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)ابتییای مررمیاه     96-97آبیی  های هشیور از ابتییای سیال    بارش

بم میلیمتر رسییه هم در مقایسم با میت زمان مشا 168تاهنون بم 

درصی و در مقایسم بیا مییت متوسیط بلنیمییت      27سال گذشتم 

هیای  نگاهی بم رونی بارنیگی .درصی هاهش داشتم است 31حیود 

سال اخیر هشور حکایت از وضیییت نیامولوب نی وجت  یوی      50

میلیمتیر   168بیا بتیت    97-96ارد. سیال آبیی   سال آبی  یاری د 
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 ادامم سر مقالم:
ترین مقوع زمانی هشور در طی نیم قرن اخیر بوده است و پس از آن سال پربارشرمیلیمت 348با بتت  نی  72-71در این بین سال آبی 

قریتا ت .اخیر هشور بوده استهای نیم قرن ترین سالمیلیمتر پربارش 339با بتت  75-74میلیمتر و سال آبی  342با بتت  55-54آبی 

از  های همتر از میانگین بلنیمیت را تجربم هرده و گرفتار خشکسیالی شییه اسیت.   از حیود ده سال قتل هشور بم صورت میاوم بارنیگی

اییران   نای پیش رفتم است هم تاهنوها را در آن زمان تجربم هرده بود، وضییت بم گونمیترین شرایط بارشهم هشور ب 87-86سال آبی 

تیرین  م پربیارش هی هیچگاه بارشی فراتر از میانگین بلنیمیت را تجربم نکرده و ن وجت  وی رونی ن ولی بم خود گرفتم اسیت بیم طیوری    

هیای هشیور   ارشمیانگین بلنیمیت ب .میلیمتر بارنیگی بوده است 237با بتت  94مقوع زمانی یک دهم اخیر هشور مربوط بم سال آبی 

سیال   23دهیی در طیی نییم اخییر هشیور میا در       سیال گذشیتم نشیان میی     50است هم بررسی آمار ن وجت  وی میلیمتر  242حیود 

 .نگین بلنیمیت را تجربم هرده استهایی همتر از میاسال بارش 27های فراتر از میانگین بلنیمیت و بارنیگی
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تشکیل ستاد تامین پاییار آب در محور شرق هشورضرورت   
هیای آب در شیرق هشیور، نقیش میردم و      چیالش "همایش ملی 

بنیی هیم میورد     12با صییور بیانییم پاییانی در     "تیابیر حاهمیت

 .ت ویب حاضران قرار گرفت بم هار خود پایان داد
 

ستاد تامین پایییار آب در محیور   »این بیانیم بر ضرورت تشکیل 

، با حضور مییر عامیل شیرهت میییریت منیابع آب     «شرق هشور

هشییور، مییییر عامییل شییرهت مرنیسییی آب و فاضییالب هشییور،  

هیای  ریاد هشیاورزی و صینیت، مییین و      میاونین وزارت خانم

 تجارت، میاونین همیاهنگی امیور عمرانیی اسیتانیاری و میییران     

ای استان های سیستان و بلوچسیتان، خراسیان   عامل آب منوقم

ماه یک  6رضوی اذعان دارد؛ و م وب شی هر   نوبی و خراسان

، بیا  «ستاد تامین پاییار آب در محور شرق هشور»نوبت  لسات 

 .حضور وزرای نیرو،  راد هشاورزی، صنیت، میین و تجارت و استانیاران سم استان تشکیل گردد

 نوبی و بلوچستان، خراسان و  استان سیستاندر این همایش م وب شی با تو م بم اشتراهات تاریخی، فرهنگی و اقلیمی سم  همچنین

ری ی هالن منیابع آب ایین سیم اسیتان، بیا      هشور نامییه می شود ، مییریت و برناممشرق رضوی )هم ازاین پس با عنوان محور خراسان 

 های اخیر در محیور شیرق  منسجم در افق بلنیمیت مورد تو م و آینیه پژوهی قرار گیرد. تتیات خشکسالینگاهی سیستمی، یکپارچم و 

رو تییابیر   هشور منجر بم دو پیییه مرا رت و حاشیم نشینی شیه است هم مو ب ایجاد مشکالت اقت ادی و ا تمیاعی شییه و از ایین   

ی رهیی  از بخشی  پربیات گذشتم و تاهیی بر تثتیت  مییت و مرا رت منفی و مییریت منابع آب در محور شرق هشور بایی با تکیم بر تج

 .نگری طرح ری ی و ا را گردد

 :مرم ترین دستاوردهای این همایش هم مورد توافق حاضرین قرار گرفت بم شرح موارد زیر است

ود، تامین نیازِ آبییِ هشیاورزیِ سینتیِ مو ی    هافی برای آب تو م بم اصول آمایش سرزمین و توسیم پاییار از یک سو و عیم دسترسی بم 

. گیردد  متحول بنیادی ری ی برنامم    هشور، با نگاه و شرق ماعی محور ا ت -ت ادیمیان میت، بایی ساختار اققسازد هم در افروشن می

 و طلیب  آب هیم  و ایانیم گلخ هیای هشت  ایگ ینی میینی، های پتانسیل از برداریبرره تران یت، مسیرهای و بنادر توسیم منظور، بیین

 .شودرفت از این تنگنا پیشنراد میخش خ وصی بینوان راهکارهای برونب مشارهت با صنایع استقرار همچنین

-یییع و م یرف می   تامین امنیت و پاییاری نستی منابع آب در شرق هشور در گرو نگاه  امع مییریتی در بخش های تامین، انتقال، توز

انونی قهای وبر تشکلمهای ا تماعی آن، بویژه مشارهت بستم سازگاری با هم آبی با تاهیی بر پیوست»جزم است،  باشی هم در این راستا

یف ای عمیان بیا هی   طرح نمک زدایی و انتقیال آب از دریی  »، و «در فراینی ت میم سازی، ت میم گیری، ا را و برره برداری از منابع آب

 .، توامان و هم زمان برنامم ری ی و ا را گردنی«رهت بخش خ وصیتامین بخشی از نیاز شرب و صنیت با مشا

پیشینرادی   بم  رت ساختار و ماهیت چنی انضتاطم و میان بخشی مییریت آب و نقش اخالق در مییریت میوبر منیابع آب، نظیام نامیم    

 .ددارت نیرو منیکس گرتوسط ستاد تامین پاییار آب در محور شرق هشور تریم، و  رت ت ویب و ابالغ بم وز "اخالق آب"

 ط ستادیریت آب توسری داده های میبم منظور دستیابی و اتکا بر داده ها و آمارهای قابل اعتماد در مییریت آب شرق هشور، نظام آما

 .رددگتامین پاییار آب در محور شرق هشور با همکاری شرهت های مشاور و دانشگاهرای این منوقم تریم، ت ویب و ا رایی 
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و مشیارهت   یگی منابع آب وخاک در گستره  غرافیایی محور شرق هم بستر تاریخی تکوین تمین هاری ی بوده است لی وم حضیور  پراهن

منیابع   یمریت مردم پامیی"موبر مردم و بویژه بانوان در مییریت این منابع را ایجاب می نمایی. بم منظور تسریل مشارهت مردم و توسیم 

 .ها بم مردم طی یک فرآینی سم سالم در دستور هار متولیان امور قرار گیردریگ، واگذاری تیریجی ت یی"آب

های اخیر، دچار عقب مانیگی  یی اسیت و هیی    هشور در پیوست قانون بود م، در سال شرقسرم اعتتارات بخش آب و آبفا در محور 

ی و سیرم  درصیی اسیت، در حیالی هیم سیرم مسیاحت       3 تناستی با وضییت مو ود این استان ها نیارد )در بود م سال  اری این مقیار

 و هیا سییت حسا هیم  افتیی میی  اتفاق شرایوی در مرم این . است درصی 13 و 27 ترتیب بم هشور هل بم نستت   مییتی این سم استان

 هشاورزی و بفاآ آب، بخش اعتتارات تخ یص هم دارد ضرورت بنابراین. طلتیمی را ایویژه تو م شرق، محور محیوی زیست هایبحران

 %13یت بیم  های سنواتی آتی، حیاقل متناسب با  میص یابی و سرم آنرا در بود متخ ی صیدرصی  اری سال در هشور شرق محور در

 .اف ایش یابی

ت هسیب  ایجاد مشارهت از طریق سامانیهی گروه ها و صنوف مردمی در قالب تشیکل هیای قیانونی و نیی  توانمنیی سیازی ایشیان  ری        

ی و ایجاد سازشفافم  لب اعتماد عمومی از طریق ذیرش مسئولیت های ت یی گرایانم قابل ح ول است. پیش نیاز این مرصالحیت پ

 .هاستگیری میمفرصت برای حضور موبر ایشان در ت

و آبریی   وضم های مسئول ملّی و استانی، هرچم سریع تر مقیمات تشکیل شوارهای حهای مییریت تقاضا، بایی دستگاهدر ا رای سیاست

رود را فراهم سازنی. همچنین ضرورت دارد با تو یم بیم موضیوق اقت یاد آب     آبری  هشف تر شین حوضمفیالبویژه حوضم آبری  هامون و 

های روزآمی فاضالب و باز چرخانی پساب و آموزش و ارتقیا  آگیاهی عمیومی    خانمنستت بم راه انیازی بازار آب، تسریع در تکمیل ت فیم

 .سال بم اتمام برسی 3ماه برنامم ری ی جزم توسط ستاد فوق انجام و حیاهثر ظرف میت  3یاهثر ظرف میت نی  ح

، بیا حضیور   1397مرداد ماه  7و  6در روزهای  "یابیر حاهمیتهای آب در شرق هشور، نقش مردم و تچالش"گفتنی است همایش ملی 

ور، اسیاتیی  مجلس شورای اسالمی، استانیاران و مییران سیم اسیتان شیرقی هشی     مع هثیری از مقامات عالی رتتم هشوری، نماینیگان 

هیای  ها، تشیکیل پانیل  دانشگاه و هارشناسان حوزه آب، هشاورزی و محیط زیست برگ ار گردیی. درطی این همایش و در قالب سخنرانی

 .رضوی بررسی شی  نوبی و خراسان های سیستان و بلوچستان، خراسانهای متنوق آب در استانآرا، چالشتخ  ی و تتادل

 
 
 
 
 
 
 
 

   ادامه خبر  لینک ختر

  مییریت آب موضوق 

  رسانی وزارت نیروپایگاه اطالق منتع 

  07/05/1397 تاریخ ختر 
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 فیلی تیرفم مشوق بیم رفی استنظام 
وزیر نیرو با تاهیی بر اینکم نظام فیلی تیرفم بم نحوی مشوق 

اری آب بم ویژه در گذبیم رفی است، گفت: نظام فیلی تیرفم

هننیه آن یینی بخش هشاورزی بم هی  عنوان با ب رگترین م رف

 .توسیم پاییار متتنی بر شناسایی ارزش ذاتی آب سازگار نیست

م دانست و اف ود: هر گونم آب و انرژی را هامال بم هم پیوستوی 

سازی در این دو منتع بم هم وابستم است و این دو منتع بم پاییار

ویژه آب نیازمنی رویکرد میان بخشی است. ما بایی مسئلم آب را 

بم شکلی واحی بتینیم و از تکم تکم هردن و سپردن هر تکم بم 

ها ها در ماموریتابل میان دستگاهیک دستگاه و بخش و تشییی تق

 .هنیای را برای این مسئلم ایجاد میهای ا رایی نیست بلکم رویکرد بم هم پیوستما تناب هنیم. التتم این مرم بم مینای ادغام دستگاه

رد: اینگونم ت، اضافم هر ماساوزیر نیرو با تاهیی بر اینکم مییریت توامان عرضم، م رف و تقاضای آب و انرژی محور انییشم، گفتار و هرد

ی ک وزیر و چنیهای قتلی بوده است با تغییر نیست هم پس از چنیین دهم عادت هردن ما بم رویکردهای قتلی هم اقتضای شرایط دوره

 .مییر این رویکردها بم هلی عوض شود و مسیرهای  یییی در پیش گرفتم شود

یامات دارها و اقری ی برای هرچگانم یاد شیه بم تولیی انییشم و گفتار و برنامماردهانیان خاطرنشان هرد: گرایش بم سمت اهیاف پن

رد و رای مفاهیم محوری برشموی هر انییشم و گفتمانی را دا .ضروری نیاز دارد تا رویکرد  ییی و اهیاف متناسب با آن را بم پیش بترنی

م این هیل ارتتاطی ب و انرژی است. بم دلآوران  ییی در مییریت منابع ترین مفاهیم دآبی یکی از بنیادیاف ود: مفروم سازگاری با هم

بر دیگری  ک منتعدو منتع در زیر چتر منابع زیست محیوی با یکییگر دارنی طتییتا هر گونم تربیت صحیحی در م رف و مییریت ی

 .نی  تابیر مستقیم دارد

و  تاهیی هرد ب محورآیام هالن مرتتط با سازگاری، بم ضرورت آمایش وزیر نیرو در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره بم چرار اق

ترین نیهیود هنگفت: ما بم شیت نیازمنی در دستور هار قراردادن آمایش آب محور سرزمین هستیم. براساس شواهی مو ود آب مح

زمنی توتیق نیا هنی اما اینت تاهیی میعن ر توسیم ماست و با و ود اینکم اییه سازگاری با هم آبی بر توتیق یافتن با این محیوی

 .است ن پذیرشناخت مل ومات آن و تیوین برنامم اقیام برای تحقق این هیف است هم این مرم از طریق آمایش آب محور امکا

شک خنیمم شک و ناطق خاردهانیان ت ریح هرد: ما امروزه شاهییم مردم و بم ویژه فیاجن محیط زیست از  انمایی صنایع آب بر در م

یه های بسیاری ششکایت دارنی و هشت مح وجت پر آب در مناطق فاقی ظرفیت اهولوژیک برای هشت این مح وجت ستب خسارت

 .است

 می  شیه استهای سرزمینی هم فاقی ظرفیت آبی هافی بوده نی  ترییی آوی اظرار هرد: پاییاری استقرار  مییت در برخی از عرصم

 .این مسائل و گذار بم شرایط پاییارتر نیازمنی آمایش آب محور استبنابراین سامان دادن 

توسیم با  رابر دانستنبهای توسیم بر محور توسیم اقت ادی تریم و تیوین شیه است. التتم وزیر نیرو یادآور شی: تا چنی دهم قتل برنامم

 .است ای بسیار  ییسازگاری با محیط زیست مسئلمرشی اقت ادی بم  ای برانگیختن شین مالحظات عیالت محورانم و تو م بم 

ر دب بم ویژه گذاری آاردهانیان با تاهیی بر اینکم نظام فیلی تیرفم بم نحوی مشوق بیم رفی است، ت ریح هرد: نظام فیلی تیرفم

 .ار نیستسازگ ی آبب رگترین م رف هننیه آن یینی بخش هشاورزی بم هی  عنوان با توسیم پاییار متتنی بر شناسایی ارزش ذات
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 زیها بم بخش هشاروارائم یارانم وزیر نیرو اف ود: پذیرش ضرورت اصالحات در تیرفم آب م ارف هشاروزی بم مینای دست هشیین از

دهنی ولی منوق یارانم های زیادی بم بخش هشاورزی مینیست. عمیه هشورهای دنیا برای حفظ سوح مولوب امنیت غذایی یارانم

های هشت، هاهش می ان هیررفت آب و انرژی و همک هننیه پاییارسازی منابع آب، وری، برتود روشری بایی مشوق بررهبخش هشاو

 .خاک و غذا باشی

ی دست م میناباردهانیان خاطرنشان هرد: نظام فیلی قیمت گذاری آب هشاورزی مشوق چنین دستاوردهای نیست و اصالح آن نی  

تیرفم گذاری آب برای با سازگاری با  وی تاهیی هرد: نظام .باشیاورزی و عیم حمایت از این بخش نمیهای بخش هشهشیین از یارانم

ش تا بین ش هم آبی در بخش شرب و بریاشت نی  بایی میووف بم این واقییت باشی هم سرم این بخش از هل م رف آب هشور هم

 .ودهشت درصی است نتایی شاخ ی برای می ان اهمیت نستی آب تلقی ش

آب شرب  دهی، اما ارزشوزیر نیرو ت ریح هرد: درست است هم آب شرب و بریاشت بخشی همی از م ارف هل آب هشور را تشکیل می

 .بم  رات دیگر قابل مقایسم با سرم آن از هل م ارف آب نیست

منیان نی  بم بروت خواهیمیی باشیم و باردهانیان خاطرنشان هرد: امروزه تنرا مسئلم اقت اد آب مورح نیست. ما حتی اگر هشور بروتمن

توان یارد، نمیهای آبری  هشور آب بیشتری برای م رف و ود نیارانم م رف آب بیهیم ولی بایی بم یاد داشتم باشیم در اهثر حوضم

نیم تیادل توام بهمنابع آبی  یییی تامین هرد و بایی با همین می ان آب مو ود هنار آمی و تالش هرد تا م رف آب هاستم شود 

 .اهولوژیک را برقرار سازیم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ادامه خبر لینک ختر
 مییریت منابع آب موضوق 

 رسانی وزارت نیروپایگاه اطالق منتع 

 23/05/1396 تاریخ ختر 

 بازگشت به فهرست
 

 

 

http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=61477
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=61477
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یمهم ترین اخبار کوتاه داخل  
 (7139 مرداد 3) رفت آب در سطح کشور را داردترین میزان هدرکم یزد

ین مقیار در سوح ترباشی هم این می ان از  ملم همدرصی می 16، هل آب بم حساب نیامیه آبفای ی د :دفتر مییریت م رف شرهت آبفا گفت مییر

ییی هیفییت و  های ناشی از خشکسالی شییی و پی درپی، هیاهش شی  بحرانهمتود منابع آب زیرزمینی،  :سیاوش پاهیل اظرارداشت .باشیهشور می

 .باشین درآمی در طی دهم گذشتم میهمیت منابع آب زیرزمینی و ... از دجیل تو م آبفا ی د بم بحث مییریت م رف و هاهش آب بیو

ییریت بنیی و می  زون -های فرسودهری از قتیل اصالح و بازسازی شتکم، اقیام موبآبد برای  لوگیری از هیرروی : آبفای ی پاهیل خاطرنشان هرد

تست تمامی هنتورهای نو خرییاری شیه  ،لوبگرهای هنترلی از قتیل شیرهای فشارشکن و ن ب شی ،های توزیعدر شتکم یابینشت -فشار درشتکم

یه شرهت شیامل  درصی هاهش یابی و هل آب بحساب نیام 9/5و... انجام داده است هم مو ب گردییه می ان هیررفت آب در شتکم توزیع بم حیود 

  درصی بوده هم هم در شمار رتتم های برتر هشوری می باشی. 16بم می ان  96هیررفت واقیی و ظاهری نی  در سال 

 های مریزیام ها و برنامهنظ(7139 مرداد 7) ها کمک موثری برای مدیریت شرایط بحرانی آب استمجازاتتشدید 

: در حال گفتهای آب در شرق هشور، ها در همایش ملی چالشای خراسان رضوی، محمی حاج رسولیگ ارش روابط عمومی شرهت آب منوقمبم 

ایم سی سی هشوری هم ما رصی هرده 172هننیه بخشی از نیاز شرب شررهای استان خراسان رضوی است، همچنین از حاضر سی دوستی تامین

، ت ریح قق امنیت آبیا اشاره بم اهم اقیامات انجام شیه در وزارت نیرو در راستای تحب وی ترین سیهای هشور هستنی.ها بحرانیدوستی و چاه نیمم

ها و آبی در سوح استانهای استانی و سازگاری با همآبی در ستاد و هارگروههرد: این اقیامات شامل فیال هردن هارگروه ملی سازگاری با هم

وژه و وزارت  رادهشاورزی و پر 12پروژه هم وزارت نیرو متولی ا رای  15یرزمینی مشتمل بر همچنین ارائم برنامم احیا و تیادل بخشی منابع آب ز

مخ ن تجمیی  میلیارد متر مکیب هسری 110پروژه آن باشی اشاره هرد هم اهیاف این طرح،  تران  3سازمان زمین شناسی مسئول ا رای 

آبم یری از تخلفات و امکان حفظ حقوق حقمنابع آب ایران بیان هرد:  لوگ مییرعامل شرهت مییریت .سال است 20های هشور ظرف میت آبخوان

 گیری نمایی.ییی شرایط بحرانی  لوهی بود تا تابیر بازدارنیه داشتم باشی و از تشهای مربوطم خواقانونی بر آن مستل م تشییی مجازات

 (7139 مرداد 7) وزیر نیرو: تأمین دراز مدت آب استان یزد در برنامه این دوره وزارت نیرو است

 رهدو این برنامم در ی د ستانا آب درازمیت تامین موضوق آبی استان ی د با اشاره بم این مولب هم وه سازگاری با همن در  لسم هارگررضا اردهانیا

و اف ود: هم وزیر نیر .شودگیرد نرایی میهایی هم صورت مییبنی مع و هابررسی ها،برنامم این ممکن زمان ترینهوتاه در: گفت است، نیرو وزارت

 840های تجیییپذیر در دست ا را دارد هم حیود یک ه ار و پروژه در بخش آب، برق، فاضالب و انرژی 804وزارتخانم در استان ی د اهنون این 

م بایی یاماتی است هرح آمایش آب محور برای استان ی د یک از اقطتریم  وی اف ود های یاد شیه در نظر گرفتم شیه است.میلیارد تومان برای پروژه

ی برای پیش نیازهای پذیر است.سال نتوانستیم در عرصم ملی انجام دهیم ولی در عرصم استانی این هار امکان 40شود، این موضوق را ما در انجام 

اضا هم ت م رف و تقمییری : در عرصموی اف ود .تارها و هارهایمان را اصالح هنیماینکم موضوق آب را بم حرهت در آوریم و ود دارد ما بایی ساخ

 الی شود.ی  ا خمربوط بم شاخم علوم ا تماعی است وزارت نیرو بایی ساختارهایش را اصالح و در بخش آب برای هارشناسان علوم ا تماع

 (7139 مرداد 8) برخورد مستمر با انتقال غیرمجاز آب

-ستانشررنابع آب ادارات م فترین وظایو برخورد با این تخلف یکی از مرمرسان بم آبخوان است ترین عوامل آسیبرمجاز آب یکی از مرمانتقال غی

م بم باشی هب میآیرمجاز غستان بوشرر انتقال اشی. مرنیس عتیالویف عتاسی نژاد اظرار داشت: یکی از عمیه تخلفات حوزه منابع آب در ابها می

-و مجتی چون گشیه صرف هاشت مح و ای از آب منتقلوی اف ود: بخش عمیه گیرد.و برداشت بیشتر مح وجت انجام میمنظور هشت اضافم 

رستان دشتی نابع آب شررییس اداره م گردد.م دشت پلنگ می ات، خرب ه و هنیوانم در منوقهای هاهی و بادولم و همچنین صیفیفرنگی در بخش

وانم، های فاقی پرین تکلیف چاهمم ا رایی قانون تییناآیین 6ماده  2آب و همچنین تت ره قانون توزیع عادجنم  28و  27ت ریح هرد: بر اساس مواد 

 .باشنیت منابع آب موظف بم برچیین آن میباشی و ادارااراضی آبخور اولیم چاه ممنوق می هر گونم انتقال آب بم خارج

http://barghab.ir/fa/news/%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D8%8C%DA%A9%D9%85-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%A2%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
http://barghab.ir/fa/news/%D8%AA%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://barghab.ir/fa/news/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88-%D8%AA%D8%A3%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AF%D8%AA-%D8%A2%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D8%B2%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://barghab.ir/fa/news/%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%A8
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 (7139 مرداد 9) آب و زمین، قربانی محصوالت آب بر

 ع آبی را بمیم منابگفت: هشت مح وجت بایی متناسب با شرایط آبی هر منوقم انجام شود تا بتوان مره یمییر زراعت  راد هشاورزی استان 

ب ی هم مناسح وجتمدرستی مییریت هنیم. در این راستا بایی تغییراتی در نوق هشت و مح وجت بر اساس آمایش سرزمین صورت گیرد و برای 

 ود ر این بخش ودیی هم های با تو م بم شرایط آّبی و همتودثال هشت هنیوانم در استان مره بر این اساس م. منوقم نیست  ایگ ین انتخاب شود

در حوزه  آب ومهبر در مناطق ل آبیاری سنتی و هاشت مح وجت آبدارد بایی منع شود. این در حالی است هم بیشترین آّب استان بم دلی

گفت:  اییرنیس خیرم رداریم.ی علمی و تابیرگذاری را بم منظور  لوگیری از هیر رفت آب بهاود. بایی بتوانیم در این بخش گامرهشاورزی هیر می

ر اینکم الوه بود. عوگیری شزمینی  لآب از رودخانم و منابع آبرای زیرهای  الی ی و هنیوانم بایی از پمپاژ غیر مجاز بم منظور ممانیت از هشت

سیار بمحیوی زیست هایلودگیهای پالاستیکی نی  آهننی، بم دلیل استفاده از مال چار ترییی میلی ی منابع آبی را دهای  اهشت هنیوانم و هشت

 رود. هشت هنیوانم در استان بم شمار میزیادی را بم همراه دارنی هم این مسئلم نی  دلیلی دیگر برای ممنوعیت 

 (7139 مرداد 10) درصدی مصارف آب کشاورزی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه 32کاهش 

م رف آب، با تو م بم اقیامات مرم  درصیی 40در  رت هاهش  اظرار داشت: ای آذربایجان غربیمییرعامل شرهت آب منوقم، هیومرث دانشجو

درصی م ارف هاهش یافتم و می ان آب  32های تحت فشار، تا هنون مسیستای و نی   راد هشاورزی استان در راستای ا رای شرهت آب منوقم

بر وضییت  مولوب صرفم  ویی شیه   و ذخایر آبی قرار گرفتم است؛ همین امر مو ب امکان رهاسازی آب بم سوی دریاچم ارومیم و تابیرات

ارومیم  ا تو م بم م وبات ستاد احیای دریاچمبارومیم گفت: های حوضم آبری  دریاچم وی در خ و  توقف سی سازی در استان .دریاچم شیه است

تمام تا  های نیممدرصیی م رف آب در حوضم آبری  دریاچم ارومیم و تاهیی بر عیم سیسازی در این حوضم و توقف ساخت سی 40در  رت هاهش 

نشجو اف ود: عیم مییریت دا .یجان غربی متوقف شیه استرسیین دریاچم بم وضییت تثتیت، ساخت سیهای سیمینم، بارانیوز و نازلو در استان آذربا

 ث آن مییریتا احیابمناسب بر روی سیها مو ب توسیم برره برداری از منابع آبی شیه و این در حالی است هم سی یک سازه مییریتی است هم 

 .شودمنابع آبی انجام و مازاد آب ذخیره می

 (7139 مرداد 13) هزار متر مکعب در استان بوشهر در دست ساخت است 70کن با ظرفیت های آب شیرینطرح

هن برای تامین آب آشامیینی استان گفت: هم اهنون بم های آب شیرینبوشرر با اشاره بم تیوین طرحسرپرست شرهت آب و فاضالب استان 

محمی  هن با مشارهت بخش خ وصی در استان بوشرر در دست ساخت است.ه ار متر مکیب تاسیسات آب شیرین 70ظرفیت روزانم تولیی 

روز در هنگان و بوشرر وارد میار تولیی است ه ار متر مکیب در شتانم 10ت هرهیام هن بم ظرفیطرح آب شیرین 2پوریوسفی اظرار داشت: تاهنون 

ن اینکم وشرر با بیا. سرپرست شرهت آب و فاضالب استان به ار متر مکیتی بوشرر، عملیات ا رایی آن آغاز شیه است 35و طرح آب شیرین هن 

ها، آب تولییی بم صورت تضمینی خرییاری و برداری از این طرحپس از برره شود گفت:هن با مشارهت بخش خ وصی ا را میهای آب شیرینطرح

رصی آب آشامیینی د 5نکم اهنون سرپرست شرهت آب و فاضالب استان بوشرر با بیان ای گیرد.با قیمت بسیار نازل در اختیار مشترهان آب قرار می

 درصی اف ایش یابی. 40بایی بم  1404ا سال ن می ان تشود اف ود: ایهن تولیی میاستان بوشرر از آب شیرین

 (7139 مرداد 16) ای بخش آبدر زمینه راهبردهای توسعه "آب و رشد سبز"انتشار کتاب 

ش سییعیسی است، بم هوش »water and green growth« عنوان تحت ابری از «تألیفی-ایتر مم»هم ترهیتی « و رشی ست  آب»هتاب 

 و گیردمی  ای توسیم حوزه مر ع هتب مرود. اصل ابر هم در دستنخستین متن علمی فارسی در نوق خود بم شمار می زاده پییی آمیه وب رگ

بر این  .تاس« رای  رانی آبشو»و « گروه آب و رشی ست »گذارد، ماح ل پژوهش مشترهی از ی پیرامون آب را بم بحث میاتوسیم راهتردهای

با شرایط  متناسب ات هرد راهنمایی را هشورها بتوان آن همک بم هم است رادایمیپاتوان گفت هیف از انجام پژوهش آب و رشی ست ، ارائم اساس می

 هایمؤلفم با سازگار هایروژهپ ا رای و تیریف هار بم هم هننی انیازیراه و طراحی را اییژهو آب حکمرانیزای بخش آب خود، سامانم زا و بروندرون

 .آیی  زیستی محیط ا تماعی، اقت ادی،) پاییار توسیم گانمسم

 

http://barghab.ir/fa/news/%D8%A2%D8%A8-%D9%88-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%A8-%D8%A8%D8%B1
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=61123
http://barghab.ir/fa/news/%D8%B7%D8%B1%D8%AD%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%DB%B7%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D9%85%DA%A9%D8%B9%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=61310
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 (7139 مرداد 21) های استان تهرانوضعیت بحرانی در تمامی دشت

ت، وق بحرانی اسهای استان ترران دارای وضییت بحرانی و فترران با تاهیی بر اینکم هلیم دشتای مییر دفتر حفاظت منابع آب شرهت آب منوقم

شاره بم ا اب. وی ها بسیار بیشتر استها نستت بم تغذیم آنگفت: در تمامی نقاط استان بیالن منفی در منابع زیرزمینی و ود دارد و برداشت از سفره

 دارای تاناس دشت هشت هم ارددمینی این مناطق حکایت از آن های زیرزررسی وضییت منابع آبی و سفرهدشت در استان ترران، گفت: ب 10و ود 

ییت ممنوعم ارای وضم و دو دشت ترران، هرج و نی  ورامین در  نوبی غربی و شرقی استان بم دلیل افت سوح آب و هسری مخ ن دممنوع وضییت

یون مترمکیب مربوط بم میل 70میلیون مترمکیب دانست و اف ود: از این رقم حیود  150ترران را وی هسری مخ ن ساجنم استان . بحرانی هستنی

 .های استان استدشت ورامین و مابقی آن مربوط بم سایر دشت

 (7139 مرداد 23) انیان استآبی نیازمند بازنگری اساسی در نظام زندگی ایرسازگاری با کم

است،  آبی نیازمنی بازنگری اساسی در نظام زنیگی ایرانیانهای استراتژیک ریاست  مروری با تاهیی بر اینکم سازگاری با همرییس مره  بررسی

هرد:  آشنا اضافم .نامناسب شیه استنرژی ارزان، دچار م رف منیی از آب و اواسوم چنیین دهم وابستگی شییی بم برره گفت: این نظام زنیگی بم

ا ردانی برای پیشترد این گفتمان  ییی هم با هیف پاییارسازی منابع آب ایران بیشترین سازگاری های استراتژیک وظیفم خود میمره  بررسی

 خ  ی بر محور مفاهیم گفتمانت وگوی ا تماعی وگذاری در این عرصم را مستل م گفتداراست گام بردارد. مره  همچون گذشتم، برتود سیاست

های استراتژیک ریاست  مروری اف ود: تاهیی وزیر نیرو بر رییس مره  بررسی .دانی ییی مییریت منابع آب و هاویین عمیق همم زوایای آن می

رار دادن ی آبی و در اولویت قهاپیوستم منابع آب، تو م بم اقت اد سیاسی سازههممییریت توأمان عرضم و تقاضا، رویکرد متتنی بر مییریت بم

ر رئیس  مرور ت ریح مشاو .رویکرد ا تماعی بم مییریت منابع آب و انرژی، نشانگر آغاز دوران و گفتمان  یییی در مییریت منابع آبی ایران است

ساده  م در بیو امر. این مفروم هآبی نی  دقیقاً برآمیه از همین رویکرد و حامل منوقی بسیار عمیق و پیچییه استهرد: مفروم سازگاری با هم

 .هنیرادایمی عمیق بم مییریت منابع آب ایران حکایت مینمایی، در واقع از تغییر پامی

 (7139 مرداد 24) شهر خراسان رضوی دارای تنش آبی است 30 

رر استان با تنش آبی در ش 30آبفای خراسان رضوی با بیان این مولب اف ود: با و ود موا م بودن شررونیان مییرعامل شرهت ، حسین اسماعیلیان

 ودرگیر قوع  رف آبوج م تابستان سال  اری و اف ایش دما در مقایسم با سال های قتل، خوشتختانم هی  یک از مناطق شرری استان حتی در ا

ای هم می ان ، بم گونموی اف ود: درصی قابل تو ری از شررونیان م رف صحیح آب را در دستور هار خود قرار دادنی .بنیی آب نشینیحتی نوبت

اسماعیلیان  .دهیمی در مقایسم با میت مشابم سال قتل با و ود اف ایش تییاد مشترهان دو درصی هاهش نشان 97تولیی آب در چرار ماه سال 

هم این مرم در افت درصی هاهش ی 2/2نستت بم سال قتل آن  96م حساب نیامیه در این استان در پایان سال همچنین اعالم هرد: می ان آب ب

بات های توزیع و خووط انتقال و شناسایی انشیادرصیی هنتورهای خراب، هفت درصیی اتفاقات، اصالح و مرمت شتکم 5/1نتیجم هاهش آمار 

 .غیرمجاز حاصل شی

 (7139 مرداد 27) وضعیت منابع آبی استان تهران در روزهای پایانی مردادماه

ایسم با سال گذشتم میلیون مترمکیب رسییه است هم در مق 742حجم ذخیره آب سیهای پنجگانم استان ترران در روزهای پایانی مردادماه بم 

ی این استان نستت درصیی بارنیگ 22بررسی آخرین وضییت منابع آبی استان ترران حکایت از هاهش . داشتم استمیلیون مترمکیتی  250هاهش 

سییه است هم در مقایسم با میلیمتر ر 252بم سال گذشتم دارد. می ان ن وجت  وی استان ترران از ابتیای سال آبی )ابتیای مررماه  تاهنون بم 

ها در سال آبی  اری مو ب شیه است تا حجم ورودی بم سیهای پنجگانم افت بارنیگی .صیی داشتم استمتوسط درازمیت نی  هاهش هشت در

ودی بم سیهای استان از درصیی نستت بم سال گذشتم موا م شود. هل حجم آب ور 32استان ترران )جر، طالقان، هرج، لتیان، ماملو  هم با افت 

 538ی ترران هاهش یلیون مترمکیب بوده است هم در مقایسم با سال گذشتم ورودی آب بم سیهام 125ابتیای سال آبی تاهنون یک میلیارد و 

 سیی  درصی از حجم مخ ن سیهای استان ترران نی  خالی از منابع آبی است و در 61اهنون بم طور میانگین هم .میلیون مترمکیتی داشتم است

http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=61420
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=61420
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=61420
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=61488
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=61507
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=61551
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اشتم ان سیهای پنجگانم استان ترران دث این سازه بیترین وضییت ذخیره آب را در میرسی هم از این حیدرصی می 93همچون جر این رقم بم 

 .است

 (7139 مرداد 28) آبی در خراسان جنوبیساله سازگاری با کم 6ارائه برنامه 

مریی ".آبی ختر دادمهای سازگاری با هسالم برای تحقق برنامم 6یشنرادی ارائم برنامم پعامل شرهت آب و فاضالب خراسان  نوبی از  مییر

 مخازن احیاث و رریش آب فرسوده  انشیابات و شتکم بازسازی و اصالح برای: گفت استان شررسازی و زیربنایی امور هارگروه در "هاشمی مقیم

رنامم اول، نیاز است اف ود: در ب میلیارد تومان اعتتار 67بیان اینکم برای ا رای این برنامم وی با  .است شیه طراحی سالم دو برنامم سم آب، ذخیره

آب  ناسایی و هیر رفتشهای نامشرود دستور هار قرار گرفتم است تا نشتهیلومتر شتکم فرسوده آب شرری در  600یابی و اصالح و بازسازی نشت

ینی شیه تا بیشپمترمکیب  26500ن با حجم مچنین احیاث مخازن ذخیره آب در شررهای استاسالم ه 6گفت: در این برنامم  وی .هاهش یابی

مییت شرری استان خراسان درصی   85/99 منییهاشمی مقیم با اشاره بم برره .های گرم تامین شودنوسانات م رف آب شرب مردم در ماهتامین 

های هم با ا رای طرح بر بانیم است لیتر 350ا تو م بم مالحظات هیفی یک ه ار و نیاز آبی استان ب 1420 نوبی از آب شرب گفت: برای افق 

 .بایست بم این هیف برسیمهای  ییی میی و حفر و تجری  چاهاتامین آب توسط آب منوقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بازگشت به فهرست

 

 

http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=61576
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 دهیهاهش میهای خورشییی را آلودگی هوا هارایی پنل
برای  ، راهکاری رارسی و می ان ذرات میلق مو ود در هواان تشیشیات خورشیی هم بم زمین میمحققان با گردآوری اطالعات درباره می 

  .ق هردنیی های هوا پیش از رسیین ایین پرتوهیا بیم پنیل خورشیییی ابییا      ی  ذب یا منیکس شیه توسط آجینیهمحاستم می ان پرتوها

 12یی ان  مییی را بیم  هیای خورشی  ، مشخص شی آلودگی هوا هارآیی پنیل این تحقیقات هم در شرر دهلی نو انجام گرفت در مرحلم اول

 وفیق و نیاموفق  های تامین توان خورشییی، تفاوت بین یک چییمان مان هاهش هارآیی در برخی از پروژهدهی. این می درصی هاهش می

  د.برگذاری در این حوزه از بین میبرای سرمایمیرین را نی  است هم عالوه بر هاهش سود پروژه، انگی ه سا

 تم شیود و بیم  رسیی، محاسی  ان پرتوهای خورشیی هم بم زمین میی بم عتارت دیگر اگر ابیاد یک سازه تامین توان خورشییی بر اساس می 

نیی  بیی ان پییش مهمتر از می حاصل نی  آلودگی هوا تو م نشود، توان خرو ی همتر از می ان محاستم شیه خواهی بود و بم تتع آن درآ

  .شیه است

 
 

ورشییی بستم های خررسی هردنی و مشخص شی هارآیی پنلشرر دیگر  ران را نی  ب 16محققان در ادامم تحقیقات اطالعات مربوط بم 

  .یابیدرصی در این شررها هاهش می 9تا 2بم می ان آلودگی هوا بین 

یر بو در نتیجم تیا  انیگذاری هردهای خورشییی در مناطق شرری سرمایمهزی نیروگاهانیادر حوزه راهاری از هشورهای  ران اهنون بسی

  .ها هامال  یی استآلودگی هوا بر بازدهی نیروگاه

رود میی  هوا از دست ای بم دلیل آلودگیبر اساس این تحقیقات می ان درآمیی هم ساجنم در نیروگاه های دهلی نو، هلکتم، پکن و شانگر

می را بم همین علت درآ میلیون دجر 9تا  6آنجلس ساجنم بین های لسمیلیون دجر است. همچنین نیروگاه 10و  10، 16، 20بم ترتیب 

 .منتشر شیه است Energy & Environmental Science گ ارش هامل این تحقیقات در نشریم ی.دهناز دست می

   ادامه خبر                لینک ختر

   انرژی خورشییی موضوق 

   https://www.sciencedaily.com منتع 

   2018/09/29 ختر تاریخ 

 بازگشت به فهرست

 
 

  

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/08/180829115514.htm
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 یش شییی دمای زمینا دوباره دانشمنیان درباره افهشیار 
بیم ا یرا    ییت بیا موفق  یسپیار  یماگر توافقنامم اقلی  یدهنی هم حتیمحققان هشیار م

تیر  گیراد گیرم  یچرار تا پنج در م سیانت  ینخور و ود دارد هم زم ینباز هم ا یی،درآ

 قابل سکونت نخواهی بود. یناز زم ییهاشود، در درازمیت بخش ینشود. اگر چن

آلمیان،   یاز هشیورها  یماقلی  یالمللینمشترک توسط پژوهشگران ب یقتحق یک نتایج

 ییق، تحق یین هشیی. براسیاس ا  یم یررا بم ت و یکیتار ینیهآ یاسترالادنمارک و  ،ئیسو

و  ییی آ ییل نا یسپار یمبم اهیاف ذهر شیه در توافقنامم اقل یالمللیناگر  امیم ب یحت

موا یم   یب رگی  ییبا تری یمشین محیود شود، اقل یبا زمان قتل از صنیت یسمدر مقا گرادیسانت در متا دو  یمو ن یکاز  ی ران یشگرما

 یرنیشکل بگ یمیاقل ییحوادث و رونیها ،هوا یمتوسط دما یشاف ا یجمخور و ود دارد هم در نت یندهنی هم ایاست. محققان هشیار م

 شونی.یم ینزم یگرما یشترب یشهم خود منجر بم اف ا

 :ییی گویمی  ئیودر اسیترکلم سی   یقیاتی موسسیم تحق  ییک و  یاترالاسی  یدر دانشگاه مل یمو دانشمنی اقل یقتحق ینا یهیسننو یفن،اشت ویل

بالَ متقیا  ی،انسیان  هیای ییت فیال یجیم در نت ینزمی  یشگراد در گرمایدو در م سانت یشهم اف ا رسییم یجمنت ینبم ا یتاَما تقر یقاتتحق»

 «.شودیم ینزم یشترهم منجر بم گرم شین ب هنییم یجادا یماقل یستمرا در س هایینیا ر

گیراد  یانتشیین چریار تیا پینج در یم سی       یبا زمان قتل از صنیت یسمدر مقا ینمیت در م متوسط حرارت زمیحساب، در طوجن ینا با

 یا و شیررها هی  ییره از    ییادی . شیمار ز یافیت خواهیی   یشمتر اف ا 60تا  10حیود  یاها. عالوه بر آن سوح آب دریافتخواهی  یشاف ا

ی شی. سکونت خواه بلیرقاغ یناز زم ییهاو بخش ی یدچار آبخ یینیو س یوتوه ک،یویورن یتالیا،ا شمالدر  یایره   ی ،ماننی ون یساحل

 نامنی.یم "ف ل داغ"را  ییادهارو ینمحققان ا

ثیال،  م عنیوان . بیم  از قتل بابت شیه استاست،  یانسان یتفیال یجمدر نت ینزم یشاز گرما یهم ناش یمیاقل یستمدر س یناگران تغییرات

 دهنییشکل م ییرتغ« مندش»حاج بم  شینی،یم ییهنام« دوست» ییاهس ی ذب هربن د یلهم بم دل ینزده زم یخ هاییمو ج ها نگل

 .هننییرها م ینزم رسفشیه را بم شکل هنترل نشیه بم اتم یرهذخ یو گازها

ا هشیور بی   197م ه ییگویم یقتحق ینا یسنیگاناز نو یکیدر پوتسیام و  یماقل یامیهایپ یقاتموسسم تحق یرمی یلروبر،ش یواخیم هنس

ز مشیخص  رنی، اما هنیو داگراد محیود نگمیرا حیاهثر بم دو در م سانت ینزم یشانی هم گرماموافقت هرده یسپار یمتوافقنامم اقل یامضا

را  ینزم یشوان گرماتیم یاهم آ یمدانیما هنوز نم»هنی. او اف ود: یم یتهفا یییطت یعجااز ف یتنجات بشر یبرا یهار ینا چنیآ یستن

رارت حی در یم   یانگینمسوال پاسخ داد. در حال حاضر  یناست تا بتوان بم ا یازن یشتریبم باور او، موالیات ب«. بم دو در م متوقف هرد

ن دی اهسییی  یک در م باجتر از دوران قتل از صنیتی شین است. ا رای هامل پیمان اقلیم پاریس همیراه بیا هیاهش گیاز هیرب      ی ران

ای ازانیم اف بلنی پروتوسط تغییرات ا تماعی و اقت ادی تنرا خور اف ایش تغییرات اقلیمی را هاهش خواهی داد و  امیم  رانی بایی اهی

 را بتوان بم حیاقل رسانی.از گرمایش زمین توسط فیالیت انسانی تییین هنی تا رونیهای ناشی 

  ادامه خبر لینک ختر

 تغییر اقلیم موضوق 

 https://amp-dw-com.cdn.ampproject.org منتع 
 2018/07/24 تاریخ ختر 

 بازگشت به فهرست

 

https://amp-dw-com.cdn.ampproject.org/v/s/amp.dw.com/fa-af/%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D8%B1%D9%85-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF/a-44997034?amp_js_v=a2&amp_gsa=1&usqp=mq331AQA#referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&amp_tf=From%20%251%24s&ampshare=https%3A%2F%2Fwww.dw.com%2Ffa-af%2F%25D9%2585%25D8%25AD%25D9%2582%25D9%2582%25D8%25A7%25D9%2586-%25D8%25A7%25D8%25B2-%25DA%25AF%25D8%25B1%25D9%2585-%25D8%25B4%25D8%25AF%25D9%2586-%25D8%
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 تواننی سوخت آینیه را تأمین هننی هننیه متان میهای م رفباهتری

هیای  وانیایی بیاهتری  ت .ننیی هنی متان، این گاز را بم متانول تتییل میهننیههای م رفپژوهشگران سرانجام نشان دادنی چگونم باهتری

حیال، اینکیم   زده هیرده اسیت. بیااین   ی متان در حذف متان از محیط و تتییل آن بم سوخت م رفی، پژوهشگران را شگفتهننیهم رف

 ها میما بوده است.دهنی، سالای انجام میش پیچییهطورطتییی چنین واهنها بمدقیقا چگونم این باهتری

ل آنی یم  وسترن در آمریکا دریافتنی آن یم مسئول تتییل متان بم متانول این واهنش را در مکان فییا نورثگروهی از پژوهشگران دانشگاه 

یییی سیاخت بشیر منجیر شیونی تیا        ی هاتالی ورهای تواننی بم توسیمها میهنی هم تنرا حاوی یک یون مس است. این یافتمهاتالی  می

ی موالییم  ای قوی  را بم متانول تتیییل هننیی. ایمیی روزنواییگ نویسینیه     از گلخانمبتوانی طتق همان مکانیسم و بیون زحمت، متان )گ

 گویی:می

ی میا  ریش ب رگیی در ریت درک     های فل ی مسئول هاتالی  این واهنش چنی دهم ناشناختم مانیه بیود. موالییم  هویت و ساختار یون

 چگونگی تتییل باهتریایی متان بم متانول است.

 گویی:ی دیگر مقالم میهبریان هافمن نویسنی

بییا شناسییایی نییوق  ایگییاه مییس درگیییر در اییین  

ای برای تییین چگیونگی انجیام ایین    واهنش، پایم

تیرین  واهینش ایجیاد هیردیم هیم یکیی از مشیکل      

 های طتییت است.واهنش

ی متان بیا اهسیییهردن   هننیههای م رفباهتری

تواننیی دو هییف   متان و تتییل آن بم متانول، میی 

تنرییا گازهییای هییا نییمبییرآورده هننییی. آن مرییم را

هننیی؛ بلکیم   ای مضر را از محیط حذف میگلخانم

سوختی پاییار و آسان برای خودروها و تولیی بیرق  

هننی. فراینیهای صینیتی  و دیگر م ارف مریا می

ایین،   و یود  گیراد  اسیت. بیا   تیی سیان در یم  1300فیلی هاتالی  واهنش متان بم متانول نیازمنی فشار و دمای بسیار زییادی )بییش از   

 گویی:از نویسنیگان مقالم میدیگر دهنی. متیو روس، یکی ی متان این هار را در دمای اتاق و رایگان انجام میهننیههای م رفباهتری

هننیی، هاتیالی    هاتیالی  میی  های مس )روی آن یم  تتییل متان بم متانول را ساز بشر،  ایگاهد دستدانستیم در مواهم از قتل میدرحالی

نیی در  سابقم است. اگر بتوانیم درک هیاملی از چگیونگی انجیام ایین فرای    متان بم متانول در  ایگاه تک مسی آن یم در شرایط میمول بی

 توانیم هاتالی ورهای خود را برینم هنیم.دست آوریم، میچنین شرایط مالیمی بم

 ادامه خبر لینک ختر
 های پاکانرژی موضوق 

 https://www.sciencedaily.com منتع 
 09/08/2018 تاریخ ختر 

 بازگشت به فهرست

 

 

https://www.sciencedaily.com/releases/2019/05/190509142722.htm
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  خارجیمهم ترین اخبار کوتاه 

An Updated Look into the Future of Solid Waste Management 

Solid waste management is a universal issue that matters to every single person in the world. And 

with over 90% of waste openly dumped or burned in low-income countries, it is the poor and most 

vulnerable who are disproportionately affected. “Poorly managed waste is contaminating the 

world’s oceans, clogging drains and causing flooding, transmitting diseases, increasing respiratory 

problems from burning, harming animals that consume waste unknowingly, and affecting economic 

development, such as through tourism,” said Sameh Wahba, World Bank Director for Urban and 

Territorial Development, Disaster Risk Management and Resilience. 

Greenhouse gasses from waste are also a key contributor to climate change. In 2016, 5% of global 

emissions were generated from solid waste management, excluding transportation. According to the 

World Bank’s report, the world generates 2.01 billion tonnes of municipal solid waste annually, 

with at least 33% of that not managed in an environmentally safe manner. The 2018 report projects 

that rapid urbanization, population growth, and economic development will push global waste to 

increase by 70% over the next 30 years – to a staggering 3.40 billion tonnes of waste generated 

annually. 

 

 به آینده مدیریت مواد زائد جامد نگاهی به روز شده
 هیا درصی زبالم 90ها در دنیا حائ  اهمیت است. و با دفن و سوزانین بیش از تک انسانیک چالش  رانی است هم برای تک مییریت مواد زائی  امی

 شونی.پذیر بیشترین ابرات را متحمل میدر هشورهای فقیر، قشر فقیر و آسیب

در مسائل توسیم شرری، مییریت ریسک و سیازگاری، میییریت ضیییف ضیاییات باعیث آلیودگی  ریانی        ، مییر بانک  رانی "سامم وهتا"بم گفتم 

اف ایش مشکالت تنفسی از سوختن ضاییات، آسیب رسیین بم حیوانات در ها، ها و  اری شین سیل، شیوق بیماریها، مسیود شین زهکشاقیانوس

 شود.ابر خوردن اشتتاهی این ضاییات، ابر گذاشتن بر توسیم اقت ادی از  ملم توریسم می

ای در ابیر  گلخانیم  درصی انتشار  رانی گازهای 5 ،2016در سال ای ناشی از این ضاییات، عامل اصلی تغییر اقلیم  هستنی. همچنین گازهای گلخانم

شیود  میلیارد تن زبالم شرری در  ران تولیی میی  01/2مییریت مواد زائی  امی بم    حمل و نقل آن بوده است. طتق گ ارش بانک  رانی، ساجنم 

 میییت و   دهیهم توسیم شررنشینی، رشینشان می 2018ارش شود. گ زیست مییریت نمیخور برای محیطدرصی از آن ب ورت بی 33هم حیود 

 .میلیارد تن در سال خواهی شی 4/3درصیی تولیی زبالم و رسیین بم می ان  70سال آینیه منجر بم اف ایش  30در  توسیم اقت ادی

 

 بازگشت به فهرست

 

http://www.worldbank.org/en/news/immersive-story/2018/09/20/what-a-waste-an-updated-look-into-the-future-of-solid-waste-management
http://www.worldbank.org/en/news/immersive-story/2018/09/20/what-a-waste-an-updated-look-into-the-future-of-solid-waste-management
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جویی در مصرف آبهای خالقانه برای صرفهروش :آموزشیمطلب   

اخت تیا  برنی. این مسئلم، یک دختر دبیرستانی آمریکایی را بم این فکیر انیی  دیگری از همتود آب رنج میهای گرم بیش از هر نقوم اقلیم

اهسییی تیتیانیوم مو یود در    سازی آب بیا اسیتفاده از نییروی خورشییی راهیی بیابیی. دیپیکیا هیوروی از اهسییی روی و دی         برای خالص

نی، برای تمی  هردن آب استفاده هرد. ایین آب بیم قییری تمیی  اسیت هیم       گیرهایی هم در میرض تشیشیات ماورابنفش قرار میمحفظم

وآوری در فررست افراد زیر سی سال منتخب مجلم فورب  در زمینیم نی   2015توان آن را نوشیی. دیپیکا بم خاطر این اختراق، در سال می

ر سراسیر  ریان هیم    دمیلییارد نفیر از میردم     1/1 بیم اخترق او  انرژی قرار گرفت و  ای ه دانشجویی آب استکرلم را نی  از آن خود هرد.

ار ی وابسیتم  خی هنی آب آلوده را قابل نوشیین هننیی و دیگیر بیم منیابع آب     دسترسی دائمی بم آب نوشیینی سالم را نیارنی، همک می

 نتاشنی.

 پایش نشتی آب

شرهت تاسیسات رفاهی آلمانی بم نام 

Albstadtwerke تن اف ار  یییی برای یافاز نرم

زمان اطالعات مربوطم بم مره  ها و ارسال همنشتی

ها و شیرهایی ها، توالتها استفاده هرده است. دوشداده

دهنی، اما مشکل هننی آب را هیر میهم چکم می

 رساننی.ها میهایی است هم آب را بم خانمتر، لولمب رگ

های بم شرهت Zonescan Alphaاف ار با نام رود. این نرمسی، هیر میها برتقریتا یک سوم از آب م رفی ما پیش از این هم بم خانم

   هنی این ناهارآمیی و هیررفت عظیم منابع آبی را برطرف هننی.تاسیساتی در سراسر  ران همک می

 اکسیدکربنتمیزکاری به کمک دی

رود. این ار میهننیه در مقیاس ب رگ بم هیا پاکهننیه آب، هاربردهای زیادی در صنیت دارد و اغلب بم عنوان یک عامل سرد، مرطوب

 این هنیی ورت  فقط. دارد نیاز آب گالن ه ار  40هنی. مثال ساخت یک خودرو تقریتا بم ها تن پساب تولیی میعملیات هر سال ده

کان ارد هم امو ود دای هم با همتود آب موا م است، چم نیمت ب رگی است. خوشتختانم، نوعی تکنولوژی  امیم برای آب می ان

 .هنی و بم قیری تکامل یافتم هم امروزه، طیف وسییی از صنایع بم آن دسترسی دارنیاهسییهربن را فراهم می ایگ ینی آب با دی

شود. ذرات یخ خشک با سرعت زیاد از یک اهسییهربن  امی استفاده میدر این روش برای پاهسازی و تمی هاری بم  ای آب از دی

سازی توان در هواپیماهای هامپوزیتی، خودروسازی، پاکشونی تا سووح مختلف را پاک هننی. از این تکنولوژی میج مینازل خار

های اهسییهربن مورد نیاز برای این هار، از دیگر بخشزیست، استفاده هرد. دی دار محیطای دوستتجری ات پ شکی و تمی هاری شیوه

مونم ناهسییهربن، یک هنی. تمی هاری با دیین روش بم هاهش انتشار این گاز بم اتمسفر نی  همک میشود. بنابراین اصنیتی تامین می

 زننی.محیوی است هم با یک تیر دو نشان میاز راهکارهای زیست

 وریدوش گرفتن با حداکثر بهره

تون، یچارد اوگودایم تا دمای آب تنظیم شود. بم گفتم رهمم ما تا بم حال قتل از دوش گرفتن، شیر حمام را برای میتی باز گذاشتم

زنی. یمهننی و این، یک هیررفت عظیم را رقم مشکل این  است هم هر روز، صیها میلیون نفر از مردم بم همین شیوه عمل می

 رسانی، و اه میبانیم آب را بم دمای دلخو 30زیست اختراق هرده هم در همتر از م دوش دوستیار محیطاوگودتون برای حفظ آب، سیست
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 سالم هر شود، ن ب خانم ه ار  رپیتر هولین از آدجیی استرالیا نی  دستگاهی اختراق هرده هم اگر تنرا د هنی.هیررفت آب را همتر می

 برای دستگاه این در. است گذاشتم وریبرره حیاهثر با دوش هالکتور را دستگاه این اسم و هنیمی حفظ را آب لیتر میلیون صیها

شود شود، سپس این آب مجیدا فیلتر میاستفاده می ذخیره مخ ن یک از رود،می هیر دوش هردن گرم طی میموج هم آبی آوری مع

 گردد.و با دمای مناسب بم دوش بازمی

 های نجاتبطری

ها مجتور بودنی آب پیش تسونامی بم آسیا رسیی، هامیون وقتی چنی سال

های سیالبی منوقم بسیار نوشیینی را تا آنجا حمل هننی، چرا هم  ریان

هثیف و غیرقابل م رف بود. این رویم باعث شی مایکل پیچارد بوری 

ای اخترق هنی هم آب هثیف را بالفاصلم بم آب قابل نوشیین تتییل ویژه

 15بوری، از یک پمپ برای انتقال آب از یک فیلتر  هنی. در اینمی

شود. آب بیی از عتور از این فیلتر، از هر باهتری یا نانومتری استفاده می

 سربازان تا گرفتم گردشگران از –امروزه افراد زیادی  ویروسی عاری است.

 هی  بیون اختراق این. هننیمی استفاده هابوری این از -بریتانیا ارتش

 دهی.محیوی، آب نوشیینی سالم را در دسترس صیها ه ار نفر از مردم  ران قرار میی یا زیستاقت اد ه ینم

 دوش گرفتن بدون آب

لیمپوپو،  سالم در  ریان سفرش در 17توانیی بیون یک قوره آب دوش بگیریی؟ این درست همان هاری است هم لودویک ماریشان می

 لف بود. اینوشو از یک لوسیون مخ و  استفاده هرد هم ترهیتی از مواد شیمیایی مختای شستداد. او برآفریقای  نوبی انجام می

   گیریی.شود و ابر آن درست مثل زمانی است هم بم طور منظم دوش میلوسیون روی پوست استیمال می

شود. عالوه بر ها لیتر آب منجر میل، بم حفظ میلیون ویی هنی هم طی یک سار لیتر آب صرفمشود هر فرد چراحمام خشک باعث می

روب اهتری و میکهای ساهن سرشار از باین، برای میلیاردها نفر از مردمی هم برای حمام رفتن بم آب سالم دسترسی نیارنی و از آب

 .شودمی محسوب ب رگی همک  هننی،استفاده می

 خورشید های کشاورزی به کمک نورآبتصفیه روان

WaterFXهای شور و آلوده بم آب خالص آبزدایی واقع در فرن و هالیفرنیا از گرمای خورشیی برای تتییل روانک، یک شرهت نم

ب تامین آه ار گالن  14هنی. سیستم آزمایشی این شرهت برای مشتریانش هم بیشتر هشاورزان محلی هستنی، هر روز استفاده می

گویی می WaterFX ان تولیی خود را بم دو میلیون گالن در روز برسانی. هنی. این شرهت در نظر دارد ظرف چنی سال آینیه، میمی

ف قیمت تر شین مخازن آب، این اختالتر و گرانه ینم این آب بیشتر از آب مخازن است، اما با تغییر اقلیم و تیاوم خشکسالی و همیاب

 شود.بم تیریج همتر می

 ا و تامین انرژیهآوری و تصفیه آب خاکستری خانهسیستمی برای جمع

است هم یکی از  را در جنکاستر، هالیفرنیا ساختم Double ZeroHouseبم تازگی اولین سیستم  KB Homeسازی شرهت خانم

 انرژی  وری آب و انرژی ساختم شیه و ساختمانی با م رفترین نواحی آمریکا از نظر منابع آبی است. این خانم با دو هیف بررهپرچالش
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 است )قتض برق این ساختمان صفر دجر است .صفر مولق 

ابتیا آب خاهستری را از  Double ZeroHouseهای ها  در خانمها و دوششوییآوری آب خاهستری ) آب ظرفسیستم  مع

از داخل  رمگهنی. با عتور آب آوری و بم یک سیستم بازیابی گرما هیایت میهای لتاسشویی  معها و ماشینها، دوشها، لولمسینک

ک ییی منجر بم رود. این تتادل گرماسیستم، گرما استخراج شیه و برای حرارت دادن آب شیرین، در هیتر آبی بیون مخ ن بم هار می

آوری منتقل شود. سپس، آب خاهستری از طریق هانال بم یک تانک  معدرصیی در فراینی گرم هردن آب می 30 ویی حیودا صرفم

 ها بم هار رود.رای آبیاری باغچم ا بشود و در آنمی

KB Home های میمولی، در مقایسم با خانم هم هنیمی  وییصرف آب گالن ه ار  150زنی هم این ساختمان هر سالم تخمین می

 درصیی است. 70یک هاهش تقریتا 

 هابامبرداشت آب باران از پشت

اهکاری هنیم. خوشتختانم، برداشت آب باران ردهیم، اما بم نیرت برای حفظ آن تالش میبسیاری از ما هر روز مقیار زیادی آب هیر می

هنی. آب باران از طریق گیر عمل میشود. در این میل ساده، سقف خانم بم عنوان یک بارانای پیاده میاست هم بم سادگی در هر خانم

شود تا برای استفاده مستقیم یا تغذیم منابع آب رسی و آنجا ذخیره میهای زیرزمینی میها بم محفظمو لولم یک سری فیلترها

های محلی گالن آب فراهم هنی. برخی دولت 550توانی پای مربع با یک این  بارش می 1000ای بم وسیت زیرزمینی بم هار رود. ناحیم

تر م 100شتر از های  ییی )با مساحت بیو هیماچال پرداش، برداشت آب باران را در ساختمانهنی همچون دهلی، هاریانا، اوتر پرادش 

 انی.مربع  ا تاری هرده
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