انرژینیرو اردکانیان، وزیر رضا 

مگراوات آن   100است که هزار و مگاوات نیروگاه و ظرفیت جدید را وارد مدار کرده  700است، عنوان کرد: این مجموعه در سال گذشته دو هزار و 

هرای تجدیدپرذیر   وی برا تاکیرد برر اینکره ظرفیرت نیروگراه       .در نیمه دوم سال گذشرته و مربروط بره دوران فعالیرت دولرت دوازدهرم بروده اسرت        

ی ادامه دهریم برراین   رسیده است، ادامه داد: در تالشیم تا در سال جدید نیز این مسیر را به خوب 821کشور)خورشیدی و بادی( در سال گذشته به 

 .آن را به چهارهزار مگاوات برسانیم 35عدد یاد شده را به هزار مگاوات و تا پایان سال  31اساس درصددیم تا پایان سال 

 (1131 فروردین 1) بزرگترین پروژه ضد زیست محیطی خاورمیانه "گاپ

های آن ی دو رودخانه دجله و فرات و شاخهنیروگاه برق آبی بر رو 73سد و  22دزفول در مجلس شورای اسالمی، افزود: طرح ساخت نماینده مردم 

درصد این طرح عملیاتی شده است و اگر این پروژه به صورت صد در صد نهرایی شرود بره طرور قطرع       10تا  80بینی شده که در حال حاضر پیش

هرای  ی منطقره دانسرت و گفرت: یکری از ضرعف     محیطپروژه گاپ را تهدید بزرگ زیست زادهعباس پاپی کشور خواهد شد. مشکالت زیادی دامنگیر

ها را شرروع کررد   دو دهه گذشته که این کشور سدسازیهای اجرایی کشور غفلت از سدسازی های کشور ترکیه است و طی غیرقابل جبران دستگاه

توجهی و غفلت تمام از کنار این موضروع مهرم   یست ارایه شد اما متاسفانه با بیزارت امور خارجه و محیطزهای مبسوطی به مسئوالن وقت وگزارش

درصرد منشراء ریزگردهرای     700های خوزستان را به همراه داشته است، تصرریح کررد:   های ترکیه خشکی تاالب، سدسازیوی به سادگی گذشتند.

 ها است.و ناشی از خشکی تاالببهار داخلی داخلی کشور از پاییز تا اوایل 

 

 

http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=55992
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=56087
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=56181
http://barghab.ir/fa/news/%D8%BA%D9%81%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%B6%D8%B9%D9%81-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
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 (1131 فروردین 11) مندانه از آب!آلمان، الگوی استفاده هوش

از آب های تجدیدپرذیر )برارش(    %27میلیمتر است، ولی فقط  100شود و میانگین بارش ساالنه آن پر آبی محسوب می کشورآلمان علیرغم اینکه 

 .در بخش کشاورزی مصرف می شود % 9 در بخش خانگی و فقط %71در بخش صنعت،  % 59، کند. از این مقدار برداشتبرداشت میخود 

-است، با این حال آنهرا نهایرت بهرره   گرچه در مقایسه با بخش صنعت و خدمات، بخش اندکی از تولید ناخالص ملی این کشور وابسته به کشاورزی 

صروالت کشراورزی   کیفیرت برخری مح  اند و جزء کشورهای برتر در زمینه تولید با در بخش کشاورزی به نمایش گذاشته برداری از تکنولوژی روز را

تصرفیه خانره فاضرالب     3۰9۰باشرد و  میهزار کیلومتر  810در این کشور آوری فاضالب خانگی احداث شده طول شبکه جمع مانند غالت هستند.

 دیه اروپا ساخته شرده اسرت  ها با کیفیتی باالتر از استانداردهای اتحامتر مکعب با کارایی حذف آالینده میلیارد 70خانگی شهری با ظرفیت تصفیه 

گی در بخش مصرف آب خان گردانند.کنند و به چرخه آب بر میآوری و تصفیه میهای خانگی این کشور را جمعفاضالب %700که هم اکنون تقریبا 

لیتر  727به  7330ر سال لیتر در شبانه روز د 715ترین کشور هاست. به طوری که سرانه مصرف آب خانگی را از نیز، این کشور در رده کم مصرف

تغییر الگوی مصرف، استفاده از فناوری و ابزارهای کاهش مصرف آب و  ،سازیند. این کاهش مصرف از طریق فرهنگدر شبانه روز کنونی کاهش داد

کشرورهای دنیرا قررار     رانترینایجاد شده است به نحوی که علیرغم پر آب بودن این کشور، از نظر قیمت آب در رده گ ،همچنین افزایش قیمت آب

 دارد.

 (1131 فروردین 14) مادیان رود در حال احتضار و جان کندن است

ب چندین چشمه های مهم رودخانه کشکان است که از شهرستان کوهدشت سرچشمه گرفته و در طول مسیر جریان آمادیان رود یکی از سرشاخه

نجیرر  ارود به شردت کراهش یافتره و باغرات      کوهدشت، آبدهی مادیانها و بیالن منفی دشت به علت کاهش بارندگیولی  شودنیز در آن تخلیه می

آبدهی مادیان رود نسربت بره دوره مشرابه    گفت:  ای لرستانمدیرعامل آب منطقه اند.زیودار در آستانه فصل آبیاری، با کمبود شدید آب مواجه شده

برای تامین . میرزایی ادامه داد: درصد کاهش داشته است 3۰ادل ساله( مع ۰0مدت )حدود اهش و نسبت به میانگین آمار بلنددرصد ک 18سال قبل 

لیتر در ثانیه آب نیاز است، در صورتی که کل آبدهی رودخانه در حال حاضر حدود یکصد لیتر در ثانیه است  100آب باغات انجیر زیودار به حداقل 

 لیتر در ثانیه کمبود آب داریم. ۰00و 

 (1131 فروردین 15) آب در استان مازندراندرصدی روان 45کاهش 

درصردی حجرم    80درصدی رواناب در رودخانه استان و تأثیر آن بر منابع آب زیرزمینری و کراهش    18ای مازندران از کاهش مدیرعامل آب منطقه

های سال جاری بخش آب و کشاورزی برای سازگاری برا کرم آبری در    با تشریح برنامه "یخکشی محمد ابراهیم" .ذخیره سدها در مازندران خبر داد

هرا و بازچرخرانی   های غیرمتعارف پرداخت و تصریح کرد: باروری ابرها و استفاده از پسابگیری از آباستان، به راهکارهای اتخاذ شده از جمله بهره

 .در تالش هستیم که از آنها به عنوان یک راهکار استفاده کنیمهای آب مازندران است و ها از جمله اولویتآن

 (1131 فروردین 15) هزار میکروموس رسید 6میزان شوری آب آبادان به 

شرود کره   رصد از رودخانه بهمنشیر تامین مید 90خانه آب غدیر و رد نیاز شهرستان آبادان از تصفیهدرصد آب مو 10علیرضا خلیلی نیا اظهار کرد: 

گرذارد و ایرن مهرم    ر تاثیر منفی بر کل آب آبادان میباالی آب رودخانه بهمنشیوی افزود: شوری  شود.م به شبکه آب شهری تزریق میپس از ادغا

آب بیشتری را  مقرر شد سازمان آب و برق خوزستان میزانوی افزود برای حل این مشکل  ان شوری آب این شهرستان شده است.باعث افزایش میز

شروری آب شررب آبرادان     شود تا چند روز آینرده از میرزان  بینی میو پیش ت رودخانه کارون هدایت کنددسها شهرهای پایینخانهبه سمت تصفیه

 میزان شوری آب در حالت عادی کمتر از سه هزار میکروموس است.کاسته شود. 

 

http://barghab.ir/fa/news/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%A8
http://barghab.ir/fa/news/%D9%85%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%86%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=56236
http://barghab.ir/fa/news/%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-6-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%85%D9%88%D8%B3-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF
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 (1131 فروردین 15) ممنوعیت کشت برنج در استان کرمانشاه

سرطح کشرور و   رغم کراهش چشرمگیر برارش در    ای کرمانشاه ضمن اعالم این خبر گفت: متاسفانه در سالهای اخیر بهشرکت آب منطقهمدیرعامل 

دام بره کشرت بررنج در    شود که در برخی نقاط افراد به منظور انتفاع بیشتر و فراتر از حقابه معمول اقر های مکرر مشاهده میهمچنین ابالغ اطالعیه

کیاست امیریان ادامه داد: این رویه خالف الگوی کشت ارایه شده بوده و در صورت مشاهده این نوع کشت با حکرم مراجرع    .نمایندسطح استان می

گیرد میلیمتر صورت می 800کشت برنج معموالً در مناطقی با بارش بیش از  .قضایی معدوم و مسئولیت عواقب آن به عهده کشاورزان متخلف است

 .های با نیاز آبی باال نیستمتر محل مناسبی جهت کشتمیلی 977هم اکنون با بارش  انشاهو استان کرم

 (1131 فروردین 15) درصدی آب موجود در سدهای گلستان 35کاهش 

حجم موجود آب سدهای استان نسبت به مردت   31تا ابتدای فروردین ای گلستان گفت: طبق آمار برداری شرکت آب منطقهمعاون حفاظت و بهره

گانره اسرتان    71سیدمحسن حسینی در این باره اظهار کرد: حجم کرل مخرازن سردهای     .دهددرصدی را نشان می 98گذشته کاهش  مشابه سال

وی افرزود: طبرق    .درصد آن دارای آب اسرت  21میلیون مترمکعب معادل  12میلیون متر مکعب است که در ابتدای سال جاری حدود  900حدود 

درصد دارای آّب اسرت کره آمرار     1و آالگل  5درصد، آلماگل  10درصد، گلستان  23درصد، بوستان 20همین آمار تا ابتدای فروردین سد وشمگیر 

  .کاهشی را نسبت به دوره مشابه سال گذشته نشان می دهد

 (1131 فروردین 11) رایگان است 11آب برق و گاز برای تمامی مدارس کشور در سال 

گفت:  ،شده است انجام پرورش اقدامات اساسی و نایب رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه در حوزه آموزش

کردند اما از ای آموزشی درگذشته با پرداخت هزینه آب، برق و گاز مدارس خیلی مشکل داشتند و سرانه مدارس را نیز پرداخت نمیمدیران واحده

وی با اشاره به اینکه آب، برق و گاز رایگان برای تمامی مدارس کشور فقط یک  آب، برق و گاز برای تمامی مدارس کشور رایگان است. 31سال 

ها معاف کنند و مدارس با آن الگوی مصرف از هزینهپرورش، وزیر نفت و وزیر نیرو تعیین می و افزود: الگوی مصرفی را وزیر آموزشتبصره دارد 

  شوند.می

 (1131 فروردین 11) های استان مرکزیآبی محور برنامهسازگاری با کم

آبی نسبت به صررفه جرویی و اسرتفاده    ندار استان مرکزی در نخستین جلسه شورای اداری استان با اشاره به خشکسالی و لزوم سازگاری با کماستا

درصردی بارنردگی در اسرتان کره      ۰0استاندار مرکرزی برا اشراره بره کراهش حردود        .بهینه از آب در بخش کشاورزی و شرب و صنعت، تاکید کرد

استان بحرانی کشور در زمینه آب اسرت و بره لحراص مصررف آب در      8خشکسالی در نیم قرن اخیر است، گفت: استان مرکزی جزء آغازشدیدترین 

جرویی در مصررف آب و اسرتفاده    ید با درک این موضوع در جهرت صررفه  تابستان امسال با شرایط بحرانی روبروست لذا مردم، کشاورزان و صنایع با

 .بهینه از آن تالش کنند

 (1131 فروردین 11) کنندصالح سالمت آب اهواز را تایید میمراجع ذی

روابط عمومی شرکت آبفای اهواز در پاسخ به اظهارات عضو شورای شهر در خصوص آلودگی آب شرب این شهر اعالم کرد؛ بر اساس اعرالم مراجرع   

مهرداد شریفی گفته اسرت: از   .ن مسئولین بهداشت استان، ناسالم بودن آب اهواز و ابتالی برخی شهروندان به هپاتیت آ کذب استصالح همچوذی

نمونه میکروبی از شبکه آب عمومی در محدوده تحت پوشش مرکز بهداشت غرب اهواز اخذ گردیرده   990تا کنون بیش از  793۰ابتدای اسفند ماه 

مرورد کلرر    2800ها حاکی از مطلوبیت آب از لحاص میکروبی داشته است و همینطور در ایرن محردوده زمرانی بریش از     درصد نمونه 35که بالغ بر 

 با توجه به نظارتها و پیگیری مستمر انجام  .درصد موارد شبکه آبرسانی داری کلر باقیمانده مناسب بوده است 38سنجی صورت گرفته که باالی 

 

http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=56231
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=56213
http://barghab.ir/fa/news/%D8%A2%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D9%88-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-97-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=56280
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=56335
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 .نتقله از آب و غذا از جمله هپاتیت آ کنترل و در محدوده زمانی ذکر شده موردی ثبت نشده استهای مشده بیماری

 (1131 فروردین 11) های آب و هواشناسی سازمان آب و برق خوزستان افتتاح شدمرکز مانیتورینگ ایستگاه

های موجود و با دانش و همت آوریست که با استفاده از جدیدترین فنیکی از مجهزترین مراکز مانیتورینگ در حوزه آب کشور ا این مرکز به عنوان

های مربوط به کلیه سدهای مخزنی، تنظیمی و انحرافی و همچنین اطالعات پایه کمی داده ،این مرکز .کارشناسان داخلی در حال بهره برداری است

 هرا داده. کنرد مری  رصرد  را هنردیجان  –جراحی و زهرره  -حوضه بزرگ آبریز کشور شامل کرخه ، دز، کارون ، مارون 8آب مربوط به و کیفی منابع 

نروین،   هرای آوریفرن های مذکور با اسرتفاده از  درصد ایستگاه ۰0تا کنون بیش از  شوند کهی و هواشناسی دریافت میآبسنج ایستگاه 928 بوسیله

 .انددهخودکار و آنالین ش

 (1131 فروردین 11) رود از مدار تولید برق خارج استنیروگاه سد زاینده

دی ماه  رود به علت کاهش شدید تراز آب ازرود گفت: نیروگاه سد زایندهای اصفهان با اعالم شرایط تاریخی سد زایندهمدیرعامل شرکت آب منطقه

رسرد ترا   اره اظهار کرد: با توجه به شرایط موجود بعید به نظر میبدراین "مسعود میر محمدصادقی" ت.ه امکان تولید را از دست داده اسسال گذشت

 .رود اسرت زاینرده رود را وارد مدار کرد و این موضوع یک رکورد تاریخی در تعطیلی نیروگاه سرد  شروع زمستان سال جاری بتوان نیروگاه سد زاینده

میلیون مترمکعب اعالم کرد و  78۰رود در بیست و هفتم فروردین ماه را ای اصفهان حجم آب ذخیره مخزن سد زایندهمدیرعامل شرکت آب منطقه

کعب بوده میلیون مترم 551میلیون مترمکعب و در میانگین بلندمدت  991افزود: سال گذشته در زمان مشابه حجم آب ذخیره شده در مخزن سد 

 .که خود بیانگر وضعیت نامطلوب منابع آبی در استان اصفهان است

 (1131 فروردین 34) های مصرفی گذشته میسر نیستامکان ادامه زندگی با شیوه

هرای مصررفی پیشرین    سال گذشته، با منابع آبی کمتر از منابع آبی گذشته، با همان شیوه 80برابر  9/2توانیم با جمعیتی وزیر نیرو گفت: قطعا نمی

وزیر نیرو تصریح کرد: همکاران مرا در سرطح کشرور برا      .زندگی خود را ادامه دهیم. در هیچ جا این کار شدنی نبوده و در کشور ما هم نشدنی است

برداری از منابع آب موجود داشتند. امسال نسبت به سال گذشته، آب های الزم را در بحث بهرهاقبتبینی خشکسالی امسال از چند ماه قبل مرپیش

 مجموعره  مراه،  فروردین 25 تا 31 – 3۰اردکانیان افزود: همچنین از آغاز سال آبی  .درصد کمتر شده است 29موجود مخازن سدهای کشور حدود 

 در گذشرته  هرای سرال  به نسبت را متفاوتی نسبتا تابستان قطعا. است داشته کاهش درصد 11 گذشته، سال مشابه مدت به نسبت کشور هایبارش

 .داشت خواهیم پیش
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 کندآنزیمی که پالستیک را حذف می
 .های آالینده را تجزیه کندترین انواع پالستیکرایجتواند برخی از اند که میدانشمندان آنزیمی کامال طبیعی را به شکلی تقویت کرده

 د.برشوند، صدها سال زمان میته میهای پالستیکی به کار گرف، نوعی قدرتمند از مواد پالستیکی که در بطری(PET) تیایتجزیه و پوسیدگی پی

توانرد فراینرد   ایرن توانرایی مری    هکر  جام دهدا سرعت بسیار باالیی انبتواند تجزیه این ماده را نام دارد می (PETase) پتاز اما آنزیم تقویت شده که

 .ها را برای همیشه متحول سازدبازیافت زباله

تی ایه است، محصول نوعی باکتری است که پیاین آنزیم که در ژاپن کشف شد

خورد. این باکتری که ایدونال ساکاینسیس نام دارد از پالستیک بره عنروان   را می

 .کنداستفاده می منبع اصلی انرژی خود

ها را در رسوبات بره  گزارش دادند یک خانواده از باکتری 207۰محققان در سال 

جران   د.انر ر شرهر بنردری سراکای ژاپرن یافتره     جا مانده منطقه بازیافت بطری د

تری مرورد   ایسال است که پری  80گوید تنها می وثگیهن از دانشگاه پورتممک

ای طروالنی نیسرت کره یرک     است و این دوره زمانی به اندازهاستفاده قرار گرفته

هرا سرال اسرت بررای هضرم      ها به گفته او میلیونساز بشر را هضم کند. اما باکتریباکتری به شکلی تکامل یابد تا بتواند محصولی مصنوعی و دست

 .اندکنند، تکامل یافتهای که به صورت طبیعی وجود داشته و از برگ درختان محافظت میدهها، مااسترپلی

پتاز را درک کنند. در همین  هضماست و دانشمندان در تالشند تا نحوه تکامل  تی کامال غیرمنتظره بودهایکننده پیهمه کشف باکتری هضمبا این

بعدی از این آنزیم ایجاد شد. زمانی که ساختار این آنزیم کشف شود شایر بریتانیا مدلی سهراستا با استفاده از دستگاه لیزری قدرتمندی در آکسفورد

 .توان عملکرد آن را بهبود بخشیدمی

-د بخشی از خواص خود را از دست میشونشوند یعنی هر بار که بازیافت مییت میاستر دچار افت تدریجی کیفدر فرآیند کنونی بازیافت، مواد پلی

 .شوندشود و بعد به محل دفع زباله منتقل میشوند، بعد از آنها فرش ماشینی تولید میها ابتدا تبدیل به پشم مصنوعی میدهند. بطری

گریهن  بره گفتره مرک    .کنرد اش تبدیل مید اولیه تشکیل دهندهاستر را دوباره به موا کند و پلیتی فرآیند تولید را وارونه میایاما آنزیم خورنده پی

شرود و ایرن یعنری یرک بازیافرت      ا کاهش داد، و این چرخه تکرار مری روند برای تولید پالستیک بیشتر استفاده کرد و مصرف نفت راین توان از می

 .حقیقی

تی را باید سریع تر از زمان کنونی، یعنری در عررض چنرد    ایبرد زیرا پیسترده چند سال وقت میگویند استفاده از این آنزیم در ابعاد گمحققان می

زیسرت  روز تجزیه کند تا از نظر اقتصادی مقرون به صرفه باشد. به گفته وی نیاز شدیدی به کاهش مواد پالستیکی که از مراکز دفع زباله و محریط  

 .ن فناوری را عملی کرد راه حلی موثر برای کاهش این آلودگی ایجاد خواهد شددارد، و اگر بتوان ایشوند وجودتلنبار می

   ادامه خبر                لینک خبر

   پسماند موضوع 

   https://www.sciencedaily.com منبع 

   2018/04/16 خبر تاریخ 

 بازگشت به فهرست
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 تهیه کاغذ از مدفوع فیل و گاو
رسد تولید کاغرذ از  به احتمال زیاد اولین چیزی که پس از دیدن مدفوع فیل و گاو به ذهن انسان می

ها، ادامۀ پژوهشای بود که به ذهن خالق شماری دانشمند رسید و درنهایت با هآنها نیست اما این اید

هرا  تواند با بازیافت کود حیوانی گاوهرا و فیرل  اند که میدانمشندان به فناوری دست یافته عملی شد.

آنها را به محصوالت کاغذی ارزان و سازگار با محیط زیست تبدیل کند. خبر این موفقیرت و گرزارش   

 شد.( ارایه ACSها به نشست ملی انجمن شیمی آمریکا )نتیجۀ این پژوهش

خالق این ایده پروفسور الکساندر بیسمارک در دانشگاه وین، پایتخت اتریش بود. او بره ایرن موضروع    

توجه کرد که مدفوع این حیوانات حاصل مواد گیاهی هضم شده است و به همین دلیرل بطرور قابرل    

 10بریش از  شود. تحقیقات اولیه نیز نشان داد که بسته به نوع حیوان، توجهی سلولز در آن یافت می

ها را ابتدا با کود بز و سرپس برا کرود    درصد از کود آنها حاوی سلولز است. او و تیم همراهش آزمایش

 حیواناتی مانند اسب، گاو و درنهایت فیل انجام دادند.

ان کمیابند. همچنین استفاده از به گفتۀ آنها کودهای این حیوانات منبع بسیار عالی از سلولز برای تولید کاغذ در کشورهایی است که در آنجا درخت

کند تا راهی یابند نیز مناسب است و به دامداران کمک میاین روش در مناطقی با فعالیتهای دامداری گسترده، جایی که گاوهای زیادی پرورش می

 برای راحت شدن از دردسر کودهای حیوانی رو به فزونی پیدا کنند.

شود که تا حدودی لینگنرین )جرزء اصرلی    کنند. این کار باعث میمحلولی از هیدروکسید سدیم ترکیب می دانشمندان در این روش این کودها را با

ها و سلولهای مرده جدا شوند. درنهایت برای حرذف کامرل لینگنرین و    های کودها مانند پروتئیندیواره سلولهای گیاهی( و همچنین دیگر ناخالصی

 شوند.اغذ، محصوالت بازیافتی با هیپوکلریت سدیم ترکیب میتولید مواد اولیۀ سفید رنگ برای تهیه ک

انرد. بره   شوند شبیه و گاه حتی بهتر از نانوسلولزهایی است که از چوب تهیره شرده  دانشمندان معتقدند که نانوسلولزهایی که به این روش تولید می

تبدیل سلولزهای نیمه هضم این کودها به نانوالیافهای سلولز آسرانتر   گفته پروفسور بیسمارک در مقایسه با فرایند تبدیل چوب خام به کاغذ، فرایند

سریدها و  است و به انرژی کمتر و تعداد مراحل شیمیایی کمتری نیز نیاز است؛ به این دلیل ساده که حیوانات قبال گیاهان را جویرده و آنهرا را برا ا   

 اند.آنزیم ها ترکیب کرده

های فیلتر در فعالیتهای صنعتی استفاده کرد و هم به عنروان کاغرذ بررای    توان به عنوان صفحهشوند، هم میمیاز کاغذهایی که به این شیوه تولید 

تامین مواد اولیه هم آسان است: پارکهای آفریقا خانه صدها فیل است و در مزارع عظیم آمریکا و اروپا نیز به وفور کودهای گاوی  تهیه کتاب و دفتر.

اتحادیه اروپا، وزارت آموزش مالزی  2020اضر نهادهایی همچون وزارت علوم و فناوری آفریقای جنوبی، ماموریت استراتژی در حال ح شود.پیدا می

کنند تا عالوه بر تولید کاغذ به این روش از کودهای حیوانی، امکانی را فراهم آورند تا همزمان با و دانشگاه وین در این پروژه با یکدیگر همکاری می

لید ن پروسه، امکان تولید بیوگاز از این کودها نیز فراهم شود تا بتوان از این گازهای زیستی که عمدتا متان و دی اکسید کربن است برای توانجام ای

 برق یا گرما نیز استفاده کرد.

  ادامه خبر لینک خبر
 های پاکانرژی موضوع 

 www.earth.com منبع 
 2018/03/21 تاریخ خبر 

 بازگشت به فهرست

 

https://www.earth.com/news/manure-paper-sustainably/
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 های آب شیرینها قبل از رسیدن آنها به دریا توسط اکوسیستمتصفیه آلودگی
 از کودهای مورد اسرتفاده در کشراورزی،  و چه از طریق آلودگی مواد مغذی ناشی  اکسیددیهای انسانی چه از طریق انتشار کربنفعالیت

 زنند.زیست دارند و اغلب تعادل اکوسیستم را بر هم میتاثیر قابل توجهی بر محیط

با افزودن مواد مغذی بیش از انردازه بره محصروالت    

هرا،  کشاورزی، احتمال اینکه این مرواد بره رودخانره   

ها و نهرها بریزند بسیار زیاد است. اما تمامی دریاچه

هرای آبری راه   تروژن، فسفر و کربنی که به جریاننی

رسند. طبق دست جریان نمیکنند به پایینپیدا می

های آب شیرین بخشری از  مطالعه جدید، اکوسیستم

این مواد مغذی را قبل از رسیدن به اقیانوس تصفیه 

 کنند.می

 یشناسر یسرت نر، اسرتاد دانشرکده علروم ز   تکا یمج

میرزان نیترروژن و فسرفر     تحقیق انجرام شرده بررای بررسری     یناولاین  گوید:می پژوهش ینا یاصل یسندهو نو آمریکا سوتاینهدانشگاه م

 باشد. نتایج این تحقیق به شرح زیر است:رسند، میمیها یانوسبه اق هازمیناز که  بآ هایکانالدر  موجود

 کنند.شیرین را از طریق فتوسنتز جذب میهای ها به آبها بیشتر کربن وارد شده از زمینگیاهان و جلبک 

 یرین مقدار اضافی را بره اتمسرفر انتشرار    ها باشد، جریان آب شاگر میزان کربن و نیتروژن بیش از توان جذب گیاهان و جلبک

 کند.داده و از آب حذف می

  ها و مخازن دفن کند.دریاچه تواند مقدار اضافی را در بستراکوسیستم آب شیرین میباشد، حد و اگر میزان فسفر بیش از 

از آنچره در وهلره اول    تر استمتعادل یاربس یبیشود، ترکیداده م یلها تحویانوس، آنچه که به اقاضافی و فسفر یتروژنن دفن و انتشاربا 

از ": یرد گویمطالعره مر   یرن ا یکی از محققانو مونترال ، استاد دانشگاه رکسانا مارانگر. داده شده است یلتحو یرینآب ش یهایستمبه س

بره   و در سرطح کرره زمرین    یرینش یهاآبموجود در  و فسفر یتروژنکه سرنوشت کربن، ن یممتوجه شد ینما همچن بررسی ینا یقطر

سردها،   یجراد ها با اانسانکه مهم است مساله از آن جهت  ینا" "است.شیرین آب  هایجریان درآنها زمان ماند مقدار  یرشدت تحت تأث

هرای آبری دچرار    و زمان ماند در محریط  کنندیم یآب را دستکار یانبه طور مداوم جر هارودخانهها و انتقال آب در اطراف البتا یهتخل

 ".شودتغییر می

 
 ادامه خبر لینک خبر

 خودپاالیی رودخانه موضوع 

 https://www.sciencedaily.com منبع 
 2018/04/30 تاریخ خبر 

 بازگشت به فهرست

 

 

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/04/180430212349.htm
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 خارجیمهم ترین اخبار کوتاه 
Nanoscale coating enables solar cells to absorb 20 percent more sunlight 

Researchers at the National Institute of Standards and 

Technology (NIST) have developed a nanoscale coating for 

solar cells that enables them to absorb about 20 percent more 

sunlight than uncoated devices. The coating, applied with a 

technique that could be incorporated into manufacturing, opens 

a new path for developing low-cost, high-efficiency solar cells 

with abundant, renewable and environmentally friendly 

materials. The coating consists of thousands of tiny glass beads, 

only about one-hundredth the width of a human hair. When 

sunlight hits the coating, the light waves are steered around the 

nanoscale bead, similar to the way sound waves travel around a 

curved wall.  In the experimental set up devised by a team of NIST and the University of Maryland's 

NanoCenter, the light captured by the nanoresonator coating eventually leaks out and is absorbed by 

an underlying solar cell made of gallium arsenide. 

Using a laser as a light source to excite individual nanoresonators in the coating, the team found that 

the coated solar cells absorbed, on average, 20 percent more visible light than bare cells. The 

measurements also revealed that the coated cells produced about 20 percent more current. 

 

 های نانو مقیاسپوشش ه کمکب یدی های خورشدرصدی راندمان سلول 14افزایش 

اند که میزان جذب نور های خورشیدی ابداع کردهیک پوشش نانو برای سلول  (NIST)استاندارد و فناوری  ملی محققان موسسه

دهد. این پوشش که با استفاده از مواد تجدیدپذیر و دوستدار افزایش میهای بدون پوشش نسبت به سلول %20خورشید را تا 

د در عین حال هزینه آن کمتر برشود و راندمان آن را بسیار باال میشود، در مرحله تولید به سلول اضافه میساخته می زیستمحیط

این پوشش شامل هزاران قطعه شیشه ریز است که ضخامت آن به اندازه یک صدم ضخامت موی انسان است. وقتی که نور به این  .است

شوند. درواقع همانگونه که صدا در یک فضای گنبدی آکوستیک دهی میهای نانو جهتن این دانهکند، امواج نور دروپوشش برخورد می

است، نور پس از گردش در این در این آزمایش که با همکاری دانشگاه مریلند انجام گرفته .شودها پخش میشود، نور نیز در این دانهمی

درصد نور بیشتر،  20شود. این پوشش با جذب جنس آرسنید گالیم جذب میهایی از خواهد خارج شود که توسط سلولها میدانه

 .دهددرصد افزایش می 20های بدون پوشش حدود میزان جریان برق ساخته شده را نیز نسبت به سلول

ر است که این بود، این اولین باهای خورشیدی صورت گرفتهاگرچه پیش از این نیز مطالعات بسیاری درباره اثر پوشش بر روی سلول

 .شودگیری میشده و میزان افزایش راندامان آن اندازهپوشش ها در مقیاس نانو به کار گرفته

های ریز در یک طرف پنل قرار گرفته اند که در آن، این دانهدانشمندان همچنین، روشی ساده و ارزان برای نصب این پوشش ابداع کرده

 .گفته سرپرست این تیم تحقیقاتی این روش قابلیت تولید در مقیاس انبوه نیز داردکند. به و سیمی از میان آنها عبور می

 

 
 

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/04/180416155619.htm
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Climate change, the sun, and Lakes 

Lakes tend to emit carbon dioxide (CO2) to the atmosphere, 

making them important players in the planet's natural 

regulation of its climate. However, the direction of the flow of 

CO2 between lakes and the atmosphere can be influenced by 

humans or by natural factors such as rainfall or air 

temperature. Lake Superior is the largest freshwater lake on 

the planet, and a number of detailed studies occurring in the 

late 1990s and early 2000s found that, like most lakes, it was a 

net source of CO2 to the atmosphere. Researchers analyzed 

monitoring data of dissolved oxygen concentrations in the lake from the past 50 years. His analysis 

indicated that in most years the lake absorbs atmospheric CO2 from late May to early October, but 

then expels CO2 during the winter. 

 هاتغییرات اقلیمی، تابش نور خورشید و شرایط دریاچه

ایفا  ی سیارهیآب و هوا چرخه یعیطب یمتنظ نقش مهمی در ،دارند در اتمسفرکربن یداکسیدانتشار علت پتانسیلی که در  به هادریاچه

 یعیعوامل طب یا یانسانفاکتورهای  یرتواند تحت تأثیم ینها و جو زمیاچهدر ینبکربن یداکسید یانحال، جهت جر ینبا ا کنند.می

که در  مطالعاتیاست و  جهان یرینآب ش یاچهدر ینبزرگتر (Lake Superiorدریاچه سوپریر ) .یردهوا قرار گ یدما و یمانند بارندگ

 کربنیداکسیدانتشار منبع خالص دریاچه  ینها، ایاچهاز در یاری، نشان داد که مانند بسانجام شد 2000سال  یلو اوا 7330اواخر دهه 

که به این نتیجه رسیدند سال گذشته  80از  یاچهدر رمحلول د یژنغلظت اکس های پایشداده با تحلیل محققاناما است.  ینبه جو زم

 کند.یم آزادکربن یداکسیدزمستان در طول کند، اما یجذب مکربن یداکسیدماه اکتبر  یلماه مه تا اوا از اواخر یاچهدر اکثر سالها در
 

Energy recovery of urban waste 

According to data from the European agency 

EUROSTAT, 13 of the 28 countries in the EU are still 

dumping more than 50% of their solid urban waste. 

Researchers have proposed a system which is capable of 

converting waste in a more controlled manner, and, 

basically, in two stages: first, the solid is converted to gas 

(that is, with the presence of little oxygen), and then the 

generated gas is burnt very efficiently in specifically 

optimized equipment. The great environmental advantage 

of this method as opposed to incineration is that, the 

generation of toxic substances will be minimized. The 

energetic efficiency of the process is, on the other hand, 

similar to incineration. 

 

 

 

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/04/180424160239.htm
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/05/180502104050.htm
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 های شهریاستحصال انرژی از زباله

شان  شهری دهای جامدرصد از زباله 80کشور اروپا همچنان  25کشور از  79(، EUROSTAT) العات آژانس اروپایی یوروستتاططبق 

اند که قادر است مواد زاید را با کنترل بیشتری به انرژی تبدیل کند که این کار در ه. محققان سیستمی را پیشنهاد دادکنندرا دفن می

پس گاز تولید شده در ( س2)با حضور مقدار کمی اکسیژن(، شوند به گاز تبدیل می( ابتدا مواد جامد 7گیرد: دو مرحله صورت می

است  ینسوزاندن اروش با  یسهروش در مقا ینا قابل توجه یطیمحیستز یتمزشود. ای و با تجهیزات خاصی سوزانده میشرایط بهینه

 است. روش سوزاندنمشابه  یندفرآ ینا یبازده انرژ یگرد یاز سو و رسدیبه حداقل م یمواد سم یدتولکه 
 

Natural gas prices, key to coal power decline 

From 2008 to 2013, coal dropped from about 50 percent of U.S. power generation to around 30 

percent.  Coal boosters blamed stiffer regulations .But that same time period saw a steep drop in the 

cost of natural gas and an increase in wind generation. This research wanted to know how big a role 

each of these factors played in driving down the demand for coal. Steep declines in the use of coal 

for power generation over the past decade were caused largely by less expensive natural gas and the 

availability of wind energy -- not by environmental regulations. 

  کلید کاهش سوخت فسیلیقیمت گاز طبیعی، 

ران گذادرصد کاهش یافت. سرمایه 90کرد به درصد انرژی برق آمریکا را تامین می 80غال سنگ که ، مصرف ذ2079تا  2005سال از 

و  یعیگاز طب یهاینههز یدکاهش شد ی،اما در همان دوره زماندانند. غال سنگ قوانین سختگیرانه را عامل این کاهش میدر بخش ذ

نتایج نشان  .را بررسی کردسنگ ذغال یعوامل در کاهش تقاضا برا نینقش هر کدام از ا این تحقیقباد اتفاق افتاد.  انرژی یدتول یشافزا

 یباد یبه انرژ یو دسترس یگاز طبیعارزانتر بودن  از یدهه گذشته عمدتا ناش یبرق ط یدتول یغال سنگ براذمصرف  یدکاهش شد داد

 .یطیمحیستنه مقررات ز ه استبود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 بازگشت به فهرست
 

 

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/05/180503142716.htm


             
            مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب   

07 
   

 

7931فروردین  | بیست و هشت شماره |محیط زیست  بولتن آب و  

 

  های سنتی تعیین مسیر قناتروش فرهنگ سنتی آب :
های مصرف آب در توسرعه پایردار بخرش    از بهترین روش گ کشاورزی در ایران و جهان هستند وها از جمله مهمترین میراث فرهنقنات

دستخوش تخریرب و تغییرر کننرد.    های زیرزمینی را روند. زیرا بدون آنکه سفرهکشاورزی در کشورهای خشک و نیمه خشک بشمار می

بخشی از مهمترین نیازهای کشاورزان به آب را 

کنند. قنات مجررای زیرزمینری اسرت    تامین می

که با شیبی کمترر از شریب سرطح زمرین، آب     

زیرزمینی را بردون اسرتفاده از نیرروی خرارجی     

)انرژی الکتریکی و ...( تنها به کمک نیروی ثقل 

 رساند.تر میبه نقاط پست

شرررایط احررداث قنررات عبارتسررت از مترررین مه

دار بودن زمین و های زیرزمینی، شیبوجود آب

باال قرار گرفتن طبقات آبده از مظهر قنرات کره   

 سبب جریان دایمی شود.

 شود.شده، که در ادامه به برخی از آنها اشاره میهای پیشین استفاده میچندین روش مختلف تعیین مسیر قنات که توسط مقنی

 آبای از جانداران و حشرات در مناطق کمپوشش گیاهی، وجود پاره

تنها منبع آب مورد نیاز گیاهان، حاصل صرعود بخرار آب ناشری از آب ذخیرره شرده در      خشک و بیابانی  اطقای مناز آنجایی که در پاره

-های عمیق میسال با ریشهبنابراین وجود پوشش گیاهی، در مناطق کویری و خشک بویژه درختان کهن باشدهای عمیق خاک میالیه

هایی که ناکشته بر سطح آنها گیاه فراوان وجود دارد، دارای آبند زمین تواند گویای وجود آب زیرزمینی و مسیری از آن در منطقه باشد.

-گر هنگام صبح بر روی گیاهانشان زطوبت و شبنم قرار گرفته باشد. زمینی که بر سرنگ اند مخصوصا او آبشان در ژرفای کم قرار گرفته

های ماهر وجود یک شاخه سبز برر خراک کرافی اسرت کره عمرق سرطح آب        هایش گیاه رسته است دارای آب پنهانی است. برای مقنی

 زیرزمینی را در آن حدس بزنند.

ای توانرد نشرانه  هایی که در آنها برکه با رودخانه وجود ندارد، نیز میی از حشرات در زمینای از جانداران، مانند قورباغه و بعضوجود پاره

 بر وجود آب زیرزمینی باشد.

   شناخت منطقه و خصوصیات فیزیکی زمین

مقنی کافی اسرت کره وجرود الیره      ییا مانداب در نقاطی باالتر از محلی که قرار است مظهر قنات باشد، براآثاری از آب بصورت چشمه 

های طبیعری الهرام گرفتره    ها از چشمهرسد در زمان پیشین نیز ایرانیان برای حفر قناتآبدار را در عمق کم زمین حدس بزند. بنظر می

است. بره   های زیرزمینی بودهها برای شناحت آبرنگ و شکل و ساختمان آن راهنمای مقنیگاه خصوصیات فیزیکی زمین مانند  باشند.

دهند. همچنرین هرر   های درونی گواهی میهای آمیخته به گل باشند، بر وجود آبهای سیاه رنگ و پر نم که دارای سنگطور مثال کوه

هرای کوچرک و منفررد آب وجرود نردارد،      شود. در کوهتر باشد آب درونی آن کمتر میتر و سختچه سنگ کوه نسبت به خاکش افزون

های پست که رنرگ خاکشران   اند که زمیننیان گفتهیماند. پیشسیار سخت باشد، زیرا برف بر فراز آنها باقی نمیمخصوصا اگر سنگشان ب

 شود.هایی که کف آنها خاک نرم باشند، دیده میها با فرورفتگیها در محل گودالدارای آبند. بیشتر این گونه زمین سیاه باشد
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گذارد. حتی امرروزه نیرز برا پیشررفت     خصوصیت فیزیکی آن است که رطوبت خاک بر آن اثر میترین مشخصه خاک و رنگ خاک واضح

ترر باشرد،   کند، به این صورت که هر چه خراک مرطروب  ای رطوبت خاک بصورت تیره رنگی نفوذ میهای ماهوارهعلم و استفاده از عکس

 تر است.رنگ عکس در آن محدوده تیره

 سرعت ذوب برف در سطح زمین 

باشد. است و دارای مبانی فیزیکی مقتنی می ها بین مقنیان بودهترین روشاین روش برای تعیین وضعیت سفره آب زیرزمینی از متداول

مطرح شد و قانون فوریه مربوط به رسانش گرما در خاک با قانون اهم، هدایت جریان  7522رسانش گرما در خاک توسط فوریه در سال 

به وسیله دو عامل مهم یکری گرادیران    (qدارسی، هدایت آب تشابه دارد. شار گرما به داخل خاک یا خارج از خاک )قانون الکتریسیته و 

 شود، برابر است با:دما و دیگری هدایت گرمایی کنترل می

q = 𝐾 
𝜕𝑇

𝜕𝑍
 

کنرد.  گرادیان مشخص دما عبور می( مقدار گرمایی است که در واحد زمان از سطح خاک در اثر وجود Kدر فرمول باال، هدایت گرمایی )

هدایت گرمایی به تخلخل خاک، درصد رطوبت خاک و درصد مواد آلی خاک بستگی دارد. در شرایطی که تخلل و درصد مواد آلی خاک 

یابد.  یکسان باشد، با افزایش رطوبت خاک، هدایت دما در خاک افزایش می
𝜕𝑇

𝜕𝑍
باشرد.  گرادیان دما نسبت بره عمرق در درون خراک مری     

ترر  اختالف دما در عمق کمتری )دو نقطه از خاک با دمای متفاوت به هم نزدیکتر باشند( اتفاق بیفتد، شار گرمرا سرریع  بنابراین چنانچه 

های زیرزمینی در اعماق خاک و با توجه به اینکه آب قنات در زمستان نسبت به هوای آزاد گرمتر اسرت، بنرابراین   خواهد بود. وجود آب

شود انتقال گرما توسط خاک از اعماق بره سرطح برر اسراس     زاد شده از آب زیرزمینی و ایجاد گرادیان دمایی در خاک باعث میگرمای آ

به اندازه کافی برف باریده است و برودت هوا بحدی بوده قانون فوریه صورت گیرد. از اینرو در مناطق سرد و خشک که در فصل زمستان 

برف را نگه دارد، روش بررسی سرعت ذوب برف کارایی داشته است زیرا انتقال گرمرا حاصرل وجرود آب     توانسته به مدت طوالنیکه می

تواند عامل تسریع در عمل ذوب برف شده باشد که بررسری پوشرش بررف منطقره در ایرام      زیرزمینی توسط خاک از اعماق به سطح می

 شود. ره غنی توجیه میزمستان توسط مقنی و پی بردن به احتمال وجود آب در منطقه و سف

تواند اخرتالف  های زیرزمینی میهمچنین وجود آب

دمایی در سطح زمین ایجاد نماید و منجر به حرکت 

ای از هوا شود. بعبارتی گرادیان افقی فشرار  قایم توده

گیرری  کند که باعرث شرکل  نیروی افقی را ایجاد می

شود. راستای نیروی باد از پرفسار اولیه سمت باد می

باشرد  )مناطق سرد( به کم فشار )منراطق گررم( مری   

های دهنده سفرهتوانند نشانبنابراین مناطق گرم می

 آب زیرزمینی در منطقه باشند.

 
 مسیر قناتتعیین های سنتی روشمقاله  منبع:

 مسعودیانمحسن  –زهرا پاکزاد  نویسندگان:

 

 بازگشت به فهرست
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 پیشگیرانه برای جلوگیری از وقوع خطرات سیالب شهری اتاقدام :یآموزشمطلب 

 کسب و هاخانه به رساندن آسیب تلفات، جراحات،. شودمی شهری سیالب خطرات وقوع مساله به ایویژه توجه جهان، سراسر اخیرا در

سیالب افزایش  ناشی از هایقبیل فاجعه این هوایی، و آب تغییرات واقعیت به توجه با و است ویرانگر شهری، هایزیرساخت کل و کار و

یری از جلوگ برای پیشگیرانه اقدام ده نوشته این در. ی مقابله با این مشکل انجام دهیمای برایابد مگر اینکه ما اقدامات پیشگیرانهمی

 :شودوقوع خطرات سیالب شهری، ارایه می

 یک شهر اسفنجی بسازیم

کرده های شهری آن در سالهای اخیر بیشتر از دو برابر شده است طرفداران زیادی پیدا فهوم در چین، کشوری که نرخ سیالباین م

تواند با استفاده یک شهر اسفنجی می“کن، انداز دانشگاه پچشماون دانشکده معماری و معماری ، معKongjian Yu  است. طبق گفته

آب باران را دور بیاندازید، با یک اینکه ی بنابراین، به جا“. و تخلیه کند  صفیهبه صورت طبیعی نگه دارد، یا ت از رویکرد اکولوژیکی آب را

و مزارع شهری، شارژ اری باغ ها آبی: از عبارتند  استفاده موارد سفنجی آن را برای استفاده در مصارف داخلی خود حفظ کنید. شهر ا

 به آن پردازش یا و ها ی شستن توالت و پرکردن فالش تانکهای خالی، جایگزینی یا پرکردن آب مورد استفاده براکردن آبگرمکن

 .دکر استفاده آشامیدنی آب عنوان به استفاده برای آن از بتوان که باشد بهداشتی و سالم ایاندازه

 هانبام سبز، روف گارد

های پوشیده شده با گیاهان( بوسیله کارایی بامهای سبز )پشتبام

کنند د رواناب ناشی از بارش را جذب میهمسوی با طبیعتی که دارن

نقاط اروپا کنند. این روش در اقصی و به کاهش سیالب کمک می

 کامال شوندمی آب دا کرده است. منافعی که مرتبط باطرفدارانی پی

 : هستند ساده

 ساختمان، ابزاری جهت مدیریت آب آشامیدنی است؛ برای صاحب

-برای محیط دهد؛آب ناشی از باران را کاهش میبرای جامعه، روان

 زیست، جلوگیری از سرریز فاضالب ترکیبی، خنثی کردن اثر باران

 .اسیدی و حذف آلودگی نیتروژن از آب باران است

 هاالبی و مناطق سرریز برای رودخانههای سیایجاد دشت

مساحت تحت پوشش دارای و  ا قرار داشتندهها در امتداد رودخانهزمانی سیالب

حد فضای شهری، کمتر از نیمی از مسیل . امروزه، به علت رشد بیبودند بزرگی

 در مهمی نقش سیالبی هایدشت ترمیم . است مانده باقی هارودخانه  آن

 انچه اساسا،. کندمی ایفا  طبیعت از حفاظت و آب مدیریت سیل، برابر محافظت

 هادشت سیالب درنتیجه. است آب جذب و حفظ دهند،می انجام دشتها سیالب

 .کنندمی محافظت سنگین بارش اثرات از را شهرها به نزدیک مناطق
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 های نفوذ و تخلیه آبسیستمنصب 

 بازگو نفوذ و پایدار آبهای مدیریت آب باران را به خوبی روش هیچ روشی

 توانیدمی سازیلوله برتر کارخانجات تولیدی محصوالت آخرین با. کندنمی

حصوالتی که برای راحتی ایجاد کنید. م به و سرعت به را زیرزمینی مخازن

شدید ترافیکی وجود دارد و سطح هایی هستند که بارهای استفاده در مکان

 توانمی و است سبک محصوالت این وزن های زیرزمینی محلی باال است.آب

 سرعت شدت به که کرد، نصب اتصال ابزار یا هاپین از استفاده بدون را آنها

 باکیفیت پروپیلن پلی از شدهساخته دهد. این محصوالتش میافزای را نصب

 .کند تحمل را شدید بارهای تواندمی و هستند قوی العادهفوق

 

 هاروهای نفوذپذیر، جوی باغچهزهکشی پایدار: پیاده

 یک سبز فضای و هاروهای سبز، باغهد، پیاهادر برخی مناطق شهری، جوی باغچه

بسیار زیادی وجود  ها، بتنبام پشت در و زمین روی .است لوکس شهری مبلمان

 و کرده بلوک را باران بلکه. کندنمی جذب را باران آبست و اپذیر ذنادارد. بتن نفو

 و شودمی مسدود اغلب خود نوبه به که کندمی هدایت زهکشی هایسیستم بوسیله

 موجب کنترل، بدون امر این . شودمی سرازیر روهاپیاده و هاخیابان به آب سپس

 از بخشی عنوان به. شودمی حس کامال اینجا درشود. مفهوم زهکشی پایدار ل میسی

 شودمی توصیه است، جریان در جهان سراسر و اروپا در که محیطیزیست هایطرح

 امر این. شوند جایگزین باغ و چمن مانند نفوذ قابل مواد با نفوذ قابل غیر سطوح که

یه شود. این فرآیند، که به عنوان نفوذ تخل خاک در باران آب که شود می باعث

 .تاس مفید گیاهان حیات حفظ برایشناخته می شود، 

 
 هبود مکانیزم های هشدار سیلب

سازد تا در جلوگیری از آسیب به اموال خود اقدام کنند و های طوفان و سیل، مردم را قادر میبینیهشدارهای پیشگیرانه در مورد پیش

-بندها در حال پیشرفت است تا شیوهرا نجات دهند. در اروپا، ابتکاراتی مانند سیستم هشدار دهنده سیل و نظارت بر آب  شانزندگی

. برساند عموم اطالع به را هشدارها این چگونگی و زمان و کند آورند، با دقت بررسیبالیای طبیعی مانند سیل بوجود میهایی را که 

 گیرندگان، تصمیم برای عملیاتی ابزار یک ایجاد منظور به هنگام، زود دهنده هشدار هایمکانیسم و پیشرفته جهانی بینیپیش سیستم

 .عمل می کند آبی، برق هایشرکت آب، منابع مدیران فاضالب، و آب ایمنطقه و ملی مقامات جمله از
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