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

 شود.ای بازنشر میصرفا جهت اطالع کاربران از فضای رسانه

 

 

 

ماههای اردیبهشتکنفرانس  

بزارهای مدیریت آب و کاربرد ا"ماه دو کنفرانس در اردیبهشت

و  در اصفهان "( در مدیریت منابع آب کشورSWAT) خاک

مدیریت منابع آب و چالش نخستین همایش ملی راهبردهای "

در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی  "محیطیهای زیست

 گردید. برگزار  ساری

در  (SWAT) آب و خاک مدیریت کاربرد ابزار'کنفرانس 

توسط پژوهشکده آب و فاضالب دانشگاه  'مدیریت منابع آب کشور

صنعتی اصفهان با همکاری موسسه علوم و فنون 

سوئیس و با هدف گردهمایی استادان و  (EAWAG)آبی

-منابع آبی و انتقال تجربهمدیریت متخصصان حوزه آب و خاک و 

 .شدهای آنها به یکدیگر برگزار 

-مدل توان بهحورهای این گردهمایی علمی میاز م

قلیم، حوضه آبریز، کاربردهای ارزیابی تغییر ا مدیریت سازی

سازی کیفی حوضه آبریز، یل عدم قطعیت و کالیبره مدل، مدلتحل

، (GIS) توسعه پایگاه داده و کاربرد سیستم اطالعات جغرافیایی

 .کنترل فرسایش و رسوب و مدیریت محیط زیستی اشاره کرد

ابزار ارزیابی آب و خاک، نقش اصلی در تجزیه و تحلیل اثر 

های پیچیده آبی را آب در حوضهتغییرات مدیریتی زمین بر منابع 

 .دارد

این مدل به طور وسیعی برای مطالعه مقیاس حوضه آبریز در 

ارتباط با کیفیت و کمیت آب در مناطق مختلف دنیا مورد 

 .گیرداستفاده قرار می

ریزی هنابع آب در ایران و لزوم برنامبا توجه به وضعیت م

تواند ارچه، ابزار ارزیابی آب و خاک میجامع و یکپ مدیریت برای

به عنوان ابزاری کارآمد، اطالعات مورد نیاز درباره کیفیت و کمیت 

های زمانی حال و آینده را در اختیار مسئوالن و منابع آب در بازه

 .سازان قرار دهد تصمیم
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 ادامه سر مقاله:
های اقتصادی به ها و بهبود فرصتها و اهمیت کیفیت اکوسیستمنظر به رابطه پیچیده منابع طبیعی و کیفیت اکوسیستم

-دار محیطهای دوستمری ضروری در راستای اتخاذ سیاستعنوان عناصر دوگانه پایداری جهانی، شناخت بهتر این عوامل ا

این، به دلیل افزایش فشار تغییر اقلیم بر منابع آب و با توجه به این که  باشد. عالوه برزیست و متضمن توسعه پایدار می

سب برای حفاظت افزایش رقابت برای منابع آب در حال تبدیل به یک چالش اساسی برای تولید غذا است، اتخاذ تدابیر منا

کمی و کیفی این منابع ضروری است. در این راستا، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری اقدام به برگزاری اولین 

 .نمود 7931اردیبهشت  77 و 77 در تاریخ های "راهبردهای مدیریت منابع آب و چالش های زیست محیطی"همایش ملی 

مطالعات راهبردی سرپرست مرکز ملی در این راستا 

در این همایش سخنرانی  کشاورزی و آب اتاق ایران

فزایش به مشکالت آب کشور، ا با اشاره کردند. ایشان

ها در رابطه با این موضوع های هدفمند دانشگاهفعالیت

مهم را خواستار شدند. مهندس شریعتمدار اظهار 

سال پیش تاکنون بر اساس استفاده  07داشتند از 

ی نابع طبیعی، رویه گسترش و توسعهوسیع از م

کشاورزی بدون تفکر بر تبعات آن در پیش گرفته شد. 

سوال اینجاست آیا میتوان با این خشکسالی مبارزه 

کرد؟ پاسخ آن روشن است به علت حفظ تمدن و 

 7777ا سرانه فرهنگ ایرانی و حفظ امنیت کشور باید این مشکل و بحران حل شود. از آنجا که کارشناسان معتقدند ب

 30طور که در سال از مزارع این امر ممکن است همان وریتوان امنیت غذایی کشور را تامین کرد، با افزایش بهرهعب میمترمک

در طول  هکتار رسید اما بیشترین مقدار تولید کشور 777777هکتار به  717777سطح زیر کشت چغندرقند در کشور از 

بینی کارشناسان، کشور در رم بر لیتر ارتقا یافت و طبق پیشگ 077به  227این محصول از  وریتاریخ آن بدست آمد. بهره

از واردات شکر بی نیاز خواهد بود. در این راستا، اتاق بازرگانی تمام تالش خود را برای بهره وری از منابع آبی با  39سال 

 .استپیشنهاد طرح ها و پروژه هایی در جهت توسعه پایدار انجام داده 
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 ها در بخش آب و برقلزوم بررسی همه جانبه پیامدهای اجتماعی تصمیم
های فت: تمام پیامدهای اجتماعی گزینهرئیس مرکز امور اجتماعی منابع آب و انرژی وزارت نیرو گ

در  "محمد فاضلی" گرفته شود تا از تبعات منفی آن پیشگیری کرد.سیاستی در حوزه آب باید در نظر 

ت: ما چهل و سومین گردهمایی مدیران ارشد آب کشور در تبیین بعد اجتماعی آب و انرژی اظهار داش

ای که هر تصمیمی از های سیاستی آب و انرژی مواجه هستیم، به گونهبا اقتصاد سیاسی همه گزینه

ت نیروگاه یا سد و غیره در بخش آب و انرژی گرفته شود، باعث تحت تاثیر جمله افزایش قیمت، ساخ

 یب سیاسی و اقتصادی خواهیم داشت.شود؛ بنابراین در هر تصمیمی یک ترکای میقرار گرفتن منافع اقتصادی و سیاسی عده

نرژی عنوان کرد و افزود: طی چهل های سیاستی آب و اوی واقعی کردن نرخ آب و برق را بارزترین نمونه اقتصاد سیاسی گزینه

ایم؛ چرا که در این مدت نتوانستیم اثر پیامدهای سال گذشته در زمینه واقعی کردن قیمت آب و برق موفق عمل نکرده

 تماعی و سیاسی مدیریت کنیم.ها را بر عدالت، فقر، بی ثباتی اجاجتماعی واقعی کردن این قیمت

های سیاستی در نکه تمام پیامدهای اجتماعی گزینهانرژی وزارت نیرو با اشاره به ای رئیس مرکز امور اجتماعی منابع آب و

ایم مفاهیمی همچون آب مجازی را به بانوان حوزه آب باید در نظر گرفته شود تا از تبعات آن جلوگیری کرد، گفت: ما نتوانسته

ها در بخش آب مجازی مربوط به خانوارها مه هدررفتشوند، انتقال دهیم؛ اگرچه هدار که مدیران آب و غذا محسوب میخانه

فاضلی با اشاره به همبستگی آب و انرژی با با سایر  ار و عوامل دیگر نیز سهیم هستند.شود و بخش کشاورزی، صنعت، بازنمی

است به نحوی  مقوالت گفت: آب و انرژی با امنیت انسانی، سالمت، جمعیت، کیفیت زندگی، عدالت اجتماعی و غیره در ارتباط

باید از گذاری آب و برق بر عدالت اجتماعی و توزیع فقر اثرگذار است؛ بنابراین هر تصمیم ما که به عقیده بسیاری نحوه تعرفه

 منظر اجتماعی بررسی شود.

ای وعهرئیس مرکز امور اجتماعی منابع آب و انرژی وزارت نیرو با تشریح بعد حکمرانی آب در چهار بخش گفت: حکمرانی مجم

های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و اداری است به عبارتی هر تحولی از در صنعت آب و برق با مجلس، قوه قضاییه و از نظام

 مقامات محلی پیوند خورده است و این موارد از طریق دانش فنی قابل حل نیست.

های مردم ارتباط دارد و هرگونه پایداری ت و نگرشظر اجتماعی هر تحولی برای پایدارسازی منابع با مشارکوی ادامه داد: از من

ه این معنا ما وی افزود: ظرفیت صنعت آب و برق برای پایداری تابع توان اداری آن است ب ناپایداری با اقتصاد مرتبط است. و

، تاریخ، ناسی، علوم سیاسی هایی از دانش اقتصادی، جامعه شناسی، انسان شوییم علوم اجتماعی آب و برق عرصهگمی

گیرد و مرکز امور اجتماعی منابع آب و برق وزارت زیستی را در بر میی ، جغرافیا، حقوق و حمرانی محیطگذاری عمومسیاست

 نیرو همه این امور را با هم شامل می شود.

گیرد. برای مثال ما در ها باید در کشور مورد توجه قرار اظهار داشت: تاریخ و زمان تعرفه فاضلی با تاکید بر اهمیت تاریخ آب

کنیم که این موضوع در بخش آب به مشترک عرضه می 01تر از سال ندرصد ارزا 07برق را با قیمت ثابت حدود  30سال 

وی افزود: ما  های بیشتری صورت بگیرد.که در خصوص تاریخ آب و برق بررسیتر است و الزمه این موضوع این است بحرانی

ایم؛ بنابراین علوم اجتماعی که آب و انرژی را به حراج گذاشتهای رسیدیم چه فرآیندهایی به نقطهباید مشخص کنیم که تحت 

ها به کار گیرد تا یک حیات پایدارتر آب و انرژی ت و پژوهشها، نظریاآب و انرژی سعی دارد که دانش اجتماعی را در روش

 داشته باشیم.

  ادامه خبر  لینک خبر

 مدیریت  موضوع 

 خبری آب و فاضالب، برق و جهاد کشاورزیپایگاه  منبع 

 20/72/7931 تاریخ خبر 

 بازگشت به فهرست
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 مدیریت خطی آب دیگر خریدار ندارد 
ای خراسان رضوی گفت: امروز دوره اینکه چاه حفر مدیرعامل شرکت آب منطقه

کرده، آب را مصرف و فاضالب آن را رها کنیم سپری شده و لذا دیگر مدیریت 

 خطی آب خریدار نداشته و باید از پساب حاصله از طریق بازچرخانی بهره برد.

بی عنوان کرد: ایرانیان آبا اشاره به ضرورت سازگاری با کممحمد عالیی کاخکی 

های سنتی و اند. نظامآبی بودهریت آب و سازگاری با کمسال سرآمد مدی 9777

های آبی کهن همچون قنات قصبه گناباد، قنات زارچ یزد، آبشارهای سازه

دستاوردهای تمدن ایران در جهان  ... بزرگترینشوشتر، سد کریت طبس و 

د تجارب کهن در مدیریت آب دچار دو مسئله جدی در کشور و استان خراسان رضوی رغم وجووی افزود: اکنون به هستند.

هستیم؛ اول آنکه توسعه شهرها و روستاها که نیازمند تامین آب بیشتر هستند با منابع موجود هماهنگی ندارند و دوم آنکه با 

تانداردهای زندگی امروزی است در بقیه تغییر فرهنگی در الگوی مصرف مواجه بوده و به جز بخشی که ناشی از ارتقای اس

عالیی با اشاره به سهم چشمگیر کسری مخازن آب زیرزمینی استان  ایم.به اسراف کارترین مردم دنیا شده موارد تبدیل

ها بیشتر از بارش و ظرفیت میزان برداشت از منابع آب در دشت ه به اینکهخراسان رضوی در کشور اظهار داشت: با توج

مورد دچار کسری مخزن بوده و ساالنه بیش از نیم متر افت در سطح  93دشت استان  91ری آن ها است لذا از تجدیدپذی

 آبخوان ها رخ می دهد.

  ادامه خبر  لینک خبر

 منابع آبمدیریت  موضوع 

 رسانی وزارت نیروپایگاه اطالع منبع 

 27/72/7931 تاریخ خبر 

 

 های استان تهرانمیلیون مترمکعبی روان آب 177کاهش 
 92های استان تهران نسبت به سال گذشته کاهش با تاکید بر اینکه میزان بارندگی ای تهراندیرعامل شرکت آب منطقهم

های میلیون مترمکعب روان آب 177شود در سال جاری حدود بینی میاین اساس پیش ا کرده است، گفت: بردرصدی پید

میلیون مترمکعبی نسبت به سال گذشته مواجه  907استان کاهش پیدا کرده و ورودی آب به مخازن سدهای تهران نیز با افت 

 شوند.

، گفت: امیدواریم با تمهیدات میلیون مترمکعبی برداشت از منابع سطحی نسبت به سال گذشته 17با اشاره به کاهش  بختیاری

با تاکید بر اینکه اولویت سال  وی ینی شده از سوی شرکت و همکاری مردم تابستان امسال را بدون مشکل سپری کنیم.بپیش

های مهم امسال شرکت خط دوم ریزی برای تامین آب شرب استان تهران خواهد بود، ادامه داد: یکی از برنامهرکت برنامهش 31

هزار میلیارد تومان آغاز ه عملیات اجرایی آن از نیمه دوم سال جاری به ارزش یکانتقال آب سد طالقان به تهران خواهد بود ک

 خواهد شد.

  ادامه خبر  لینک خبر

 خشکسالی موضوع 

 رسانی وزارت نیرواطالعپایگاه  منبع 

 97/72/7931 تاریخ خبر 

 بازگشت به فهرست

 

http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=57009
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=57009
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=57252
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=57252


             
            مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب   

6 
   

 

  7931 اردیبهشت | بیست و نه شماره |محیط زیست  بولتن آب و
  

 مهم ترین اخبار کوتاه داخلی
 (1131 اردیبهشت 3) گذاری بخش خصوصی در اجرای چهار پروژه فاضالب در خراسان رضویسرمایه

های داخلی و بر جذب منابع غیر دولتی و سرمایهبا تاکید  معاون مهندسی و توسعه شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی  ،فرآذرین منصور

خانه گلبهار به صورت خرید تضمینی با ر استان اظهار داشت: پروژه تصفیههای توسعه آب و فاضالب دها و پروژهخارجی در اجرای طرح

خانه فاضالب شهرک توحید سبزوار با پیشرفت فیزیکی میلیارد ریال وتصفیه 377رزش ریالی روز درصد و ا 17پیشرفت فیزیکی بیش از 

گذاری طرح اضطراری تامین آب وی افزود: بسته سرمایه میلیارد ریال در حال احداث قرار دارند. 307درصد و ارزش ریالی روز  97حدود 

 میلیارد ریال تهیه شده است. 917و هزار ریالی دو و با ارزش 21شرب برخی شهرهای استان هم در قالب ماده 

 (1131 اردیبهشت 3) سابقه بوده استسال گذشته بی 10رود در های زایندهکاهش بارندگی

های سال آبی جاری در حوضه ی با تاکید بر اینکه کاهش بارشهم پیوسته منابع آب حوضه آبریز فالت مرکزمدیرکل دفتر مدیریت به

باشد که رود خالی میدرصد ظرفیت سد زاینده 37سابقه بوده است، گفت: در حال حاضر حدود سال گذشته بی 17آبریز زاینده رود در 

خاطرنشان کرد: ذخیره آب  "اد احسانیمهرز" سابقه بوده است.سازه تاکنون بی این کاهش حجم ذخیره آب در سد از زمان احداث این

های یاد شده آن های آتی صرفاً تکافوی نیازهای آب شرب استانرود بعالوه میزان آب ورودی به آن طی ماهموجود در مخزن سد زاینده

رود، فقدان آب کافی درصدی را خواهد کرد. بنابراین چالش بزرگ برای مدیریت منابع آب حوضه آبریز زاینده 27جویی هم با رعایت صرفه

برای تامین نیازهای آب کشاورزی است. در چنین شرایطی پذیرفتنی نیست که ذخیره موجود در سد زاینده رود که صرفاً برای تامین آب 

 .شود برای آبیاری اراضی کشاورزی منطقه رهاسازی شودشرب نگهداری می

 (1131 اردیبهشت 4) آبی شهر بزرگ کشور در وضعیت قرمز تنش 6

هستند، گفت: در میان وضعیت قرمز شهر در  771شهر در کشور در معرض تنش آبی قرار دارند که  993با اشاره به اینکه شاهین پاکروح 

خورد که نیز به چشم میمشهد و کرمان ، بوشهر، بندرعباس، شیراز، اصفهانشهر بزرگ  0شهر در وضعیت قرمز قرار دارند نام  771این 

شهر با جمعیت  02شهری که در معرض تنش آبی هستند  993پاکروح ادامه داد: از  بیشتر است.آب درصد از تولید  27نیاز مصرف آنها 

درصد بیشتر از تولید آب  27درصد تا  77میلیون نفر در وضعیت نارنجی هستند که در این وضعیت نیاز آب مصرفی این شهرها از  0.9

شهر با  700برداری آبفای کشور در خصوص شهرهایی که در وضعیت زرد قرار دارند نیز گفت: معاون راهبردی و نظارت به بهره است.

خاطرنشان  وی درصد کمتر از تولید آب است. 77میلیون نفر در وضعیت زرد هستند بدین معنا که نیاز روزانه آنها به آب  77.0جمعیت 

در روزهای عادی میزان مصرف و تأمین آب در این شهرها در حالت عادی مشکلی نداشته باشد اما به هر حال در به هر حال شاید  کرد:

 گیرند.فصل گرما و اوج مصرف، نیاز به آب با تأمین آب از یکدیگر فاصله می

 5) تدوین سند آمایش آب محور استانی وبرنامه مددون وزارت نیدرو بدرای تیدامی شدهرهای دارای تدنش آبدی       

 (1311 اردیبهشت

ریزی صورت گرفته در تالشیم با کمک کارگروه ملی گفت: بر اساس برنامه، شست با اعضای کمیسیون انرژی مجلساردکانیان در نرضا 

ها و نظارت ی از مشارکت نیروهای تخصصی استانگیرهای آبریز با بهرهان و پس از آن در ارتباط با حوضهسازگاری با کم آبی در هر است

وی افزود: این طرح با  ولویت در اولین فرصت تولید کنیم.ی اجرایی هر منطقه طرح آمایش آب محور استانی را با اهااهنمایندگان و دستگ

اردکانیان  بع و مصارف را به خوبی مشخص کند.توافق و مفاهمه نقشه راهی خواهد بود تا همگان بر آن توافق داشته باشند و وضعیت منا

های مدون براساس برنامه ارائه شده وزارت نیرو به دارای تنش آبی برنامه دارد و طرحشهرهای  تاکید کرد: وزارت نیرو برای تک تک

ن ی همچویهای به منابع آبی جدید از طریق طرحیابهای دستوزیر نیرو با بیان اینکه راه های پیش رو مشخص شده است.ای سالمجلس بر

های ژرف و... در دستور کار وزارت نیرو قرار دارد، گفت: نگرانی امروز بنده از این ز آبا بارورسازی ابرها، استفادهسازی آب دریاها، شیرین

های مصرف آب بپردازیم طرح وسیع این مسایل در افکار عمومی مردم را از طی که باید به چگونگی اصالح شیوهبابت است که در شرای

د داشته باشند، اگر نتوانیم کند و همچنان چشم به تامین منابع آبی جدیهای غلط استفاده از منابع آبی دور برای اصالح شیوهتالش 

 های جدید هم گرفتار بد مصرفی خواهد شد.د را اصالح کنیم مطمئنا تامین آبهای مصرف خوشیوه

 

http://barghab.ir/fa/news/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C
http://barghab.ir/fa/news/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C
http://barghab.ir/fa/news/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C
http://barghab.ir/fa/news/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%E2%80%8C%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-70-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://barghab.ir/fa/news/%DB%B6-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%AA%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D8%A8%DB%8C
http://barghab.ir/fa/news/%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%A2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A2%D8%A8-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D8%A8%DB%8C
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 (1131 اردیبهشت 8) هستند "نش آبیت"میلیون نفر در کشور در  11

ها در از کاهش قابل توجه بارندگی ،میلیون نفر در تنش آبی هستند 71شهر کشور با جمعیت حدود  977حدود  با بیان اینکهوزیر نیرو 

برخی از نقاط کشور یاد کرد و گفت: اگرچه در استانی مانند کرمانشاه کاهش بارندگی نسبت به سال گذشته در حد چند درصد بوده، اما 

وی افزود: از  داریم.درصد کاهش بارندگی نسبت به سال گذشته  97تا  10ها مانند سیستان و بلوچستان، هرمزگان و... در برخی از استان

سال گذشته حدود دو درجه افزایش دما داریم و حتی اگر  07ای که نسبت به سوی دیگر با تغییرات اقلیمی هم مواجه هستیم، بگونه

کید و های مصرف آب تااردکانیان بر لزوم تجدید نظر در شیوه برد.بارندگی هم مناسب باشد این گرم شدن هوا میزان تبخیر را نیز باال می

 اظهار کرد: خصوصا در بخش کشاورزی باید تالش کنیم با آب کمتر محصول خشک بیشتری به دست بیاوریم.

 (1131 اردیبهشت 10) مگاوات 10حداث نخستین نیروگاه خورشیدی استان سیستان و بلوچستان به ظرفیت ا

این نیروگاه که در زاهدان احداث شده است  مگاوات احداث شد. 77نخستین نیروگاه خورشیدی استان سیستان و بلوچستان به ظرفیت 

هزار تن دی اکسید کربن جلوگیری  73آن به شبکه سراسری، از انتشار حدود  میلیون کیلووات ساعت برق و تزریق 71ساالنه ضمن تولید 

مترمکعب در  3917میلیون مترمکعب و صرفه جویی در مصرف آب به میزان 0جویی در مصرف گاز طبیعی به میزان کرده و باعث صرفه

و بوده که با عاملیت بانک صنعت و معدن از محل میلیون یور 77گذاری انجام شده در این پروژه معادل میزان سرمایه سال خواهد شد.

ماهه احداث  0این نیروگاه که در یکی از نقاط محروم کشور ایجاد شده است در طول دوره  صندوق توسعه ملی تامین شده است.

 ان آلمانی بوده است.نفر نیروی کار بومی اشتغال ایجاد کرده که این اشتغال همراه با آموزش نیروهای داخلی توسط پیمانکار 277برای

 (1131 اردیبهشت 11) اندیشی مشترک در خصوص آب خاکستری در آبفا شیرازبرگزاری جلسه هم

ز به عنوان متولی تامین آب و جهت مقابله با آن، شرکت آب و فاضالب شیراآبی و لزوم استفاده از راهکارهای بهینه با توجه به مشکل کم

 اندیشی مشترک در خصوص پتانسیل استفاده ازآب خاکستری نمود.خانگی اقدام به برگزاری جلسه هم هایآوری بهداشتی فاضالبجمع

آب خاکستری از آب سیاه،  ه تفکیکجویی و کاهش مصرف آب، نحوضرورت بازچرخانی آن در جهت صرفه معرفی آب خاکستری و

ها و صنایع، ارزیابی اقتصادی بازچرخانی آب خاکستری در وارد مصرف آب خاکستری در ساختمانهای تصفیه آب خاکستری، ممکانیزم

ی در کنندگان به بازچرخانی آب خاکسترهای کالن در خصوص ترغیب مصرفگذاریجام سیاستساختمانها و صنایع، ارزیابی چگونگی ان

های مرتبط و یا ذینفع در خصوص عملیاتی کردن طرح بازچرخانی آب بحث در خصوص نقش مشارکتی سازمان ها و صنایع،ساختمان

خاکستری به صورت اجباری و یا تشویقی در ساختمانها و صنایع و بررسی جزییات تشکیل کارگروه ویژه آب خاکستری استان جهت ارائه 

های قانونی مربوط به آن، رئوس مطالب ارائه شده در این ی در قالب یک شیوه نامه و پیگیریخاکستر مدل عملیاتی اجرای طرح آب

 جلسه بود.

 (1131 اردیبهشت 11) کاهنده آغاز مدیریت مصرف با نصب ابزار

برداری آبفای هرمزگان از شناسایی مشترکین پرمصرف خانگی و غیرخانگی در راستای آغاز مدیریت مصرف با نصب معاون نظارت بر بهره

نصب تجهیزات آبی استان با شناسایی مشترکین پر مصرف و گفت: در راستای گذر از تنش کم "دعال امیریان نژا" ابزار کاهنده خبر داد.

وی افزود: در این طرح  شود.ها کنترل میمصارف در این بخش کاهنده مصرف )پکیج( در منازل مسکونی، اماکن عمومی و آموزشی، میزان

)شامل؛پرالتور رزوه  پکیج کاهنده مصرف 3277شود، تعداد ی کلی اصالح الگوی مصرف انجام میهاکه در راستای اجرای سیاست

مترمکعب )باالی الگوی مصرف( در نظر گرفته شده  27رزوه داخل و سردوش کاهنده( برای مشترکین با مصرف بیشتر از بیرون،پرالتور 

 شود.درصدی مصرف آب می 97ی باعث کاهش به گفته وی؛ استفاده از این کاهنده ها در منازل مسکون است.

 (1131 اردیبهشت 15) ای و سیاسی شودهای منطقهعرصه آب نباید جوالنگاه رقابت

کشور با برداری و نگهداری در صنعت آب و فاضالب های بهرهدر آیین افتتاحیه سومین جشنواره و نمایشگاه توانمندی "رضا اردکانیان"

 اشاره به آغاز فعالیت مرکز امور اجتماعی منابع آب و انرژی وزارت نیرو، گفت: این مرکز از امروز به منظور افزایش استفاده از تعامالت

وزیر نیرو زیربنای مدیریت صحیح منابع  اندازی شده است.اضا در کشور راهاجتماعی برای اشاعه فرهنگ مصرف صحیح آب و مدیریت تق

 های ما در زمینه منابع زیست محیطی رابطه مستقیم با دور شدن ما از اخالقیات دارد. محیطی را اخالق دانست و افزود: پسرفتزیست 

 

http://barghab.ir/fa/news/%DB%B1%DB%B7-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
http://barghab.ir/fa/news/%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%DB%B1%DB%B0-%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%AA
http://barghab.ir/fa/news/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A2%D8%A8-%D8%AE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%A8%D9%81%D8%A7-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2
http://barghab.ir/fa/news/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A2%D8%A8-%D8%AE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%A8%D9%81%D8%A7-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2
http://barghab.ir/fa/news/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A2%D8%A8-%D8%AE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%A8%D9%81%D8%A7-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2
http://barghab.ir/fa/news/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%83%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%87
http://barghab.ir/fa/news/%D8%B9%D8%B1%D8%B5%D9%87-%D8%A2%D8%A8-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
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محال است که جامعه غیراخالقی را سراغ داشته باشید که مبانی اخالقی در آن فرو پاشیده باشد و توانسته باشد منابع زیست محیطی به 

ای و های منطقهوزیر نیرو با تاکید بر اینکه نباید اجازه بدهیم عرصه آب جوالنگاه رقابت صحیحی مدیریت کند. آب را به شکلیویژه 

سیاسی شود، گفت: در سال جاری به دلیل محدودیت منابع آب و تحرک پذیری باالی این حوزه نیازمند هوشیاری سطح باالیی هستیم تا 

 ئل دیگر تبدیل نشود.ای برای برخی مسابخش حساس آب به عرصه

 (1131 اردیبهشت 11) آبی تابستانتالش آبفای مشهد برای گذر از بحران کم

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب مشهد، مهندس سیدعلیرضا طباطبایی ضمن تشریح وضعیت منابع آبی شهر مشهد اظهار 

قنات و یک  2حلقه چاه به همراه  307از منابع متنوعی چون سدهای کارده، طرق، دوستی و ارداک و از  کرد: آب شرب شهر مشهد

درصد جمعیت  17در حال حاضر  درصد کمبود مواجه باشیم. 71چشمه تامین می شود که پیش بینی می شود در ماه های گرم سال با 

داد: علیرغم وی ادامه  وری قراردارد.رهبه هزار متر مکعب در مدار 209یت ظرف تصفیه خانه فاضالب با 0شهر تحت پوشش فاضالب است و 

میلیون مترمکعب کاهش  27رفت میزان تولید آب فته نظیر مدیریت مصرف و کاهش هدرها با اقدامات صورت گرافزایش تعداد اشتراک

درصد از منابع تامین آب مشهد از دوستی  07از بیش  37وی ضمن ابراز نگرانی از کاهش حجم آب سد دوستی گفت در سال  یافته است.

 درصد کاهش یافته است.  97به  30بود که این میزان در سال 

 (1131 اردیبهشت 11) لزوم استفاده بهینه از آب رها شده سد سفید رود جهت کشت برنج

ای گیالن بر لزوم استفاده بهینه از آب رها شده سد سفید رود جهت کشت برنج تاکید کرد و گفت: با توجهه  شرکت آب منطقهمدیرعامل 

ایم و امیدواریم با این همهدلی  ای دچار تنش آبی نبودهبه همدلی خوب مسوالن استان و همکاری کشاورزان گیالنی تاکنون در هیچ نقطه

میلیهون   737: تا کنون بیش از گیالن گفت جلسه بررسی وضعیت منابع آب استانکاظم لطفی در  ن برسانیم.سال زراعی موفقی را به پایا

اردیبهشت  71متر مکعب آب جهت کشت و نشاء شالیزارهای برنج از سد سفیدرود رهاسازی شده است. همچنین ذخیره سد سفیدرود تا 

متهر   790حهدود  متر مکعب بر ثانیه و خروجی آن  730ه مخزن سد حدود میلیون متر مکعب و ورودی آب ب 917ماه سال جاری حدود 

  مکعب بر ثانیه است.

 (1131 اردیبهشت 11) های تهراندرصدی ورودی آب به مخازن سد 30کاهش 

شروع شده سامانه انتقال آب از سد  7999های مهم وزارت نیرو که از سال : یکی از پروژهگفت مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران

کیلومتر، تصفیه خانه به ظرفیت  97بند انحرافی، تونلی به طول  های مختلفی همچونامیرکبیر به شهر تهران است که این طرح از بخش

وی ارزش کنونی این طرح با قیمت امروز را حدود یک هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت:  شود.مترمکعب در ثانیه تشکیل می 70

 متر مکعب در سال جاری وارد مدار شود. 1.0بخش عمده این طرح تکمیل شده و امیدواریم فاز اول تصفیه خانه ششم تهران به ظرفیت 

های کشور به ها و ورودی آب به مخازن سدهای چند روز اخیر در کشور همچنان میزان بارندگیرغم بارشها با بیان اینکه علیحاج رسولی

درصد نسبت  97حدود ها درصد کمتر از مدت مشابه سال گذشته است، گفت: در استان تهران ورودی آب به مخازن سد 37و  90ترتیب 

 به سال گذشته کمتر است، اما با توجه به ذخایر سال گذشته این بحث تا حدودی جبران شده است.

 (1131 اردیبهشت 13) زمینیناباد با تغذیه مصنوعی منابع زیرآب شهر کاخک گ افزایش توان تولید

بر  کاخک گناباد توان آبدهی این منبع چهار لیتر (7)چاه شماره با اجرای طرح تغذیه مصنوعی در باالدست چاه شهید سیدحسین هاشمی

در پی  : آبفای کاخک در پی کاهش دبی چاه مذکور وگفتب شهر کاخک با اعالم این خبر رئیس اداره آب وفاضال ثانیه افزایش یافت.

مترکرد  97بند خاکی هر کدام به طول ب، اقدام به ایجاد چهار آرودخانه فصلی مجاور چاه آب با دبی باال درهای بهاری و ایجاد روانبارش

کیلوتری مرکز گناباد  22ر کاخک درفاصله شه  که منجر به تغذیه سفره آب زیرزمینی و در نتیجه افزایش ظرفیت تولید این منبع شد.

 .قراردارد

 (1131 اردیبهشت 14) درصد آب دارند 40سد بزرگ کشور کیتر از  61

 حوضه  0سد بزرگ موجود در  711ها موجب شده است تا حجم ذخیره آب آب های سال آبی جاری و در پی آن افت روانکاهش بارندگی

 

http://barghab.ir/fa/news/%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%A2%D8%A8%D9%81%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B0%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%85%E2%80%8C%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://barghab.ir/fa/news/%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%A2%D8%A8%D9%81%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B0%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%85%E2%80%8C%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://barghab.ir/fa/news/%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%A2%D8%A8%D9%81%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B0%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%85%E2%80%8C%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://barghab.ir/fa/news/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%A8-%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%AF-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC
http://barghab.ir/fa/news/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%B3%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B2%D9%86-%D8%B3%D8%AF%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://barghab.ir/fa/news/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A2%D8%A8-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%AE%DA%A9-%DA%AF%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%BA%D8%B0%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C
http://barghab.ir/fa/news/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-43-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B2%D9%86-%D8%B3%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
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میلیارد مترمکعب برسد که در مقایسه بها سهال    90/20آبریز دریای خزر، خلیج فارس، دریاچه ارومیه، فالت مرکزی، هامون و سرخس به 

ورودی و خروجی آب از سدها نیز متاثر از افهت نهزوالت    درصدی پیدا کرده است. 23ور کاهش گذشته آب موجود در مخازن سدهای کش

ها نیز نسهبت بهه سهال    درصد و خروجی از آن 39های آبی اند به طوری که ورودی به این سازهاجه شدههای محسوسی موجوی با کاهش

در ایهن بهین از    درصد مخازن سدهای یاد شده دارای منابع آبی است. 07درصد کمتر شده است و هم اکنون به طور میانگین  97گذشته 

سد بزرگ کشهور از جملهه سهدهای شههیدرجایی،      03ها و به تعبیری از آن درصد 93حوضه آبریز  0سد بزرگ موجود در این  711میان 

 درصد آب ذخیره شده دارند. 37رود، ساوه و مالصدرا در آستانه تابستان همچنان کمتر از زاینده

 (1131 اردیبهشت 15) نمذاکرات دوجانبه وزرای نیرو و محیط زیست ایران و آلیا

زیست و همچنین وزیر امور اقتصادی و انرژی جمهوری فدرال آلمان به این کشور سفر کرده اسهت  رضا اردکانیان که به دعوت وزیر محیط

-ههای حهوزه آب و محهیط   گسترش همکاریای آلمان بر زیست، حفاظت از طبیعت و ایمنی هستهیدار با سونیا شولتسه، وزیر محیطدر د

محیطهی، خواسهتار تهیهه نقشهه راه و تعیهین      های زیستو کشور ضمن مرور همکاریدر این نشست وزرای د زیست دو کشور تاکید کرد.

 های مدیریت بخش آب از جملهه در حهوزه تصهفیه فاضهالب شهدند.     های مرزی و پروژهای همکاری ایران و آلمان در زمینه آباستراتژی

های مشترک ایران با کشورهای افغانستان و عراق خواستار انتقال تجربیات طرف آلمانی در جههت پیشهبرد   اردکانیان با اشاره به وجود آب

ای وزیر نیرو تاکید کرد: تاسیس یک سهازوکار منطقهه   های ایران با دو کشور همسایه خود در بخش رودخانه هیرمند و اروندرود شد.پروژه

 برای تحقق این هدف راهگشا خواهد بود.

 (1131 اردیبهشت 11) میلیارد متر مکعب از مخازن سدهای خوزستان خالی است 10حدود 

میزان کسری مخازن سهدهای اسهتان را    خشکسالی سازمان آب و برق خوزستانرئیس کمیته بحران و مدیریت  "هوشنگ حسونی زاده"

ریزی در سال آبی جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل در همین رد و افزود: نسبت آب قابل برنامهمیلیارد متر مکعب عنوان ک 77حدود 

بی ورودی بهه  افهزایش نسه  های یک ماه اخیر هر چنهد باعهث   اینکه بارشبه وی با اشاره  دهد.درصد کاهش را نشان می 07 ،مدت از سال

شته است، افزود: ها، تاثیر چندانی در بهبود شرایط منابع آبی نداهای کرخه و دز شد، اما به دلیل کمبود شدید میزان ورودیمخازن حوضه

میلی متهر بهوده کهه نسهبت بهه       231های منتهی به استان خوزستان از ابتدای سال آبی تا کنون های آبریز رودخانهمتوسط بارش حوضه

 دهد.درصد کاهش نشان می 97سط بلندمدت متو

 (1131 اردیبهشت 11) های تصفیه شده برای توسعه فضای سبز در کردستاناستفاده از پساب

های تجدیدپهذیر  اینکه این وزارتخانه مسئول آب، برق، جمع آوری و تصفیه فاضالب و همچنین انرژیبا اشاره به نیرو اردکانیان، وزیر رضا 

مگاوات نیروگاه و ظرفیت جدید را وارد مدار کرده است که ههزار   777در کشور است، عنوان کرد: این مجموعه در سال گذشته دو هزار و 

وی بها تاکیهد بهر اینکهه ظرفیهت       .دوران فعالیهت دولهت دوازدههم بهوده اسهت      مگاوات آن در نیمه دوم سال گذشته و مربوط بهه  177و 

رسیده است، ادامه داد: در تالشیم تا در سال جدیهد نیهز ایهن     021های تجدیدپذیر کشور)خورشیدی و بادی( در سال گذشته به نیروگاه

آن را بهه   39را بهه ههزار مگهاوات و تها پایهان سهال       عدد یاد شهده   31مسیر را به خوبی ادامه دهیم براین اساس درصددیم تا پایان سال 

 .چهارهزار مگاوات برسانیم

 

 

 

 بازگشت به فهرست

 

 

http://barghab.ir/fa/news/%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88-%D9%88-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
http://barghab.ir/fa/news/%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-10-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D9%85%DA%A9%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B2%D9%86-%D8%B3%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://barghab.ir/fa/news/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B3%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D9%81%DB%8C%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://barghab.ir/fa/news/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B3%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D9%81%DB%8C%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://barghab.ir/fa/news/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B3%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D9%81%DB%8C%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
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 هاجلوگیری از هدررفت آب شیرین در نیروگاه
و آب آشامیدنی سالم  و کردهاز هدر رفت آب جلوگیری تواند می اند کهسیستم جدیدی طراحی کردهMIT  دانشگاه مهندسان

 .دهدای کاهش میهای عملیاتی نیروگاه را تا حد قابل مالحظهاین سیستم جدید، هزینه کند.فراهم ای را هزینهکم

هها و منهابع   هها، دریاچهه  درصهد از آب رودخانهه   93حدود 

به منظور خنک کردن  ایاالت متحده آمریکاطبیعی آب در 

یلی یها انهرژی   ههای فسه  ههای بهرق کهه از سهوخت    نیروگاه

شهود، ضهمن   کنند، اختصاص داده میای استفاده میهسته

رود؛ اما ظم این آب به شکل بخار به هدر میاینکه بخش اع

تهوجهی  مقدار قابهل  تواندمی MIT دانشگاه سیستم جدید

ه منبع مهم آب از دست رفته را نجات دهد و حتی تبدیل ب

 .آب آشامیدنی تمیز و مطمئن شود

ههوا و ذرات غبهار بها    بخهار  با این سیستم جدید، زمانی که 

شود، قطرات آب به صورت الکتریکی شارژ شده و به همین ترتیهب بهه   درآمیخته می (هایون)ریکی ذرات باردار الکت حاوی پرتو

-ها در مش جمهع مهی  شود. سپس قطرهمانند( هدایت میفحه نمایش پنجره سمت شبکه سیمی مش ) چیزی شبیه به یک ص

تواند مجددا در نیروگاه استفاده شود یا به سیسهتم تهامین آب شهرسهتان منتقهل     رود و میآوری میشود، به داخل ظرف جمع

 .شود

"آپ نوپا به ناماین سیستم توسط یک شرکت استارت Infinite Cooling "رآفرینی طراحی شد و ماه گذشته در مسابقات کا

MIT  است که در  "ماهر داماک"امه دکتری شد. طرح اولیه این تحقیق موضوع پایان ن هزار دالری 777جایزه موفق به کسب

استحصهال  ههای  وری سیسهتم از اجرای این پروژه، بهبود بهره هدفمنتشر شده است.  Science Evances ای در مجلهمقاله

-های خنکشود. سیستمی استفاده میاطق کم آب به عنوان منبع تامین آب آشامیدناست که در بسیاری از من آب از بخار آب

شود و صورت عمودی در مسیر قرار داده میکننده قدیمی عموما شامل استفاده از نوعی شبکه پالستیکی یا مش فلزی است به 

 .کندک تا سه درصد قطرات آب را حفظ میبه شدت ناکارآمد بوده و تنها حدود ی

کردن هوای ورودی پس از عبور از یک سری نازل، به صورت قطرات بسهیار ریهز   شبکه مش، آب مورد نیاز برای خنک روشدر 

د را از هوا شود. این قطرات به علت ریز بودن، سریعاً گرمای نهان تبخیر خورون هوای ورودی توربین پاشیده می)ذرات مه( به د

 .شودکه گرما از دست داده است، خنک میهوای عبوری  شوند و از طرف دیگراخذ کرده و تبخیر می

از یهک مهانع   ههوا  جریهان  کهه  زمانیشود. وان میمشکل در آیرودینامیک سیستم عنوجود های موجود، علت ناکارآمدی سیستم

همهانطور   ،شودها میمانعدر اطراف  به طور طبیعی منجر به منحرف شدن جریان هوا، کندعبور می های شبکه مشمانند سیم

ایهن  بیشهتر  . دنشهو یمه شهوند، تقسهیم   منحرف می بال یینکه از باال و پا یاناتیبه جر یمابال هواپ یکهوا در اطراف  یانکه جر

شهوند و فقهط   ها رد مهی از کنار سیم ،کنندجریانات انحرافی هوا که حامل قطرات آب هستند و به سمت شبکه مش حرکت می

 گذارند.ورد کرده و قطرات آب را به جا میها برخدرصد کمی از آنها به سیم

ههای  ید، بلکه حتی قطراتی که در سهوراخ آار دارند بر روی آنها فرود میدر این حالت، نه تنها تمام قطراتی که در مسیر سیم قر

تواند بخش بیشتری از آب موجود را عبهور  شود. بنابراین سیستم جدید میها کشیده شده بود، نیز جمع میمش به سمت سیم

یستم شود. محققان این پهروژه  وری سبه طور چشمگیری موجب بهبود بهره تواندهمین ترتیب، با کاهش در هزینه میدهد. به 

  ت.ان نیروی مورد نیاز نیز حداقل اسگویند تجهیزات استفاده شده در این سیستم بسیار ساده است و میزمی
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ها دریافتند کهه در ایهن بخهش، جریهان بخهار آب      کننده نیروگاههای خنکبر روی جذب آب از برجتمرکز  با یقاتیاین تیم تحق

شود که سیستم کارآمدتر شود و از آنجا که تصفیه آب تبخیر شده به خودی خود یک جدید، باعث می روشزیاد است و  بسیار

شود. تهیم تحقیقهاتی معتقدنهد ایهن آب مقطهر از کیفیهت بهاالیی        می گرفته شده بسیار خالص و بهینهفرآیند تقطیر است، آب 

امیدوارند با بهبود بیشترسیستم، بتوانند میزان آب بیشتری  این محققانرود. کامل هدر می برخوردار است که اکنون به صورت

 .جذب کنند

شهود؛  ، راهکاری ویژه عنوان مهی داردحفظ هرچه بیشتر منابع طبیعی دنیای امروز که تمایل به در وری این سیستم جدید بهره

در سال را جذب کند. ایهن نشهان    میلیون گالن آب 707تواند مگاوات می 077یروگاه برق معمولی بر اساس آمار موجود، یک ن

 .حفظ کردتوان به این روش کننده را میهای خنکدرصد از آب از دست رفته از برج 97تا  27دهد حدود می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ادامه خبر                لینک خبر

   بازیافت آب موضوع 

   https://www.sciencedaily.com منبع 

   2018/06/08 خبر تاریخ 

 فهرستبازگشت به 

 

 

 

 

  

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/06/180608200207.htm
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 های طبیعی در راه استای از سوختسل تازهن
 سوخت تازه بسازند.اند از کاه، یک زیستپژوهشگران یک طرح اروپایی، در آزمایشگاهی در شمال اسپانیا، توانسته

توانهد  مهی  این ماده گویندکنند میتولید می« بیوبوتانول»دانان این مرکز پژوهشی که با استفاده از کاه، شناسان و شیمیزیست

 بسیار کاراتر بوده و با محیط زیست بسیار همسازتر است. یک سوخت جایگزین تولید کند که

تر است یعنی ها بسیار سنگینسوختدر قیاس با دیگر زیست بوتانول،»گوید: مهندس شیمی در این مرکز می اینیس دل کمپو،

ار گازههای مضهر   این از انتشه فرّاریت بسیار کمتری دارد. بنهابر 

ها یا تأسیسات صنعتی بنزینشود در پمپکاهد و سبب میمی

تبدیل خوراک دام به یک  «سوخت بسیار کمتری تبخیر شود.

سوخت جهایگزین، نیازمنهد یهک فرآینهد پیچیهده مکهانیکی،       

شیمیایی و مولکولی است. پژوهشگران برای رسیدن به فرمول 

 اند.زمودهرا آآل، صدها فرآیند گوناگون تولید ایده

شناس است فرآینهد نههایی را چنهین    ایرانتزو الگریا که زیست

کنهیم. سهپس آن را   نخست کاه را آسیاب مهی » دهد:شرح می

کنیم. حاصل کهار بسهتر مناسهبی بهرای     دهیم و کمی اسید به آن اضافه میدرجه سانتیگراد حرارت می 710دقیقه تا  0حدود 

ای تجزیهه  شهکنند و آن را بهه مولکولههای سهاده    مها زنجیره سنگین مولکولی مخلهوط مها را مهی   ها است. این آنزیافزودن آنزیم

فرستیم تا از این مولکولها تغذیهه کننهد و آنهها را مسهتقیما بهه بوتهانول       هایی را مینام دارد. بعد باکتری« مونومر»کنند که می

 «تبدیل کنند.

هایی بود وارهمناسب برای این فرآیند را کشت دادند. نخستین انتخاب آنها ریزاندامشناسان، باکتری اما در بریتانیا بود که زیست

شهناس مولکهولی دربهاره تولیهد ایهن      ههالی اسهمیت، زیسهت    دادند.که مقاومت بسیاری در برابر برخی مواد شیمیایی نشان می

ای در آن هسهت کهه   مهواد شهیمیایی بازدارنهده   بود، چون  چالش اصلی ما کار کردن با ماده اولیه »گوید:می های خاصباکتری

پرورش دادیم کهه مقاومهت زیهادی نسهبت بهه ایهن مهواد         کند. بنابراین نوعی باکتریها را دچار تنش میفرآیند تخمیر باکتری

 «شیمیایی دارد.

د با گازوئیل آمیخت. اکنون درص 70درصد با بنزین و تا  37توان تا ها نشان داده که بوتانول حاصل از این فرآیند را میآزمایش

 تواند وارد بازار شود؟اندیشند. اما بوتانول عمال کی میپژوهشگران به آینده این راه می

فناوری این کار موجود است. نکته این است که هزینهه  »گوید: شیمی و همکار پروژه میمهندس زیستادوارد تیموتی دیویس، 

سالی زمان الزم است تا به اراده تجاری الزم برسیم. تغییر مقررات هم الزم است و اینها  77 تا 0تولید را پایین بیاوریم. احتماال 

 «شود.بدون نیاز بازار فراهم نمی

 2727ای کهه ههدفش آن اسهت کهه تها سهال       این دانشمندان امیدوارند کارشان به پروژه ویژه اتحادیه اروپا کمک کنهد؛ پهروژه  

 رابری کشورهای اروپایی از منابع تجدیدپذیر فراهم شود.درصد از سوخت ت 77کم میالدی دست

 
  ادامه خبر لینک خبر

 های پاکانرژی موضوع 

 www.euronews.com منبع 
 2018/04/23 تاریخ خبر 

 بازگشت به فهرست

 

 

http://fa.euronews.com/2018/04/23/a-new-generation-of-natural-fuels-is-on-the-way
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 کنند؟ درصد نیاز انرژی ما را تامین می 777آیا منابع تجدیدپذیر 
تازگی انجام شده، پژوهشگران تاکیهد  در پژوهشی که به

طور قطع، در آینده تمامی نیازهای انرژی اند که بهکرده

پههذیر تههامین هههای تجدیدی انههرژیجهههان بههه وسههیله

در واقع، پاسهخی بهه پژوهشهی     شود. پژوهش جدیدمی

است که سال گذشته توسط بنجامین هِرد و همکارانش 

 Renewable and Sustainable در ژورنههال

Energy Reviews منتشر شده بود. 

هههای شههبکه انش بههر ایههن اعتقادنههد کههههههرد و همکههار

پهذیر  د به منابع تجدیددرص 777توانند رسانی نمیبرق

گویند که تردیهدهای زیهادی در   ها میآن د.متکی باشن

هوایی خاص کهه در آن ممکهن اسهت کهه نهور      وها وجود دارد، خصوصا با توجه به کاهش کارایی در شرایط آبمورد این شبکه

بها توجهه بهه وجهود      رسانیهای برقعدم ثبات شبکه ود نداشته باشد. عالوه بر این، هرد و همکارانش بهخورشید یا باد کافی وج

 .اندرسانی در یک شبکه برق هم اشاره کردههای مختلف تجهیزات برقنسل

رد نیهاز بهرای   سازی و فضای مهو تردید در مورد وجود تجهیزات ذخیره اند،ی خود مطرح کردهها در مقالهموضوع دیگری که آن

ی ههرد و  گفتهه در نهایهت، بهه   .های خورشیدی مورد نیاز جهت تامین نیازهای انرژی اسهت های بادی و پانلنصب تمام توربین

پژوهشهی کهه بررسهی     23دههد کهه هیچکهدام از    ها که عمدتا بر اساس معیارهای عینی بوده نشان مهی همکارانش، ارزیابی آن

 .ای مبنی بر امکان جایگزینی کامل منابع سوخت فسیلی فراهم نکرده استشواهد متقاعد کننده اند؛کرده

های درستی اشاره کرده بودند، اکنون، پژوهشهگران موسسهه فنهاوری کارلسهروهه، بها      با وجودی که هرد و همکارانش به نگرانی

 هها در مقالهه  ال گذشهته بدهنهد. آن  سه  های مطرح شده در مقالهه نگرانیای بهاند پاسخ قانع کنندها پژوهش توانستهبررسی ده

ی منابع تجدید پهذیر  وسیلهای شود که تمام انرژی آن بهتواند مانع از آیندههیچ چیز نمی گیری کردند کهپژوهشی خود نتیجه

 .شودتامین می

تمامی انرژی مورد نیاز را تامین توانند اکنون وجود دارند، میهایی که هماند که فناوریی جدید نشان دادهپژوهشگران در مقاله

پهذیر نیهاز بهه    ههای تجدید ی انهرژی برق به وسیله درصد 777اند که تامین این ادعا را هم رد کرده کنند. پژوهشگران همچنین

ی های مورد نیاز بهرا اند که فناوریها نشان دادهآن د.رسانی با تجهیزاتی جدید داربرق هایجایگزینی کامل تجهیزات و سیستم

پذیر همین حال هم در بسیاری از کشهورهای جههان مهورد اسهتفاده قهرار      های تجدیدهای برق حاصل از انرژیاندازی شبکهراه

شهده در مقالهه ههرد مههم     با وجودی که بسهیاری از مسهائل مطهرح   : تام برون، پژوهشگر اصلی پژوهش جدید، گفت .گیرندمی

 ست.اند، با فناوری امروز قابل حل اه به آن اشاره کردههستند، باید متوجه باشیم که راهکارهای فنی ک

های مورد نیاز خهود را  درصد انرژی 777که  ایسلند تنها کشوری است درستی اشاره کرده بودند کهاگر چه هرد و همکارانش به

از جملهه، نیوزیلنهد،   کشهورهای دیگهری    جدید، اشهاره شهده اسهت کهه     کند؛ اما در مقالهذیر تامین میپمنابع تجدید به وسیله

عالوه بهر ایهن، کشهورهای     .آورندپذیر به دست میدخود را از منابع تجدی درصد انرژی 777اسکاتلند و دانمارک هم هستند که 

درصد(  30درصد(، اروگوئه ) 31درصد(، نروژ ) 33پذیر بسیار نزدیک هستند، از جمله، پاراگوئه )انرژی تجدید 777دیگر هم به 

 (.درصد 39)و کاستاریکا 

قطعهی   مسئله،2771سال  ه شده است. در مقالهای که در مقاله هرد اشاره شده هم پاسخ دادجدید، همچنین به نمونه در مقاله

 ده بود. اما پژوهشگران در مقالهعنوان یک مثال واضح مطرح ششود، بهبرق در جنوب استرالیا که از انرژی بادی تغذیه می

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032117304495?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032117304495?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032117304495?via%3Dihub
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و  هایی شهود تواند موجب توقف چنین خاموشیرسانی میتجهیزات برق های آینده در ساختاند که پیشرفتجدید، اشاره کرده 

کهامال مقهرون    ی جدیهد عالوه بر این، راهکارها اینکه قطعی برق در این ناحیه، هیچ ارتباطی با کمبود انرژی بادی نداشته است

 .شودهای خورشیدی و بادی صرف میانرژی دی که امروز در زمینههای زیابه هزینههستند، به خصوص با توجه  صرفهبه

 :برایان ود ماتیسن، یکی از پژوهشگران این تیم، گفت

پذیر وجود دارد. ما با اسهتفاده از  منابع تجدید وسیلهدرصدی انرژی به 777ناپذیر بودن تامین باورهای نادرستی مبنی بر امکان 

سهوی حهذف   ایم که به این باورهای نادرست، پاسخ درستی بدهیم. اکنون باید بهشده، تالش کردههای انجامشجدیدترین پژوه

های تغییرات اقلیمی و سهالمتی را از  صرفه پیش برویم تا بتوانیم، چالشاز منابع انرژی مقرون به های فسیلی و استفادهسوخت

 .روی برداریمپیش

اند: موسسه فناوری کارلسهروهه در آلمهان، شهورای تحقیقهات علمهی و      از پنج گروه تشکیل شدهپژوهشگران این تیم پژوهشی 

صنعتی آفریقای جنوبی، دانشگاه فنی الپنرانتا در فنالند، دانشگاه صنعتی دلفت در هلند و دانشگاه آلبرگ در دانمارک. این تیم 

 .اندهرد و همکارانش منتشر شده بود، منتشر کردهی همان ژورنالی که مقاله های خود را درپژوهشی، نتایج یافته

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ادامه خبر لینک خبر

 های تجدیدپذیرانرژی موضوع 

 https://www.sciencedaily.com منبع 
 2018/05/17 تاریخ خبر 

 بازگشت به فهرست

 

 

 

 

 

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/05/180517113812.htm
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 خارجیمهم ترین اخبار کوتاه 
Tall and older Amazonian forests more resistant to droughts 

Tropical rainforests play a critical role in regulating the global 

climate system -- they represent the Earth's largest terrestrial 

CO2 sink. Because of its broad geographical expanse and year-

long productivity, the Amazon is key to the global carbon and 

hydrological cycles. Climate change could threaten the fate of 

rainforests, but there is great uncertainty about the future ability 

of rainforests to store carbon. New study led by Columbia 

University, shows that photosynthesis in tall Amazonian forests -- forests above 30m -- is 

three times less sensitive to precipitation variability than in shorter forests of less than 20m. 

Taller Amazonian forests were also found to be older, have more biomass and deeper rooting 

systems that enable them to access deeper soil moisture, which makes them more resilient to 

drought. Their findings suggest that forest height and age are an important regulator of 

photosynthesis in response to droughts. 

 ترنددرختان بلند و کهن آمازون نسبت به خشکسالی مقاوم

اکسیدکربن در جهان ترین منابع جذب دیکنند. آنها جزو بزرگدر تنظیم اقلیم جهانی ایفا میهای استوایی نقش مهمی جنگل

های های مهم برای کربن جهانی و چرخهها به خاطر گستردگی بیش از حد و پربار بودن، یکی از قطبهستند. این جنگل

ها در این جنگل آینده ها را تغییر دهد، اما تواناییتواند سرنوشت این جنگلآیند. تغییر اقلیم میهیدرولوژیکی به شمار می

  .جذب کربن مشخص نیست

برابر حساسیت کمتری نسبت به  9متر، تا  97دهد که درختان باالی تحقیق اخیر انجام شده توسط دانشگاه کلمبیا نشان می

تا دارای زیست توده بیشتری بوده و ، ز هستندنی ترقدیمی تر آمازون کهمرتفعمتر دارند. درختان  27درختان با ارتفاع کمتر از 

نتایج  .دشتری را در زمان خشکسالی جذب کننشود تا مقدار رطوبت بیکه همین سبب می خاک نفوذ کردهعمق بیشتری در 

. هستندخشکسالی  زماندر  تنظیم کننده اصلی فرآیند فتوسنتز یجنگل دهد که سن و ارتفاع درختانمی نشان هابررسی

. در واقع این درختان مانند سپری از زمین رندچرخه جذب کربن در زمین تاثیرگذا همچنین این عوامل به صورت مستقیم بر

 .کننددر برابر شرایط تغییر اقلیم حفاظت می

 

Groundwater pumping can increase arsenic levels in irrigation and drinking water 

For decades, intensive groundwater pumping has caused ground to sink especially beneath 

California's San Joaquin Valley, damaging infrastructure. Now research published in the 

journal Nature Communications suggests that as pumping makes the ground sink, it also 

unleashes an invisible threat to human health and food production: It allows arsenic to move 

into groundwater aquifers that supply drinking water and irrigation for crops. The group 

found that satellite-derived measurements of ground sinking could predict arsenic 

concentrations in groundwater. This technique could be an early warning system to prevent 

dangerous levels of arsenic contamination in aquifers worldwide. 

 

 

 

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/05/180528124011.htm
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/06/180605112141.htm
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 تواند سطح آرسنیک را در آب آبیاری و شرب باال ببردمیپیپاژ آب زیرزمینی 

 Sanدر بسیاری از مناطق جهان از جمله دره  نی، باعث نشست زمهای زیرزمینی برای چندین دههرویه آبپمپاژ بی

Joaquin در حال حاضر تحقیقات جدید منتشر شده در مجله نیچر  ه است.دهای آن شکالیفرنیا و آسیب دیدن زیرساخت

شود بلکه تهدیدی است یرای سالمت انسان نه تنها باعث نشست زمین می ییرزمینزهای آبرویه بیدهند که پمپاژ نشان می

-ها شده و آب آشامیدنی و آب آبیاری محصوالت را آلوده میو محصوالت غذایی چون باعث حرکت و نفوذ آرسنیک به آبخوان

ها را میزان غلظت آرسنیک در آبخوانتوان میای از نشست زمین، های ماهوارهیگیرکند. این گروه دریافتند به کمک اندازه

های خطرناک آرسنیک در تواند یک سیستم هشدار زودهنگام برای جلوگیری از آلودگی به سطحبینی کرد و این روش میپیش

 ها و در سطح جهان باشد.آبخوان
 

Climate change should help Midwest corn production 

Contrary to previous analyses, research shows 

that projected changes in temperature and 

humidity will not lead to greater water use in 

corn. This means that while changes in 

temperatures and humidity trend as they have in 

the past 50 years, crop yields can not only 

survive -- but thrive. 

 

 کندبه تولید ذرت در آسیا کیک میتغییرات اقلییی 

دهد که مطالعات جدید نشان میهای قبلی، برخالف تحلیل

روند شود. این بدان معنی است که اگر بینی شده در دما و رطوبت منجر به افزایش مصرف آب در ذرت نمیتغییرات پیش

شود. طبق شود بلکه بهتر نیز میسال گذشته باشد، عملکرد محصول نه تنها متوقف نمی 07همانند تغییرات در دما و رطوبت 

 .کند.ان ذرت تغییرات گرمایی را حس نمییافته دانشمند
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 بازگشت به فهرست

 

 

 

http://fa.euronews.com/2018/04/23/a-new-generation-of-natural-fuels-is-on-the-way
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 بله با خشکسالی با تاکید بر دانش بومی کشاورزیامق فرهنگ سنتی آب :
اند، ارث برده ای در ایران دارد، کشاورزان بر اساس دانش بومی که از گذشتگان بهکشاورزی سابقه دیرینه توجه به اینکهبا 

-تواند به عنوان ابزاری مهم در برنامهبرند که میها و راهکارهای سنتی متعددی را برای مقابله با خشکسالی به کار میروش

 ریزی توسعه و مدیریت منابع آبی به کار گرفته شوند. 

ها و ابتکارات پیشنیان شکوفایی خالقیت باآبی اما زیستن در شرایط کم ان معضالت بسیاری را درپی داشتهآبی در ایرگرچه کم

ها، احداث بندسارها و بندها، همراه بوده است. ابداع قنات، دستیابی به فن و دانش سدسازی، آبیاری سیالبی، پخش سیالب

 آوریآب دستاوردهایی هستند که در اثر وجودهای مصنوعی و صدها روش و شیوه جمعخالقیت در احداث انبارها، احداث برکه

اند. در این زمینه هخامنشیان نخستین شبکه پیچیده تاسیسات آبیاری را برای جلوگیری چنین شرایطی به منصه ظهور رسیده

ها و نگهداشتن آب برای خشکسالی بوجود آودند. ساسانیان برای تنظیم و تنسیق آبیاری، ساخت یندها، از طغیان رودخانه

 کردند. احداثها را آبراههها و ها، جویها، الیروبی قناتشادروان

ها و بندها، گود ها با کانالهای آب باران، کنترل و هدایت سیالبکنندههای برجسته، کندن نهرها و هدایتاستفاده از کرت

ها برای هدایت آب های زیرزمینی، پاشیدن آب با ابزار دستی، احداث نهرها و جوبکردن مزارع برای برای نزدیکی به سطح آب

برداران در جهت استفاده بهینه از هایی از دانش بومی بهرهها و دیگر منابع آب به مزرعه نمونهها، دریاچهاستخرها، ابسیلدر 

-بینی هوا از طریق روشآبی، استفاده از مالچ، پیشباشند. دز همین زمینه کشت محصوالت و ارقام مقاوم به کمآب موجود می

های بادشکن ها، احداث برچینگذاری گیاهان از هم، تنک کردن کرتدقت در فاصله های سنتی و کشت محصوالت زودرس،

زمان محصوالت، شخم، کشت همهای زراعی کمچین، وجین کردن، شخم سطحی، استفاده از روشای، درختی و یا سنگبوته

کشاورزان در مناطق مختلف های دیگری از راهکارهای سنتی غنی هستند که کشت جنگلی، کشت ردیفی یک در میان مثال

 اند.ایران طی سالیان متمادی به خوبی بکار گرفته

گیرند. تاریخ های زیرزمینی بکار میها یا سفرهافراد بومی فنون خاصی را برای کنترل آب، نفوذ آن در زمین و تغذیه آبدان

ب از تجربیات زیادی برخوردارند بطوریکه های استحصال آدهد که کشاورزان ایرانی در زمینه روشکشاورزی ایران نشان می

هزار  7کردند. احداث بیش از ها تغذیه میافکنههای زیرزمینی خود را با آبیاری سیالبی مخروطساکنان شمال شرق ایران آب

تجربه و ای، سیالبی و ... نشاندهنده بندها، سدها و آبیاری کوزهیندس اراضی پرشیب کوهستانی، احداث آبرشته قنات، تراس

. سطح گشترده کشتزارهای سیالبی دانش بومی کشاورزان ایرانی در حفاظت از منابع آب به ویژه در مواقع خشکسالی است

باشد که سابقه دیگری از حفاظت آب توسط کشاورزان ایرانی در مناطق جنوب و نواحی مرکزی استان خراسان می نمونه

آیند و ریزدر مسیر آب بوجود میهای کوچکی هستند که با ایجاد سد خاکحوضچهها، تاریخی طوالنی دارد. بندسارها و کرت

 کند.شود و به تدریج در خاک نفوذ میسیالب به آن هدایت و در آن نگهداری می

های خطی در کنار آنها در منطقه رسد. وجود این سطوح به همراه کتیبهسایقه استفاده از سطوح صیقلی به دوره ساسانیان می

 شود. های آن است. آب باران از سطوح صیقلی به داخل مخزن وارد و در آن ذخیره میترین نمونهستهبان استان فارس، قدیمیا

های فصلی که های سنتی استفاده بهینه از آب دوازل یا گداره است که عبارتست از سنت استفاده از سیالباز دیگر روش

دار های پشتهد غذا در مناطق خشک کشور از قدیم مرسوم بوده است. گداره کانالبمنظور آبیاری و استفاده از آب در تولی

 شوند.ها احداث میهای اتفاقی یا آبراههمارپیچی است که بصورت فشرده و نزدیک به هم در مسیر سیالب یا هرزآب

های اراضی باالدست احداث شیبشود که در جلو دگلر نیز سنت نگهداری و ذخیره آب باران است و به بند دیواری گفته می

 شود.می
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انگیزترین و به اعتقاد بسیاری از پژوهشگران، کاریز یکی از شگفت

پرسودترین ابتکارات ایرانیان است و همچون جاده سرسبزی 

های گرم و خشک را به کوه و دریا پیوند داده کویرها و بیابان

است. روستاییان و کشاورزان کرمان، سیستان و بلوچستان، 

هاس متعددی هرمزگان و ... جهت ذخیره نزوالت آسمانی روش

اند که سابقه تاریخی آنها به صدها متناسب با منطقه بکار گرفته

ها، خوشاب ها،توان به گورآبگردد که از آن جمله میسال برمی

 ها و ... اشاره نمود.هوتک

ها یا استخرهای سنتی ذخیره آب از دیرباز پشتوانه بندانآب 

های اخیر به عنوان یک جایگزین اصلی منابع آبی شالیزارهای مناطق شمالی کشور بوده و در مواقع خشکسالی بویژه در سال

آوری های متعددی همچون آبیری اراضی مزروعی، جمعدها از جنبهبناستفاده از آب اند.های آبیاری عمل نمودهمناسب شبکه

 های زهکشی، پرورش ماهی و ... حائز اهمیت است.آب

ههای  بندی زمینینات عبارتند از: تقسیم آب به روش فنجان، تقسیمهای سنتی مقابله با خشکسالی و قحطی در منطقه قاروش

آبهی، ایجهاد   به روش عادالنهه، کاشهتن درختهان خهاص و مقهاوم در برابهر کهم        زراعتی بر مبنای دوری و نزدیکی از مظهر قنات

بندسارهای چندمنظوره در نقاط مساعد، نگهداری و پرورش حیوانات بومی که نیاز به آب کمتری دارند، اعمال عملیهات خهاص   

 و ... زراعی به ویژه آیش در ایام خشکسالی

-به دلیل توجه بیشتر محققان و کارگزاران توسعه به دانش نوین و فنهاوری  ها و راهکارهای سنتی طی چند دهه اخیراین روش

ههای امهروز ممکهن    ها در مقایسهه ب فنهاوری  اند. اگرچه برخی از این روشهای جدید تا حدود زیادی به فراموشی سپرده شده

سیده از پیشینیان از سازگاری الزم بها  های سنتی به میراث رتوان تردید کرد روشاست از کارایی الزم برخوردار نباشند اما نمی

-ای است که در مهورد فنهاوری  باشند و این مشخصهمحیطی و ... جوامع محلی برخوردار میشرایط اجتماعی، فرهنگی و زیست

 شود.های جدید کمتر دیده می
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 آبی در گیاهانچگوگی پیدایش تنش  :یآموزشمطلب 

ها در ها و بافتگردد که در آن سلول( به شرایطی اطالق میWater Scarcity( یا کمبود آب )Water Stressتنش آب )

-فقط با دستگاه ها کامل نیست. دامنه تغییرات تنش آبی از کاهش جزیی پتانسیل آب کهاند که آماس آنوضعیتی قرار گرفته

ن گیاه متغیر شود تا پژمردگی دائم و خشک شداسط روزهای داغ آفتابی مشاهده میبوده و در اوگیری قابل ثبت های اندازه

افتد که میزان تعرق بیش از مقدار جذب آب باشد. کاهش مقدار آب همراه تر کمبود آب زمانی اتفاق میاست. به عبارت ساده

چه شدت تنش آبی زیاد باشند. چنانخصوص تنش آب میهش رشد از عالئم مها و کابسته شدن روزنه با از بین رفتن آماس،

در پی  را توقف رشد و سرانجام خشک شدن و مرگ گیاهختل شدن فرآیندهای فیزیولوژیکی، باشد، کاهش شدید فتوسنتز و م

 . علت پیدایش تنش آب در گیاه افزایش تعرق یا کافی نبودن جذب آب و یا ترکیبی از این دو است.داشتخواهد 

است که آب در اواسط روز به دلیل تاخیری کمبود 

(. مقابلشود )شکل بین تعرق و جذب مشاهده می

مقاومت گیاه علت تاخیر جذب آب در اواسط روز نیز 

تعرق بوسیله  میزان باشد.در مقابل حرکت آب می

 گردد.موارد زیر کنترل می

 ساختمان و سطح برگ 

 هااندازه منفذ روزنه 

  فشار بخار بین گیاه و عواملی که بر گرادیان

 هوا موثرند

( انتشار و 2(سرعت تعرق 7همچنین جذب آب توسط 

شود. به همین خاطر جای تعجب نیست که بین و هدایت هیدرولیکی خاک کنترل می (پتانسیل آب9کارایی سیستم ریشه و 

های پیوسته آب از ریشه تا لوله جود نداشته باشد، هر چند کهشوند هماهنگی وهایی که با عوامل مختلف کنترل میفرآیند

توان انتظار داشت که هر گونه خاصیت ارتجاعی است، بنابراین می برگ این دو را با یکدیگر مرتبط سازد. چون آب فاقد

ل حرکت آب زیاد شود. البته مقاومت ریشه در مقابن به دیگر فرآیندها نیز منتقل میتغییری در تلفات آب یا میزان جذب آ

-های دیگر را پر میفاصله میان بافت های پارانشیمی ) بافت گیاهی عموما نرم و نسبتا نامشخص است کهنین بافتاست. همچ

ر تعرق بیش از جذب باشد این نمایند به طوری که اگمل نموده و نقش مخازن را ایفا میکند( نیز به صورت سیستم بافر ع

نمایند. در نتیجه اولین عالمت تعرق زیاد، مقداری آب در خود ذخیره میت عکس ها آب خود را از دست داده و در حالبافت

 شود.میگیاه ی برگ است که منجر به پژمردگی هاقدار آب و از بین رفتن آماس سلولکاهش م

 چگونگی پیدایش تنش آبی

گرچه تعرق مهمترین عامل کمبود آب در گیاه است. این نظریه بخصوص در مورد کمبودهای موقتی اواسط روز صادق است. 

شود، ولی کاهش جذب که در اثر تقلیل قابلیت دسترسی به آب خاک تعرق زیاد باعث کمبود روزانه آب در اواسط روز می

گردد، حداکثر پتانسیل آب بوده و منجر به کاهش شدید رشد گیاه میالمدت تنش های طویلآید نیز مسئول دورهبوجود می

 گردد.ممکنه آب گیاه بستگی به پتانسیل آب خاک داشته و کاهش روزانه تانسیل در اثر تعرق نیز به آن افزوده می

اکثر  آید. ولیعرض کمتر از یک ساعت به وجود می اگر تعرق زیاد باشد، کمبودهای شدید آب و کاهش پتانسیل آب برگ در

گردد. در شکل روز کاهش ذخیره آب خاک تولید می هایی است که طی چندیند در اثر تنششوصدماتی که به گیاه وارد می

آید، نشان داده شده ن روز در گیاهان زنده به وجود میزیر تغییراتی که در اثر کاهش تدریجی پتانسیل آب خاک در طی چندی

 گردد. آید مشاهده میتاخیر بین جذب و تعرق به وجود میروزانه پتانسیل آب گیاه که در اثر است. در این شکل نوسانات 
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یاه برای چندین روز کاهش پیدا های آب در خاک و گثر عدم افزایش آب به خاک پتانسیلشود که در اهمچنین مشاهده می

وسط گیاه متوقف گردد زیرا در این صورت بین خاک و کند تا این که پتانسیل آب در خاک و گیاه برابر شده و جذب آب تمی

 گیاه شیب پتانسیل خاک وجود نخواهد داشت. در ابتدا وقتی

دایت شود ولی با کاهش پتانسیل خاک و هگیاه در شب معادل پتانسیل خاک میپتانسیل آب خاک نسبتا باالست پتانسیل  

تواند جبران تلفات طی طرف ریشه به قدری کم است که نمی بهافتد، زیرا سرعت حرکت آب آب خاک این وضعیت اتفاق نمی

های سیاه آید )قسمتو پنجم پژمردگی دائمی به وجود میروز را بنماید. در این نقطه است که مطابق شکل زیر در روز چهارم 

 باشد(.محور افقی نشان دهنده طول شیب میدر 

 
 خاک و گیاه پس از آبیاریتغییرات پتانسیل : 1شکل

مدت پتانسیل آب گیاه بیشتر های طوالنیات روزانه تنش آبی است، ولی کاهشمیزان تعرق عامل اصلی کنترل کننده تغییر

ها نزدیک هایی که رطوبت آنگردد. هدایت هیدرولیکی در خاکمیبوسیله پتانسیل آب خاک و هدایت آبی خاک کنترل 

گیرد، ولی ها با تاخیر صورت میب توسط ریشهیاد است و گرچه احتماال در اواسط روز جذب آظرفیت زراعی است نسبتا ز

باشد. در میای آن بسیار منشعب است کافی تامین آب در گیاهی که سیستم ریشهحتی شیب کوچک پتانسیل آب نیز برای 

افتد. ولی با کاهش مقدار آب خاک اتفاق میبرابر شوند در هنگام شب نتیجه برگشت به حالت این که پتانسیل خاک و گیاه 

یادتری بین هدایت هیدرولیکی نیز سریعا کاهش یافته و برای حرکت آب از خاک به ریشه و جبران تعرق به شیب پتانسیل ز

ن دست داد باشد. باالخره پتانسیل آب گیاه تا حد پتانسیل اسمتیک تقلیل پیدا کرده و پژمردگی، ازریشه و خاک احتیاج می

چنین شرایطی گردد. در ا به نوبه خود موجب کاهش تعرق میهشود. بسته شدن روزنهها را باعث میآماس و بسته شدن روزنه

ده و گیاه به طور دائم شود که برگشت به حالت عادی در شب امکان پذیر نبوها به قدری کند میحرکت آب به طرف ریشه

بیشتر بوسیله پتانسیل توان این مطلب را استخراج کرد که درصد پژمردگی دائم شود. از این تجزیه و تحلیل میپژمرده می

شود تا بوسیله خصوصیات خاک حال آن که در عمل نقطه پتانسیلی خاک را به عنوان نمایه ها کنترل میاسمتیک برگ

 گیریم.اتمسفر( در نظر می -70ردگی دائم )پژم

 های سیستم پروتوپالسمی موجب تقلیل فتوسنتز ها و کاهش فعالیتروزنهتنش آب از طریق کاهش سطح برگ، بسته شدن 
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وح سنتز کننده نور و تولید طاند که اغلب اثرات شدید خشکی عبارت از کاهش سشود. برخی از پژوهشگران اظهار داشتهمی

عالوه، این ژوهشگران کاهش است. عالوه بر این کاهش، مقدار فتوسنتز در هر واحد سطح برگ نیز مهم است. ب مواد خشک

اند. این ها دانستهباشند، مربوط به بسته شدن روزنههای گیاهانی که با تنش آب مواجه میزیاد فتوسنتز را در واحد سطح برگ

اکسیدکربن گیرد موید نظریه فوق است. البته در مسیر حرکت دیحقیقت که کاهش تعرق و فتوسنتز به یک میزان صورت می

 .دهداکسیدکربن کاهش میها، تعرق را بیش از جذب دیی دیگری نیز وجود دارد بنابراین بسته شدن روزنههامقاومت

 اثرات مفید تنش آب

تواند در بهبود دهد میآور نیست. در بعضی شرایط، تنش جزئی آب با وجود آنکه رشد را تقلیل میتنش آب همواره زیان

دهد. گفته هلو و آلو را افزایش میهای سیب، گالبی، تنش جزئی آب کیفیت میوهکیفیت محصوالت گیاهی موثر واقع شود. 

تنش آب بر خاصیت معطر بودن رود. های گندم، میزان پروتئین آن باال میشودکه با افزایش تنش آب در طی رسیدن دانهمی

دهد. تنش آب موجب افزایش افزایش میافزاید. گفته شده است که تنش آب، مقدار روغن نعناع و چربی زیتون را توتون می

 دهد.شود ولی مقدار روغن بدست آمده از محصول در هکتار را تقلیل میدرصد روغن در سویا نیز می
 

 ، نویسنده: دکتر امین علیزاده استاد دانشگاه فردوسی مشهد "رابطه آب و خاک و گیاه"کتاب منبع: 
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