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 شود. بازنشر میای  انتشار مطالب خبری لزوما به معنی تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطالع کاربران از فضای رسانه ٭     

 

 

 روز هوای پاک

 

به طور كلي در دنیا به منظوور للوت جولوه موبد  بوه مو وو ا  

زیست و جامین زندگي سالم در راستای نیول مببوط به حفظ محیط

به اهداف جوسعه پایدار، روزهای نمادین خاصوي موبج ط بوا حفوظ 

-لهاني محویطگبدد كه از لمله آنها روز زیست جعیین ميمحیط

باشد. روز هووای زیست، روز زمین پاك، روز هوای پاك و غیبه مي

پاك در دنیا جحت  ناوین مختلف از لمله روز بودو  خوودرو، روز 

بدو  دود و ... نامگذاری شده و اقداما  خاصي در ایون روز لهوت 

 .جنویب افكار  مومي صور  گبفته است

و شو  شوهب آلووده آ   در ایبا  نیز بحبا  آلودگي هوا در جهوبا 

شامل ج بیز، مشهد، اراك، اصفها ، شیباز و اهواز، مسئولین سوتاد 

البایي كاه  آلودگي هوا را بب ایون داشوت جوا بوه منظوور ای واد 

دی  29روز  1374حساسیت در بین اقشار مختلف لامعه، از سال 

گفتنوي اسوت  .ماه را به  نوا  روز ملي هوای پواك ا و   نماینود

هوای پاك در ایبا  از كشورهای فبانسه و ایتالیا بیشوتب قدمت روز 

 .است
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 ادامه سرمقاله: 
دف از ا    روز ملي هوای پاك ای اد حساسیت در بین اقشار مختلف لامعه بوده است و از آن ا كه كلید اصلي كاه  آلودگي هوا، ه

ي جواند  امل مهمي در ای اد این مشاركت و هماهنگي بین بخشمشاركت مبدمي و افزای  هماهنگي بین بخشي است این روز مي

نامیده شده   "صنعت پاک، هوای پاک" سال لاری با  نوا  دی ماه  29لغایت   24 شایا  ذكب است كه هفته هوای پاك از .باشد

 .است. جقویم  ناوین روزهای این به شبح ذیل مي باشد

 آموزش و هوای پاک روز ماه: دی  24

 صنعت و هوای پاک ماه : روز دی 25

 هوای پاکطبیعت و   ماه : روز دی 26

 قانون و هوای پاک ماه : روز دی 27

 مدیریت منابع آالینده و هوای پاک ماه : روز دی 28

 مشارکت مردمی و هوای پاک ماه  روز دی 29

 

ای است كه ببای انسا  مضب بوده و یا های مختلف در هوای آزاد، به اندازهكنندهآلودگي هوا یعني حضور یک، چند و یا مخلوطي از آلوده

آوردهوای انقو ب صونعتي اسوت كوه از مولت زیا  رساند  به حیوانا ، گیاها  و اموال شود. این پدیده در مناطق شهبی، یكوي از ره

 .شودسیصد سال ق ل شبوع و با جوسعه صنعتي و زیاد شد  شهبها بب میزا  و شد  آ  روز به روز افزوده مي

هوای مضوب و نفت، گاز و در نهایت آزاد شد  مواد ناشي از احتباق این موواد، فبآورده جكیه اساسي به منابع انبژی فسیلي از ق یل ذغال،

های قوب  كنود، جهدیودی كوه از نخسوتین دهوهها را جهدیود ميآورد كه حیا  مولودا  زنده به ویژه انسا بخشي را به همباه ميزیا 

 متاسوفانه اما ها جوسط كشورهای صنعتي صور  گبفتنتبل آالیندههای  لمي ببای كبیستم، مورد جوله قبار گبفت و جحقیقا  و ببنامه

 شوهبهای در هووا آلوودگي و عیت و نگبفته قبار جوله مورد باید كه طور آ  مسئله این رشد حال در كشورهای اجفاق  به قبیت اكثب در

 .دنیستن مستثني قا ده این از نیز كشورما  شهبهای از بسیاری كه گذاردمي وخامت به رو بزرگ

ببای داشتن هوای پاك و سالم اگب اقداما  لدی صور  نگیبد و روند فعلي جداو  داشته باشد به زودی شاهد نابودی الیه از  بوده و بوا 

جوبین زیست خواهیم بود. از حمل و نقل  مومي جا گستبش فضای س ز مبهمي بب درد هوای آلوده از مهماز بین رفتن آ ، نابودی محیط

سازی ببای استق ال  مومي شهبوندا  به استفاده مطلوب از وسایل نقلیه جوا  به فبهنگاهكارهای ببخورداری از هوای پاك و سالم مير

های حمل و نقل  مومي، جبویج فبهنگ گازسوز كبد  خودروها ا م از شخصوي، جاكسوي و سبنشیني، كاه  هزینه مومي به لای جک

های جصفیه هووا در واحودهای صونعتي، ی دولت از این طبح، حفظ جوسعه فضاهای س ز شهبی، نصت دستگاهاها و حمایت یارانهاجوبوس

للوگیبی از فعالیت واحدهای صنعتي مخبب ببای محیط زیست، مدیبیت و مقابله لودی بوا جخبیوت  وواری ط یعوي اطوباف شوهب و 

 .و سازهای غیبقانوني اشاره كبد ساخت

 

 

 

 بازگشت به فهرست 
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 فارغ از موضوع آب به توسعه فکر نکنید 

های پی  سبپبست وزار  لهاد كشاورزی با بیا  اینكه یكي از چال 

روی بخ  كشاورزی منابع آب است، از همه كساني كه در این بخ  

 .كنند خواست فارغ از مو وع آب به بحث جوسعه فكب نكنندفعالیت مي

لهاد كشاورزی با بیا  این كه كشاورزی ایبا  كمتب از سبپبست وزار  

ها با دان  امبوز و جكنولوژی قابل پنج چال  اصلي دارد و اغلت این چال 

ها منابع آب است. خواهشم این حل است، اظهار كبد: یكي از این چال 

كس فارغ از مو وع آب به جوسعه فكب نكند. است كه در سبزمینما  هیچ

ها لدی است. ببخي روستاها حتي آب آشامیدني ندارند و چاهآب چال  

 .در حال افت است. مشكل آب لدی است اما ن اید جبسید

وی در ادامه جصبیح كبد: چال  دیگب ما در بخ  كشاورزی این است كه  ملكبدهای ما به طور  مومي پایین است. در كنار این چال  

به گفته وی، چال   .آوریماحد انبژی یا مقدار مشخصي آب و كود به اندازه كافي پول در نميها هم پایین است و ما از یک ووریبهبه

  این  و دارد ولود نیز انساني ناپایداری حتي. هستند جحلیل و فبسای  معبی در امبوز هاخاك. است  منابع ناپایداری بخ  این دردیگب 

های فب ي بخ  كشاورزی نیز اشاره كشاورز در ادامه همچنین به چال  .گبددميسانا  درآمد كشاورزا  باز نو به هاقیمت نوسانا 

كنیم كشاورزی ایم. ما همه فكب ميكبد و گفت: بخ  كشاورزی بخ  اقتصادی است اما هنوز به امب جقا ا در بخ  كشاورزی نپبداخته

ه كشاورزی امبی اقتصادی بوده و بدو  جقا ا هیچ های مبج ط با این بخ  است. اما باید در نظب داشت كلای كشاورزا  و حوزه

-كننده حبكت كند. بایستي مباقت مصبفای ن اید بدو  جوله به مصبفبه گفته وی، هیچ جولیدكننده .جولیدی قابل ساماندهي نیست

فاصله میا  جولیدكننده و كنند. همچنین ای بین جولید و مصبف جعبیف نشود، هب دو طبف  بر ميكننده و جولیدكننده بود. اگب رابطه

 .كس نیستكننده بسیار زیاد است كه این مو وع به نفع هیچمصبف

جوانیم در بخ  كشاورزی های آب و اشتغال دارد، گفت: مشكل آب را ميسبپبست وزار  لهاد كشاورزی با بیا  این كه كشور چال 

یابد. ه اگب جولید باال رود، كشاورزی صنعتي شود، اشتغال نیز افزای  ميحل كنیم اما ببای اشتغال بایستي ببنامه ریزا  فكبی كنند. ال ت

 .جوانیم به كاه  مسئله اشتغال كمک كنیمجوا  ببای همه اشتغال ای اد كبد اما مياگب چه نمي

های تن قیمتوی همچنین خاطبنشا  كبد: پایین نگهداشتن ارز با ث شد كه بخ  كشاورزی آزار ب یند و ما نیز با پایین نگهداش

 .های الز  را ان ا  دهندكشاورزی با ث سبكوب این بخ  شدیم، بنابباین بایستي متخصصا  در این بخ  كمک

های خصوصي و به رسمیت شناختن هب چه ها را واگذاری اختیار  بیشتب به بخ كشاورز همچنین ببو  رفت از این مشك   و چال 

ایم همه اختیاراجما  در حد دولت ن اید در بخ  كشاورزی به این حد بزرگ شود و ما آماده بیشتب این نهادها دانست و اظهار كبد:

 البایي، اختیارا  و باشد هاجشكل انس ا  پبچمدار بایستي روستایي جعاو  سازما  و كنیم واگذار  گبی را به بخ  خصوصيجصدی

 .واگذار شودها گذاری به جشكلسازی و فعالیت ببای سبمایهجصمیم

 خبر ادامه  لینک خ ب 
 كشاورزی مو وع  

 خ بگزاری دانش ویا  ایبا  )ایسنا( من ع 

 23/10/1398 جاریخ خ ب 

 بازگشت به فهرست 
 

https://www.isna.ir/news/98102318067/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%BA-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D8%A2%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D9%86%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF
https://www.isna.ir/news/98102318067/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%BA-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D8%A2%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D9%86%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF
https://www.isna.ir/news/98102318067/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%BA-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D8%A2%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D9%86%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF
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 های تر و خشک شدیم گرفتار سال

های آقای نشیند كه ط ق گفته ها بب دل ایبا  ميچند سالي است كه بحبا  آب و سیل در هم جنیده شده و هب سال یكي از این واژه 

المللي روبه افزای  خسار  سیل در سطح ملي و بین.ای لز سازگاری و راهكارهای مدیبیتي نداریمچاره دكتب اردكانیا ، وزیب نیبو

درصد ا ت ارا  ساالنه ستاد حوادث غیبمتبق ه را به خود  70درصدی داشته و  2۵0در كشور ما رشد است، میزا  خسار  سیل 

-98ساله گذشته در سال آبي  30دهد. ببخ ف دوره اختصاص مي

ها مواله شد و درصدی بارش 300كشورما  با افزای  حدود  97

جبین های باالدست مهمدر ببخي مناطق كشور از لمله حوزه

های كشور شامل كارو ، دز و كبخه میزا  این افزای  به نهرودخا

 .مباجت بی  از میانگین سالیانه كشور بود

 دچار كشور كه است باور این بب نیبو وزیب در واقع ر ا اردكانیا  

 ما ببای اقلیم جغییب بحث و شده هوایي و آب رادیكالیسم نوع یک

تعادل در شبایط م نس تا هایسال از ما كه شودمي جعبیف اینگونه

های شدیدا خشک ایم و ممكن است سالآب و هوایي فاصله گبفته

-97و شدیدا جب داشته باشیم. همانگونه كه سال آبي 

رسد كه این نظب ميبه .بود مد  این در هاسال  جبجبین از یكي آ ، بعد آبي سال ب فاصله و بود اخیب قب  نیم در سال جبینخشک  9۶

 هم سب پشت حدی  پدیده دو این وقوع"های اردكانیا  بیانگب شبایط خاص ببای كشور است و هبچند كه وی معتقد است كه صح ت 

 انتظار اما "نیستند آ  بینيپی  به قادر هواشناسي و آب  لم در كشورها و ج هیزا  جبینپیشبفته كه است نظیبیكم بسیار اجفاق 

 .راهكار درست داشته باشد مو وع این ببای كشور  مدیبیتي سیستم كه رودمي

 غافلگیری از نوع باران

-های اخیب اشاره و یادآوری كبد: در سی ب فبوردین ماه با ج ببه سیل بهمن و اسفند ماق ل آ ، مقداری محافظهوی همچنین به بارش

جب نشا  های ریا ي داشته باشیم كه شبایط را كمي بحبانيبیشتبی به مدلها داشتیم و سعي كبدیم ا تماد بینيكاری كمتبی در پی 

های لنوب شبق كشور به ما و مقاما  استا  سیستا  و بلوچستا  اب غ وی با بیا  اینكه هشدارهای هواشناسي رالع به بارش  .دادمي

ویژه در كه بارش امسال در استا  از اول مهب جاكنو  به  بیني بود. به این معناشد، اما اجفاقي كه افتاد بی  از دو ببابب هما  پی 

های سال ق ل بود، اظهار كبد: باید با اقتضائا  چنین شبایطي كه سازما  مدیبیت بحبا  هم كفایت ببابب بارش 4۵روزهای اخیب جا 

 .ارد زندگي ما شودكند، زندگي كبد، نه این كه شبایط همواره حدی داشته باشیم اما پذیبش شبایط حدی باید ونمي

وزیب نیبو با بیا  اینكه این شبایط باید وارد بدنه مدیبیتي كشور شود، باید كاری كبد كه بعد از این پذیبش، شبایط سی ب جوا  با 

 نداشتیم انساني جلفا  اخیب سیل در كه این و است شده خوبي هایحبكت: گفت منافع باشد و خسارا  به صفب یا حداقل ببسد،

 .ه كاری الز  ولود داشت و باید ببای كاه  خسارا  مادی آ  هم ج ش كبدمحافظ و مباق ت كه است بزرگي بسیار دستاورد

 گویند؟کارشناسان چه می

های مخبب انساني و این در حالي است كه بسیاری از كارشناسا  بب این باورند كه سی ب امسال ناشي از اقداما  ناصواب و فعالیت

زدایي و  د  البای ها، لنگلهای گذشته بود،  د  جوله و یا ج اوز به حبیم رودخانههای آببیز در دهههای حو ه یستم جغییب س

 شناسي و شبایط داری و جغییبا  ریختهای آببیز باالدست سدهای كشور، جوله نكبد  به  ملیا  آبخوا   ملیا  آبخیزداری در حو ه 
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 .آببیز از لمله  وامل جشدیدكننده وقوع سیل استهای پوش  گیاهي حو ه

 د  جوله به الگوی منطقي كارببی كشاورزی و صنعتي و حبكت جک محوری در سدسازی از دیگب  لل جشدید وقوع سیل به شمار 

مخاطبا  ط یعي به جبین المللي، امدادرساني و مقابله با حوادث غیبمتبق ه، سیل یكي از لدیهای بینآید. ط ق گزارشا  سازما مي

 .شمار رفته و در صدر فهبست  وامل جهدید كننده حیا  لمعي قبار دارد

 سال ۵0  طي مورد سیل سهمگین  2400

هزار دستگاه واحد مسكوني و  480مورد سیل سهمگین در كشور رخ داده كه من ب به آب گبفتگي بی  از  2400سال گذشته  ۵0طي 

حدود  1330-70های در طي سال های مالي سیلهای لدی مالي و لاني شده و خسار مبد  و خسار خانماني جعداد زیادی از بي

از دیدگاه مهندسي و كنتبل سی ب، اقداما  الز  ببای كاه  ریسک سی ب و خطبا  آ  باید  .میلیارد جوما  ببآورد شده است 731

های آببیز و ان ا  شود. كنتبل و هزینه جث یت آب و خاك در حو ه  در منشا جولید رواناب و سبشاخه كه قدر  جخبیت پایین بوده،

 .جب استها بسیار پایینهای رودخانهسبشاخه 

جوا  نس ت به احداث سدهای جاخیبی، سدهای گابیوني و جوری های آببیز ميهمچنین به موازا  ان ا   ملیا  آبخیزداری در حو ه 

ای های غیب سازهبندی از لمله روش بب این پهنهسوب و جسكین سی ب اقدا  كبد.   وهها لهت كنتبل رسنگي در سب شاخه رودخانه

ها و مناطق ممنو ه را جعیین كبد. جوا  حبیم رودخانهبندی محدوده گستبش سی ب ميهای پهنهكنتبل سی ب بوده و با جهیه نقشه

خیز، جشكیل ستاد بحبا  سیل و ای اد نظا  و مدیبیت سیل و فباهم كبد  شبایط و جبویج استفاده از بیمه سیل در مناطق سیل 

های ا طباری و رفع مشك   سیل باید مورد جوله قبار های مختلف و جخلیه و كمکجقسیم وظایف البایي و مدیبیتي بین بخ 

 .گیبد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ادامه خبر  لینک خ ب 

 مدیبیت سی ب مو وع  

 خ بگزاری دانش ویا  ایبا  )ایسنا( من ع 

 23/07/1398 جاریخ خ ب 

 بازگشت به فهرست 
 

 

https://www.irna.ir/news/83518373/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%B3%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%BE%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%84-%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D8%BA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%A8
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 آسا را هدر ندهیم؟ های سیل چگونه باران 

شدید مناطق مختلف  از ابتدای امسال جاكنو  چندین سیل

 در هالنگل سازما . است داده قبار جاثیب جحت  كشور را 

میلیو  نفب از لمعیت   12 هك كبد ا    امسال مهبماه

همچنین بب اساس آمار  جاثیب سیل بودندكشور امسال جحت 

و  خیز دنیاستایبا  چهارمین كشور سیل  این سازما 

درصد از پهنه كشور به دلیل نوسانا  اقلیمي و  2۶حدود 

 هایسیل معبی در های انسا  به ط یعتاندازی دست

 .دارد قبار طغیاني و شدید

داری به  نوا   آبخوا  در این بین  ملیا  آبخیزداری و 

جواند جهدید سیل را به شود كه ميراهكاری معبفي مي

آبي و خشكسالي ج دیل كند. فبصتي ببای مقابله با كم

 البایي خاك و آب منابع از حفاظت منظور به آبخیز آبخیزداری م مو ه اقداماجي است كه بب اساس اصول مدیبیت پایدار حو ه

 در حا ب حال در. شودمي خاك و آب منابع احیای مولت آبخوا  هایار و نفوذ سی ب روی  بصه مه با نیز  داریآبخوا   و شودمي

 شده البایي كامل طوربه  آبخیزداری  ملیا  آ  از  هكتار میلیو  12 در جنها كه داریم آبخیز حو ه  هكتار میلیو  12۵ ایبا  كشور

 مشهود كام  شده البا آبخیز هایحو ه  در   آبخیزداری بب كنتبل سیل ملیا جاثیب كه گویندمي هالنگل سازما  مسئوال . است

 .نیست كافي شده ان ا  اقداما  اما است

 من اشاره به اینكه در بی  از  آبخیزداری و مباجع ها،لنگل سازما  داریآبخوا   و سی ب كنتبل دفتب مدیبكل -پور ابوالقاسم حسین 

 هایفعالیت ان ا  ببای محیطي شبایط گوید: در مناطق لنوبيهای آبخیزداری البایي شده است، ميهزار نقطه از كشور فعالیت 10

 وقفه ای اد س ت بارا  و ببف بارش و هوا سبمای كشور  سبدسیب مناطق از جعدادی در چباكه است فباهم نقاط سایب از بی  آبخیزداری

های مختلفي از لمله هبمزگا ، فارس، كبما  و سیستا  و بلوچستا  ببخي از در استا  .است شده آبخیزداری هایپبوژه  البای در

 به هاآ   نفوذ و مناطق این در سی ب ح م كاه  در موثبی نق  قطعا كه داری به اجما  رسیده استهای آبخیزداری و آبخوا  پبوژه

های آبخیزداری و زده مسا د شود جا این پبوژهما منتظب هستیم كه شبایط محیطي در مناطق سیل حا ب حال در. اندداشته  زمین

 .ها را ا    كنیمداری را مورد ببرسي قبار دهیم و ا داد و ارقا  كارایي و اثببخشي آ آبخوا  

داری در های آبخیزداری و آبخوا  كارایي پبوژهها، مباجع و آبخیزداری درباره داری سازما  لنگلمدیبكل دفتب كنتبل سی ب و آبخوا  

ب و سی ب را از اهای پخ  سی ب جوانستند  بیت رواندهد كه پبوژهها نشا  ميدهد: ارزیابيهای فبوردین ماه كشور جو یح ميسیل

ب فبوردین استا  طور مشخص در سی درصد سی ب و خسارا  آ  را كاه  دادند و به 80به دو كاه  دهند. این یعني جا  10

 .كاه  دادند 2.۶7به  10.14های پخ  سی ب  بیت سیل را از لبستا  پبوژه

 دیگبی حو ه در و شده ان ا  آبخیزداری  ملیا  هاآ  از یكي در كه پایلو  های آبخیزها در حو هپور ارزیابي ایستگاهبه گفته حسین 

 33داری در های آبخیزداری و آبخوا  دهد كه فعالیتنگبفته است نشا  مي صور  آ  در اقدامي هیچ كه - شاهد حو ه  نوا  به -

 كاه  مث ت اثب با را سیل به مببوط فاكتورهای جمامي نیز مواقع درصد ۶7 در و شودمي سی ب گیبیشكل از مانع درصد مواقع

 دهد همچنین زما  جمبكز درصد كاه  مي ۵0جا  متوسط طوربه را سی ب ح م و ببابب 7 جا را سیل اوج »دبي« مثال طور به. دهدمي
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 .دقیقه افزای  پیدا كبده است 18داری جا سی ب نیز با البای  ملیا  آبخیزداری و آبخوا  

های فبوردین ماه سیلكند: بعد از ها، مباجع و آبخیزداری در ادامه جصبیح ميزما  لنگل سا داریآبخوا   و سی ب مدیبكل دفتب كنتبل

داری و پخ  سی ب در  بصه های آبخوا  ها البای طبح امسال هشت طبح لدید ببای كنتبل سی ب جدوین شد كه یكي از آ 

 مناطق لزو كه بحباني و ممنو ه هایدشت  به مشبف های آبخیزمیلیو  هكتار از حو ه 11های كشور است. بب این اساس در آبخوا  

 طبح این ببای الز  منابع جا است شده ارائه كشور گیبجصمیم مبالع به و جدوین و بینيپی  سی ب پخ  ببنامه تندهس نیز خیزسیل

 .یابد اختصاص

روستا و آبادی در معبی جهدید سیل هستند. از این رو  8۶00شهب كشور و  4۵0گوید: در حال حا ب بی  از پور در ادامه ميحسین 

های لمعیتي شهبی و روستایي كشور جدوین و به سازما  مدیبیت بحبا  جحویل كاه  مخاطبا  سیل ببای كانو طبح آبخیزداری و 

 .داده شده است

داری از سوی خیبا  به  نوا  یک امب نیک لزو امور خیبیه های آبخیزداری و آبخوا  وی در پایا  با بیا  اینكه خوش ختانه فعالیت

داری ببای مبد  دارد. در های آبخیزداری و آبخوا  ود خیبا  به این مو وع نشا  از اثببخشي فعالیتشود، اظهار كبد: ورمحسوب مي

 .جوانند در حوزه آب و آبخیزداری به  نوا  یک امب خیبیه مشاركت كنندهایي روبه رو است خیبا  ميشبایطي كه كشور با محدودیت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ادامه خبر  لینک خ ب 
 سی بمدیبیت  مو وع  

 خ بگزاری دانش ویا  ایبا  )ایسنا( من ع 

 28/10/1398 جاریخ خ ب 

 بازگشت به فهرست 

 

 

 

https://www.isna.ir/news/98102821152/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%A2%D8%B3%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D9%87%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C%D9%85
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یترین اخبار کوتاه داخل مهم  

 (1398دی   1)  درصدی ورودی آب به سدهای کشور  21کاهش 

مدیب امل شبكت مدیبیت منابع آب ایبا ، م موع ورودی به سدهای كشور طي سه ماه ابتدایي سال آبي لاری را حدود هفت میلیارد 

درصد  21میلیو  متبمكع ي سال گذشته، حدود  900ودی هشت میلیارد و متبمكعت ا    كبد و گفت: این میزا  در مقایسه با ور

ها ها در سطح كشور از افزای  ببخوردار بوده، اما پباكن  بارشها جصبیح كبد: با ولود اینكه بارندگيرسوليحاج كاه  داشته است.

وی با بیا  اینكه در سه ماهه . االجب از میانگین هستیمها بها شاهد بارش زیب میانگین و در ببخي استا یكسا  ن وده و در ببخي استا 

درصد  2۵ایم، ا افه كبد: به طور كلي در این سه ماه بب اساس آمار نبمال بایستي نزوال  لوی مناس ي داشته  98-99اول سال آبي 

متب در میلي 88خوش ختانه اكنو  شاهد بارندگي متب است و میلي ۶3نزوال  یک سال آبي را دریافت كنیم كه این  دد در حال حدود 

 43مدیب امل شبكت مدیبیت منابع آب ایبا  اظهار كبد: این میزا  بارندگي نس ت به دوره مشابه بلندمد  حدود  .سطح كشور هستیم

 .صد كاه  را شاهد هستیمها استثنا بود، جنها حدود پنج دردرصد افزای  داشته و نس ت به سال آبي گذشته كه در زمینه میزا  بارش

 (1398دی   2)  مینیزتشریح آخرین وضعیت منابع آب زیر

دشت دارای و عیت بحباني  389دشت كشور هم اكنو   ۶09مدیب امل شبكت مدیبیت منابع آب ایبا  با جاكید بب اینكه از میا  

ها در پاسخ رسوليحاج .میلیارد متبمكعت رسیده است 130زیبزمیني به بی  از  مخاز  آب میزا  كسبیهستند، گفت: در حال حا ب 

های زیبزمیني در كشور، گفت: بب اساس ها و سفبههای مناست سال آبي گذشته بب به ود و عیت دشت به سوالي م ني بب جاثیب بارندگي

دشت كشور نس ت به مد  مشابه  90سابقه سال گذشته مولت شده حدود های بيبارشهای صور  گبفته مشخص شد كه ببرسي

سال گذشته از شبایط منفي و افت سالیانه جباز آب زیبزمیني خارج شوند، اما مو وع خارج شد  دشت از و عیت بحباني، یک فبآیند 

 .شودبب بوده و با یک سال بارندگي ل با  نميزما 

 (1398دی   9) میلی متر باران از ابتدای سال آبی در گلستان 113بارش  

های شبكت در استا  گلستا  بب م نای ایستگاه1398آذر  30لغایت  1398ای گلستا  گفت: از اول مهب مدیب  امل شبكت آب منطقه

 17متب است، میلي 13۵است كه نس ت به آمار بلندمد  كه میلیمتب بوده  113ای، مقدار متوسط بارندگي ج معي در استا  آب منطقه

ر د اجبك بلندمد ، به نس ت كاه  درصد1۶  مهندس  لي نظبی افزود: بباین اساس در حو ه گبگانبود دهد.درصد كاه  نشا  مي

درصد كاه  نس ت  12 درصد افزای  نس ت به بلندمد ، نكارود  لیا 12سو درصد كاه  نس ت به بلندمد ، قبه 43استا  گلستا  

گیبی شده در وی افزود: همچنین رواناب اندازه دهد.درصد افزای  نس ت به بلندمد  را نشا  مي ۵9خلیج گبگا   به بلندمد  و

درصد كاه  را نس ت به دوره آمار  27در حو ه گبگانبود  درصد كاه  و 14سو های مهم استا ، در حو ه قبههای رودخانهسبشاخه

 89 مق استا  در مقایسه با دوره آماری درازمد  حدود های كممهندس نظبی بیا  كبد: ذخیبه آبخوا  دهد.نشا  ميبلندمد  

  میلیو  متب مكعت كاه  داشته است. 2۵های  میق حدود در آبخوا  میلیو  متبمكعت افزای  و

 (1398دی  18)  المللی آبیاری و زهکشیبرگزاری بیست وچهارمین کنگره بین

المللي آبیاری و زهكشي و ، گفت: بیست و چهارمین كنگبه بین"نبگس ظهبابي"به گزارش ش كه خ بی سازما  آب وببق خوزستا ، 

هفتاد و یكمین ال س ساالنه هیئت البایي با مو وع »نوآوری و جحقیق در مدیبیت آب كشاورزی ببای دستیابي به اهداف جوسعه 

وی با بیا  این كه در حاشیه بیست و چهارمین  .شد خواهد ببگزار استبالیا سیدني شهب در 1399 مهبماه ۶ جا شهبیورماه 31 پایدار« از

مقاله ببجب كه به صور  پوستب ارایه شده باشند لوایز  2مقاله ببجب كه به صور  شفاهي و  3المللي آبیاری و زهكشي، به بینكنگبه 

 دالر و  2۵0و  ۵00، 1000شود جصبیح كبد: لوایز در نظب گبفته شده ببای نفبا  اول جا سو  مقاال  شفاهي به جبجیت نقدی اهدا مي

 

http://news.moe.gov.ir/News-List/50845
http://barghab.ir/fa/news/%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AD-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%A8-%D8%B3%D8%B7%D8%AD%DB%8C-%D9%88-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C
http://barghab.ir/fa/news/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4-113-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://barghab.ir/fa/news/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87-%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
http://barghab.ir/fa/news/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87-%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
http://barghab.ir/fa/news/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87-%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
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ای آبیاری و زهكشي خوزستا ، از رئیس كمیته منطقه .دالر خواهد بود 2۵0و  ۵00به صور  پوستب به جبجیت  ببای مقاال  ارائه شده

المللي آبیاری و زهكشي خ ب داد و افزود: اهدای لایزه به ببندگا  مقاال  ببجب دانش ویي در حاشیه بیست و چهارمین كنگبه بین

 .های زیب مبالعه فبمایندنگبه و مو وع مقاال  مي جوانند به نشاني  قمندا  ببای كست اط  ا  بیشتب در خصوص ك

 www.icid2020.com.au  

 www.icid2020.com.au/student-awards 

 (1398دی   22)  درصد حجم مخازن سدهای بزرگ هرمزگان آبگیری شد  75

ای استا  هبمزگا  در بازدید از سدهای شمیل، نیا  و استق ل میناب اظهار داشت: با مدیب امل شبكت آب منطقه  ،"هوشنگ م یي"

میلیو  متب مكعت  9۵ نوا  بزرگتبین سد استا  با ح م جوله به سامانه بارشي اخیب مخاز  سدهای استا  از لمله استق ل میناب به 

میلیو  متب مكعت ا     ۵1ح م آب ذخیبه شده در سد شمیل و نیا  ق ل از وقوع سی ب را  م یي، میزا  جاكنو  آبگیبی شده است.

میلیو  متب مكعت به  27وی با اشاره به اینكه جاكنو  مقدار  درصد از مخز  این سد آبگیبی شده است.7۵كبد و گفت: هم اكنو  

میلیو  متب مكعت  ۵0د ستا  بشاگبد، سد لگین پس از حدوهایي شدید در شهبدر پي بارش: ح م این سد ا افه شده اظهار داشت

میلیو  متب مكعت است، افزود: سد لگین آب آشامیدني  210م یي با اشاره به اینكه ظبفیت مفید سد لگین  ریز كبد.آبگیبی، سب

 كند.ميهكتار زمین كشاورزی این منطقه را جامین  ۵00هزار و  3های لاسک و بشاگبد و آب موردنیاز شهبستا  

 (1398دی   23) میلیون مترمکعب آب غیرمجاز درتهران  3۰مصرف ساالنه 

ها بیشتب این انشعاب ،هزار رشته است 12های غیبم از در این استا  سالیانه نژاد اظهار داشت: میانگین جعداد انشعابمحمدر ا كبمي

هزار  10او با اشاره به اینكه از ابتدای سال جاكنو   .شوددر شهبهای پیبامو  استا  و در امور ساخت و سازهای غیبم از استفاده مي

 ماميج و هزار انشعاب غیبم از دیگب نیز شناسایي شده  12انشعاب غیبم از شناسایي و به ش كه آب این استا  پیوسته است، افزود: 

ببداری آبفای استا  معاو  نظار  بب بهبه .كنند جكلیف و جعیین آنها و عیت به نس ت جا اندشده بسیج شبكت این مببوط واحدهای

ها با ث آلودگي ش كه كند، گفت: این انشعابرساني خسار  وارد ميهای غیبم از آب به جاسیسا  آبجهبا  با اشاره به این كه انشعاب

او جاكید كبد: در صور  مشاهده انشعاب  .شودشكستگي، كاه  فشار آب در ش كه و جبویج اسباف آب بین سایب مشتبكا  ميجوزیع، 

ببداری آبفای استا  جهبا  ا افه كبد: معاو  نظار  بب بهبه .شودغیبم از، این انشعاب از مدار خارج شده و به ش كه شهبی متصل مي

درصد ح م كل آب كشور را شامل  2۵شود كه حدود و  متبمكعت آب در استا  جهبا  جصفیه ميمیلی 41۶ساالنه یک میلیارد و 

 .شودهزار لیتب در ثانیه در استا  جهبا  آب مصبف مي ۵2نژاد در روزهای اوج مصبف )جابستا ( حدود به گفته كبمي .شودمي

 (1398دی   24)  کشت ملی آماده استسند الگوی  

امنیت  و ده دادیم 1393سبپبست وزار  لهاد كشاورزی در مباسم گبامیداشت كشاورزا  نمونه سال رونق جولید، اظهار كبد: در سال 

بی  ها داریم، های مختلف مثل آب و جحبیممشك جي كه در حوزهولود با كنم رسانیم، اال  ا    ميدرصد مي 80غذایي كشور را به 

های آجي باید خودكفا شود. جولید شیب باید ا افه گفت: باید گند  خودكفا بماند و لو در سال  اس كشاورز  ایم.بده از این مقدار را رد ك

ببگبدد.  ظم لدی ببای حل مشكل روغن  9۶مبغ و ماهي باید به اندازه نیاز جولید شود. جولید شكب به ق ل از سال شود. مبغ، جخم

درصد ببسد. وی به حوزه دیم در كشاورزی اشاره و خاطبنشا  كبد: در  ۵0وداكتفایي ما باید به داشته باشیم. ظبف پنج سال آینده خ

های لدید در دو دامداری مورد جولید شیب و گوشت و وابستگي به یون ه مشكل داریم. پكی ي ببای اص ح مدل  لوفه با جاكید بب  لوفه

های  به سند الگوی كشت ملي اشاره كبد و گفت: این سند آماده الباست صح تسبپبست وزار  لهاد كشاورزی در . ای اد شده است

ها از رفت از این نابسامانيو خانواده كشاورزی نیز باید آماده همكاری باشند. از دولت و م لس خواه  دار  ساختارهایي ببای ببو 

 .طبیق این الگوی كشت پی  ب بند

http://www.icid2020.com.au/
http://www.icid2020.com.au/student-awards
http://news.moe.gov.ir/News-List/51051
http://barghab.ir/fa/news/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%B3%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%85%DA%A9%D8%B9%D8%A8-%D8%A2%D8%A8-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.isna.ir/news/98102418552/%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.isna.ir/news/98102418552/%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.isna.ir/news/98102418552/%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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 ( 1398دی   52)  ایمطوط قرمز مصرف منابع آب عبور کردهاز خ

 بی  ایبا  در كهدرحالي باشد درصد 40 متوسط مصبف آب در یک كشور باید حدود: ای ال بز گفتمدیب امل شبكت آب منطقه 

اینكه در استا  ال بز ن فیا  با بیا   .ایمكبده   ور قبمز خطوط از حوزه این در و كبده مصبف را خود آبي منابع درصد 80 از

سازی مصبف آب از مدارس اده قبار گبفته است، گفت: باید روند مصبف آب اص ح شود، فبهنگاستف مورد آبي منابع درصد 9۶ حدود

 و كیفي لحاظ از كه است هاآبخوا   از مصبفي شبب آب درصد 80 ن فیا  همچنین  نوا  كبد: در استا  ال بز حدود .آغاز شده است

 .است شد  جبوخیم حال در مبور به هاخوا   آب این شبایط كمي

 (1398دی   28)  متر رسیده است  2۰۰کرج به -های آب در دشت تهرانعمق چاه

های زیبزمیني استا  را داشتیم اما به دلیل سانتیمتب افت آب 80ای ال بز گفت: ما هب سال حدود مدیب امل شبكت آب منطقه

سانتیمتب رسید؛ این نشا   10ها صور  گبفت، این افت به آبجي كه ببای استفاده بهینه از روا  های سال گذشته و اقدامابارندگي

هایي كه در خصوص خسار   داوود ن فیا  .ها را ن ا  دادجوا  آبخوا  بخشي منابع آب زیبزمیني ميدهد كه با البای طبح جعادلمي

های های آب هم گفت:  مق چاهوارد شده است به خصوص افزای   مق چاه های اخیب بب اثب ببداشت آب به منابع زیبزمینيطي سال

جوا  گفت این متب است اما چیزی كه مي 200كبج -ها در دشت جهبا های مختلف استا  متفاو  است مث ً  مق چاهآب در دشت 

 21به  نوا  نمونه در نظبآباد جا های گذشته با ث فبونشست زمین شده است كه در اكثب نقاط استا  ببداشت از منابع در سال

های استا  به های مولود، آبخوا  ایم؛ در هب حال به طور كلي مطالعا  نشا  داده كه با البای ببنامهسانتیمتب هم فبونشست داشته

 .جعادل خواهد رسید

 (1398دی   29)  درصد است  25مصرف آب از منابع تجدید پذیر در کردستان  

درصد بوده كه نس ت به  2۵ای استا  كبدستا ، گفت: مصبف آب از منابع ج دیدپذیب در استا  كبدستا  مدیب امل شبكت آب منطقه

 بخ   ا اشاره به درصد مصبف از آب ج دیدپذیب در حوزه آببیز استا ، بیا  كبد: در استا كامبا  خب  ب .میانگین كشوری پایین است

وی  نوا  كبد:   وه بب شهب سنندج و  .شودمیلیو  متب مكعت مصبف مي 144  و شبب میلیو 71 صنعت میلیو ، 8۵2 كشاورزی

پذیبی لدی شوند و این امب س ت آسیتیبزمیني جامین آب شبب ميها از طبیق منابع آب زشهبهای سقز و بانه جمامي شهبستا 

  .جامین آب شبب به لحاظ كمي و كیفي شده است

 (1398دی   29) ها در استان کرمان نسبت به مدت مشابه سال گذشته آبیبرابری میزان بارش 3افزایش 

های استا  كبما  در سال آبي لاری اظهار كبد: این میزا    بارشبا اشاره به میزامدیبكل هواشناسي استا  كبما  ، "جورج لدیدی"

وی  .میلیمیتب بوده است كه در مقایسه با سال گذشته حدود سه ببابب شده است 94.۵دیماه سال لاری به میزا   27ها جا جاریخ بارش

 39میانگین بارندگي شهب كبما  حدود  اظهار كبد:درصد افزای  داشته است  10۶ها نس ت به دوره بلندمد  با بیا  اینكه این بارش

 .درصد افزای  داشته است ۵۶میلیمتب بوده است كه این میزا  بارندگي نس ت به آمار مشابه سال ق ل حدود 

 (1398دی  3۰) میلیون مترمکعب آب از حوضه آبریز به سمت دریاچه ارومیه  7۰۰رهاسازی  

افزود: ط ق ببرسي كارگبوه ملي ن ا  دریاچه ارومیه  مدیب دفتب استاني ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربای ا  غببي ،فبهاد سبخوش

سدهای حو ه آببیز دریاچه ارومیه به سمت دریاچه رهاسازی شود كه طي میلیو  متبمكعت آب از  700، 99_98مصوب شد سال 

وی با اشاره به و عیت دریاچه ارومیه افزود:  .شودللسه ببگزار شده منابع و مصارف آنها نیز مشخص شده و بزودی این مصوبه اب غ مي

با مد  مشابه سال گذشته افزای  یک میلیارد و میلیو  متبمكعت آب دارد كه در مقایسه  430میلیارد و  3در حال حا ب دریاچه 

  2828وسعت دریاچه ارومیه در حال حا ب و  میلیو  متبمكع ي داشته و نس ت به اول مهبماه سال لاری جغییبی نداشته است ۶80

 

https://www.isna.ir/news/98102519873/%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%A8-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%85
https://www.isna.ir/news/98102821136/%D8%B9%D9%85%D9%82-%DA%86%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AC-%D8%A8%D9%87-%DB%B2%DB%B0%DB%B0-%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.isna.ir/news/98102922470/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A2%D8%A8-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DB%B2%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.isna.ir/news/98102922075/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D9%87
https://www.isna.ir/news/98103023222/%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DB%B7%DB%B0%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%85%DA%A9%D8%B9%D8%A8-%D8%A2%D8%A8-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D9%88%D8%B6%D9%87-%D8%A2%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%86%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%87
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اشاره به رهاسازی از سدهای وی با  .كیلومتب افزای  داشته است ۶77كیلومتب مببع است كه در مقایسه با مد  مشابه سال گذشته 

میلیو  متبمكعت به اجما  رسیده  ۶9استا  به سمت دریاچه ارومیه از اول دی ماه جصبیح كبد: رهاسازی از سد شهید كاظمي به میزا  

 .است ان ا  حال در میلیو  متبمكعت به سمت دریاچه ارومیه 4۵ولي رهاسازی از سد شهبچایي با 

 (1398 دی 3۰)  ها در سیستان و بلوچستانهزار درصدی بارش  3رشد بیش از 

های رخ داده از ابتدای ها در كشور بیانگب آ  است كه بارندگي: روند بارشگفتآب و آبفای وزیب نیبو معاو   "قاسم جقي زاده خامسي"

 .اندهای كمي را ج ببه كبدهآبي درگیب هستند و مناطق پبآب بارندگيبیشتب در مناطقي بوده كه با كم دی ماه 30 لاری جاسال آبي 

ها نس ت به پارسال گونه است كه در استا  سیستا  و بلوچستا  میزا  بارش  های رخ داده در پنج استا  به اینوی ادامه داد: بارندگي

درصد، خباسا  لنوبي  239درصد، در استا  كبما   ۵20ها درصدی است و در استا  هبمزگا  رشد بارش 300دارای رشد سه هزار و 

ها بیشتب با است كه این استا درصد رشد بارش دارند و این درحالي 11و  100هم به جبجیت  های فارس و یزددرصد و در استا  13۵

هایي كه از و عیت آبي به نس ت بهتبی ها در استا  خاطبنشا  كبد: میزا  بارندگيمعاو  آب و آبفای وزیب نیبو  .آبي درگیب هستندكم

درصد، چهارمحال و بختیاری  ۵4درصد، گلستا   ۵7ای كه در استا  خباسا  شمالي ببخوردارند با رشد منفي روببو شده است به گونه

 غببي آذربای ا  درصد، 48درصد، كبدستا  ۵1انشاه درصد، كبم 4۶درصد، كهگیلویه و بویباحمد 41درصد، آذربای ا  شبقي  ۵4

 .انددرصد نس ت به سال گذشته كاه  بارندگي داشته ۵1درصد و خوزستا  4۵
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بازگشت به فهرست 

 

 
 

 

http://news.moe.gov.ir/News-List/51335
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 باران بیشتر و برف کمتر یعنی افزایش خطر سیالب
زموواني كووه انوود ، نشووا  دادهی بی  از دو دهه در غبب ایوواال  متحوودههابا ج زیه و جحلیل دادهدانشگاه استنفورد دانشمندا  

كنوود یابد كه این امب مشووخص ميها به صور  نمایي افزای  مياندازه سی ب ،بارندها در قالت بارا  ميبخ  بزرگي از بارش

جواند در یک لها  گب  با مقدار ببف كووم كه چگونه خطبا  سی ب مي

 201۶جووا  1980حوووزه آببیووز از سووال  400ببرسي بی  از  جغییب كند.

شوووند های زمسووتاني كووه بووا بووارا  ای وواد ميدهد كه سی بنشا  مي

ببابب بزرگتب از آنهایي باشووند كووه بووا ذوب شوود   ۵/2د بی  از جواننمي

زموواني كووه بخوو  آیند. محققین همچنین دریافتند ها به ولود ميببف

بووه صووور  ها انوودازه سووی ببارنوود ها در قالت بارا  ميبزرگي از بارش

ایوون  افووزای  یافتووه اسووت. ،در مقدار بووارا ها با نبخ سبیعتبی از افزای  ، بدین معني كه اندازه سی بیابدنمایي افزای  مي

س ت جغییبا  در اندازه  جوانسته است --حتي بدو  جغییباجي در مقادیب بارش --دهند كه گب  شد  به جنهایينتایج نشا  مي

گتووبی ای بزرهها كه در قالت بارا  مي بارند س ت سی بآید بخ  بزرگتبی از بارش لیبغم اینكه به نظب مي ها شود.سی ب

درصوود  100كند كه بارا  و اندازه سی ب ارج اط غیبخطي دارند. ببای مثال، طوفاني بووا مشخص مي شوند، اما پژوه  لدید

 33درصد بارا  دارد، اما محققووین دریافتنوود كووه سووی ب متوسووط  80درصد بارش مایع بیشتب نس ت به طوفاني با  2۵بارا ، 

 كنند.ها با نبخ سبیعتبی از افزای  در بارش مایع رشد ميدرصد بزرگتب است، بدین معني كه سی ب

 نیازهای زیرساختی آتی 

د بلكووه بایوود سووپب و نوو مخاز  را مطلع سازد كه نه جنها الز  است من ووع آب منطقووه را حفاظووت كن جواند مدیبا این نتایج مي

ای روزانووه از بخوو  استفاده از مقادیب لبیووا  روزدخانووهحوزه آببیز را با  410محققین جعداد  د.نحائلي ببای سی ب فباهم كن

ای ارزیابي كبدند جا بزرگتبین رویدادهای بارشي و مد  زما  بزرگتبین لبیووا  رودخانووهشناسي ایاال  متحده مطالعا  زمین

ده یووا بووه دن ووال هووب را جعیین كنند. آنها سپس این رویدادها را با مقایسه مقدار بارا ، ببف و ذوب ببف كه من ب به سی ب ش

موودیبا  آب كووه دربوواره خطووبا  گیووبی جصوومیممطابق نظب محققین، این نتایج بووبای  رویداد آمده را ج زیه و جحلیل كبدند.

رود گب  شد  و جغییبپذیبی مداو  در مقدار كل بارش را ج ببه كننوود، بلندمد  سی ب به خصوص در مناطقي كه انتظار مي

ایاال  متحده متمبكز كنند زیبا سدها و مخاز   منطقه غبب های خود را بب رویببرسي ژه مایلنداین پبومفید است. محققین 

یكساني لهت ذخیبه آب ببای فصل خشک و نیز كنتبل سی ب در طول فصل جب استفاده شده است، و ببف نقوو  مهمووي در 

 هب دو فصل دارد.

   ادامه خبر                 لینک خ ب

   سی ب  مو وع  

   https://www.sciencedaily.com من ع  

   27/01/2020 خ ب  جاریخ  

 بازگشت به فهرست 

 

  

https://www.sciencedaily.com/releases/2020/01/200127134811.htm
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 پیش متکی به آب زیرزمینی ناپایدار است تجارت غذای ایاالت متحده امریکا بیش از 
 سوواالنه همچنووا كه  لیبغم ولود جقا ای بسوویار زیوواد داخلووي،  است لها  در كنندهیک صنعت هدایت در امبیكا كشاورزی

رود، گی س به ژاپوون، سوو دهای میوووه بووه كند. دانه سویا به چین ميمیلیارد دالر از محصوال  زرا ي را صادر مي 140حدود 

 دا.كانا

ایوون محصوووال  بووه كووه ببخووي از  دهدنشا  مي مطالعه لدید

. ببای رشد این محصوال  كشوواورزی اندی وابستهناپایدار منابع

 ای از آب كشوواورزی كشووورشود، و سهم فزایندهآب مصبف مي

شووود كنتبلي از منابع آب زیبزمیني اسووتخباج ميبطور غیبقابل

 اسووتفاده .پایین آمد  سطح آب زیبزمیني شده اسووت با ثكه 

 زماني كه آب ببداشت شدهبخصوص از آب زیبزمیني  درازمد 

ق بارا  آ  از طبی و جغذیه از یک آبخوا  بیشتب از مقدار ورودی

 است. قابل اطمینا های مصنو ي است، ناپایدار و غیبیا روش

. سازی كننوودكميرا  كشاورزیآبیاری  ناشي ازكسبی آبخوا  كبدند جا  ج شیک جیم جحقیقاجي به سبپبستي دانشگاه ایلینویز 

آب زیبزمینووي  ای از ایووننشا  دهند كه میووزا  قابوول م حظووهخواستند مگا  كونار، نویسنده اصلي این جحقیق گفت آنها مي

ند دریابند كووه چووه مقوودار آب خواستشود. همچنین ميببای پبورش ذر ، گند ، پن ه، و دیگب محصوال  استفاده مي ناپایدار

 شود.در ج ار  غذای داخلي لا دارد و چه مقدار صادر ميزیبزمیني 

نوود. آنهووا هووای ج ووار  غووذا در سووطح كشوووری جبكیووت كبدهای كاه  سطح آب زیبزمیني را با دادهكونار و همكاران  داده

شووده داخلووي درصوود در محصوووال  فبوخته 32 ناپایوودار، استفاده از آب زیبزمیني 2012و  2002های دریافتند كه بین سال

 درصد بود. 38افزای  یافته است. این افزای  ببای محصوال  صادرشده 

جوانوود ها ميد. ببداشووتوشوو مي هبودلدچار كسبی با این شبایط ، در نظب گبفته شوداگب آب زیبزمیني مثل یک حساب بانكي 

درصووورجیكه  آب زیبزمینووي در مووورد شووود.بی  از حد خالي موويرسد كه حساب بانكي ها باشد، اما زماني ميبی  از ان اشت

در  یياما خطبا   وود  جوانووا كندای اد ميو درآمد مزر ه  آببسانيمحلي ببای اكوسیستم،   واقت چنین شبایطي پی  بیاید،

   .دارد یبجأث یزآ  محصوال  ن یدارا خب بب روی یبزمینيز یهاكاه  آب یلبه دل یندهآ یازهایرفع ن

جولیوودا  كشوواورزی كووه  ای پمپاژ فیزیكي یا اقتصادی ببسوودهوقتي كه پمپاژ آب زیبزمیني به محدودیت »معتقدند محققین 

خطباجووي كووه زن یووبه جووامین  دركبنووابباین ، نهایت غیبممكن خواهد شدوابسته به استفاده از آب زیبزمیني ناپایدار است در 

بسوویار مهووم  كنوود،احتمالي جولید محصوال  در این منوواطق جهدیوود موويكاه   با را الملليمحصوال  كشاورزی داخلي و بین

 .« است

در داخوول فبوختووه زی اگبچه ایاال  متحده امبیكا صادركننده بزرگ محصوال  كشاورزی اسووت، امووا اغلووت جولیوودا  كشوواور

در محصوالجي كه داخل ایاال  متحده دادوستد شدند ولود داشووت.  2012آب زیبزمیني ناپایدار در سال شوند. نود درصد مي

 این جحقیق دریافت كه آب زیبزمیني ناپایدار در محصوال  زرا ي كه در داخل كشور استفاده شدند معادل ح م كل دریاچه  
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 از نشا  دادنوود كووه اسووتفادههای مببوط به ج ار  ببرسي دادهاین جیم جحقیقاجي با  بزرگتبین مخز  سطحي كشور بود.، 1مید

 دهد.دست مزارع را جحت جاثیب قبار ميناپایدار چگونه پایینمنابع آب 

اروپا و امبیكا بودند. یک دهه بعد، آسوویای شووبقي سووهم خبولووي  ،ج اری كالیفبنیا اصلي ، شبكای2002در سال  ببای مثال،

فبنیا را بلعید. شبكای ج اری به طور غیبمستقیم در معبی خطبا  كاه  سطح آب زیبزمیني قبار گبفتنوود، بووه یكالصادرا  

 كبد.به نقطه شكست رسید و جولید باید كاه  پیدا مي مخاز كه كسبی  زمانيخصوص 

شناسي ایاال  متحده امبیكووا، بووا زمینسازما  . بباساس مطالعه دارد خوانيبا دیگب روندهای ملي آب هم های این جحقیقیافته

ایاال  متحده در حال كاه  است، اما ببداشت از آب زیبزمیني ببای آبیاری جووا های در جمامي بخ اینكه جقبی ا ببداشت آب 

 است.افزای  یافته  201۵و  2010های درصد بین سال 1۶

 های اصلي، افزای  یافت.  افت سطح آب زیبزمیني ببای آبیاری در چارچوب زماني این جحقیق، به خصوص در آبخوا 

بزرگتبین افت سطح آب زیبزمیني را حساب كبدنوود و آ  را بووه  نوووا  افووت بووه ازای واحوود جولیوود  ردپایمحققین همچنین 

قا ده است كه با ووث آب روستایي بسیار بيمصبف  كه  لت آ  بود ردپا نبیشتبی دارای آریزونا كشاورزی جعبیف كبدند. ایالت

اند كه نیاز به الزامووا  ایالت در حال حا ب به سباغ و ع قوانیني رفتهاین . قانونگذارا  است شده های آبخوا افت شدید سفبه

 خواهد داشت. جبسختگیبانه را های مصبف آبپای  و گزارش

 

 

 

 

 

 

 

 
   ادامه خبر                 لینک خ ب

   آب زیبزمیني مو وع  

   https://www.circleofblue.org من ع  

   23/01/2020 خ ب  جاریخ  

 بازگشت به فهرست 

 

  

 

 
1 Mead 

https://www.circleofblue.org/2020/world/u-s-food-trade-increasingly-leans-on-unsustainable-groundwater/
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 های مناطق خشک شود تواند سبب اثرات غیرمنتظره بر اکوسیستم تغییر اقلیم می 

یابد، جغییووبا  غیبمنتظووبه در یابد كه همانطور كه سطح خشكي به دلیل جغییب اقلیم افزای  ميجحقیقي ببای اولین بار درمي

سووطح  %41خشک كبه زمین را ببرسي كووبد، كووه  شود. این جحقیق اكوسیستم مناطقدیده ميهای مناطق خشک سیستماكو

 پوشاند و محل سكونت حدود یک سو  لمعیت لها  است.لها  را مي

ایوون مطالعووه بووبای اولووین بووار 

دریافت كه همانطور كه خشووكي 

های یابد، اكوسیسووتمافزای  مي

منووواطق خشوووک دسوووتخوش 

ای از جغییووووووبا  م مو ووووووه

شود. این امب ابتدا غیبمنتظبه مي

منووتج بووه كوواه  شوودید در 

ظبفیووت گیاهووا  بووبای لووذب 

كببن از هوا، و به دن ال آ  س ت 

 شود.  امه من ب به حذف پوش  گیاهي جحت خشكي بسیار و شبایط سخت ميكاه  اساسي حاصلخیزی خاك و در اد

بیني جغییووب اقلوویم اسووت، و من ووب بووه جغییووبا  جیم جحقیقاجي دریافتند كه افزای  در میزا  خشكي در ارج اط خطي با پی 

كند.این امب به دود ميشود كه ظبفیت آنها را ببای حفظ زندگي محهای مناطق خشک در لها  ميغیبمنتظبه در اكوسیستم

جوا  در یک محل خاص یافت، میزا  حاصلخیزی خاك، این خاطب است كه اقلیم به طور گستبده مقدار و نوع گیاهاني كه مي

ها و نیز كند. درك اینكه جغییبا  در شبایط اقلیمي چطور بب ارگانیسمو اینكه منظبه ط یعي منطقه چگونه است را جعیین مي

گذارد؛ نكته كلیوودی در ها وابسته است، مثل جولید غذا و بیومس، جاثیب ميكوسیستم و خدماجي كه به ارگانیسمبب فبایندهای ا

 اثبا  جغییب اقلیم بب اكوسیستم و لوامع است.كاه  بیني و فهم، پی 

هووای ج ببووي داده بزرگتبین م مو ه گبدآوری با، اسپانیا جیم جحقیقاجي به سبپبستي دكتب میگوئل ببدوگو، در دانشگاه الكانت

جوا  در منوواطق بیابوواني خشكي كه آ  را ميمیزا  گستبده  جغییبا های كلیدی چگونه در طول كه اكوسیستم ببرسي كبدند

جفوواو  پوشوو   ها، پبدازش و ج زیه و جحلیل شاخصكلمنت استخباج داده-كند. دكتب هبناندزدر سطح لها  یافت جغییب مي

شده در سطح لها  را ان ا  داد و به  نوا  نشووانگب بوواروری گیوواه در منوواطق خشووک نقطه جوزیع ۶0000 (NDVI) گیاهي

هووا را ارائووه داد و رونوود جشووخیص جغییووبا  استفاده نمود. او همچنووین ج زیووه و جحلیوول ارزیووابي كیفووي و ا ت ارسوون ي داده

 های سن   از راه دور استنتاج كبد.غیبمنتظبه را از طبیق داده

كننوود، ها جغییووب ميرویم چگونه این اكوسیستمجب پی  مي»هدف كار ما این بود كه دریابیم زماني كه به سمت مناطق خشک 

جب جب و خشک م در مناطق بیاباني خشک جا بهتب درك كنیم كه در آینده باید انتظار چه چیزی را داشته باشیم همانطور كه اقلی

 شود.«مي
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جغییب سبیع در اكوسیستم را در پاسخ به افزای  میزا  خشكي مشخص كبد، كه به  نوا  نس ت معكوووس این مطالعه سه فاز 

 گیبی شد.شود اندازهبین بارا  و نبخي كه آب از زمین به لو ج خیب مي

 های كلیدی این جحقیق   ار  بودند از:یافته

 ع و غیبمنتظبه اكوسیستم خواهیم داشت.افزای  یابد، جغییبا  سبی ۵/0در صورجي كه خشكي فقط مقدار اندك  •

 شود.آبي پب ميهای سازگار با شبایط بسیار خشک و بيكند و جوسط گونهمنظبه ط یعي جغییب مي •

دهد و نس ت به فبسووای  بسوویار حسوواس افزای  یابد، خاك ساختار خود را از دست مي 7/0در صورجي كه خشكي  •

 شود.مي

 گیبد.كند نیز جحت جاثیب منفي قبار مياساسي در حفظ  ملكبد اكوسیستم بازی ميهای خاك كه نق  ارگانیسم •

 افتد.های مفیدجب اجفاق ميها در مقابل ارگانیسمافزای  چشمگیبی در میزا  پاجوژ  •

جواننوود رشوود و نمووو شووود، گیاهووا  نميببسد، سیستم مختل مي 8/0در صورجي كه میزا  خشكي به فباجب از آستانه  •

 شود.و زمین به بیابا  ج دیل ميكنند 

كووه اقلیم از یكي یا چنوودین آسووتانه به دلیل جغییب  2100جواند جا سال زمین مي %20های اقلیمي، بی  از بینيبباساس پی 

 در این جحقیق شناسایي شد   ور كند.

های گویوود كووه اكوسیسووتممي های موواشده، زندگي از مناطق خشک حذف نخواهد شد؛ اما یافتهبینيی پ خشكي»با افزای  

ای را ج ببه كنند كه ظبفیت آنها را در جامین خوودما  اكوسیسووتمي، مثوول حاصوولخیزی آنها ممكن است جغییبا  غیبمنتظبه

 میلیارد نفب كاه  خواهد داد.« 2خاك و جولید بیومس، ببای بی  از 

ن به بیابا  را بووا اسووتفاده از سوون   از راه دور این پژوه ، امكا  جشخیص جغییبا  غیبمنتظبه و پای  چگونگي ج دیل زمی

 دهد.نشا  مي
 

 

 

 

 

 

 

 
   ادامه خبر                 لینک خ ب

   جغییب اقلیم مو وع  

   https://www.sciencedaily.com من ع  

   14/02/2020 خ ب  جاریخ  

 بازگشت به فهرست 

 

  

 

https://www.sciencedaily.com/releases/2020/02/200214161328.htm
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 ترین اخبار کوتاه خارجی مهم

New sensor provides better leak protection in buildings 

A new, battery-free sensor can detect water leaks in 

buildings at a fraction of the cost of existing systems. 

The tiny device, developed by researchers at the 

University of Waterloo, uses nanotechnology to power 

itself and send an alert to smartphones when exposed to 

moisture. By eliminating a battery and related circuitry, 

researchers estimate their sensor could be commercially 

produced for $1 each, about a tenth of the cost of current 

leak detection devices on the market. 

“One of the big issues related to water damage in 

buildings is that owners don’t install enough sensors 

because they are too expensive,” said George Shaker, an engineering professor at Waterloo. “The 

much lower cost of our sensor enables the deployment of many, many more to greatly improve 

protection.” Water leaks are the leading cause of property losses in apartments, offices and other 

buildings, resulting in expensive repairs and higher insurance premiums. The new sensor, which is 

smaller than a nickel at five millimetres in diameter, is comprised of stacked nanoparticles. When 

the nanoparticles get wet, a chemical reaction produces enough electricity to power a wireless radio 

and additional sensors to record environmental conditions such as temperature. 

The wireless radio and other sensors are on a circuit board packaged with the leak sensor in a box 

just three centimetres square. 

“We harvest the energy that is created when the sensor is exposed to water and that energy then 

powers the electronics to send an alert to the user’s cellphone via the internet,” said 

collaborator Norman Zhou, a professor of mechanical and mechatronics engineering. 

In addition to being cheaper, the new sensors are environmentally friendly, reset after use, can be 

installed in hard-to-reach places - including otherwise inaccessible areas during building 

construction - and require much less maintenance. 

 ها با حسگرهای جدیدتر نشتی آب ساختمانشناسایی راحت

جوووا  از آ  بووبای اند كووه ميكانادا در مطالعه اخیبشا  موفق به جوسعه یووک حسووگب نوووین شوودهو دانشگاه واجبل"پژوهشگبا  

  .ها استفاده نمودشناسایي نشت آب در ساختما 

ها را بووه راحتووي جواند نشتي آب در ساختما اند كه ميكند جوسعه داده مل ميپژوهشگبا  یک حسگب لدید كه بدو  باجبی 

كند و در صور  قبار گووبفتن در معووبی این دستگاه كوچک از فناوری نانو ببای جأمین انبژی خود استفاده مي .جشخیص دهد

 .كندهای هوشمند كارببا  هشدار ارسال ميرطوبت به جلفن

 دهووم یووک  حوودود كووهدالر یووک جواند با قیمووت زنند كه حسگب آنها ميارهای مبج ط جخمین ميباجبی و مد حذفمحققا  با 

 استاد مهندسي دانشگاه واجبلو گفت:  "بلورج شاك" .شود سازیج اری است، بازار در فعلي نشت جشخیص هایدستگاه هزینه

 

https://uwaterloo.ca/news/news/new-sensor-provides-better-leak-protection-buildings
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كننوود ها به اندازه كافي حسگب نصووت نميصاح ا  خانهها این است كه یكي از مسائل بزرگ مببوط به آسیت آب در ساختما 

كند كه بووه راحتووي آ  را زیبا این حسگبها بسیار گبا  هستند. هزینه بسیار پایین حسگب ما این امكا  را ببای افباد ای اد مي

 .خبیداری و از آ  استفاده كنند

 .شودمن ب به جعمیبا  هزینه بب و بسیار گباني مي ها است كهها، دفاجب و ساختما نشت آب  لت اصلي خسار  به آپارجما 

جب است، از نانوذرا  ان اشته جشكیل شده است. هنگامي كه نانوذرا  متب نیز كوچک لدید كه از نیكل به قطب پنج میليحسگب 

كنوود لید ميسیم و حسگبهای ا افي جوي بيیالكبیسیته كافي ببای جأمین انبژی رادیو ،شوند، یک واكن  شیمیایيخیس مي

 .جا شبایط محیطي مانند دما را   ط كنند

متب مببووع قووبار سیم و دیگب حسگبها بب روی صفحه مدار م هز به حسگب نشت آب در یک لع ووه فقووط سووه سووانتيرادیو بي

 .دارند

-  آب جولیوود موويحسگبها در م اور بفتنقبار گ ازكه ای ، استاد مهندسي مكانیک و مكاجبونیک گفت: ما انبژی"2نورمن ژو"

همووباه  هشوودار بووه جلفوونارسال و حسگب ببقباری ارج اط الكنبونیكي  آ  امكا  انبژی پس ازاین كنیم و آوری ميرا لمع شود

جواننوود ميزیست هسووتند و جب بود ، سازگار با محیطب ارزا حسگبهای لدید   وه ب .كندرا فباهم ميكاربب از طبیق اینتبنت 

 .های با دستبسي غیبمستقیم از لمله مناطق غیبقابل دستبسي در هنگا  ساخت و ساز نصت شونددر مكا 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بازگشت به فهرست 

 

 
2 Norman Zhou 
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 توان از گرما برای ذخیره انرژی تجدیدپذیر استفاده کرد؟چگونه می :شیمطلب آموز

ی انوبژی حاصول از های اخیب پیشبفت كبده است، همچنا  مشوكل ذخیوبههای ج دیدپذیب در سالهای مببوط به انبژیفناوریاگبچه 

 .شودهای مختلفي ببای حل این مسئله پیشنهاد ميها ولود دارد و روشآ 

كوببن شوده اسوت. اسوتفاده از منوابع انوبژی كمالمللوي بوبای هوا مولت فشوار بینوهای فسیلي بب و عیت ا طباری آبجأثیب سوخت

های اخیوب، هوای بوادی و خورشویدی هسوتند. در سوالكببن در مقیاس وسویع انبژیحا ب، بهتبین گزینه ببای جولید انبژی كمدرحال

اما یكي از مشوك   ها حاصل شده است؛ ببداری از این انبژیهای مببوط به بهبهی فناوریهایي هم در  ملكبد و هم در هزینهپیشبفت

بب ایون منوابعد دارای ی ببقي كه متكيجابد. ش كهنیز همیشه نمي خورشید وزد وها همچنا  باقي مانده است: باد همیشه نمياساسي آ 

شوود، يشود و ازآن اكه انبژی ج دیدپذیب در زما  موردنیاز جولید نمنوسا  باشد، ببای ای اد جطابق میا   ب ه و جقا ا دچار مشكل مي

هوای اصولي ایون حلرود. یكوي از راههودر مويانبژی گاهي به

سازی ببق در مقیاس بوزرگ اسوت. های ذخیبهمشكل، فناوری

كننود كوه ها با هدف ان اشت بوبق زمواني كوار مياین فناوری

كوه  ب ه بی  از جقا وا اسوت و سوپس آزادكوبد  آ  زماني

ش آ  است جقا ا بی  از  ب ه است. یكي از مشك   این رو

 .شودكه شامل مقادیب زیادی ببق مي

دلیل هووا بووهسووازی مولووود ماننوود باجبیهووای ذخیبهفناوری

ازای هوب واحود انوبژی بوبای ایون فباینود ی هنگفت بوههزینه

ی درصود از ذخیوبه 99حا ب، بی  از درحال مناست نیستند.

ای است كوه ببق در مقیاس وسیع دراختیار سدهای آبي جلم ه

خیبه یا جولید انبژی، آب را با استفاده از پمپ یا جوربین ببای ذ

خاطب نیازهووای كننوود؛ ال تووه بووهلا ميبووهبووین دو مخووز  لا

هووا در هایي از نظوب سوواخت آ لغبافیوایي خوواص، محوودودیت

سوازی های ذخیبهمناطق مختلف ولوود دارد. یكوي از گزینوه

ن ای اسووت. ایوو ی بووبق حبارجووي جلم ووهامیدواركننووده، ذخیووبه

سووال پووی  ارائووه شووده و  10فنوواوری نسوو تا لدیوود حوودود 

 .های آزمایشي در حال آزمای  استاكنو  در نیبوگاههم

كنود و ایون گبموا در ای ازطبیق ج دیل ببق به حبار  با استفاده از پموپ حبارجوي بزرگوي كوار ميی ببق حبارجي جلم هسیستم ذخیبه

شوود. شود. درصور  نیاز، گبما با استفاده از موجور حبارجي به ببق ج ودیل مين ذخیبه ميی داغي مانند آب یا شمخزني  ایق و در ماده

هوای هوا یوا موجوور خودروهوا یوا نیبوگاهرفتوه در یخچالكارهای جبمودینامیک و ط ق هما  اصول فیزیكي بهاین ج دیل انبژی با چبخه

 .كندحبارجي كار مي

های متعارفي هستند كوه های زیادی دارد. فبایندهای ج دیل  مدجا متكي بب الزا و فناورییتای مزی ببق حبارجي جلم هسیستم ذخیبه

هوا و ژنباجورهوای های حبارجي، كمپبسوورها، جوربیناند؛ مانند م دلطور گستبده استفاده شدهق   نیز در صنایع انبژی و فبایند انبژی به

 جوانند با  سازی ميطباحي و ساخت چنین سیستمي كاه  پیدا كند. مخاز  ذخیبهشود زما  موردنیاز ببای ببقي. این امب مولت مي
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های موذاب یوا قیمتي نظیب شن یا نمکمواد فباوا  و ارزا 

هوا، ایون موواد جهدیودی بوبای آب پب شوند. ببخ ف باجبی

روند. از مخاز  بزرگ نمک مذاب شمار نميزیست بهمحیط

هووای خورشوویدی متمبكووز نیبوگاهها اسووت كووه در سووال

هووای هووای انبژیشووود كووه یكووي از فناوریاسووتفاده مي

ی گذشوته، رشود سوبیعي ج دیدپذیبی است كه در دهوه

 .یافته است

ای ی ببق حبارجي جلم همتمبكز و ذخیبه انبژی خورشیدی

هوای كه نیبوگاههم دارند؛ اما درحاليهای زیادی بهش اهت

صور  ی نورخورشید بهخورشیدی متمبكز ازطبیق ذخیبه

كننود، گبما و سپس ج ودیل آ  بوه بوبق انوبژی جولیود مي

ا انوبژی یو  بوادی یوا خورشویدی كنند كه ممكن است از هوب من عوي نظیوبای ببقي را ذخیبه ميهای ذخیبه ببق حبارجي جلم هنیبوگاه

جووا  هوا را ميشودني هسوتند و آ ای بدو  جوله به لغبافیا در هب لایي نصتی ببق حبارجي جلم ههای ذخیبهنیبوگاه د.ای بیایهسته

ی انبژی ان وه ازنظب محل نصت با محدودیت موالوه های ذخیبهآساني جغییب مقیاس داد جا نیازهای ش كه را جأمین كنند. دیگب فناوریبه

هایي نیاز دارد كه در آ ، مخاز  آب بزرگي بتوا  احوداث كوبد. ها و درهای به كوهستا ی آبي جلم هند. ببای مثال، سیستم ذخیبههست

 .بب ولود غارهای زیبزمیني بزرگ استی انبژی با هوای فشبده نیز متكيذخیبه

چگالي انبژی بیشتبی دارد و در ح م معوین، انوبژی بیشوتبی ذخیوبه ای با سدهای آبي جلم های درمقایسهی ببق حبارجي جلم هذخیبه

ای ذخیبه شده باشد، از یک كیلوگب  متبی در نیبوگاه آبي جلم ه ۵00با یک كیلوگب  آبي كه در ارجفاع  نوا  مثال، درمقایسهكند. بهمي

ی مقودار معنا است كه ببای ذخیوبهابي كبد. این بدا جوا  بازیببابب ببق بیشتبی مي 10درله ذخیبه شده باشد،  100آبي كه در دمای 

 .شودمحیطي نیبوگاه كمتب ميمعیني از انبژی به فضای كمتبی نیاز است؛ بنابباین، جأثیبا  زیست

شووند و ميها با گذشت زما  جخبیوت كه باجبیحاليكنند؛ درای معموال چندین دهه كار ميی ببق حبارجي جلم هالزای سیستم ذخیبه

 .سال  مانت دارند 10جا  ۵های خودروهای ببقي فقط حدود بار  وی شوند. ناگفته نماند بیشتب باجبیباید چند سال یک

هوای ج دیدپوذیب در مقیواس وسویع مناسوت ای را بوبای ذخیوبه انبژیی ببق حبارجي جلم وهاگبچه موارد زیادی ولود دارد كه ذخیبه

ی نس تا متوسط آ  است )مقدار ببقي كه در لبیا  جخلیوه بواز جبین  یت آ  بازدهنیز دارد. احتماال بزرگ سازد، این فناوری معای يمي

درصود  70جوا  ۵0ای ی ببق حبارجي جلم وههای ذخیبهشود(. بیشتب سیستمبا مقدار ببقي كه طي شارژ وارد آ  ميگبداند، درمقایسهمي

 80جوا  70ای ی آبي جلم هدرصد و بازده سیستم ذخیبه 90جا  80یو  حدود های لیتیو باجبی یبازده دارند. این در حالي است كه بازده

كوم حبكوت  كوببن ای باسمت آیندهجواند بهجب ميجبین مسئله هزینه است: هبچه هزینه كمتب باشد، لامعه سبیعدرصد است. ال ته مهم

 .دكن

ی انبژی رقابت كند؛ اگبچه جا زموا  بلووغ ایون فنواوری و های دیگب ذخیبهای بتواند با فناوریی ببق حبارجي جلم هرود ذخیبهانتظار مي

ای از این فنواوری های اولیهحا ب، چندین سازما  در حال كار با نمونهشود. درحالسازی كامل آ ، چنین مو و ي مشخص نميج اری

جووانیم از آ  بوبای جب ميسازی ببق پمپ حبارجي را آزموای  و  ملوي كنویم، سوبیعهای واقعي هستند. هبچه زودجب ذخیبهدر موقعیت

 م.كببن بهبه ب بیانتقال به سیستم كم

 بازگشت به فهرست 

 

 متمرکز یدیخورش روگاهیدر ن یحرارت  یانرژ یره یذخ یمخازن نمک مذاب برا 

https://www.zoomit.ir/tag/carbon/
https://www.zoomit.ir/tag/carbon/
https://www.zoomit.ir/tag/carbon/
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1398دی    |چهل و نه    شماره  |محیط زیست    بولتن آب و  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


