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دشت ایران 390وضعیت بحرانی آب زیرزمینی در   

 
آبی و ها و تبعات ناشی از کمها، افت بارندگیتداوم خشکسالی

 390دشت ایران،  609آبی در کشور موجب شده تا از میان بی

و ممنوعه بحرانی است که از این  دشت دارای وضعیت ممنوعه

دشت نیز در وضعیت  135دشت در شرایط ممنوعه و  255تعداد 

ع برداری از مناباند و هرگونه توسعه بهرهممنوعه بحرانی قرار گرفته

 .منوع استهای یاد شده مهای زیرزمینی در دشتآب

عی ادامه فشار به منابع زیرزمینی موجب شده است تا کسری تجم

میلیارد مترمکعب برسد که  130های زیرزمینی کشور به آبخوان

ر سال اخی 20میلیارد مترمکعب از این کسری در طی  106حدود 

 میلیارد 6اتفاق افتاده است و هر ساله نیز رقمی در حدود 

 .شودمترمکعب به کسری مخازن زیرزمینی کشور اضافه می

نابع مجاز از مهای از طرفی در حال حاضر اضافه برداشت چاه

های زیرزمینی به حدود پنج میلیارد مترمکعب و برداشت از چاه

ه غیرمجاز به حدود هفت میلیارد مترمکعب رسیده است که ادام

آب  درصد پتانسیل منابع 90این روند باعث شده است تا بیش از 

 .های ممنوعه قرار بگیردزیرزمینی کشور در دشت

دشت،  90های فارس با تانبر اساس ارزیابی صورت گرفته اس

 26دشت، اصفهان با  33رضوی با دشت، خراسان 37کرمان با 

های دارای دشت در صدر استان 25جنوبی با دشت و خراسان

 .اندهای ممنوعه و ممنوعه بحرانی قرار گرفتهبیشترین دشت

میلیون  85های خراسان رضوی با یک میلیارد و از طرفی استان

یون میل 551میلیون مترمکعب، فارس با  813ا مترمکعب، کرمان ب

لیون می 296میلیون مترمکعب و یزد با  320مترمکعب، اصفهان با 

های دارای بیشترین میزان کسری مخزن مترمکعب درصدر استان

 د.انفتههای زیرزمینی قرار گرخوانآب

 مطالعه فرمایید. 3 همه این مطلب را در صفحادا
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 وضعیت سدهای مهم کشور در روزهای پایانی سال آبی
درصدی  12ها موجب شده است تا به رغم رشد آبها در پاییز و زمستان سال گذشته و در پی آن افت روانسابقه بارشکاهش بی

حوضه آبریز دریای خزر، خلیج فارس، دریاچه ارومیه، فالت مرکزی،  6ها در فصل بهار امسال، حجم ذخیره آب سدهای موجود در بارش

 15ارد مترمکعب برسد که در مقایسه با سال گذشته آب موجود در مخازن سدهای کشور کاهش میلی 38/20هامون و سرخس به 

 .درصدی پیدا کرده است

ورودی و خروجی آب از سدها نیز متاثر از 

های محسوسی افت نزوالت جوی با کاهش

اند به طوری که ورودی به این مواجه شده

ها درصد و خروجی از آن 33های آبی سازه

درصد افت  27ت به سال گذشته نیز نسب

 41داشته است و هم اکنون به طور میانگین 

ایم که با افت ورودی به مخازن در حالی به روزهای پایانی سال آبی جاری نزدیک شده .مخازن سدهای یاد شده دارای منابع آبی است

سد  177ا روبه کاهش است به طوری که از میان ههای آبی نیز پیش از شروع فصل بارندگیسدها در فصل تابستان ذخیره این سازه

رود، شهیدرجایی، ساوه، کوثر، دوستی، سفیدرود، ارس سد بزرگ کشور از جمله سدهای زاینده 95حوضه آبریز  6بزرگ موجود در این 

 .درصد آب ذخیره شده دارند 40و مالصدرا کمتر از 

رو وبهرلید انرژی اهش توجب شده تا این مراکز در تابستان امسال نیز با ککاهش ارتفاع و ذخیره آب سدهای دارای نیروگاه برقابی مو

هزار گیگاوات ساعت برسد که  6شهریورماه به حدود  23آبی کشور از ابتدای امسال تا برق نیروگاه 53شوند به طوری که انرژی تولیدی 

ده نیروگاهی شدرصد از ظرفیت نصب  15درصد کاهش داشته است. با توجه به اینکه  9/42 مدت مشابه سال گذشتهدر مقایسه با 

های تابستان امسال بوده آبی است از این رو کاهش تولید انرژی این مراکز یکی از دالیل اصلی خاموشیهای برقکشور مربوط به نیروگاه

 .است

میلیون  655( به هران )الر، طالقان، امیرکبیر، لتیان و ماملودر حال حاضر حجم ذخیره کنونی آب در سدهای پنجگانه استان ت

ز آن دارد که کاهش قام حکایت ابررسی این اعداد و ار .درصد مخازن این سدها خالی است 65مترمکعب رسیده است و در شرایط فعلی 

 25ه به مدت مشابه سال گذشت موجب شده تا حجم مخازن سدهای پنجگانه استان تهران نسبت ها در سال گذشتهسابقه بارشبی

رصدی را تجربه د 33میلیون مترمکعب افت  157درصد کاهش داشته باشد و ورودی آب به سدهای پنجگانه استان با یک میلیارد و 

ز خروجی ما ا های کشور ما معموال از اواخر فصل پاییز شروع خواهد شد طبیعتا همواره میزان مصرف وبا توجه به اینکه بارش .کنند

ابع حداقلی یت را از منهای آبی بیشتر خواهد بود. بنابراین تا آن زمان بایستی نهایت مراقبت و مدیرسدها از میزان ورودی به این سازه

 .موجود داشته باشیم

  ادامه خبر  لینک خبر

 آب منابع موضوع 

 رسانی وزارت نیرواطالعپایگاه  منبع 

 25/06/1397 تاریخ خبر 

 بازگشت به فهرست
 

http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=66274
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  کشاورزی ارگانیک و ارتباط آن با آب
ی آفات نبات یز دفعکشاورزی ارگانیک به معنای عدم استفاده از مواد شیمیایی و غیرطبیعی در روند تغذیه گیاهان تحت کشت و ن

 شود.سموم شیمیایی در مزارع تعریف میبدون استفاده از 

ه اجرا در بیرطبیعی غهای شود که با هدف کاهش مصرف نهادهای از عملیات گفته میبه عبارت دیگر کشاورزی ارگانیک به مجموعه  

ه به روش دولید شهای تآید و در آن مصرف کود و سموم شیمیائی، مواد نگهدارنده سنتز شده، داروهای شیمیائی و ارگانیسممی

 شود.مهندسی ژنتیک و مواردی از این قبیل کنار گذاشته می

 شود:فواید مصرف مواد غذایی ارگانیک به طور خیلی خالصه به شرح زیر بیان می  

 ارزش غذایی باالتری دارند.  _ 1

 حاوی آنتی اکسیدان بیشتری هستند. _ 2

 سمی نیستند. _ 3

 تر هستند.تر و خوش طعمخوشمزه _ 4

 رسد.ن میاقل ممکای است که احتمال آلوده شدنشان به مواد شیمیایی به حدتولید آنها مشمول استانداردهای سخت گیرانه _ 5

ص خود در راستای درخشیدن گرفت و اکنون نیز با توان مشخ 1390 در استان گلستان نیز طلیعه انجمن کشاورزی ارگانیک از سال

 این امر مهم در تالش است.

-حد سطح میول در واتر، موجب کاهش عملکرد محصتر و با کیفیتعامه، کشاورزی ارگانیک در ازای تولید محصوالتی سالم در باور

ت د. به عبارشته باشتواند با مقوله آب نسبت معکوس داشود. چنانچه از این منظر به موضوع نگریسته شود، کشاورزی ارگانیک می

ر و ی در کشوو پیگیری این روش کشاورز  شوددر واحد سطح، محصول کمتری تولید میدیگر، به ازای هر واحد آب مصرف شده 

 . رسدآبی مثل کشور و استان محل زیست ما منطقی به نظرنمیاستان کم

-شم میچرگانیک به ورزی اآنچه در باور عامه و نیز عملکرد کشاورزان دارای اطالعات اندک و نیز بدون امکانات و الزامات کافی کشا

ا در صورت افزایش دانش ام  تر از مزارع غیرارگانیک است،درصد کم 30 خورد، این است که گاها در مزارع ارگانیک عملکرد محصول تا

ن گانیک، میزاهای اروشهای تغذیه طبیعی محصوالت و دفع آفات به رریزی اصولی و استفاده از انواع روشبرنامه  ،فنی کشاورزان

 تواند بیشتر از مزارع غیر ارگانیک باشد.آمد مزارع ارگانیک حتی میعملکرد، تولید و در

، ولید محصولتر واحد توان به این نتیجه دست یافت که در واحد سطح و دبر این اساس در صورت انجام اصولی کشاورزی ارگانیک می

 میزان مصرف آب افزایش نداشته و در مواردی نیز شاهد کاهش مصرف آب خواهیم بود.

 انیک است.رزی ارگکند، حفظ کیفیت منابع آب در صورت به کارگیری روش کشاوا آنچه در این مقوله بسیار با اهمیت جلوه میام

ت. کشها اسلفشها و عکشود بیشتر به دلیل استفاده از کودهای شیمیایی، آفتآلودگی آب که در اثر فعالیتهای کشاورزی ایجاد می

حصول باغی و کشاورزی منوع  70 هزار هکتار اراضی زراعی و باغی آبی و دیم، ساالنه بیش از 650 وداستان گلستان با دارا بودن حد

 درصد درآمد استان مربوط به این بخش است. 18 درصد اشتغال و حدود 25 تولید کرده و حدود

ای شیمیایی هزار تن کوده 120 و هزار تن انواع سموم 2  ودهای کشاورزی استان گلستان ساالنه حداین درحالی است که در زمین

 شود.مصرف می

ود شلودگی میآاد موجب اند و در سطوح باال و گستردگی زیای آلودگی شناخته شدهآلودگی ناشی از کودها به عنوان منابع غیرنقطه

تنها  پراکنده( نه)ای قطهرنشوند. حذف آلودگی منابع غیای در نظر گرفته میدر حالی که پساب صنایع، به عنوان منابع آالینده نقطه

 باشد.مشکل است بلکه تعیین میزان آنها نیز دشوار می
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ر میانه نابع آبی ده از ماهمیت این موضوع تا آنجاست که متولیان مدیریت منابع آب و نیز متولیان آب شرب استان را وادار نموده ک

ای بار ا که دارره و منابع آب شرب در مناطق جنوبی استان پوشی کردهایی است، بتدریج چشماستان که در معرض چنین آلودگی

طق استان ایر مناهای تامین آب شرب، آب سالم را از مناطق جنوبی به سآلودگی کمتری است متمرکز نمایند و با ایجاد مجتمع

 منتقل نمایند.

و  ی از طبیعتارانقطهفکننده گسترده و لودهدر کشاورزی ارگانیک، با حذف کود شیمیایی و استفاده از کودهای زیستی، این عامل آ

 تری در استان خواهیم بود.منابع آبی حذف شده و شاهد منابع آبی سالم

عث آلودگی د ولی باکشها هستند که هرچند نقش مهمی در کشاورزی مدرن دارنکشها و علفمواد شیمیایی کشاورزی شامل انواع آفت

 شوند.شدید منابع آب می

دلیل  ین امر، بهاعلیرغم  اند اکنون منسوخ شده است اماای از مواد شیمیایی کشاورزی که در گذشته تولید و توزیع شدهمصرف پاره  

قیقات ینکه در تحا. کما گیری استپایداری چنین مواد خطرناکی، بقایای آنها هنوز در طبیعت یا در بدن انسان قابل تعیین و اندازه

 ست.ایده شده سو منتهی به خلیج گرگان دهنوز در رسوبات انتهای رودخانه قره "د.د.ت"ند انجام شده، بقایای سمومی مان

مت اقب آن سالب و متعآسازی منابع های بیولوژیک مبارزه با آفات و حذف سموم شیمیایی نیز تاثیر شگرفی در سالماستفاده از روش

 انسان دارد. های ناشی از انتقال آنها به دام وزیست و کاهش بیماریمحیط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ه خبرادام لینک خبر
 مدیریت کشاورزی موضوع 

 خبری آب و فاضالب، برق و جهاد کشاورزیپایگاه  منبع 
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ای از خشکسالی در ایراندهندهآمار تکان  
 نسبت کشور استان 21 در ها بارش: کرد اعالم نیرو وزارت 

 مناسب هایبارندگی وجود با واقع در و است کمتر پارسال به

 میزان. دارند قرار آبی تنش معرض در شهر 334 بهار، فصل

 تاکنون( مهرماه ابتدای) آبی سال ابتدای از کشور هایبارش

در مقایسه با مدت زمان مشابه  که رسیده میلیمتر 169 به

درصد کاهش داشته است.  27میلیمتر بود،  230پارسال که 

های فصل بهار امسال در مقایسه با بهار سال گذشته بارش

درصد و  26ها در فصل پاییز درصد رشد داشت، بارندگی 12

 95درصد نسبت به دوره مشابه در سال  45در فصل زمستان 

حوضه آبریز اصلی کشور )دریای  6کاهش نشان داد. بررسی 

زی، خزر، خلیج فارس و عمان، دریاچه ارومیه، فالت مرک

جنوب غربی و جنوب های وسیعی از غرب، دهد حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان که قسمتقوم( نشان میمرزی شرق و قره

ین شرایط را در میان سایر حوضه ها تجربه می کند. ثبت ها نسبت به سال گذشته بدتردرصدی بارش 41شود با افت کشور را شامل می

میلیمتر بوده  366های آن در مدت مشابه سال گذشته میلیمتر بارش این حوضه در سال آبی جاری در حالی است که مقدار بارش 212

 42ه آبریز واقع شده است، افت های برق آبی در این حوضبرداری نیروگاهدرصد ظرفیت در دست بهره 86است. با توجه به اینکه حدود 

های برق آبی ها در این حوضه آبریز و پایین بودن ارتفاع آب در مخازن سدها موجب شده تا میزان تولید انرژی نیروگاهدرصدی بارندگی

سال جاری تاکنون ها از ابتدای رو شده به طوری که انرژی تولیدی این نیروگاههای گذشته روبههم با کاهش قابل توجهی نسبت به سال

قوم درصد و قره 35درصد، مرزی شرق  36های آبریز فالت مرکزی درصد کاهش داشته است. همچنین در این بین، حوضه 44حدود 

درصد کم بارش ترین استان کشور در سال آبی جاری بوده که پس از این  75اند. هرمزگان با منفی درصد کاهش بارش داشته 21نیز 

درصد کم بارش ترین  61درصد و بوشهر با  66درصد، فارس با  69درصد، کرمان با  73های سیستان و بلوچستان با منطقه نیز استان

 مناطق کشور محسوب می شوند.

 

 

 خبرادامه  لینک خبر
 خشکسالی موضوع 

 خبری آب و فاضالب، برق و جهاد کشاورزیپایگاه  منبع 

 12/06/1397 تاریخ خبر 

 بازگشت به فهرست

 

 

 

 

 

http://barghab.ir/fa/news/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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 مهم ترین اخبار کوتاه داخلی
 (1397شهریور  6) المللی آبیاری و زهکشی شدیک ایرانی نائب رئیس کمیسیون بین

س ساالنه نهمین اجال ور شصت ایران د نماینده جمهوری اسالمی 'کامران امامی'از میان سه کاندیدا از کشور های ایران ، ایتالیا و مراکش ، دکتر 

کمیسیون  ای یک دوره سه ساله به عنوان نایب رییس اینکه اخیرا در کشور کانادا برگزار گردید ، بر( ICIDالمللی آبیاری و زهکشی )کمیسیون بین

المللی برای دوره بین این کمیسیون "ملیبهترین کمیته "به عنوان  2017انتخاب شد. پیش از این، کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران در سال 

ار در زمینه مهندسی سال سابقه ک 29انتخاب گردید.کامران امامی دارای مدرک دکتری مهندسی آب از دانشگاه صنعتی شریف با  2017تا  2014

 هفتاد ساله دوره ت داشته و درسد، مدیریت سیالب، مهندسی ارزش، مدیریت ریسک است. وی از بیست سال پیش تاکنون در این کمیسیون فعالی

های فراگیر رهیافت»، «تاریخ آبیاری، زهکشی و سیالب»زمان ریاست سه کارگروه المللی، تنها فردی است که همفعالیت این کمیسیون بین

ی عضو کمیته ی همچنیناست. آقای امامرا به عهده داشته« های آبیاری و سیالبجویی در پروژهکاربرد مهندسی ارزش برای صرفه»و « سیالب

ترین سازی برجستهالمللی آبیاری و زهکشی است. این کمیته مسئولیت انتخاب و مستندوابسته به کمیسیون بین "های تاریخی آبمیراث"داوری 

 های آبی تاریخی در سراسر جهان را بر عهده دارد.سازه

 (1397شهریور  6) جوان ایرانی تعلق گرفتالمللی صرفه جویی آب کشاورزی به زوججایزه بین

ادات مرتضوی زاده و امیرعلی ، به خانم فاطمه س2018های کارشناسان جوان برای سال جویی آب کشاورزی در بخش ایدهالمللی صرفهجایزه بین

تعلق « زیجویی قابل توجه در مصرف آب آبیاری با افزودن خاکستر حاصل از سوزاندن فضوالت دام در اراضی کشاورصرفه»فتاحی برای طرح 

رین ا هدف انتخاب برتجویی آب در کشاورزی بالمللی صرفهالمللی آبیاری و زهکشی هر ساله اقدام به برگزاری مسابقه بینگرفت. کمیسیون بین

 مدیریت در»، «جویی آبفناوری صرفه»ها یا اقدامات اجرایی و مدیریتی در زمینه کاهش برداشت آب برای مصارف کشاورزی در چهار محور طرح

 نماید.می« اقدامات اجرایی کشاورزان پیشرو»و « های کارشناسان جوان در صرفه جویی آبایده»، «جویی آبصرفه

 (1397شهریور  6) سرانه آب تجدیدپذیر در مشهد در وضعیت بحرانی است

درصد اجازه داریم از منابع  40با اشاره به اینکه برابر استانداردهای جهانی، ساالنه حداکثر  ای خراسان رضویمدیرعامل شرکت آب منطقه، عالیی

یانگین گیرد باید گفت مهایی که گاهی بین مصرف آب در ایران و سایر کشورها صورت میآبی موجود استفاده کنیم، عنوان کرد: باتوجه به مقایسه

ترمکعب در سال برای هر نفر م 250عب برای هر فرد در سال است، اما در مشهد این مقدار اکنون کمتر از هزار مترمک 86سرانه آب در امریکا باالی 

رو گر در همین شرایط پیشاوی با اشاره به اینکه  .شودمترمکعب شرایط فوق بحرانی قلمداد می 1000است، این در حالیست که سرانه کمتر از 

درصد  75های منابع آبی ما باید به حجم برداشت 1420نیم شرایط را مدیریت کنیم، بیان کرد: تا سال توامنابع آبی به درستی مصرف شود، می

 .برسد که تمامی اقدامات این برنامه به صورت ساالنه تدوین شده است

 (1397شهریور  7) زیرزمینی در مشهد برگزار شدسمینار تخصصی مدیریت پایای آب 

تراب  سین اشکحای خراسان رضوی، سمینار تخصصی مدیریت پایای آب زیرزمینی با سخنرانی دکتر به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه

یم روزه اشک تراب با ندر این سیمنار  .ای خراسان رضوی برگزار شدهای شرکت آب منطقههمایش مدیر دپارتمان آب شمال کالیفرنیا در سالن

زیست، حیطیالب، مسهای مختلف صرفا مربوط به کیفیت آن است عنوان کرد: آب زیرزمینی، سطحی، اشاره به اینکه تفاوت کاربرد آب در بخش

میدنی رین نوع آشابهت ا بهرکیفیت آب های پیشرفته بدترین توان با کمک تکنولوژیفاضالب، آب آشامیدنی و ... همه یک نوع آب هستند. امروزه می

کالیفرنیا اشاره کرد و  وی به شباهت آب و هوایی ایران و .آن تبدیل کنیم، پس مشکل اصلی به کیفیت استفاده از آب در هر قسمت، بستگی دارد

شده و  دابیر بررسیتطریق  اند ازفق شدهافزود: تغییرات آب و هوایی در هر دو منطقه موجب بر هم خوردن پایداری شده است اما در کالیفرنیا مو

ب تغییری از منابع آ برداشت برداری از منابع محدود آب به میزان ثابت و پایداری رسیده به طوری که با وجود افزایش جمعیت رونددقیق، در بهره

 .نداشته باشد

 

http://barghab.ir/fa/news/%D9%90%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B2%D9%87%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
http://barghab.ir/fa/news/%D9%90%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B2%D9%87%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
http://barghab.ir/fa/news/%D9%90%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B2%D9%87%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
http://barghab.ir/fa/news/%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%88%D8%AC%E2%80%8C%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=61820
http://barghab.ir/fa/news/%D8%B3%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
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 (1397شهریور  7) المللی آبیاری و زهکشی به استادان ایرانی رسیدجایزه بهترین مقاله سال مجله بین

ستفاده از اشناسایی مشکالت زهکشی در مناطق ساحلی با » ای با عنوان شی به مقالهالمللی آبیاری و زهکمجله بین 2017جایزه بهترین مقاله سال 

ری اهدا شد. به طور مشترک به آقای عبداهلل درزی نفت چای، خانم فاطمه کاراندیش و آقای احمد عسگ« های هوش مصنوعی و زمین آمار روش

شود. یات داوران اهدا میهکه هر ساله به بهترین مقاالت برگزیده از سوی باشد دالر نقدی می 250این جایزه شامل تندیس افتخار و مبلغ 

المللی ن بینر است کمیسیوالزم به ذک کند. کمیسیون بین المللی آبیاری و زهکشی هرسال پنج شماره از مجله آبیاری و زهکشی را منتشر می

 شکیلکشور داوطلب ت 17 نمایندگان مرکزی آبیاری کشور هند و با شرکت ازمانابتکار س میالدی به 1951 ژانویه سال آبیاری زهکشی رسما در ماه

نو کشور هندوستان است. کشور ایران المللی هستند و دبیرخانه دائمی آن در شهر دهلیکشور دنیا عضو این نهاد بین 100اکنون بالغ بر گردید. هم

امنیت آبی، جهانی "انداز این کمیسیون درآمده است. چشم کمیسیون این عضویت بهبا مصوبه مجلس شورای ملی به طور رسمی،  1347 در سال

های ههینی را در دو سنگ تعریف شده و در این راستا این کمیسیون وظایف کلیدی "عاری از فقر و گرسنگی از طریق توسعه پایدار مناطق روستایی

 رو دارد.آینده پیش

 (1397شهریور  10) "سدهای پایدار و ایمن در جهان"المللی فراخوان ارسال مقاله برای سمپوزیوم بین

 دایر خواهد بود و 2019ژوئن  14ا ت 9مصادف با  1398خرداد  24تا  19المللی سدهای بزرگ هشتاد و هفتمین مجمع عمومی کمیسیون بین

"جهان در ایمن و پایدار سدهای" المللی تحت عنوانسمپوزیوم بینزمان با آن هم  (Sustainable and Safe Dams Around the 

World)  1398خرداد  22در (June 12, 2019)  بر اساس اعالم این دبیرخانه، استادان، پژوهشگران،  .شودکانادا برگزار می "اوتاوا"در شهر

توانند با توجه به مهلت تعیین شده، برای ارسال های مرتبط میدانشجویان رشته مهندسی عمران و رشتهمتخصصان، کارشناسان، مهندسان و 

  .اقدام کنند www.icold-cigb2019.ca از طریق تارنمای 1397مهر  7خالصه مقاله حداکثر تا تاریخ 

 (1397شهریور  14) ها نصف شده است؟تانبارندگی کدام اس

داشته  ارندگیدرصدی کاهش ب 50های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کرمان، فارس و بوشهر در سال آبی جاری بیش از پنج استان شامل استان

 تا 97-96چستان از ابتدای سال آبی های استان سیستان و بلوحجم بارش .شوندو در پایان شهریور با کسری آب محسوسی وارد سال آبی جدید می

درصدی نسبت به  73هش میلیمتر بارندگی سال گذشته، نزوالت جوی این استان کا 100میلیمتر رسیده است که در مقایسه با  27به  شهریور ماه

دهد. براین اساس سیستان و بلوچستان اولین استان کم درصدی را نشان می 74سال پیش داشته و در مقایسه با مدت متوسط درازمدت هم افت 

کند. این روند موجب شده تا منطقه هوشک استان کشور تجربه می 31س با مدت متوسط دراز مدت بدترین شرایط را در میان بارش کشور و در قیا

 .ترین نقطه کشور باشدبارشمیلمتر بارندگی، کم 3/4اوان سیستان و بلوچستان هم با سر

 (1397شهریور  21) هزار مترمکعب رسید 415های کشور به کنیرینظرفیت آب ش

زدایی آب کشور که در تأمین آب شرب های نمکشمار دستگاه 1396معاون هماهنگی و پشتیبانی شرکت مهندسی آبفای کشور گفت: تا پایان سال 

فزود: در بسیاری از اوی . مترمکعب در شبانه روز رسیده استهزار  415واحد با مجموع ظرفیت بیش از  78شهری و روستایی مشارکت دارند، به 

آبدار، غلظت امالح  ها به علت استمرار خشکسالی و برداشت بیش از توان بازیابی الیههای کشور و در شماری از منابع زیرزمینی آب شیرین آندشت

ی توسعه اید از طریقاچار بی از نیاز شهری، روستایی و صنعتی، به نمحلول آب افزایش قابل توجهی یافته است. در چنین شرایطی، برای تأمین بخش

زدایی آب از رشد باالیی برخوردار پاکروح ادامه داد: در مقیاس جهانی، بازار نمک .زدایی )شیرین سازی( آب اقدام شودهای مرتبط با نمکفناوری

أمین آب دریاها در ت ت بر آن دارد که اوالً در نواحی ساحلی سهمین امر داللسازی آب در جهان رو به افزایش است. ااست و شمار تأسیسات شیرین

 .هاده استنهای زیرزمینی رو به نقصان فیت آبهای داخلی، کیتر شده است و ثانیاً در سرزمینمورد نیاز بیش

 

 

 

http://barghab.ir/fa/news/%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B2%D9%87%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF
http://barghab.ir/fa/news/%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B2%D9%87%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF
http://barghab.ir/fa/news/%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B2%D9%87%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=61952
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=61716
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=62217
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 (1397شهریور  24) های مواجهه با بحران آب استحلگذاری آب کشاورزی یکی از راهقیمت

های غیرمجاز کنند که وجود چاهها فکر میب در حوزه کشاورزی گفت: برخیهدر رفت آ گزارشی ازبا ارائه  ای زنجانمدیرعامل شرکت آب منطقه

 های مجاز نیز سبب مصرف باالی آب در اینهای آب از چاهسبب زیاد شدن مصرف آب در حوزه کشاورزی است ولی باید بگویم که اضافه برداشت

فانه کردند و متاسخاب میدرایت خاصی محصول سوددهی را برای کشت انت : اگر بهای آب واقعی بود کشاورزان بارضاپور ادامه داد حوزه شده است.

بخواهیم  فت: اگرگوی در ادامه به قیمت گذاری آب کشاورزی تاکید کرد و  این چنین نیست و ارزانی آب سبب اسراف بی رویه آب شده است.

 رویه مصرف نکنیم.شود همه قدر آب را بدانند و همانطور بیگذاری شود و این کار سبب میرویه آب کنترل شود باید قیمت آب قیمتمصرف بی

شود و این میلیارد لیتر مکعب آب صرف حوزه کشاورزی در کشور می 60گذاری کنیم ساالنه وی افزود: اگر هر لیتر آب را یک ریال قیمت

 اورزی انجام داد.کارهای بسیار زیادی در حوزه کششود هزار میلیارد تومان وارد خزانه شود و با همین پول می 6شود گذاری سبب میقیمت

 (1397شهریور  25) درصد هدررفت آب روستاهای استان تهران مربوط به انشعابات غیرمجاز است 10

درصد پرت آب  4/38 ز حدوداغیرمجاز در روستاهای استان تهران، گفت:  هزار انشعاب 25مدیرعامل شرکت آبفار استان تهران با اشاره به شناسایی 

ان تهران گفت: در این روستا در است 412رضا پوررجب با اشاره به وجود . درصد مربوط به انشعابات غیرمجاز است 10روستاهای استان بیش از 

تاهای استان آمایشی در تمامی روس 94جود دارد. از سال صنایع و... وهای مختلف خانگی، غیرخانگی، هزار انشعاب در کاربری 178روستاها حدود 

ز هزار انشعاب غیرمجا 25ها صورت گرفته است که متاسفانه در همان شش ماهه نخست این آمایش حدود های مختلف آنبرای انشعابات و کاربری

رصد رسیده است، اظهار کرد: از د 4/38روستاهای استان تهران به  پوررجب با اشاره به اینکه در حال هدررفت آب در .کوبی شدشناسایی و پالک

ها، تگین شکسها ظاهری و بخش دیگری از آن به صورت واقعی است که در بخش پرت واقعی هدررفت آب ناشی از اتفاقاتی همچواین هدررفت

 .درصد رسیده است 8/14 هسرریز مخازن و... ب

 (1397شهریور  31) هاهای آبی رودان در خطر فروچالهدشت

در  ودانرهای آبی شتدهای غیرمجاز درپی و برداشت از چاههای پین عنوان کرد: با توجه به خشکسالیای هرمزگامنطقهمدیر عامل شرکت آب 

دارد ر استان وجود ددشت  70های استان نیز بیان کرد: حدود ای هرمزگان در خصوص دشتمدیر عامل شرکت آب منطقه ها هستند.خطر فروچاله

و نیم  99 بی ندارند وآع ها شور و یا ظرفیت منابمناطقی از استان است که غالب دشتزاد است که این تعداد در آدشت  20دشت ممنوعه و  54که 

ن ه این شهرستادرباره دو دشت بزرگ شهرستان رودان و رفع مشکالت مربوط بهوشنگ مالیی  .شودمیدشت ممنوعه برداشت  54ب از آدرصد 

ای تراکم زیاد که به معن حلقه چاه وجود دارد 600کیلومتر مساحت دارد که در محدوده این دشت سه هزار و  799: دشت رودان حدود گفت

ه کخ دادن است رد در حال شوها میدیده فرونشست که منجر به فروچالهاین مقام مسئول ادامه داد: در دشت مسافر آباد رودان پ ب است.آبرداشت 

زار حلقه چاه شهرستان هحلقه چاه از حدود هفت  100هزار و  2میلیون متر مکعب برداشت از این را داشتیم و نزدیک به  150گذشته  در سالیان

 رودان در این دشت است.

 

 

 

 

 

 بازگشت به فهرست

 

 

http://barghab.ir/fa/news/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D8%AD%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=66268
http://barghab.ir/fa/news/%D8%AF%D8%B4%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%88%DA%86%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%87%D8%A7
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 رسدوات می اردبه یک تریلی 2023ی جهان تا سال های انرژی خورشیدظرفیت پنل
نیاروی بارق    ش قیمات با رشد جمعیت و نیاز بیشتر شهروندان به نیروی برق، نه تنها میزان مصرف برق باالتر رفته است؛ بلکه باا افازای  

تواند هم در تولید برق نقش مهمی داشته باشد و هم مانع از افزایش قیمت تولید بارق  های خورشیدی میمواجه هستیم. استفاده از پنل

   .یابدها کاهش خواهد یافت، ولی ظرفیت تولید برق افزایش میدر طول زمان، قیمت های خورشیدیپنل نصببا  شود.

، طای پانس ساال آیناده، در     Wood Mackenzie Power & Renewables براساس آخرین اطالعات آماری منتشرشده از ساوی 

ارد وات داشته باشند. یک تریلی اردیلیتوانند ظرفیتی در حدود یک ترمیبیشتری نصب خواهد شد که  های خورشیدیپنل سراسر جهان

 .کندسوم جمعیت امریکا کفایت میوات برای تامین برق یک

 گیگااوات  871های برق به ، ظرفیت تولید برق با پنل2022بینی کرده بود که تا سال پیش GTM میالدی، تیم تحقیقاتی سال گذشته

میالدی به بعد این ظرفیت افزایش چشمگیری خواهد داشت و هار ساال    2018ها، از سال بینیبراساس آخرین پیشخواهد رسید. ولی 

های قبلی انجاام شاده   بینیهای خورشیدی بیشتر از پیششاهد رشد بیشتری در این صنعت خواهیم بود. ظرفیت تولید برق توسط پنل

 رساید،  خواهد گیگاوات 26های خورشیدی به ، ظرفیت تولید برق پنل2026 بینی کرده بود که تا سالپیشWoodMac است. پیشتر

 .اندکرده پیدا تغییر هابینیپیش و آمار این که بینیممی اکنون ولی

 

، مربوط به کشورهای آسیایی از جمله چین، هند و ژاپن خواهد بود. 2023های خورشیدی جهان تا سال درصد از کل پنل 20در حدود 

 تاا  اروپاا  و شامالی  آمریکاای  اندازی خواهند کرد.سال آینده، چین و ژاپن، نیمی از تاسیسات پانل خورشیدی خود را نصب و راهطی دو 

های خورشایدی در  های خورشیدی را از آن خود خواهند کرد. در این میان، ظرفیت پنلدرصد سهم بازار پنل 28در حدود  2023 سال

هاای  لدرصاد ظرفیات پنا    7درصد خواهد رسید. همچناین آمریکاای التاین،     9ی در سطح جهان به درصد ظرفیت فعل 3خاورمیانه از 

 .خورشیدی را در سطح جهان از آن خود خواهد کرد

کنند، افزایش تقاضاای نیاروی بارق    های خورشیدی حرکت میاندازی پنلسمت نصب و راهیکی از دالیل اصلی که کشورهای مختلف به

 دهند. در حال حاضر در سطح جهان، قیمت تولید برق های تولید برق را کاهش میدر طول زمان، هزینه های خورشیدیاست. پنل
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هاای خورشایدی کااهش پیادا     سط پنلتی شده است؛ که بالطبع باعث شده قیمت برق تولیدی توهای خورشیدی بسیار رقابتوسط پنل

های دلیل رقابت افت پیدا کند، باز هم نیروگاههای خورشیدی بهاهمعتقد است حتی قیمت برق تولیدی توسط نیروگ WoodMac د.کن

 صارفه هاای خورشایدی مقارون باه    اندازی نیروگاههای خود را تامین کنند و با توجه به نیاز بازار، نصب و راهتوانند هزینهخورشیدی می

 .است

 

هاای خورشایدی،   هاای تولیاد بارق توساط نیروگااه     تعرفاه سناریوی مختلف برای تعیاین   625سازی با شبیه WoodMac تحلیلگران

سانت   2های خورشیدی در حدود ، قیمت هر کیلووات ساعت برق تولیدشده با پنل2022طور متوسط تا سال کنند که بهبینی میپیش

 .باشد

ارد در بازارهای نوظهور شاهد قیمت نت شود. هرچند که احتمال دس 2تولید برق کمتر از  رود در بازارهای پیشرو، قیمتالبته انتظار می

شاده   های تولیادی مطارح  برق تولیدشده در نیروگاه بیشتری نسبت به بازارهای پیشرو باشیم. پیشتر برآوردهای دیگری در مورد قیمت

ام قادیمی  د و ارقا شده بود کاه ایان اعادا    ساعت برق مطرح دالر برای هر مگاوات 14بود که با آمار فعلی مطابقت ندارند. پیشتر، قیمت 

 .هستند و دیگر صحت ندارند

 
 
 
 
 

   ادامه خبر                لینک خبر

   انرژی خورشیدی موضوع 

   https://www.greentechmedia.com منبع 

   23/08/2018 خبر تاریخ 

 بازگشت به فهرست

 

 

  

 

http://eoffice/Default.aspx?rnd=fcdxmceutivfuslscbntpokodupjmveg
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 شود؟کشاورزی دیروز چگونه موجب آلودگی امروز آب می

ای فسافر کاه موجاب بازگشات     مقاادیر آساتانه  بار است، برای نخستین  ال انجام شدهکه توسط پژوهشگران دانشگاه مونترای در مطالعه

تن در  2/1است. پژوهشگران مقدار میانگین این آستانه را  شود، تعیین شدههای آبی مجاور میزمین به اکوسیستمفسفر ذخیره شده در 

گویناد  است. پژوهشگران می منتشر شده  Nature Geoscience اند. نتایج این پژوهش در ژورنالهر کیلومتر مربع زمین برآورد کرده

ای دهندهطور تکانهای آبخیز کشاورزی در سرتاسر جهان، بهفعلی مواد مغذی در بیشتر حوضه این مقدار آستانه، با فرض میزان مصرف

ی سارازیری خواهاد رساید. فسافر یکای از عناصار موجاود در کودهاای         پایین است و در مواردی طی کمتر از یک دهه به نقاط آستانه

هاای ساطحی   ه زیاد شود، مضر خواهد بود. این ماده وقتی به آبر همین ماد، برای رشد گیاهان ضروری است؛ ولی وقتی مقداکشاورزی

 .های سمی در این مناطق شودها و تکثیر جلبکها و رودخانهتواند موجب تشدید رشد گیاهان در دریاچهرسد، میمی

ی آبخیااز هاااپژوهشااگران بااا تمرکااز روی حوضااه 

ی الوریس در کِبِاک کاناادا،   ی رودخانهکنندهتغذیه

های مرباوط باه اساتفاده از ایان     ی فعالیتتاریخچه

یافتاه  ی مقدار فسفر تجماع ها را برای محاسبهزمین

ماورد بررسای قارار دادناد. دو ماورد عمااده از ورود      

های آبخیز، مجاورت با انشعاباتی بود فسفر به حوضه

های کشاورزی )کودهاای کشااورزی و   که از فعالیت

بط باا جواماع   هاای مارت  فضوالت دامای( و فعالیات  

آمدناد. باا اساتفاده از اطالعاات دولتای      انسانی مای 

اساااتان کباااک، پژوهشاااگران میااازان تخمینااای  

گیری شاده  های فسفر اندازهها را با غلظتانباشتگی

 .سال اخیر، تطابق دادند 26در آب در 

طاور گساترده بارای    فاوتی بودند )برخی باه های متها مورد بررسی قرار دادند، دارای تاریخچههای آبخیزی که آناز آن جایی که حوضه

نخورده بودند یا تبدیل به جنگل شده بودناد(، ایان روش باه    بودند و بقیه یا به شکل طبیعی و دست کشاورزی مورد استفاده قرار گرفته

ناین کااری،   چنجاام  پژوهشگران این امکان را داد که یک شیب مدرج از تجمع مقادیر مختلف فسفر در مناطق مختلف تهیه کنناد. باا ا  

ای که در آن جا رسد؛ نقطهی سرازیری میی آستانهی آبخیز در چه زمانی به نقطهتوانستند مشخص کنند که آن حوضهپژوهشگران می

 .شودمقدار قابل توجهی فسفر در آب تخلیه می

 :یکی از نویسندگان مقاله گفت مارانگر

ن امار  ای کند. درمورد فسفر نیزاند، آب نشت میهایی که آب زیادی جذب کردهاسنفج فکر کنید زمین یک اسفنج باشد. بعد از مدتی، از

کناد. در آن نقطاه   کااهش پیادا مای   زماین   فسافر در  و پس از مدتی ظرفیات نگهاداری   شدهزمین فسفر جذب  صادق است و هر سال

 .شده در آب خواهند داشتی قدیمی سهم بیشتری در فسفرهای رهاشدهفسفرهای جذب

 :ی دیگر مقاله گفتنویسنده نتب

گیارد و بار   ها را در مقیااس مازارع در نظار مای    ی بسیار مهمی است. این آنالیز دانش ما درمورد کودهای کشاورزی و آلودگیاین یافته

 .کندهای آبخیز را طی زمان مشخص میی واکنش کل حوضهاساس آن نحوه

 

 



             
            مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب   

13 
   

 

1397شهریور  |سی و سه  شماره |محیط زیست  بولتن آب و  
 

ی دهاه در استان کبک، کشاورزی در مقیااس وسایع در   

دهاد کاه   آغاز شد؛ اما نتاایج مطالعاه نشاان مای     1950

از  1920ی هاای آبخیاز قادیمی در دهاه    برخی از حوزه

اناد. پژوهشاگران   ی سرازیری عباور کارده  ی آستانهنقطه

کنند که حتای اگار ورود فسافر فاورا متوقاف      برآورد می

هاای آبخیاز   یافتاه در حوضاه  شود، حذف فسافر تجماع  

هازار ساال زماان نیااز      2تاا   100ی کبک به شدهاشباع

خواهااد داشاات. میاازان اسااتفاده از فساافر در برخاای از  

 کشورها از جمله چین، کانادا و آمریکا به حدی زیاد بوده

ی سال به نقطاه  5های آبخیز طی است که برخی حوضه

ی خود اساتدالل  اند. پژوهشگران در مطالعهاشباع رسیده

ای بار  یریت تغذیاه های مدی استراتژیکردند که توسعه

مدت منابع آب است. یکی از اقدامات موثر در این زمینه، کااری اسات کاه    های نوین، امری ضروری برای حفظ پایداری بلندی روشپایه

تواناد بازیاابی و   در واقاع فسافر مای   . شده در خاکاستفاده از فسفر ذخیره: اکنون در برخی از کشورهای اروپایی در حال انجام است هم

 .عنوان کود استفاده شوددوباره به

ه آب را آلاوده  ها نیاز به مواد غذایی دارند؛ ولی در عین حال به آب سالم هم نیاز دارند. پرورش و تولید غذا نیازمند فسفری است کانسان

 .  شودهای آبی مجاور میز حدی بیشتر شود، موجب آلودگی اکوسیستماکند و وقتی مقدار آن می

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ادامه خبر                لینک خبر

   زیستمحیط موضوع 

   https://www.sciencedaily.com منبع 

   08/10/2018 خبر تاریخ 

   بازگشت به فهرست

 

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/10/181008114616.htm


             
            مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب   

14 
   

 

1397شهریور  |سی و سه  شماره |محیط زیست  بولتن آب و  

 

 جیخارمهم ترین اخبار کوتاه 
 

Larger cities have smaller water footprint than less populated counterparts 

Global sustainability is important now more than 

ever due to increasing urban populations and the 

resulting stress it can have on natural resources. But 

increased populations in cities may lead to greater 

efficiency, as researchers discovered when they 

analyzed the water footprint of 65 mid- to large-

sized US cities. 

As the population increases, cities are consuming 

less per capita of the water resources, so the larger 

cities are getting more out of the water that they 

have based on population .Water footprint 

consumption and production are tied to the changing 

composition of urban economic activities with city size, suggesting that large cities are more 

service-oriented with less prevalence to secondary sector industries. This allows large cities to have 

reduced water footprints by shifting water-intensive economic activities to less populated regions. 

 ردپای آبی کمتری دارند ،ترجمعیتشهرهای بزرگتر نسبت به شهرهای کم
ر دفزایش جمعیت ابر منابع طبیعی باعث توجه به اهمیت پایداری جهانی شده است. اما  های ایجاد شده ناشی از آنافزایش جمعیت شهری و تنش

یکاا دریافتناد هار    شهر متوسط تا بزرگ ایاالت متحاده آمر  65بیانجامد، محققان با مطالعه ردپای وری بیشتری شهرهای بزرگ ممکن است به بهره

 وری بیشتر بوده است.چقدر میزان جمعیت یک شهر افزایش یافته بهره

ارند. دآبی بیشتری  وریکنند بنابراین شهرهای بزرگتر بر اساس جمعیت، بهرهبا افزایش جمعیت، شهرها کمتر از سرانه مصرف منابع آبی مصرف می

ت ی بزرگتار خادما  دهد شاهرها کند و این نشان میهای اقتصادی شهری و با سایز شهر تغییر میردپای آبی مصرف و تولید بسته به ترکیب فعالیت

بار و  بآهاای اقتصاادی   لیات دهد که با تغییار فعا کنند که به آنها این امکان را میهای صنایع ثانویه دریافت میبیشتری را بدون وابستگی به بخش

 جمعیت ردپای آبی خود را کاهش دهند.انتقال آنها به شهرهای کم

 
 

 

 

 

 
 

 بازگشت به فهرست

 

 

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/10/181007084047.htm
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 ؟شهرها چگونه باید در برابر تغییرات اقلیمی اقدام کنند :آموزشیمطلب 

ی خود را درمورد لازوم اقادام بارای محدودساازی     ، گزارش ویژه(IPCC) المللی تغییرات اقلیمیمجمع بین ،2018اکتبر سال  6ر د

ای از ایان  گراد )نسبت به دوران پیش از انقاالب صانعتی( منتشار کارد. در نساخه     ی سانتیدرجه 5/1ی اندازهمیزان گرمایش جهانی به

 .می سریع و قطعی هشدار داده شده استوضوح بر لزوم اقدابه  (SMP) مدارانبرای سیاست چکیده گزارش، موسوم به

درصد کاهش یابد و تا ساال   45میزان باید به ایگازهای گلخانه میزان انتشار 2030در این نسخه از گزارش تاکید شده است که تا سال 

 .نیز این میزان باید به صفر برسد 2075

 بینی دانشمندان اقلیمیپیش

تغییارات اقلیمای   المللای  دانشمندان مجماع باین  

ساال   10اند که ما کمی بیشاتر از  بینی کردهپیش

ای فرصت برای کاهش مؤثر انتشار گازهای گلخانه

ی ساااال پااایش از آنکاااه فاجعاااه   10داریااام؛ 

محیطی رخ دهد. ما باید تغییراتای ساریع و   زیست

ارضاای،  هااای اناارژی، عمیااق در تمااامی بخااش 

هاا  سااخت و نیاز زیر  های صانعتی سیستم شهری،

نقل( اعمال کنیم؛ بدین و)شامل ساختمان و حمل

، مانع از تجاوز دماای جهاان   2050ترتیب تا سال 

ای شویم. رسیدن به این درجه5/1 یاز حد آستانه

منظور تقلیل آثار تغییرات اقلیمی ی هدف بهنقطه

 .های ثانویه بسیار حیاتی استو کاهش هزینه

رساد؛ اماا عادم موفقیات ماا در      ، هدفی متهورانه به نظر می2030درصدی میزان انتشار تا سال  45ما، کاهش  با توجه به وضعیت فعلی

در مناطق ساحلی، به خطر افتادن امنیت غذایی و نیز ناابودی تناوع    انداز منجر به تشدید بیشتر بالیای طبیعی، سیالبتحقق این چشم

 .کنندکه حتی از مردم هم حفاظت می شودای میهای ویژهزیستی و اکوسیستم

های آنهاا  گذاریها و سرمایههای گوناگون در حال تعیین اهداف کاهش انتشار خود هستند؛ این اهداف، سیاستشهرهای مختلف در قاره

هاایی را  قلیمای نیاز پروتکال   المللای تغییارات ا  گذارد. مجمع باین اختی تحت تأثیر میوساز و امور زیرسبرداری، ساخترا در بخش بهره

ابع، گاروه  بنیااد جهاانی منا    .ای در مقیااس ملای تبیاین کارده اسات     گلخاناه  گیاری میازان انتشاار گازهاای    و انادازه  منظور بارآورد به

شاهرها  اند که عرفی چارچوبی شدهمدر همکاری با بانک جهانی و نهادهای دیگر، موفق به   ICLEI المللیو شورای بین  C40 شهرهای

 گیری کنند.  اندازه IPCC هایا پروتکلبای خود را )با روشی سازگار نتشار گازهای گلخانهاتوانند میزان به کمک آن می

 های تأمین و کاهش تقاضااستراتژی

هاا  ونقل، زیرساختلی کاربری زمین، مدیریت انرژی در ساختمان، حمبزرگ در زمینههای مقیاسسازی استراتژیشهرها در حال پیاده

 .توان از دو دیدگاه عرضه و تقاضا بررسی کردمیها را هستند. این استراتژی انتشار نهان )بخصوص پوشش معابر( و
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 ضیاهای کاربری اراستراتژی

عماری فشرده، مرتبط و متمرکاز  مای آنها مؤثر است. شوند، در میزان انتشار گازهای گلخانهالگوهایی که شهرها بر اساس آنها ساخته می

تار باوده و   ونقال آساان  کند. در این شهرها امکاان حمال  های کاهش انتشار را نیز فراهم میسازی سایر استراتژیدر شهرها امکان پیاده

ازی باه تغییار کااربری    شوند. در چنین شارایطی نیا  تر ساخته میصورت کارآمدتر و با مصرف انرژی پایینها بهها و ساختمانزیرساخت

علت یز بهنتوانند کربن بیشتری در خود ذخیره کنند و مزارع و مراتع طبیعی اطراف شهر نیز نخواهد بود؛ بنابراین این ذخایر طبیعی می

 .یابدی تأمین )از مزرعه تا محل مصرف( نیز کاهش میهای زنجیرهمجاورت با شهر، هزینه

 انتشار نهان

هاا در دل خاود انتشاار نهاان     زیرساخت ها وساختمان

فرایند  شاده در دارند. این انتشار ناشی از انرژی مصرف

وانتقددال آن تددا محددل نقددل و نیاز  تولیدد مصددال  

هایی که با استفاده از مصالح است. ساختمان ساختگاه

بومی ساخته شوند، میزان انتشار نهان کمتری خواهناد  

ولید این مصالح انرژی خصوص اگر در فرایند تداشت؛ به

ی زیادی مصرف نشده باشد و قابلیت بازیافت و استفاده

هاای سابز نظیار    مجدد هم داشاته باشاند. زیرسااخت   

آوری شده بارای جماع  ها و فضاهای در نظر گرفتهپارک

 .هستند( باشند های بتنی )که دارای انتشار نهان باالییتوانند جایگزین مناسبی نسبت به زیرساختآب بارندگی می

 



             
            مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب   

17 
   

 

1397شهریور  |سی و سه  شماره |محیط زیست  بولتن آب و  
 

 وسازهای انرژی مصرفی در ساختاستراتژی

های دارای باازدهی انارژی   ای است. با استفاده از فناوریشار گازهای گلخانهاز انت درصد 40 وساز مسئول انتشارمتحده، ساختدر ایاالت

ای در مقیااس  توان میزان انتشار گازهای گلخانهمصرف، میدر محل  یرانرژی تجدیدپذ کارگیری منابعوساز و نیز بهبیشتر در امر ساخت

وسااز اساتفاده کارد؛    های پسایو بهتاری در سااخت   توان از روشهای اکتیو، میشهری را تا حد زیادی کاهش داد. عالوه بر اعمال روش

هاای پسایو   روش هاایی از ایان ناوع   ی نمونهی گرمایکاری گرمایی و سیستم تهویهها به سمت آفتاب، عایقگیری عمدی ساختمانجهت

توانناد  رها مای با راهکارهایی نظیر کاهش تقاضای مصرف انرژی، توسعه منابع انرژی سبز و ترویج سابک زنادگی پایادارتر، شاه     .هستند

 .سوی کاهش انتشار تعریف کنندمسیر مختص به خود را به

 ونقلهای حملاستراتژی

ونقال  استراتژی برای کاهش انتشار در بخش حمال  3ونقل است. در اینجا ای در شهرها، بخش حملگلخانهدومین منبع انتشار گازهای 

 :وجود دارد

 کاهش مسافت طی شده توسط وسایل نقلیه (VMT) 

 بهبود فناوری وسایل نقلیه 

 ترهای پاکجایگزینی سوخت 

روها با صورت چشمگیری کاهش داد. همچنین با طراحی پیادهمیزان انتشار را بهتوان در شهرها می« روی کناول پیاده»ی با ترویج ایده

 .بجایی دوگانه بهره کامل را بردتوان از مزایای سیستم جاکاربری مناسب و یکپارچه می

 های تأمیناستراتژی

هاا و مناابع انارژی سابز     توانناد از فنااوری  شهرها مای 

بخش انرژی بهاره  باهدف کاهش میزان انتشار خود در 

ای، شااهرها ی باارق منطقااهببرنااد. در مقیاااس شاابکه

توانند در مورد خریداری برق از مناابع انارژی سابز    می

هااای تواننااد از سیاسات ماذاکره کنناد؛ همچنااین مای   

اکساید کاربن و   تشویقی دولت در رابطه با کااهش دی 

ی الزم را های مضر در منابع انارژی، بهاره  دیگر آالینده

ی تااأمین اناارژی زمینااه هااای فعاال در رناد. شاارکت بب

اکنون در حاال حرکات باه سامت بازیافات      شهری هم

 .هستند انرژی خورشیدی انرژی از زباله، انرژی بادی و

توانناد از  سازان میدر مقیاس محلی نیز شهرها یا انبوه

هاای  یاا انارژی   (Micro-grid) ریزشدبکه  فناوری

در مسیر رسایدن باه هادف     تجدیدپذیر استفاده کنند.

های کاهش تقاضا، دارای بیشترین میزان توجیه اقتصادی خواهند موازات استراتژیهای تأمین در صورت کاربرد بهانتشار صفر، استراتژی

 .بود
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 شهرها باید اقدام کنند

هاای جهاانی بارای حال ایان      بریم. در حالیکه تالشمیی بحرانی از ظرفیت زمین برای گرمایش بیشتر به سر اکنون ما در یک نقطههم

اند. آنها با همتایان خاود  تر نیز شروع کردهتوانند اقدام کنند؛ کما اینکه برخی از آنها پیشمعضل در جریان است، جوامع محلی خود می

کنند. آنها از منابع انتشاار فعلای خاود    ع میوضهایی را در جهت تعدیل اثرات اقلیمی آموزند و سیاستکنند، از یکدیگر میمشارکت می

هاای الزم را  کنند و نهایتا استراتژیهایی نیاز به کاهش دارند، سپس اهداف را مشخص میکنند تا بفهمند در چه بخشبرداری میلیست

کنناد،  رای کاهش انتشار تعیین میوچک مسیر اختصاصی خود را بکدهند. این جوامع برای رسیدن به این اهداف مورد پیگیری قرار می

 .کننددهند و سبک زندگی پایدارتر را ترویج میتر را توسعه میمنابع انرژی پاک

 

to-need-we-what-cities-and-change-climate/15/10/2018w.forbes.com/sites/uhenergy/https://ww-منبااااااااااع: 

6f478928ec45do/# 
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