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 ادامه سرمقاله:

 محورهای همایش به شرح زیر است:

 آب وری بهره و کالن اقتصاد دولت، : محوراول

 ملی  هایآب حساب -1

 آب ملی حسابداری نظام استقرار و تدوین الگوهای - ۲

 حلیل آثار اقتصادی متقابل آب و متغیرهای کالن اقتصادیت - 3

 سرزمیناقتصاد آب و آمایش - 4

 های توسعه کشورو برنامه های کلیجایگاه اقتصادی آب در سیاست - 5

 ب، اشتغال و رشد اقتصادی سازگار با کم آبی کشورآ - 6

 لگوهای چگونگی تأمین امنیت غذائی سازگار با محدودیت منابع آب کشورا - 7

 ارچوب اقتصاد سیاسی(چدیپلماسی آب )در  - ۸

 

 آب وری بهره در آب بازار و مقررات تنظیم نقش آب، بهینه تخصیص : محوردوم

 یص آبتخص هایارزیابی و تحلیل اقتصادی نظام - 9

 وری آب در مصارف مختلفارزیابی کارایی و بهره -10

 ی(ب )زیرزمینی و سطحگذاری آب برای تخصیص بهینه منابع آلگوهای کارآمد نظام تعرفه و قیمتا -11

 رات در بخش آبتصادی، زیست محیطی، اجتماعی، حقوقی و فنی( تنظیم مقرهای نهادی )اقزیرساخت -1۲

 مطلوب نهاد تنظیم مقررات بخش آب مدل -13

 ای آبسعه بازارهای محلی و منطقهتقویت و تو -14

 تجارت آب ) فیزیکی و مجازی( -15

 آثار متقابل اقتصاد آب و انرژی -16

 گذاریر ارائه الگوهای نوین قیمتید ببا تاکگذاری در بخش آب کارائی نظام جاری قیمت -17

 رقابتی و حفاظت بلندمدت منابع آبچالش بازار  -1۸

 عرضه آب های زنجیرهوری بنگاهبهره -19

 

 آب شبخ در کار و کسب محیط توسعه و بهبود : محورسوم 

 ریسک آن سیاستی برای مدیریتهای های آب و فاضالب و توصیهلیتگذاری در فعاارزیابی وضع موجود سرمایه -۲0

 یط کسب وکارسازگار با مح های کارآمد وذاری بخش آب با تأکید بر مدلگها و الگوهای متعارف سرمایهتحلیل و ارزیابی روش -۲1

 ایران

 زیرزمینی ا با تاکید بر منابع آبضگذاری در مدیریت مصرف و تقاهای سرمایههها و زمینشناسایی فرصت -۲۲

 (تولید، انتقال، توزیع و مصرف)های آب رحاقتصادی ط-وین تحلیل جامع مالیهای نمدل -۲3
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 ای نوین مدیریت دارائی در بخش آبرویکرده -۲4

 های آب و فاضالباری در طرحگذت و بخش خصوصی برای تسهیل سرمایههای مشارکت دولروش -۲5

 های آبیسب و کار فعالیتدر توسعه محیط ک نقش بورس و بازار سرمایه -۲6

 

 مصرف و تقاضا مدیریت آب، اقتصاد : محورچهارم

 .(سازی و..صوصیتقاضای آب، خ برداران، زنجیره عرضه وبران و بهرهتبیین حقوق حقابهع و تاسیسات آبی )ساختار مالکیت مناب -۲7

 صادی و ذاتی آب در مدیریت کم آبینقش ارزش اقت -۲۸

 در مدیریت عرضه، تقاضا و مصرف آبهای نوین ارزیابی اقتصادی فناوری -۲9

 در مدیریت عرضه، تقاضا و مصرف آبابزارهای غیرقیمتی  -30

 های مدیریت مصرفو شناسایی اثر بازگشتی در سیاست بررسی -31

 و فناوری اطالعات در اقتصاد آب  های اجتماعیظرفیت شبکه -3۲

 بآمنظور کاهش هدررفت و ضایعات  ابزارهای اقتصادی به -33

 گذاری در بخش آبشناسی سیاستآسیب -34

 

 زیست محیط و آب اقتصاد : محورپنجم 

 ادامه وضع موجود مدیریت منابع آبجتماعی و زیست محیطی تحلیل اقتصادی، ا -35

 اقتصادی آثار متقابل آب و اقلیم ارزیابی و تحلیل -36

 (قبل و بعد از اجرا)های آب بر محیط زیست اقتصادی طرحرزیابی و تحلیل آثار ا -37

 بزیست در بخش آی حفاظت از محیطپرداخت جامعه برابررسی و تحلیل تمایل به  -3۸

 ها بها و تاالمحیطی دریاچهت زیستذاری و مدیریگمطالعات موردی برای سیاست -39

 ی اثرات اقتصادی آلودگی منابع آبارزیاب -40

 های زیرزمینیافت سطح آب محیطیزیستثار اقتصادی، اجتماعی و یل آتحل -41
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ژرف در سیستان اکتشاف آب  

یم که به گفته متخصصین یکی حالی پشت سر گذاشتسال آبی گذشته را در

بارشی و کم سال اخیر بوده است. همین 15ی ها طترین سالآباز کم

 آب سطح کاهش موجب کشور آب تامین منابع همچنین چالش موجود در

. شد برقابی هاینیروگاه از برق تولید ظرفیت کاهش نتیجه در و سدها پشت

بنابراین با توجه به اقلیم جغرافیایی ایران و از سویی دیگر تغییرات کلی اقلیم 

ین بین دولت برای جهان، تشدید چالش در حوزه آب امری قطعی است. در ا

با تخصیص  بی شدیدتر است،آهایی که مشکل کمحل چالش در استان

کار کن در منطقه استان هرمزگان را در دستور احداث آب شیرین ،بودجه

 های ژرف مطرح شده است.هایی نیز در مورد منابع آببحث همچنینقرارداد. 

های زیرزمینی هستند های ژرف متفاوت از آبهای ژرف گفت: آبتعریف آب درساز، کارشناس حوزه آب حمید سینیدر همین ارتباط 

اند. های بستر سنگی زمین ذخیره شدههای ژرف منابعی هستند که زیر الیههای زیرین زمین وجود دارد. آبکه در بافت متخلخل الیه

های ژرف عموما در ای زمین است به طوری که آبهها در الیههای زیرزمینی، عمق آنهای معمول آبهای ژرف با سفرهتفاوت آب

ها به زیر بستر سنگی فرو رفته های آب زیرزمینی از محل گسلمتر و بیشتر قرار دارند. البته سفره 1500تر در حدود اعماق بسیار پایین

 پیوندند.های ژرف میو به آب

ر دمحدوده آبی  های شدید، یکبر اثر حرکت پوسته زمین یا زلزلهتواند کامالً محبوس باشد که های ژرف میوی ادامه داد: منابع آب

گویند چرا که ممکن است هزاران سال از زمان تشکیل های پیر میهای ژرفی را اصطالحاً آبالبالی بستر سنگی به دام افتد. چنین آب

های آب، عمر آن مشخص تواند بسیار جوان نیز باشد که با آزمایش روی ایزوتوپهای ژرف میز طرف دیگر آبآن گذشته باشد. ا

ها های بستر سنگی و گسلهای ژرف به این معناست که این منابع دائم در حال تغذیه از البالی شکافشود. جوان بودن منابع آبمی

ت ه به مطالعاهای ژرف در هیچ کجای دنیا وجود ندارد، چرا کفی درباره منابع آبهستند. البته به طور کلی اطالعات دقیق و شفا

 شناسی به صورت موردی نیاز است.گسترده زمین

د ر، می توانسط یک کشوبرداری از این منابع تومشترک بین چند کشور هستند و بهرههای ژرف، منابع آب شیرین و وی توضیح داد: آب

 .وبروسترند، به همین دلیل اطالع رسانی درمورد این آبها، با مالحظات زیادی توسط کشورها کشورهای شریک را حساس ک

 دستبرد سعودی ها به منابع آب های ژرف و تبدیل شدن به صادرکننده غالت

د، استخراج کر نابع، آبمدهه قبل به صورت گسترده از این منابع استفاده و از این  4به گفته این کارشناس آب، کشور عربستان حدود 

 رب این کشورای در شمال غبه نحوی که در مقطعی به کشور صادرکننده غالت تبدیل شد. لکه های سبز رنگی که در تصاویر ماهواره

 است. های ژرف از آن زمان ایجاد شدهت که با استفاده از منابع آبی آبای اسقابل مشاهده است، بقایای کشاورزی

-بآال بر وجود دترین اسناد ژرف وجود دارد،توضیح داد: قدیمی هایسوال که آیا در کشور ما نیز منابع آبساز در پاسخ به این یسین

 ستر دریا بابو در رفتند عمان در پی مروارید میفارس و دریایظهارات غواصانی دانست که در خلیجوان اتهای ژرف در ایران را می

کنند یمیا ایجاد ای آب شیرین در کف درهه این افراد، جریانی که این چشمهس گفتشدند. بر اساهای آب شیرین مواجه میچشمه

 ت.های آب شیرین در دریاچه ارومیه نیز گزارش شده اسشود. وجود این چشمهها میحتی موجب پراکنده شدن ماهی

  ی ریاستنت علمی، با هزینه معاووی ادامه داد: به همت یکی از نمایندگان استان سیستان و بلوچستان در مجلس شورای اسالم
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ابل اختصاص داده شد ژرف در دشت ز هایآبد تومان برای مطالعه و اکتشاف میلیار ۲5ای معادل جمهوری و بنیاد مستضعفان، هزینه

اده استف م آیا قابلمتر به آب رسید. ولی این آب، در حال بررسی و آزمایش است تا ببینی ۲۲00که نخستین چاه با حفاری به عمق 

 است یا در جریان انتقال به سطح زمین شور شده است.

 شود،ین میشست زمرونهای ژرف منجر به فبنی بر اینکه برداشت از منابع آباین کارشناس حوزه آب در پاسخ به برخی انتقادات م

ب تهی شدن ارند که برداشت آب موجافت متخلخل قرار ندبهای معمول در ها بر خالف سفرهاینطور نیست؛ نخست اینکه این آب گفت:

د این های قطوری از سنگ حضور دارند. از سویی دیگر امتداها در زیر الیهبافت متخلخل از آب شده و منجر به فرونشست شود. این آب

ابراین برداشت شود. بندهد که این منبع از جایی تغذیه و در جایی تخلیه میجوشد و این نشان میها در دریاها به بیرون میسفره

آب وجود دارد، این فضای خالی « جریان»کند. در صورت برداشت، از آنجایی که ای ایجاد نمیهای ژرف جوان، خأل و حفرهانسانی از آب

هم حالت  روج آبت خای محکم است که در صورت از زمین )بستر سنگی( به اندازهپر می شود. از طرفی باید گفت که جنس این قسم

 سال استخراج نفت و گاز تاکنون موجب هیچ فرونشستی نشده است. 100کند. همانطور که بیش از فظ میخود را ح

راج لعه و استخاد: مطاح دهای ژرف توضیکن نسبت به استفاده از منابع آبشیرینهای احداث آبیسه هزینهسینی ساز در ارتباط با مقا

لبته ا رود کرد.د به آن وهای راهبردی و مهم در مدیریت آب است که بایجمله حوزه بر است، اما ازهای ژرف سخت و هزینهدر حوزه آب

از  راین بسیاریخود و با فشار طبیعی خارج شد؛ بنابای بود که آب به صورت خودبهگونهدر مورد چاه اکتشافی در زابل، فشار آب به 

ا ها اگرچه خوب و امری الزم است امکنشیریند داشت. احداث آبجود نخواهشد، وهای بعدی که بابت پمپاژ آب باید انجام میهزینه

شتر از ای بیای چون زابل هزینهسازی به منطقهبیشتر مناسب مناطق ساحلی است و انتقال و سیستم توزیع آب حاصل از شیرین

 کند.استفاده از آب ژرف موجود در همان منطقه را طلب می

ا نباید رای چ گزینهط موجود استفاده کرد و هیافزا در تامین آب با توجه به شرایهای ظرفیته روشبه گفته وی به طور کلی باید از هم

وا را زایی مصنوعی انجام داد. شاید حتی بتوان در جایی بخار آب موجود در های بتوان بارانفدای گزینه دیگر کرد. شاید در منطقه

 تقطیر و استفاده کرد.

که از  د دقت داشتی بایز طرفها ورود کرد. اپژوهش حتما باید در همه این حوزهاعتقاد بنده در حد تحقیقات و ساز ادامه داد: به سینی

ردات در یازی به وانسازی شده است و ای است که در داخل کشور بومیهای ژرف دانش فنی و مهندسیستفاده از آبهای اجمله مزیت

 وند.رار می ین آب، بسیار بزرگ هستند و منبع آب تقریبا خوب و دائمی به شماین زمینه نداریم. از سویی این منابع تام

ی ژرف در های آباهد داشت، گفت: ممکن است برخهای ژرف، معایب و مضراتی هم خود اینکه آیا استفاده از منابع آبوی در مور

 د.ن مخلوط شولزی سنگیر شوری شده یا با عناصر فهای مختلف زیرین زمین، دچاسطح زمین، در اثر برخورد با الیهجریان انتقال به 

 

 

 
 ادامه خبر لینک خبر

 مدیریت منابع آب موضوع 

 پایگاه خبری آب و فاضالب، برق و جهاد کشاورزی منبع 

  1397 /07 /10 تاریخ خبر 
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http://barghab.ir/fa/news/%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%81-%D8%A2%D8%A8%E2%80%8C-%DA%98%D8%B1%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
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کندارگانیک به حفظ سالمت آب کمک می کشاورزی  
شود، میزان مصرف آب را عملکرد، تولید و درآمد مزارع می که در برخی از موارد باعث باال بردن میزانینارگانیک عالوه بر اکشاورزی 

کشاورزی ارگانیک به معنای عدم استفاده از مواد شیمیایی و غیرطبیعی  کند.حفظ کیفیت منابع آب و خاک کمک میکاهش داده و به 

در کشاورزی  شود.سموم شیمیایی در مزارع تعریف می شت و هم دفع آفات نباتی بدون استفاده ازدر روند تغذیه گیاهان تحت ک

یک حفظ کیفیت منابع آب در صورت به کارگیری روش کشاورزی ارگان ارگانیک

 شود بیشتر به دلیلهای کشاورزی ایجاد میاثر فعالیتآلودگی آب که در   است.

 ها است.کشها و علفکشاستفاده از کودهای شیمیایی، آفت

شروع به کار کرده  1390انجمن کشاورزی ارگانیک از سال هم در استان گلستان 

هزار هکتار اراضی زراعی و باغی آبی و  650استان گلستان با دارا بودن حدود است. 

درصد  ۲5نوع محصول باغی و کشاورزی تولید کرده و حدود  70دیم، ساالنه بیش از 

های کشاورزی استان گلستان ساالنه ست که در زمیناین درحالی درصد درآمد استان مربوط به این بخش است. 1۸اشتغال و حدود 

تمامی کود شیمیایی استفاده شده در مزارع، که  شود.یمیایی مصرف میهزار تن کودهای ش 1۲0حدود دو هزار تن انواع سموم و 

رسد و بخشی از آن در خاک باقی یله محصوالت کشاورزی به مصرف نمیت، به وسمعموالً شامل ترکیبات نیتروژن، پتاسیم و فسفر اس

ای آلودگی شناخته ها به عنوان منابع غیر نقطهآلودگی ناشی از کود شود.، باعث تغییر کیفیت منابع آبی میماند که پس از انحاللمی

ای نه تنها مشکل بلکه تعیین میزان دگی منابع غیر نقطهحذف آلو .شود و گستردگی زیاد موجب آلودگی میاند و در سطوح باالشده

 آنها هم دشوار است.

یانه بی در مع آز مناباهمیت این موضوع تا آنجاست که متولیان مدیریت منابع آب و هم متولیان آب شرب استان را وادار کرده که ا

ای بار تان که داررا در مناطق جنوبی اس منابع آب شربپوشی کرده و هایی است، به تدریج چشماستان که در معرض چنین آلودگی

 ستان منتقلامناطق  های تامین آب شرب، آب سالم را از مناطق جنوبی به سایرست متمرکز کنند و با ایجاد مجتمعآلودگی کمتری ا

 کنند.

 وی از طبیعت ارانقطهده گسترده و فکنناز کودهای زیستی، این عامل آلودهدر کشاورزی ارگانیک، با حذف کود شیمیایی و استفاده 

لید ر گذشته توی که دورزای از مواد شیمیایی کشامصرف پاره تری در استان خواهیم بود.منابع آبی سالم منابع آبی حذف شده و شاهد

ر بدن د ر طبیعت یادز ا هنواند اکنون منسوخ شده اما علیرغم این امر، به دلیل پایداری چنین مواد خطرناکی، بقایای آنهو توزیع شده

ی وبات انتهانوز در رسه« د.د.ت»گیری است. کما این که در تحقیقات انجام شده، بقایای سمومی مانند انسان قابل تعیین و اندازه

 رودخانه قره سو منتهی به خلیج گرگان دیده شده است.

هانی ک درصد جیمیزان تولید این محصوالت از یک دهم درصد فعلی در کشور به متوسط  ریزی در این خصوصبا برنامهامید است 

 .یی رسانده شودرخی کشورهای اروپادرصد در ب ۲0رسیده و با سرعت مضاعف به درصدهای باالتری مانند چهار درصد در ترکیه و 

  ادامه خبر  لینک خبر

 کشاورزی موضوع 

 فاضالب، برق و جهاد کشاورزیخبری آب و پایگاه  منبع 

 10/07/1397 تاریخ خبر 

 بازگشت به فهرست
 

http://barghab.ir/fa/news/%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%81-%D8%A2%D8%A8%E2%80%8C-%DA%98%D8%B1%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://barghab.ir/fa/news/%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%81-%D8%A2%D8%A8%E2%80%8C-%DA%98%D8%B1%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
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ترین سال در نیم قرن اخیربارشرتبه سوم کم  

 ( تا پایان شهریورماه سال96هرماه م)ابتدای  های کشور از ابتدای سال آبیدر حالی به پایان رسید که میزان بارش 97-96سال آبی 

 مدت با مقایسه رد و درصد ۲7 میلیمتر( حدود  ۲33) که در مقایسه مدت زمان مشابه سال گذشتهمیلمتر رسیده است  171جاری به 

های فصل بهار امسال در مقایسه با سال گذشته با وجود اینکه بارش .اشته استد کاهش 31 حدود( میلیمتر ۲49) بلندمدت متوسط

موجب  96ها در فصل پاییز سال درصدی بارش ۲6و کاهش  ها در فصل زمستانبارندگی 45درصدی داشته است ولی افت  1۲رشد 

 .میلیمتری نزوالت جوی نسبت به سال گذشته سپری کنیم 6۲شده تا تابستان امسال را با کاهش 

با  97-96 سال اخیر کشور حکایت از وضعیت نامطلوب نزوالت جوی سال آبی جاری دارد. سال آبی 50های نگاهی به روند بارندگی

-7۸های آبی سال اخیر تنها سال 50های نیم قرن اخیر را به خود اختصاص داده است. در بارش 4۸یلیمتر بارندگی رتبه م 171ثبت 

تری را نسبت به سال آبی جاری میلیمتر بارندگی به مراتب وضعیت نامناسب 143با ثبت  ۸7-۸6میلیمتر و سال آبی  156با ثبت  79

 .اندهای نیم قرن اخیر کشور قرار گرفتهبارندگیاند و در انتهای جدول تجربه کرده

 
  

ه خشکسالی شد های کمتر از میانگین بلندمدت را تجربه کرده و گرفتارتقریبا از حدود ده سال قبل کشور به صورت مداوم بارندگی

ای پیش رفته است که گونهکرده بود، وضعیت به  ها را در آن زمان تجربهکه کشور بدترین شرایط بارش ۸7-۸6است. از سال آبی 

که  ست به طوریرفته اگتاکنون ایران هیچگاه بارشی فراتر از میانگین بلندمدت را تجربه نکرده و نزوالت جوی روند نزولی به خود 

 .میلیمتر بارندگی بوده است ۲45با ثبت  91ترین مقطع زمانی یک دهه اخیر کشور مربوط به سال آبی پربارش

 قوم( حوضه آبریزقره وریز اصلی کشور )دریای خزر، خلیج فارس و عمان، دریاچه ارومیه، فالت مرکزی، مرزی شرق حوضه آب 6از میان 

ها درصدی بارش 43شود با افت جنوب غربی و جنوب کشور را شامل میهای وسیعی از غرب، خلیج فارس و دریای عمان که قسمت

ه در سال آبی میلیمتر بارش این حوض ۲1۲کند. ثبت ایر مناطق یاد شده تجربه مینسبت به سال گذشته بدترین شرایط را در میان س

 .میلیمتر بوده است 369ابه سال گذشته های آن در مدت مشجاری در حالی است که مقدار بارش

ه است، طبیعتا افت های برق آبی در این حوضه آبریز واقع شدبرداری نیروگاهدرصد ظرفیت در دست بهره ۸6با توجه به اینکه حدود 

ولید انرژی تها در این حوضه آبریز و به تبع آن پایین بودن ارتفاع آب در مخازن سدها موجب شده تا میزان درصدی بارندگی 43

ها رو شده است؛ به طوری که انرژی تولیدی این نیروگاههای گذشته روبههای برق آبی هم با کاهش قابل توجهی نسبت به سالنیروگاه

های آبریز فالت مرکزی و مرزی شرق همچنین در این بین حوضه .درصد کاهش داشته است 4۲ابتدای سال جاری تاکنون حدود از 

 .انددرصد کاهش بارش داشته ۲1قوم نیز درصد و قره 35
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های منفی را استان کشور بارندگی ۲4ها موجب شده تا سابقه بارندگیافت بی

بلندمدت تجربه کنند که در این بین سیستان و نسبت به مدت متوسط 

ترین استان کشور در سال آبی جاری بارشدرصد کم 75بلوچستان با منفی 

درصد، کرمان با  65های هرمزگان با بوده است که پس از این منطقه نیز استان

درصد کم بارش ترین مناطق  54درصد و بوشهر با  56درصد، فارس با  59

 .کشور هستند

های قابل توجه بهار امسال در برخی از مناطق کشور ته در این بین بارشالب

های آبریز دریاچه ارومیه و دریای خزر به مراتب شرایط موجب شده تا حوضه

بهتری را نسبت به سال گذشته تجربه کنند؛ به طوری که این دو حوضه آبریز 

ل گذشته روبه رو ها نسبت به سادرصدی بارندگی 16و  4۸به ترتیب با افزایش 

 .هستند

درصد، همدان  ۲0درصد، کردستان با  ۲3درصد، آذربایجان شرقی با  ۲5های آذربایجان غربی با این شرایط موجب شده است تا استان

ن اری را در میها نسبت به متوسط متوسط بلندمدت شرایط به مراتب بهتدرصد و کرمانشاه و زنجان با سه درصد افزایش بارندگی 15با 

 .کنندهای کشور تجربه میسایر استان

متر بارندگی و میلی 1091در استان مازندران با ثبت « رامسر ــ صفارود»ترین نقطه کشور همچنین در این بازه زمانی پربارش

 .میلیمتر بارش بوده است 3/4 در استان سیستان و بلوچستان با ثبت« هوشک ــ سراوان»ترین نقطه کشور نیز بارشکم

 

 ادامه خبر لینک خبر
 مدیریت منابع آب موضوع 

 رسانی وزارت نیرواطالعپایگاه  منبع 

 01/07/1397 تاریخ خبر 

 فهرستبازگشت به 
  

 

 

http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=66348
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=66348
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یمهم ترین اخبار کوتاه داخل  
 (7139 مهر 4) : سازگاری با کم آبی باید به فرهنگ تبدیل شودای استان فارسمدیر عامل شرکت آب منطقه

هـای مسـلول   تگاهبا مشارکت دسـ  آبی باید به فرهنگ تبدیل شود گفت:با بیان اینکه سازگاری با کمارس ای استان فمدیر عامل شرکت آب منطقه

 ی بـا ارائـه برخـی   و. رودبا کم آبی به سـوی سـازگاری پـیش مـی    و همه راهکارها به جای مقابله ت آبی تدوین شده اسسازگاری با کم برنامه جامع

س سطح استان فـار  جویی و مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی دری گفت: با اعمال راهکارهای صرفهبآهای سازگاری با کمآمارهای اجرای برنامه

دهقـانی   .ه اسـت جویی شـد یلیون متر مکعب آب در یکسال صرفهم 40هکتار کشتزار با آبیاری بارانی اجرا شده و  ۸۸4در سال گذشته یک هزار و 

سـازی  آبی همسـان کم نوین آبیاری برای سازگاری با هایگیری از روشکشتزارهای استان فارس با بهرهاز هزار هکتار  ۲9: در مجموع بیش از گفت

 .جویی در مصرف آب ایجاد خواهد کردمیلیون متر مکعب صرفه 96ه شده است و دراین رابط

 (7139 مهر 4) النظاره آب کشاورزیواست از مجلس شورای اسالمی برای احیای حقدرخ 

حیای امی خواستار ی اسالس شورا، نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلجان شرقی در دیدار با دکتر سعیدیای آذربایمدیرعامل آب منطقه

ی، مهندس یوسف ای آذربایجان شرقبه گزارش روابط عمومی آب منطقه د.شی حفاظت و نگهداری از منابع آب النظاره آب کشاورزی براحق

رزی ظاره آب کشاوالنحق های آب زیرزمینی و نقشغفارزاده در این دیدار ضمن اشاره به لزوم صیانت و حفاظت از منابع آب کشور به خصوص سفره

ان رد و خاطرنشزیابی کآب کشور را کم توجهی به ارزش اقتصادی آب اربرای تحقق این منظور، یکی از اشکاالت موجود در مدیریت کنونی منابع 

 .رددگ زیرزمینی آب هایسفره برداشت مازاد از جلوگیری و اند باعث مدیریت مصرفتوساخت: تجدید نظر در قیمت آب مصرفی می

 (7139 مهر 8) تامین آب برای زندگی نباشندمردم به هیچ وجه نگران 

 در: داشت ابراز منان،س استان آبیکم با سازگاری کارگروه نشست در اردکانیان رضا سمنان، استان ایمنطقه آب شرکت عمومی روابط به گزارش

های زود بازده بتوانیم بهترین کوشیم تا با انجام طرحدارد بر این اساس میرار های تامین آب مردم ساکن روستاها در اولویت قرت نیرو سیاستوزا

های های خشک ضروری است، افزود: طبق سیاستوزیر نیرو بابیان اینکه توجه به الگوی مصرف آب در استان .خدمات را در سطح جامعه ارائه کنیم

 شود.میسر می عایت الگوی صحیح آبکاهش یابد که این گام تنها با ردرصد میزان آب مصرفی در بخش کشاورزی  10ابالغی ساالنه باید 

 (7139 هرم 11) سد الستیکی در مازندران 5اجرای 

ستیکی برروی سد ال 5ای ای مازندران از اجرطرح و توسعه آب منطقهای مازندران آقای حیدر داودیان معاون به گزارش روابط عمومی آب منطقه

-اث سدهای الستیکی در دشترورت احدوی با اشاره به ض .های تجن، سیاهرود، بابلرود، ولیکرود فریدونکنار و سرخرود محمودآباد خبر دادرودخانه

تاخیری؛  د مخازنآبی با ایجابا آب شیرین رودخانه در فصول کمهای ساحلی گفت: این سدها ضمن جلوگیری از برگشت آب دریا و تداخل آن 

و  زمینی داشتهآب زیر کند و نقش موثری در تثبیت بستر رودخانه و همچنین تقویتامکان برداشت از آب رودخانه را برای کشاورزان فراهم می

صد از پیشرفت فیزیکی در ۸5الی  50که این سدها هریک بین داودیان با بیان این .بستر مناسبی برای توسعه گردشگری نیز فراهم خواهد نمود

 .مایندهزار هکتار از اراضی شالیزاری را تامین ن5برخوردار هستند تاکید کرد: این سدها قادرند ساالنه آب کشاورزی حدود 

 (7139 مهر 14) انتقال آب ارس به تبریز نهایی شد

کت آب عمومی شر روابطبه گزارش   ای آذربایجان شرقی از نهایی شدن طرح انتقال آب ارس به تبریز خبر داد.مدیرعامل شرکت آب منطقه

ت مرند از آب کیلومتر از این پروژه انجام یافته و در حال حاضر مناطق یکانا 35شرقی، مهندس غفارزاده با اعالم این خبر گفت: ای آذربایجانمنطقه

ارس تامین  ا آب مورد نیاز خود را ازروست 450شهر و  ۲1نجام گرفته و در این پروژه پروژه نیز ا کنند و قرارداد فاینانس ادامهارس استفاده می

زودی کلنگ ادامه خط  میلیون یورو نهایی شده است و به 6۸0وی افزود: فاینانس خارجی طرح انتقال آب ارس به تبریز به ارزش  خواهند کرد.

 انتقال آب ارس به زمین زده خواهد شد.

 

http://wnn.wrm.ir/SC.php?type=component_sections&id=101&sid=30620
http://wnn.wrm.ir/SC.php?type=component_sections&id=101&sid=30615
http://wnn.wrm.ir/SC.php?type=component_sections&id=101&sid=30615
http://wnn.wrm.ir/SC.php?type=component_sections&id=101&sid=30688
http://wnn.wrm.ir/SC.php?type=component_sections&id=101&sid=30688
http://wnn.wrm.ir/SC.php?type=component_sections&id=101&sid=30688
http://wnn.wrm.ir/SC.php?type=component_sections&id=101&sid=30742
http://barghab.ir/fa/news/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D8%A8-%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
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 (7139 مهر 15) های آبریز درجه دو کشوربزرگ رکورددار کاهش بارندگی در حوضهحوضه کارون

ها کاهشی بوده و در دهد، میزان بارش در اکثر حوضهنشان می 96-97دو در سال آبی  گانه آبریز درجههای سیبررسی آمار بارندگی تجمعی حوضه

بر اساس این گزارش،  .متر اختالف با تراز نرمال به ثبت رسیده استمیلی ۲54با  "بزرگکارون"این میان، بیشترین کاهش بارندگی در حوضه 

متر اختالف داشته که میلی ۲54، با تراز نرمال 95-96متر در سال میلی 4۸۸متر بارندگی در سال گذشته و میلی 3۸0بزرگ با کارون حوضه

های درجه دو کشور نسبت به سال آبی دیگر حوضه ها دربارش یسهبر همین اساس، در مقا .شودترین حوضه در سال آبی جاری گذشته میخشک

 7۲و  "های جنوبیکل، مهران و مسیل"درصد در حوضه آبریز  76، "بندرعباس، سدیج"رصد کاهش بارندگی در حوضه آبریز د 90، حدود 96-95

 .تگزارش شده اس "مند، کاریان و خنج"درصد کاهش در حوضه آبریز 

 15) های سیستان در اثر گرما و رطوبت کمنیمهدرصدی چاه 17تبخیر  /درصد است 6میزان تبخیر از سدهای کشور حدود 

 (1397 مهر

ها به طور متوسط تبخیر درصد از بارش 60ساالنه با تاکید بر اینکه در سطح جهان دکتر اردکانیان با حضور در صحن مجلس شورای اسالمی و 

رسد اما آنچه موضوع مهمی است تبخیر از مخازن سدها و درصد می 70شود، عنوان کرد: در کشور ما به دلیل شرایط اقلیمی این رقم به بیش از می

یزان مدر حالی که  اردکانیان ادامه داد: .درصد است 6م در دنیا به طور متوسط پنج درصد و در ایران حدود های مصنوعی است که این رقدریاچه

جم کم ا توجه به حبای ما تبخیر از مخازن ما در مقایسه با میانگین جهانی از نسبت چندان باالتری برخوردار نیست اما در برخی از مخازن سده

های ت چاه نیمهتوان به وضعیست که از جمله آن میمنابع ورودی، هندسه مخزن و شرایط اقلیمی منطقه این امر متفاوت و موضوع با اهمیتی ا

ز تبخیر ا ه تاستان موجب شدوزیر نیرو با اشاره به اینکه باال بودن دما، رطوبت کم و شدت تابش خورشید و باد در منطقه سی .سیستان اشاره کرد

های سیستان و بلوچستان تاثیرگذار است و همین امر موجب نیمه درصد برسد، عنوان کرد: جهت وزش باد قالب بر چاه 17ها به حدود چاه نیمه

 .عی نسبت به سایر مخازن کشور اتفاق بیفتدای از این مخازن طبیشده است تا تبخیر قابل مالحظه

 (7139 مهر 16) های نوین کم هزینهکاهش حداقل دو سوم مصرف آب با استفاده از فناوری

ین کم ناوری های نووجود فبرگزار شد. بنیان های دانششرکتپررنگ حضور  باچهاردهمین دوره نمایشگاه آب و تاسیسات آب و فاضالب تهران 

آبی  ای نیازطرهقری نوین های آبیاهای بارز این دوره از نمایشگاه بود. در بخش کشاورزی وجود سیستمویژگیهزینه برای کاهش مصرف آب یکی از 

-هرهبدر نرفته و ع آبی هیاه، منابشود که با شناخت درست آب مورد نیاز گکند که همین موضوع باعث میگیاهان را متناسب با نوع آن برطرف می

های مصرف کاهندهنین همچ یابد.درصد کاهش می 90های نوین و ارزان قیمت این بخش مصرف آب تا از تکنولوژی وری افزایش یاید. با استفاده

ده که با شی تولید هایشیرها و سردوش ،کنندگان مبتکر ایرانی. در این بخش به همت تولیدهای موفق نمایشگاه بوداز دیگر بخشآب خانگی 

 پر فشار در شدن آب سوم کاهش یافت. مزایای این شیرها عدم پراکنده شدن آب اضافی به اطراف و گسیلاختالط آب و هوا میزان مصرف آب دو 

 یک نقطه است.

 (7139مهر  16) ای در استان هرمزگانهای روباز به گلخانهبسترسازی برای تغییر کشت

 های الزم در راستای تغییرترسازیاد کشاورزی استان بر لزوم بسای هرمزگان و مدیرکل جهشرکت آب منطقه اندیشی مدیرعاملهمدر نشست 

ای هرمزگان عنوان کرد: تغییر سیستم آبیاری از مدیرعامل شرکت آب منطقه .ای تأکید شدهای گلخانههای روباز و پرمصرف آب به کشتکشت

سالی تأثیر های تکمیلی نظیر تسطیح لیزری در حفظ منابع آبی و کاهش خسارات ناشی از خشکرن آبیاری و سایر روشهای مدسنتی به روش

رزان و هایی را به کشاوای هزینههای گلخانهساخت و احداث سازه .ستعنوان یک سیاست، در حال پیگیری و اجرا ابسزایی دارد و این موضوع به

ها را پوشش از این هزینه ه بخشیهای مربوطهای الزم با دیگر دستگاهشرایط اقلیمی و هماهنگی توجه بهنابراین با کند، بمتقاضیان تحمیل می

 .خواهیم داد

http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=72653
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=72669
http://wnn.wrm.ir/SC.php?type=component_sections&id=101&sid=30833
http://wnn.wrm.ir/SC.php?type=component_sections&id=101&sid=30833
http://wnn.wrm.ir/SC.php?type=component_sections&id=101&sid=30833
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=72689
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 (7139 مهر 23) سابقه بوده استهای تهران در چهار دهه اخیر بیکاهش بارندگی

سـابقه بـوده اسـت،    ان در چهار دهه اخیـر بـی  استان تهر 97-96ها و ذخیره برف سال آبی مدیرعامل آبفای تهران با اشاره به اینکه کاهش بارندگی

متر رسیده سانتی 65 تنها به حدود 96متر رسیده بود ولی این رقم در زمستان سال  5/6ارتفاع برف در سد الر به حدود  95گفت: در زمستان سال 

های اسـتان تهـران از   محمدرضا بختیاری گفت: بر اساس آخرین ارزیابی صورت گرفته میزان بارندگی .ایمدرصد سال قبل ذخیره برفی داشته 10و 

متـر بارنـدگی مـدت مشـابه     میلی 3۲5متر رسیده است که در مقایسه با میلی ۲57ی به ( تا پایان شهریورماه سال جار96ابتدای سال آبی )مهرماه 

-96های استان تهران در طی سـال آبـی   آبمیلیون مترمکعبی روان 600وی با اشاره به کاهش . دهددرصدی را نشان می ۲1سال گذشته کاهشی 

 میلیـون  ۲50ود تا ذخایر سدهای استان تهران نیز نسبت به سال قبل حـدود  های سال آبی گذشته موجب شده بسابقه بارندگی، گفت: افت بی97

 .مترمکعب کمتر شده باشند

لیترر در ثانیره بره     10حذف فلزات سنگین با ظرفیت »دریافت گواهینامه بنیاد جهانی انرژی و جامعه سبز اروپا برای طرح 

 (7139 مهر 24) «روش کاویتاسیون پالسمایی

زیسـتی شـرکت آب و   به عنوان طرح محـیط  «لیتر در ثانیه به روش کاویتاسیون پالسمایی 10حذف فلزات سنگین با ظرفیت »طرح بدنبال معرفی 

 EAST منطـق  براسـاس  سـبز  هـای طـرح  ارزیـابی  و ایـران  سـبز  مـدیریت  جـایزه  دوره سـیزدهمین  ارزیـابی  فاضالب اسـتان آذربایجـان شـرقی،   

QUESTONNIER   ر ایـن راسـتا   د جایزه جهانی زیست محیطی در شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی برگزار شـد. بعنوان معتبرترین

 ریت سبز مورد ارزیابی واقع گردیـد. ها و معیارهای مدل مدیعالیت مرتبط با طرح بر اساس شاخصهای مختلف فها و بخشعملکرد شرکت در حوزه

های مـدل مـدیریت سـبز    و همچنین تیم های مرتبط با معیار، مدیران و رؤسای واحدها تیم ارزیابی حضوراین ارزیابی با برگزاری جلسات متعدد با 

 انجمـن  اعـالم  اسـاس  بـر  همچنـین  .گردید اعطاء اروپا سبز جامعه گواهینامه و انرژی جهانی بنیاد گواهینامه ارزیابی نتایج اساس بر  برگزار شده و

 از سوی بنیاد جهانی انرژی پذیرفته شده است.  Green  Innovation در بخش ۲01۸ژه برتر سال ان پروبعنو مذکور طرح  ایران سبز مدیریت

خروجی آبهای سطحی لرستان در سال آبی 97-96 نسبت به سال گذشته حدود 18 درصد کاهش نشان میدهد )29 

(7139مهر   

ان لرستان در های سطحی استاستان عنوان کرد: میزان خروجی آبب آای لرستان در جلسه شورای حفاظت از منابع ب منطقهآمدیر عامل شرکت 

 : . وی ادامه داددهددرصد کاهش نشان می 44درصد و نسبت به میانگین آمار بلندمدت حدود  1۸نسبت به سال گذشته حدود  96-97سال آبی 

میلیـون   4۸0میلیـارد و   4ه که از این مقدار حدود میلیارد مترمکعب بود 7حدود  96-97های سطحی استان لرستان در سال آبی کل خروجی آب

 هـای ورودی از وان آبمیلیـون مترمکعـب آن مربـوط بـه ر     5۲0میلیـارد و   ۲های تولیدی استان لرستان و مقدار مترمکعب آن مربوط به روان آب

 های همجوار به داخل لرستان است.استان

 

 

 بازگشت به فهرست

 

 

 

 

http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=72872
http://barghab.ir/fa/news/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D9%88-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%C2%AB%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D9%81%D9%84%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-10-%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B1
http://barghab.ir/fa/news/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D9%88-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%C2%AB%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D9%81%D9%84%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-10-%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B1
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 تب جهانی سدسازی  اثراتآبی: سدهای برق
بـار بـوده   های بزرگ تولید انرژی آبی در اروپا و آمریکا برای محـیط زیسـت فاجعـه   یک مطالعه تازه نشان داده است که بسیاری از پروژه

با این حال نویسندگان  هستند.شوند درحال برچیده شدن ها خطرناک و غیراقتصادی تلقی میها سد که بسیاری از آنهر ساله ده است.

ها در جهان در حال توسعه به درسـتی تشـخیص داده   از این بابت نگرانند که ماهیت غیرقابل دوام و ناپایدار این نوع پروژه گزارش جدید

 نشده است.

ریزی هایی در آفریقا و آسیا برنامهودهم اکنون برای احداث هزاران سد تازه بر ر

درصد انرژی تجدیدپذیر در جهـان را   71ه از انرژی آبی شود. برق تولید شدمی

 ها ایفا کرده است.دهد و نقشی عمده در توسعه بسیاری از کشورتشکیل می

بـه اوج   1960گویند که احداث سد در اروپا و آمریکا در دهه اما کارشناسان می

 هـایی کـه  رسید و از آن زمان رو به کاهش بوده است به طوری اکنون شمار سد

بـه طـور    و شـود ای است کـه سـاخته مـی   های تازهشود بیش از سدبرچیده می

در حـال   شـود. ای بیش از یک سد در آمریکا و اروپا برچیـده مـی  متوسط هفته

 شود.  درصد برق مصرفی از این طریق تولید می 6در آمریکا فقط حاضر 

هـای کامـل زیسـت محیطـی و     هـا هزینـه  انرژی ارزان باعث شده دولتانداز گویند مشکل این است که چشمزه مینویسندگان مطالعه تا

 اجتماعی سدسازی را نادیده بگیرند.

 بـه ایـن سـو سـاخته شـده بـیش از میـزان پـیش بینـی شـده هزینـه داشـته اسـت.              1930هـایی کـه از دهـه    درصد سـد  90بیش از 

هـا نفـر و دامـن زدن بـه تغییـرات      جایی میلیونی رودها، جابهها باعث صدمه دیدن سیستم اکولوژیکهای زیاد در این کشوربه عالوه سد

 ای شـده اسـت.  هـای گلخانـه  هـای سـیالب گیـر و در نتیجـه انتشـار گـاز      هـا و جنگـل  اقلیمی از طریـق تجزیـه مـواد ارگانیـک زمـین     

 کـه  شودمی ترسیم سدسازی فواید از رنگی و آب خوش خیلی تصویر معموال: گفت میشیگان ایالتی دانشگاه از "موران امیلیو" پروفسور

 شود.ها بعد به کل جامعه تحمیل میشود و سالها نادیده گرفته میهای این پروژهشود. هزینههایت محقق نمین در

کند و حاال بـه دلیـل تغییـرات اقلیمـی انتظـار      گزارش او به ساخت دو سد بر رود مدیرا در برزیل که پنج سال پیش کامل شد اشاره می

 ود فقط کسری از انرژی پیش بینی شده را تولید کند.رمی

نویسندگان ایـن   سد کوچک و بزرگ در جهان در حال توسعه در مراحل مختلف ساخت باشند. 3700اکنون شود که همتخمین زده می

 هم شود.های مهای بزرگتر باعث خسارات جبران ناپذیر به رودکه در این میان پروژه اندابراز نگرانی کردهگزارش 

 چاپ شده است. "پی ان ای اس"نتایج این مطالعه در نشریه 
 

   ادامه خبر                لینک خبر

   سدسازی موضوع 

   https://www.bbc.com منبع 

   06/11/۲01۸ خبر تاریخ 

 بازگشت به فهرست

 

  

 

 

https://www.bbc.com/news/science-environment-46098118
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 پارادوکس در مفهوم راندمان آبیاری

 .منتشر کرده است "پارادوکس در مفهوم راندمان آبیاری"ای را با عنوان مجله معتبر ساینس اخیرا مقاله

ی را در دنیـا  های مختلفـ پرداخته و نمونه« آبیاریراندمان افزایش »نویسندگان در این مقاله به نقد علمی از عدم درک صحیح از مفهوم 

های آبیاری پیشرفته )که سالیانه بیش از میلیاردها دالر در دنیا دهد پرداخت یارانه برای سیستمدهند که نشان میمورد بررسی قرار می

 .شودنمی واقعی مقیاس در آب مصرف کاهش باعث عمل در گیرد؛می صورت مزرعه در آبیاری راندمان افزایش ظاهری هدف با واست( 

تبـاطی نـدارد و   ار آب مصـرف  کاهش با کشاورزی، بخش در مزرعه سطح در آبیاری راندمان افزایش که اندرسیده مهم نتیجه این به آنها

مصـرف آب خواهـد   که منجر به کاهش استحصال و استخراج آب شود؛ اثر ناچیزی در طوریکنند که افزایش راندمان آبیاری بهبیان می

افزایش راندمان آبیاری در مقیاس مزرعه منجر به کاهش مصـرف و در نتیجـه افـزایش آب در    »داشت. درنتیجه این تصور و برداشت که 

 «.دسترس در سطح حوضه آبریز بشود، یک پارادوکس است

نجر به های پیشرفته آبیاری که مدهد که تکنولوژیالعات آنها نشان میمط

یش مصـرف  شوند، حتی ممکن است باعث افـزا ان آبیاری میافزایش راندم

بـرداری از آب زیرزمینـی و مصـرف آب در هـر     آب در مزرعه شوند و بهـره 

تواند منجر به کاشت محصوالتی با نیـاز  کتار را افزایش دهند. این امر میه

آبی بیشتر و یا کشت همان محصول با افزایش سطح زیرکشت در مقیـاس  

بر این، کاهش مصرف آب در هر هکتار به دلیـل افـزایش   مزرعه شود. عالوه

-های مختلف در دنیا نشـان مـی  بررسی نمونه راندمان آبیاری، لزوما به معنای بازتخصیص یا استفاده مجدد در سطح حوضه نخواهد بود.

هـای  عنوان کمک هزینهر بهلیارد دالدهد که در برخی از مناطق مانند اسپانیا، مراکش و حوضه آبریز مورای دارلینگ استرالیا چندین می

ای بدون برآورد مناسب هقطر آبیاری هایسیستم ایجاد ها،کانال بندیآب همچون هاییطرح شامل آبیاریای برای افزایش راندمان یارانه

نتایج بدست آمده نشان داده  ها و اکولوژی رودخانه، صرف شده است. اما شواهد وآب بازگشتی قابل بازیافت، آبخواناز تاثیرات آنها روی 

 .گذاران از کاهش مصرف آب داشتند،که افزایش راندمان آبیاری با کاهش مصرف آب ارتباطی ندارداست که برخالف هدفی که سیاست

بهانـه   نـدمان آبیـاری بـه   راهای افزایش میلیاردها دالر برای توسعه سیستمدر پایان مقاله، پنج گام سیاستی برای جلوگیری از هدر رفت 

 :کاهش مصرف آب به سیاستگذاران کالن توصیه کرده است

 باالنس آبی  گیری و پایش شفاف جریان آب و اندازه (1

 تعیین محدودیت در استفاده از آب در مناطق آبیاری (۲

 هاها و محاسبه عدم اطمیناندر نظر گرفتن ریسک (3

 راندمان آبیاری ها در صورت پرداخت یارانه برای افزایشهزینهارزیابی  (4

 در نظر گرفتن رفتار کشاورزان (5

  ادامه خبر لینک خبر

 مدیریت آبیاری موضوع 

 https://wle.cgiar.org منبع 
 0۸/11/۲01۸ تاریخ خبر 

 بازگشت به فهرست

 

https://wle.cgiar.org/paradox-irrigation-efficiency-higher-efficiency-rarely-reduces-water-consumption
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 ذخیره گرمای تابستان برای روزهای سرد زمستان به کمک سیستم جدید انرژی پاک

لمرز سوئد مولکول خاصی را طراحی کردند که قادر است انرژی خورشید را برای استفاده در روزهای سرد زمستانی ذخیـره  امحققان دانشگاه فنی چ

یـک ایزومـر غنـی از انـرژی     کند به مانی که نور خورشید را دریافت میمولکول جدید از کربن، هیدروژن و نیتروژن تشکیل شده است و زاین  .کند

ها به یکدیگر متفاوت است. این ایزومر پایدار بـوده و قـادر اسـت    ی نکرده، اما نحوه اتصال این اتمشود که عناصر تشکیل دهنده آن تغییرتبدیل می

 .سال ذخیره کند 1۸را به مدت  انرژی

 

تفاده در یع بوده و برای اسـ نام دارد به شکل ما MOST یا به اختصار Molecular Solar Thermal Energy Storage این ایزومر که

 .های انرژی خورشیدی مناسب استسیستم

د. هنگـامی کـه   عملکردی شبیه به یک فیلتـر دار کاتالیزوری را توسعه دادند که  MOST محققان به منظور کنترل آزادسازی انرژی از 

 .دهددرجه افزایش می 63شود که دمای مایع را تا می کند واکنشی ایجادع از درون این کاتالیزور عبور میمای

هـا  مولکول این فرآیند شود. دردرجه از آن خارج می ۸3درجه وارد کاتالیزور شود، با دمای  ۲0بدین ترتیب برای مثال اگر مایع با دمای 

 .ها در سیستم گرمایشی وجود داردردند و امکان استفاده مجدد از آنگبه حالت اولیه باز می

عه دهند. ین ماده توساهای یکپارچه برای استفاده از قابلیت اکنون محققان در تالشند تا کارآیی این ماده را افزایش دهند و یک سیستم

ل آینده این فناوری را سا 10درجه سانتیگراد افزایش دهند و ظرف  110روجی از کاتالیزور را تا محققان امیدوارند بتوانند دمای مایع خ

 .تجاری سازی کنند

  ت.منتشر شده اس Energy & Environmental Science گزارش کامل این تحقیقات در نشریه

 ادامه خبر لینک خبر

 تکنولوژی موضوع 

 https://www.sciencedaily.com منبع 
 03/10/۲01۸ تاریخ خبر 

 بازگشت به فهرست

 

 

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/10/181003090348.htm
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 خارجیمهم ترین اخبار کوتاه 
Wind power vulnerable to climate change  

The warming of the Indian Ocean, caused by global climate 

change, may be causing a slow decline in wind power 

potential in India, according to a new study  from the Harvard 

university. India, the third largest emitter of greenhouse gases 

behind China and the United States, is investing billions in 

wind power and has set the ambitious goal to double its wind 

power capacity in the next five years. The majority of wind 

turbines are being built in southern and western India to best 

capture the winds of the summer Indian monsoon. However, 

the researchers found that the Indian monsoon is weakening as a result of warming waters in the 

Indian Ocean, leading to a steady decline in wind-generated power. In fact, 63 percent of the annual 

energy production from wind in India comes from the monsoon winds of spring and summer. Over 

the past 40 years, that energy potential has declined about 13 percent, suggesting that as the 

monsoon weakened, wind power systems installed during this time became less productive. 

  تاثیر تغییرات اقلیمیتحتانرژی بادی 
 اهش شـدید جهـانی، ممکـن اسـت موجـب کـ      تغییرات اقلیمی بر اثر ، گرم شدن اقیانوس هنددانشگاه هاروارد بر اساس مطالعات جدید

ای بعـد از چـین و ایـاالت متحـده آمریکاسـت کـه       هـای گلخانـه  هند، سومین کشور منتشرکننده گـاز  .پتانسیل قدرت باد در هند شود

شـته و قصـد   ای برای ظرفیت تولید برق بادی طی پـنج سـال آینـده دا   ها دالر برای انرژی بادی هزینه کرده و اهداف بلندپروازانهمیلیارد

را  تابسـتان هنـد   میهای موساند تا بادساخته شده ندهای بادی در جنوب و غرب هتوربین .دارد که استفاده از انرژی باد را دو برابر کند

های موسـمی تضـعیف و منجـر بـه کـاهش مـداوم       جذب کنند. با این حال، محققان دریافتند، درنتیجه گرم شدن آب اقیانوس هند، باد

های موسمی بهار و تابستان بـه  درصد از تولید انرژی ساالنه باد در هند از باد 63محققان اظهار کردند که درواقع،  .نیروی باد خواهد شد

هـای  زمان از باد درصد کاهش یافته است و انرژی کمتری در این 13سال گذشته، این پتانسیل انرژی حدود  40طول  در .آیددست می

 .موسمی تولید شده است

Do you know the carbon footprint of your food choices? 

Consumers greatly underestimate the energy consumption and greenhouse gas emissions associated 

with their food choices, but they'll favor items with a lower carbon footprint if they're given clear 

information on the label, according to new research. Between 19% and 29% of global greenhouse 

gas emissions come from food production, with beef and lamb the biggest contributors, so shifting 

diets towards greater fruit and vegetable intake is a promising strategy for reducing climate change. 

A vegan diet based on fruits, vegetables and grains has the least impact on the environment, with 

pork, chicken and fish creating a moderate impact, and beef and lamb the greatest impact. 

 

 

 

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/12/181205142703.htm
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/12/181217120027.htm
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  ؟چقدر استشما غذایی های ردپای کربن انتخابدانید میآیا 

ا رخود  ییغذا هایتخاباز ان ناشی یاگلخانه یو انتشار گازها یمصرف انرژ یزانکنندگان به شدت ممصرف ید،جد یقاتتوجه به تحق با

 د ازدهنرجیح میت، داده شود در اختیار آنها قرار غذاها برچسب یبر روتری ، اما اگر اطالعات واضحگیرنددر نظر میاز آنچه هست کمتر 

-یحاصل م ییواد غذام یدجهان از تول یاگلخانه گازهای کل از درصد ۲9 تا 19 ین. بکنند ردپای کربن کمتری استفادهمحصوالت با 

 ت،یجاا و سبزهیوهم تریشمصرف ب سمت به ییغذا یمرژ ییرتغ ین، بنابرادارند سهم را در انتشار ینگوسفند بزرگترو  شود و گوشت گاو

 یدارا غالتو  اتیجها، سبزیوهبر اساس م ییاهخوارگ یم. رژاست اقلیمی ییراتتغمیزان کاهش  یکننده برایدوارام یاستراتژ یک

 را دارند. یرتأث یشترینو گوشت گاو و گوشت بره ب متوسطاثر  ی، مرغ و ماهیستزیطبر مح یرحداقل تاث

 

 

 

 

 
 

 

 بازگشت به فهرست
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های منابع آبمعرفی اطلس :شیآموزمطلب   

گردد. که بصورت ادواری تهیه و منتشر میباشد های منابع آب میهای مهم و اساسی مطالعات پایه منابع آب، تهیه اطلسفعالیتیکی از 

های مطالعاتی و اسناد باالدسـتی مـدیریت منـابع آب کشـور     ترین پروژههای منابع آب یا بیالن منابع آب، در واقع یکی از شاخصاطلس

، طراحـان و مجریـان   سـازان گیـران و تصـمیم  ، تصمیمیالت الزم در جهت دستیابی مدیرانفراهم آوردن تسهاست و هدف از اجرای آن 

هـای  جلد دستورالعمل در زمینـه  ۲6باشد. این اسناد ملی در قالب های صنعت آب کشور به آمار و اطالعات مورد نیاز منابع آب میپروژه

 گردد.مختلف تهیه و منتشر می

های مختلـف از هـم تفکیـک شـده و تهیـه      آب با مقیاسهای منابع اطلس

 قـرار  کشـور  آب منـابع  پایـه  مطالعات کار دستور در  60 دهه لاوای از آنها

 :شامل و است گرفته

 (1:1000000)   اطلس منابع آب با مقیاس یک میلیونیوم -1

 (1:500000)  اطلس منابع آب با مقیاس یک پانصد هزارم -۲

 (1:۲50000دویست و پنجاه هزارم ) مقیاس یک اطلس منابع آب با -3

 1:1000000اطلس منابع آب با مقیاس

های کلی نـزوالت  اطلس منابع آب ایران با مقیاس یک میلیونیوم در زمینه

گردد. این اطلس حاوی اطالعـات  یم منتشر گزارش جلد ۲ و نقشه سری 5 بصورت …کیفیت و،سطحی، آبهای زیرزمینی ، آبهایجوی

بسـیاری از اطالعـات و تغییـرات    های مختلف منابع آب بوده لیکن بدلیل کوچکی مقیاس قـادر بـه رفـع نیـاز     خالصه در زمینه فشرده و

 باشد.های آبریز کشور نمیر در سطح حوزه،کیفی و مکانی مورد نیاز متخصصان امکمی

 1:500000اطلس منابع آب با مقیاس

تعیـین   وهای آبریـز اصـلی )ششـگانه( کشـور     هضصارف آب در شرایط فعلی در سطح حوبمنظور شناخت و آگاهی از وضعیت منابع و م

 شود:تلف حاوی موارد زیر تهیه میهای منابع آبی با گزارشات مخمعضالت و محدودیت

 هواشناسی : گزارش -1

، بـرف  طوبت، باران،راز قبیل دما، ها هضربوط به پارامترهای هواشناسی حواین گزارش حاوی بررسی و تجزیه و تحلیل آمار و اطالعات م

قشـه  شناسی شـامل ن های مربوط به پارامترهای هواباشد. در این بخش از گزارش ضمن تهیه نقشه پایه هواشناسی، نقشهتبخیر و باد می

النه(، نقشـه  سـا  بـاران )متوسـط  ، نقشه هـم ها(، متوسط حداقلدما )متوسط دما، متوسط حداکثرها، نقشه همهاهضبندی اقلیمی حوپهنه

از متوسط سـاالنه )  تبخیرها، نقشه همدر محل ایستگاه PMPنقشه  ،ساله 100و  10، ۲های ساعته با دوره برگشت ۲4ن حداکثر باراهم

لی ششـگانه  های آبریز اصـ ضهتوسط پوشش برفی کشور در قالب حوها و همچنین نقشه مطشت( و باد و رطوبت نسبی در محل ایستگاه

 گردد.و ارائه میکشور تهیه 

 گزارش آبهای سطحی : -2

-ضهیکی حویزفاین گزارش حاوی بررسی و تجزیه و تحلیل آمار و اطالعات مربوط به پارامترهای آبدهی، رسوب، فرسایش و خصوصیات 

 هـا و ت ایسـتگاه موقعیـ هـا و  های آبدهی رودخانهباشد. در این بخش از گزارش ضمن تهیه نقشه پایه آبهای سطحی، نقشههای آبریز می

سـوب و رسـوب   رها به همراه موقعیت سدها، حجم مفید و قابل تنظیم آنها، نقشـه رسـوب )متوسـط    پارامترهای مربوط به دبی رودخانه

 گردد.های آبریز اصلی ششگانه کشور تهیه و ارائه میضهها در قالب حوبندی فرسایش رودخانههویژه( و نقشه پهن
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 رزمینی :گزارش آبهای زی -3

-دهای زمینشور و بررسی اثرات سازنشناسی و تکتونیکی در سطح کین بخش از گزارش حاوی بررسی و تجزیه و تحلیل وضعیت زمینا

یـل آمـار و   لتح و تجزیـه  و بررسـی  موجـود،  آمـاری  و اکتشـافی  های ناپیوسته بر منابع آب براساس مجموعه اطالعـات شناسی و نهشته

   باشد.زیرزمینی، بررسی و تجزیه و تحلیل آمار مصارف به تفکیک نوع منبع و مصرف میاطالعات آبهای 

هـم عمـق و    هـای ایزوپیـز،  در این بخش از گزارش ضمن تهیه نقشه پایه آبهای زیرزمینی، نقشـه هیـدروژئولوژی )نفوذپـذیری(، نقشـه    

 کشـور  انهششـگ  اصلی آبریز هایحوضه قالب در مطالعاتی هایمحدوده سطح در آبرفت ضخامت هم نقشه زیرزمینی، تغییرات سطح آب

 .گرددمی ارائه و تهیه

 گزارش کیفیت منابع آب : -4

 گزارش کیفیت منابع آب شامل دو بخش زیر می باشد:

ن بررسـی کیفیـت   مربوط به بررسی کیفیت شیمیایی منابع آب اعـم از سـطحی و زیرزمینـی اسـت. در ایـن بخـش ضـم        –1-4بخش 

مـار و  زیه و تحلیل آگردد. ادامه این بخش به بررسی و تجها نیز ارائه میمنابع آب سطحی، نقشه کیفیت شیمیایی آب رودخانهشیمیایی 

لکتریکـی  اطالعات کیفیت شیمیایی منابع آب زیرزمینی اختصاص یافته که در خاتمـه آن نقشـه تیـب آب زیرزمینـی، نقشـه هـدایت ا      

 گردد.خت ارائه میهای آبرفتی و مخازن سازند سآبخوان

 برگشـتی  آب و صنعتی بفاضال ،(شرب) -های مهم منابع آب شامل پساب خانگی حاوی بررسی و تجزیه و تحلیل آالینده -2-4بخش 

 رونـد  ررسـی ب و( زیرزمینـی  و سـطحی ) آبـی  پیکره در آلودگی میزان و نوع تعیین و …و شهری نواحی در شده تولید زباله و کشاورزی

های منـابع  ع آالیندهعیت منابموق نقشه بخش این در. باشدمی 1400 هدف سال تا ساله پنج زمانی هایافق در هاآالینده تولید و مصارف

 های آبریز اصلی ششگانه کشور تهیه و ارائه شده است.ضهآلودگی در پیکره آبی در سطح حوزآب، نوع ومیزان 

 ها :گزارش ارزیابی منابع آب، امکانات و محدودیت -5

رف ی( و نوع مصاین بخش از گزارش حاوی بررسی و تجزیه و تحلیل آمار منابع و مصارف به تفکیک نوع منبع )منابع سطحی و زیرزمین

-ی توسـعه بهـره  هاهای آبریز اصلی، بیالن آب، امکانات و محدودیتضههای مطالعاتی و حو)شرب، صنعت و کشاورزی( در قالب محدوده

ه قابـل  تجدیـد شـوند   شونده و مقایسه آن با استانداردها، تعیین سرانه آب بـا توجـه بـه آب   ب تجدید، تعیین سرانه آبرداری از منابع آب

 باشد.و مسائل و معضالت منابع آب می 1400های زمانی پنج ساله تا سال هدف دسترس در افق

 : 1:250000اطلس منابع آب با مقیاس 

کشور تهیه  ۲رجه ده آبریز ضحو 30فی با جزئیات بیشتر در سطح با هدف ارائه نتایج کمی و کیبا توجه به گستردگی و تنوع اطالعات و 

هـای منـابع   اطلس یهته فرآیند در. گیردمی انجام مطالعاتی محدوده 609  بیالن سازیبهنگام و  1:۲50000اطلس منابع آب با مقیاس 

 گردد:هایی تحت عناوین زیر تهیه میآب گزارش

، در مهـای الز ردازشآوری شده و پس از انجـام پـ  مار و اطالعات پایه منابع آب جمع، کل آبا عنوان آمار و اطالعات جلد اولگزارش  در

 شود.جلد ضمیمه آماری منتشر می 5رش و قالب یک جلد گزا

 ارائه با( پمپاژ و حفاری ژئوفیزیک،) اکتشافی هایبررسی نیز و های آبریزضهشناسی حوهای طبیعی و زمینویژگی گزارش جلد دوم در

 .شودمی ارائه شهنق آلبوم جلد یک و گزارش جلد یک قالب در نتایج و گرفته قرار تحلیل و تجزیه و بررسی مورد تخصصی نقشه عنوان 9

عنـوان نقشـه    16)هـا  ، آب زیرزمینی و کیفیت منابع آب بـا ارائـه نقشـه   ، آب سطحیواشناسی، آمار و اطالعات هگزارش جلد سوم در

 داگانه بهمراه یک مجلد ج 5ها در ( و نمودارها و جداول مناسب مورد تجزیه و تحلیل و بررسی قرار گرفته و نتایج این بررسیتخصصی
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بـیالن  ی و ن آب زیرزمینـ ، بـیال ها بیالن منابع آب )بیالن هیدروکلیماتولوژیگردد. در مرحله آخر این بررسیها ارائه میجلد آلبوم نقشه

برداری های بهرهتساس نتایج آن، امکانات و محدودیتهیه شده و بر ا ۲ه آبریز درجه ضهای مطالعاتی هر حوعمومی( به تفکیک محدوده

 شود.از منابع آبهای سطحی و زیرزمینی برآورد می

 شود.ه آبریز ارائه میضحو گزارش اطلس منابع آب های فوق در قالببندی نتایج گزارشچکیده و جمع

  1:۲50000های اطلس منابع آب ویژگی

 شود.کشور به مرحله اجرا گذارده می ۲ه آبریز درجه ضحو 30بطور کلی همزمان در 

 گیرد.ساله را در بر می 40آمار و اطالعات آن دوره 

 شود.های مطالعاتی ارائه میها و نتایج در قالب محدودهتحلیل

 شود.میایجاد بانک اطالعات کلیه پارامترهای آماری پایه منابع آب 

 شود.سازی انجام میساله بهنگام 10های در دوره

 شود.ی بیالن منابع آب تهیه میمطالعاتی کشورگزارش کامل و مجزا محدوده 609به تفکیک 

منـابع آب   جلـد گـزارش بـیالن    609لد آلبوم نقشـه و  ج ۸4، جلد گزارش مطالعات پایه 364شامل نتایج این مطالعات در سطح کشور 

 .جلد( 1057باشد ) مجموعا های مطالعاتی میمحدوده
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