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:شعار ملی روز محیط زیست  

ها و پسماند؛ آسمان آبی، زمین کاهش آالینده

 سبز

 

با تصویب  19۷۲مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال

 .زیست اعالم کردانی محیطژوئن را روز جه 5ای، دهما

م افزایش آگاهی مردزیست، نامگذاری روز جهانی محیطهدف از 

ای ابیری برزیست و ترغیب مسووالن به اتخاذ تدبرای حفظ محیط

 .جانوری استهای زیستیزیست و گونهمقابله با تخریب محیط

 به خرداد ۲1 تا 15  به مناسبت روز جهانی محیط زیست در ایران

 .ه استشد نامگذاری زیست محیط هفته عنوان
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 ادامه سرمقاله:
از  و فشار بیش خواهیدهایران وجود دارد که نتیجه زیا زیست در جهان وند ریزگردها، مهمان ناخوانده محیطهای نوظهوری مانپدیده

قوع ن زمین و وه گرم شدکای نیز نتیجه همین فرایند است یر اقلیم و انتشار گازهای گلخانهبحث تغیحد انسان به منابع طبیعی است، 

 .سیالب، خشکسالی، گرم شدن و سرد شدن بیش از حد معمول را به همراه دارد

ی های اصللشیکی از چا شود که امروزه بهبلکه موجب کاهش منابع آبی میشود فقط به گرم و یا سرد شدن ختم نمینتایج تغییراقلیم 

هش انتشار ت و کایسز، افزایش آگاهی مردم در حفظ محیطکشورهای دنیا تبدیل شده است که به اعتقاد کارشناسان و متخصصان امر

 .ای بسیار پررنگ و حائز اهمیت استگازهای گلخانه

ل متحد تصمیم گرفت د، بر این اساس سازمان ملزیست شنیده شزمزمه روزی با نام محیط 19۷۲سال از این رو برای نخستین بار در 

-یب محیطبا تخر اتی برای رویاروییزیست و تحریک سیاستمداران به گرفتن تصمیمیش آگاهی مردم برای نگهداری محیطبرای افزا

 .زیست اختصاص دهدیطعنوان روز محجانوری، یک روز را به های زیستی زیست و گونه

ار کرد. سوئد برگز زیست در شهر استکهلمفرانسی را با موضوع انسان و محیطبار، سازمان ملل متحد کنبرای اولین  19۷۲در سال 

محیط  برنامه) UNEP ای را تصویب کرد که منجر به تشکیلهمزمان با برپایی این کنفرانس مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه

 .زیست سازمان ملل( شد

سواری، های دوچرخههای خیابانی، همایشای در قالب راهپیماییجهان مراسم ویژه در سراسر UNEP سال است که ۴۷اکنون 

ه بوجه عمومی هدف جلب ت های مربوط به بازیافت، پاکسازی بانمایش، مسابقات نقاشی و مقاله نویسی در مدارس، درختکاری، فعالیت 

 .کندزار میزیست برگحفظ محیط

آسمان  ها و پسماند؛کاهش آالینده»زیست را محیط روز ملی امسال ، شعارایران زیستن محیطروابط عمومی سازمادر همین راستا، 

 .اعالم کرد« آبی، زمین سبز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 بازگشت به فهرست
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 شود جویی میمیلیون متر مکعب آب در خراسان رضوی صرفه  365
میلیون متر مکعب از اضافه برداشت آب در استان  365باید  1۴05رضوی با بیان اینکه تا سال ای خراسان مدیرعامل شرکت آب منطقه

سال گذشته کاهش  60استان طی  ٭متر از سطح آب 80کسر شود، گفت: 

 .پیدا کرده است

اظهار داشت:  "محمد عالئی"رسانی وزارت نیرو )پاون(، گزارش پایگاه اطالعبه

ها، ترک برداشتن زمین، آسیب و چشمه هاشور شدن آب، خشک شدن قنات

دیدن اراضی حاصلخیز کشاورزی و توسعه کویر، بیابان و ریزگرد، از پیامدهای 

وی مسئله آب را یک موضوع فرابخشی دانست و افزود: تمام  .این اتفاق است

های اجرایی با این میلیونی استان خراسان رضوی و دستگاه 5/6 جمعیت

ابراین برای رفع این مسئله باید به یک درک موضوع درگیر هستند، بن

مردم بدون شک  م که خوشبختانه در حال حاضر تمامرسیدیمشترک می

 .دغدغه آب را دارند

تا  یم، کم کنیمای خراسان رضوی ادامه داد: ما باید یک میلیارد متر مکعب از منابعی که برداشت آب دارمدیرعامل شرکت آب منطقه

باید یک میلیارد  1۴05وی اضافه کرد: طی جلسات مختلفی که برگزار شد ما به این رسیدیم که تا سال  .باشیم برای همیشه آب داشته

 .میلیون متر مکعب کمتر برداشت آب داشته باشیم 100و 

 زی گفت: اضافهمیلیون متر مکعبی بخش کشاور 600با اشاره به اضافه برداشت خراسان رضوبی ای مدیرعامل شرکت آب منطقه

ده و مسدود ششهرستان شناسایی و به تمامی آنها نیز اخطار داده  ۲8محدوده مطالعاتی و  3۷های غیرمجاز در برداشت آب از چاه

 .شودجویی میمیلیون متر مکعب آب صرفه 180خواهند شد که از این طریق 

شت شود، اضافه میلیون متر مکعب آب کمتر بردا 365باید  1۴05های صورت گرفته تا سال ریزیعالئی با بیان اینکه بر اساس برنامه

وری آب در ه اینکه بهرهوی با اشاره ب .کرد: نکته کلیدی این است که این موضوع نباید به اشتغال و اقتصاد کشاورزی ما آسیب بزند

کیلوگرم  5/3 بآ ٭متر مکعب میلیون ی مصرف هر یکاستان خراسان رضوی بسیار پایین است، اظهار کرد: در میانگین جهانی به ازا

که این رقم در استان خراسان رضوی تنها یک کیلوگرم است؛ در همین راستا سازمان جهاد شود در حالیماده خشک تولید می

وارد صورت جدی دنبال کند که تمام این مای، اصالح بذر، تغییر شیوه های کاشت و آبیاری مدرن بهکشاورزی باید توسعه کشت گلخانه

 .ران آب دیده شده استدر برنامه همیا

 ادامه خبر لینک خبر

 مدیریت منابع آب موضوع 

 رسانی وزارت نیروپایگاه اطالع منبع 

 ۲5/03/1398 تاریخ خبر 

 بازگشت به فهرست
 

طالعات مملی مرکز  دیدگاهاز  تایید محتوای آن نیست.و لزوما به معنی  باشدمی کاربرانمطالب خبری صرفا جهت اطالع انتشار 

 اعمال گردد.اصالحات زیر راهبردی کشاورزی و آب الزم است 

 آب زیرزمینی٭

 یک متر مکعب٭

http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=79115
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=79115
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 درصد آورد یک سال آبی است  ۲5سیل فروردین خوزستان معادل 
ماه مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران با بیان اینکه بر اثر سیالب فروردین

یک از ایم، گفت: هیچدرصد یک سال آبی آورد داشته ۲5خوزستان تنها در یک ماه، 

  .های قبل، با این سیالب قابل مقایسه نیستهای رخ داده سالسیالب

که در اهواز برگزار  9۷-98در نشست تخصصی واکاوی سیالب  "هارسولیمحمد حاج"

خوبی را در کشور به وجود آورد تا شدت بارندگی شرایط بسیار و  شد، افزود: این حجم

وی ادامه داد: نکته بسیار مهم  .درصد افزایش بارندگی داشتیم 63جایی که در خوزستان 

های عددی نپردازیم این است که بارندگی اخیر یک بارندگی خاص بود و اگر به مدل

اخیر رتبه یک را از آن خود کرده و نشان دهنده  های کشور، بارشسال بارش 50شود که در طول صرفا در یک نگاه ساده مالحظه می

 . بزرگی بارندگی در کل کشور است

 کرخه و دز سدهای مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران با اشاره به کنترل دقیق خروجی سدها در جریان سیالب افزود: خروجی

ه خوبی صورت گرفت و استان با سیالب ب 15وجود درگیری پنج روز قبل از وقوع تا حد ممکن افزایش یافته بود و مدیریت تخلیه با 

اصله بعد از وی گفت: بالف .دهنده افزایش چشمگیر خروج آب از سدهای دز و کرخه در مقایسه با آمار سال گذشته استآمارها نشان

ها بررسی میتهکهای موجود در منظور تدوین قوانین منسجم در ارتباط با سیالب احصا شد تا خالءسیل، قانون جامع مهندسی سیل به

ده در خوزستان یک وی با بیان اینکه سیالب رخ دا .تر صورت بگیردها بهتر و مطلوبشود که امیدواریم با این اقدام مدیریت رودخانه

که شرایط کردیم می پیش بینی 9۷بینی کند، ادامه داد: در اواسط بهمن ماه سال توانست آن را پیشسیالب حدی بود و هیچکس نمی

های هورد رودخانآوط به آورد در حوضه خوزستان بیشتر از شرایط ترسالی است و این مسئله باعث شد تا با برگزاری جلساتی مسایل مرب

 .خوزستان را پیگیری کنیم

ورت گیرد، افزود: بایست توسط نهادهای مختلف صها میدلیل اثرگذاری همه ارگانها بهها با بیان اینکه حفاظت رودخانهرسولیحاج

صورت های سیالب از مسایل اجتماعی تا ریسک و بیمه بههایی به دستور رئیس جمهوری تشکیل شد که در آنها تمامی جنبهکارگروه

ق ازمان آب و برمدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران با تاکید بر اینکه به لحاظ مهندسی در س .فشرده در حال انجام است

گرفت، تصریح روزی برگزار و کار پایش صورت میصورت شبانهکاستی وجود ندارد و در زمان وقوع سیالب، جلسات بهخوزستان هیچ 

ریم با ی ما امیداوگاه صفر نیست، همزمان با ما در آمریکا نیز سیالب خسارات فراوانی پدید آورد، ولکرد: میزان خسارات سیالب هیچ

 .ساختارها از میزان خسارات بکاهیمدستیابی به تجربیات بیشتر و بهبود 

متر بود که این میزان بیش از چهار برابر بارش میلی 186های آبریز استان طور متوسط در حوضهبه 98مجموع بارش فروردین سال 

ای استان به ها باعث شد تا ورودی آب به سدهاین بارش .ش بلندمدت فروردین ماه بودبرابر بار 8/۲ و حدود 96-9۷فروردین سال آبی 

تان در فروردین ماه برابر متوسط بلندمدت ورودی سدهای اس 3میلیون متر مکعب برسد که این میزان حدود  ۲۲3میلیارد و  15حدود 

 .بود

 ادامه خبر لینک خبر
 مدیریت سیل موضوع 

 رسانی وزارت نیرواطالعپایگاه  منبع 

 ۲1/03/1398 تاریخ خبر 

 بازگشت به فهرست
 

http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=79042
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=79042
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یترین اخبار کوتاه داخلمهم  

 (1398خرداد  11) میلیارد مترمکعب حجم ورودی امسال به خوزستان 4/44

میلیون متر مکعب حجم  ۴30میلیارد و  ۴۴ریزی منابع آب معاونت مطالعات پایه سازمان آب و برق خوزستان، از مدیر دفتر برنامه

های آبریز استان نسبت به سال گذشته، خبر داد و گفت: میزان ورودی به حوضه 9۷-98آبریز استان در سال آبی های ورودی به حوضه

با اشاره به پایان دوره آبگیری سدهای استان خوزستان، افزود:  "داریوش بهارلویی" .میلیارد مترمکعبی آب حکایت دارد ۲/35از افزایش 

زیستی، آب شرب با کیفیت و کمک به چرخه های محیطهای تابستان، حقابهمین مصارف کشتحاضر سدهای خوزستان آماده تادر حال

درصد بیشتر از متوسط بلندمدت برآورد شده است، سال  ۷۷وی با بیان اینکه میزان ورودی سال آبی جاری  .تولید انرژی کشور است

میلیارد مترمکعب متعلق به حوضه کارون  6/1۴ ورودی آب بافرد قلمداد کرد و گفت: بیشترین میزان آبی جاری را سالی منحصربه

درصد رشد داشته و در رتبه  18۴است، اما به لحاظ رشد و تغییرات مثبت، حوضه کرخه نسبت به مدت مشابه دوره بلندمدت آماری 

اند، به دز که درگیر سیالب بودهبه گفته وی، میزان ورودی آب از ابتدای سال جاری تاکنون در دو حوضه کرخه و  .گیردنخست قرار می

 .شودهای آب را شامل میدرصد ورودی 5۷میلیارد مترمکعب بوده است که  ۷/1۲و 8/1۲ ترتیب

 (1398خرداد  13) های گلستان تا پایان اردیبهشتدرصدی بارش 71افزایش 

رندگی تجمعی ، مقدار با98اردیبهشت ماه سال  31لغایت  9۷ای گلستان گفت: از اول مهر پایه شرکت آب منطقهمدیر دفتر مطالعات 

حسن . دهددرصد افزایش را نشان می ۷1متر است، میلی 393میلی متر است که نسبت به آمار بلندمدت که  6۷3متوسط در استان 

رگانرود گ -ه سودر ایستگاه معرف دشت حوضه آبریز قر 98لغایت اردیبهشت  9۷میزان تبخیر تجمعی از مهر  :فرازجو اظهار کرد

 ارتفاعات معرف تگاهایس در. دهدمی نشان را درصدی 8 کاهش است، مترمیلی 5۷۴ که بلندمدت آمار به نسبت که است مترمیلی  5۲6

 ۴1ر است، کاهش متلییم 333 که مدت بلند آمار به نسبت که شده گیریاندازه مترمیلی 19۷ مذکور، دوره تبخیردر میزان منطقه،

درصد  ۲۷0تا  ۴8های اصلی استان، بین های شاخص رودخانهگیری شده در ایستگاهآب اندازه: روانوی افزود .دهددرصدی را نشان می

ره آماری بلندمدت، روند عمق استان در مقایسه با دوهمچنین ذخیره آبخوان کم .دهدنسبت به آمار دوره بلندمدت افزایش نشان می

مکعب کاهش نشان میلیون متر ۷د داشته است. اما ذخیره آبخوان عمیق استان همچنان نسبت به متوسط دوره آماری، حدو یافزایش

 .دهدمی

 (3981خرداد  18) های اردیبهشت در مازندراندرصدی بارش ۲1کاهش 

های اردیبهشت ماه استان در مقایسه با درصدی بارندگی ۲1ای مازندران از کاهش عات پایه منابع آب شرکت آب منطقهمدیر دفتر مطال

 ۴۷افزایش  98تا پایان اردیبهشت 9۷ها از اول مهرافزود: میزان بارندگی "قربانعلی خدابخشی".مدت مشابه سال گذشته خبر داد

 .ایمدما بوده دهد، اما در اردیبهشت ماه شاهد کاهش بارش و افزایشبا مدت زمان مشابه سال گذشته نشان می درصدی را در مقایسه

دلیل های استان در سال جاری بهای مازندران تصریح کرد: آبدهی رودخانهمدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه

درصد  31 درصد افزایش و در مقایسه با شاخص آماری 15۴ته قایسه با سال گذشهای مناسب در هشت ماهه اول سال آبی در مبارش

ا رای مازندران، وضعیت کیفی منابع آب سطحی استان مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه .دهدافزایش نشان می

 .های استان در حد نرمال استخانهایی آب همه روددهد از لحاظ شیمیهای انجام شده نشان میبردارینرمال اعالم کرد و گفت: نمونه

 

 

 

http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=78906
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=78906
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=78906
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=78906
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=78938
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 (1398خرداد  ۲3) ناسیموفقیت ایران در انتخابات شورای اجرایی سازمان جهانی هواش
ای اجرایی سازمان رای در مقابل نامزد عربستان موفق شد به عضویت شور ۷6رئیس سازمان هواشناسی ایران با کسب بخش، سحر تاج

های مناطق متشکل از نمایندگان کشور WMO سازمان جهانی هواشناسی EC شورای اجرایی .درآید ۲جهانی هواشناسی در منطقه 

ند، چین، ژاپن و ه، کشورهای ایران، عربستان، ۲از منطقه  .شوداست و در آن کلیه مستندات این سازمان نهایی می WMO گانهشش

گیری به ی رأیکشور برا 6صندلی( پس از یک سری مذاکرات سنگین و بدون توافق هر  5کشور برای  6کره جنوبی کاندید شدند )

وم رفتند. مساوی به دور د ه جنوبی، ژاپن و چین انتخاب شدند. ایران و عربستان با رایکشور هند، کر ۴در دور اول  .فروم اصلی رفتند

 .کسب آخرین کرسی منطقه آسیا شد رأی موفق به 5۴ن با رأی در مقابل عربستا ۷6در دور دوم ایران با 

 (1398خرداد  ۲5) متر رسیدیلیم 333های کشور به حجم بارش

متر رسید که در مقایسه با میانگین میلی 9/33۲به  98خرداد  ۲۴)اول مهرماه( تا  9۷-98بی های کشور از ابتدای سال آحجم بارش

عی رسانی وزارت نیرو )پاون(، بر اساس آمار بارندگی تجمگزارش پایگاه اطالعبه. درصد افزایش برخوردار بوده است 65ساله اخیر از  11

متر گزارش شده میلی 1/166ها در این حوضه 96-9۷ها طی مدت مشابه سال آبی ن بارندگییک کشور، میزا های آبریز درجهحوضه

 ۴۲متر( از یلیم ۷/۲3۴ساله ) 50یانگین بلندمدت درصد بیشتر شده و نسبت به م 100این میزان بارش، از سال آبی گذشته  .است

 .درصد رشد برخوردار بوده است 65( از 9۷-98ی تا سال آب 86-8۷ساله اخیر )از سال آبی  11درصد و در مقایسه با میانگین 

متر به میلی 9/11۲ا ی شرق بارش و حوضه آبریز مرزمتر بمیلی 6/531 بر اساس این گزارش، حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان با

 .اندیک برخوردار بوده های آبریز درجهترتیب از بیشترین و کمترین میزان بارندگی حوضه

 (1398خرداد  ۲6) میلیون مترمکعب است 75۰رود ذخیره آب سد زاینده

ایش دما شک با افز : بدونمدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با اشاره به افزایش نیاز آبی مردم در نیمه اول سال اعالم کرد

مهندس  ارد.ان ظرفیت محدودی در تأمین آب شرب دسامانه آبرسانی اصفه شود این در حالی است که تنهامیزان مصرف هم بیشتر می

که نیاز آبی مکعب در ثانیه هست درحالیمتر 5/11 خانه آب باباشیخعلیهاشم امینی اعالم کرد: نهایت ظرفیت تأمین آب شرب تصفیه

رب مردم پرداخت و نیه آب برای تأمین آب شمترمکعبی در ثا 5/3 الی 3وی به کمبود  مترمکعب است. 5/1۴در فصل تابستان حداقل 

های مناسب در فصل بارش بودند ترمکعب است و مردم شاهد بارندگیمیلیون م ۷50رود اکنون ذخیره آب سد زایندهاظهار داشت: هم

 هایی مواجه باشند.پذیرند که در فصل تابستان در تأمین آب شرب با چالشاین اساس مردم نمیر ب

 (1398خرداد  ۲7)  شودهمایش مشترک ایران و ژاپن در بخش آب و فاضالب برگزار می

و شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور با موضوع  JCCME ای ژاپنهای خاورمیانههمایش تخصصی مشترک بین مرکز همکاری

خردادماه در پژوهشگاه  ۲9و  ۲8شنبه و چهارشنبه در روزهای سه "برداری آب و فاضالباستفاده از تجربیات کشور ژاپن در حوزه بهره"

مدیران و کارشناسان  ارتقای سطح دانش شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور تاکنون اقدامات متعددی را در زمینه .شدنیرو برگزار 

 ای ژاپنهای خاورمیانههای گذشته یکی از اقدامات شاخص در این رابطه، تفاهم با مرکز همکاریاین صنعت انجام داده است؛ طی سال

JCCME  در این  .جهت استفاده از تجربیات ژاپن به عنوان یک کشور توسعه یافته و انتقال این تجربیات به کشور ایران بوده است

های آموزشی و بازدید از تاسیسات آب و فاضالب گروه از مهندسان، مدیران و کارشناسان کشور جهت گذراندن دوره 10ابطه، تاکنون ر

نیز طرفین موافقت کردند با برگزاری همایش تخصصی  98های دو جانبه در سال در ادامه همکاری. اندبه این کشور اعزام شده ژاپن،

 ، "آوری در صنعت آب و فاضالبارتقای تاب"های تخصصی با موضوعات د متخصص ژاپنی طی دو روز کارگاهمشترک و دعوت از اساتی

 

https://www.ilna.ir/بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/773164-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=79117
http://barghab.ir/fa/news/%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D8%A8-%D8%B3%D8%AF-%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%B1%D9%88%D8%AF-%DB%B7%DB%B5%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%A7%D8%B3%D8%AA
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=79210
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=79210
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=79210
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برای  "آّب تعرفه و اقتصاد"و  "عمومی -مشارکت بخش خصوصی"، "بازچرخانی و مدیریت لجن"، "مدیریت تقاضا و مصرف آب"

 .ار شودیران برگزهای مختلف صنعت آب و فاضالب کشور امدیران و کارشناسان بخش

 (1398خرداد  ۲9) پل کرخه در خوزستان عملیاتی شدگیری دبی کانال پایطرح سامانه هوشمند اندازه

گیری دبی هوشمند اندازهمال خوزستان از عملیاتی شدن طرح پژوهشی سامانه های آبیاری شبرداری از شبکهمدیرعامل شرکت بهره

گفت: این  "یعقوب کرمی"ن(، رسانی وزارت نیرو )پاوگزارش پایگاه اطالعبه .پل کرخه در شبکه آبیاری کرخه شمالی خبر دادکانال پای

های زمانی صورت دقیق و آنالین و دسترسی به میزان دبی در بازهگیری دبی بهمنظور اندازهطرح در حوزه شبکه آبیاری کرخه شمالی به

تگاه طراحی شده قادر است وی افزود: دس .سنج و نرم افزار جانبی به انجام رسیده استروزانه، ماهانه و ساالنه با استفاده از دستگاه دبی

شرکت امل مدیرع .دهد افزار مربوطه، تغییرات دبی را همزمان با تغییر در مقدار جریان و سطح آب ثبت کرده و گزارشبا استفاده از نرم

دست آمده از دستگاه از طریق پیامک یا های آبیاری شمال خوزستان، دیگر ویژگی این طرح را ارسال اطالعات بهبرداری از شبکهبهره

راتور سنج، نمایشگر الکترونیکی نیز جهت گزارش میدانی اپپل و محل نصب دستگاه دبیایمیل عنوان کرد و گفت: در ابتدای کانال پای

 .ستتعبیه شده ا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بازگشت به فهرست

 

 

 

http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=79296
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 جریان دارند آزادانه های بزرگ جهانتنها یک سوم رودخانه

ثرات ا ها،ودخانهوی باقی رو به علت سدسازی بر ر های بزرگ جهان آزادانه جریان دارندررسی جهانی، تنها یک سوم رودخانهطبق یک ب

 های جهان در حال کاهش است.و کارکردهای مفید رودخانه

قطعه قطعهه   ،هتسوب تا یانگهای عظیم از دانوابسته هستند اما بیشتر رودخانه هامین آب، غذا و آبیاری به رودخانهمیلیاردها نفر برای تا

 و آمازون هستند.  قطب شمالهای بکر عمدتا محدود به مناطق دورازدسترس مانند اند. رودخانهو تخریب شده

 ۲۴6مهورد از   90تنهها  کهه  کیلومتر رودخانه بررسی شدند میلیون  1۲طی یک تحقیق که برای اولین بار در مقیاس جهانی انجام شده، 

 داشتند.  جریان آزاد بدون انقطاع  ،کیلومتر هزاربیش از  با طول رودخانه

 

نتیجهه  یل کانادا صورت پذیرفته؛ گو سایر محققان در دانشگاه مک 1گونتر گریلهدایت به چاپ رسیده با  نیچراین پژوهش که در ژورنال 

هها  دریا، دریاچه و یا سایر رودخانهه  های بزرگ که زمانی آزادانه به سمتچهارم از رودخانهعه کشف این موضوع بود که تنها یکاین مطال

. در تحقیق مجزایی که در انگلسهتان  و ما بقی آنها جریان طبیعی خود را ندارند تند، در حال حاضر هم چنین وضعیتی دارندجریان داش

-اند؛ این تحقیهق اثهر سهازه   های انسانی منقطع شدههای آن کشور توسط سازهدرصد از شبکه رودخانه 9۷شده که  صورت پذیرفته بیان

 های کوچک از قبیل خاکریز و آبگذرها را نیز بررسی کرده است. 

هها در  سیسهتم بیشتر از همهه اکو های آب شیرین محیط آبی ضروری است اما زیستگاه های جانوری برای پاک ماندنحضور و رشد گونه

رویهه آب و  یازی، بههره بهرداری به   به دلیهل سدسه   19۷0ها از سال های جانوری در آنطوری که جمعیت گونهاند بهمعرض آسیب بوده

 درصد کاهش داشته است.  83آلودگی به طور متوسط 

 هها باعث کهاهش آن  ی در جهاناهمیت هستند اما توسعه اقتصاد زیست بابا جریان آزاد برای انسان و محیطها رودخانه"گریل، به گفته 

ان یهک  ها به عنوانهکنند، به همین دلیل حفظ رودخها برداشت مین آب آشامیدنی خود را از رودخانهشده است. دو میلیارد نفر در جها

 ."منبع پاکیزه ضروری است

                                                   
1 Günther Grill 

https://www.nature.com/articles/517530a
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فهر  نون میلی 500د اما باشمیلیون نفر می شود که منبع عمده تامین غذا برای صدهاها گرفته میمیلیون تن ماهی از رودخانه 1۲ه، ساالن

حفاظت  نیاز به هاخانهافزاید که رودمی گریلاند. ی غرقابی و تهی از رسوبات شدهسازکنند که به واسطه سدبر روی دلتاهایی زندگی می

 های خشکی نیست. ها همانند زیستگاهها، امکان حراست از آننی دارند اما به واسطه طول زیاد آبیشتر

های رایج آب کاربری سواحل مصنوعی وخاکریزها، آوری شدند و اثرات سدها، سال جمع 10فاده در این تحقیق طی داده های مورد است

 های فصلی و حرکت رسوبات بررسی شدند. بر جریان

ع بزرگ منقط یهاخانههای عظیم با جریان آزاد در مناطق با تراکم جمعیتی باال کمیاب هستند. از جمله روددرحال حاضر، رودخانه

ره کرد. ترالیا اشادر اس ینگتسه و براهماپترا در آسیا و دارلیانگ پارانا و میسوری در آمریکا،توان به دانوب، نیل و فرات؛ شده می

 پذیری را داشتند. رین آسیبهایی بودند که کمتهای کنگو و آمازون از جمله نمونهرودخانه
ثیر ها تاودخانهطبیعی ری بر روی جریان فصلاما مخازن آبی نیز  شودمیکی ایجاد شده توسط سدها اعمال بیشترین اثرگذاری از جانب موانع فیزی

-ریزی و ساخت میحمورد در حال طر 3۷00دارد و  هزار سد در سراسر جهان وجود 60شود که حدود در این پژوهش تخمین زده میگذارند. می

 ها سد کوچک را نیز اضافه کرد. باشد؛ به این تعداد باید میلیون

ند؛ گرچه اصور شدهری از بروز سیالب شهری محه شده توسط انسان به منظور جلوگیهای ساختها توسط سواحل و موج شکنبسیاری از رودخانه

 شوند. سیالبی می هایجدید طبیعی مواد مغذی خاک در دشتهایی مانع تسازهشوند. چنین دست رها میب ناشی از سیالب نهایتا در پایینآ

 

 
 

 
   ادامه خبر                لینک خبر

   سدسازی موضوع 

   https://www.theguardian.com منبع 

   08/05/۲019 خبر تاریخ 

 بازگشت به فهرست

 

  

 

https://www.theguardian.com/environment/2019/may/08/only-a-third-of-worlds-great-rivers-remain-free-flowing-analysis-finds
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 کنند ت آبی ارائه مینمودارهای چرخه آب تصویر نادرستی از امنی

در  "زمین ه آب درچرخ"المللی از کارشناسان هیدرولوژی، تصاویر مورد استفاده از ش جدید صورت گرفته توسط تیمی بینطبق پژوه

 شود.  روز شوند تا اثرات دخالت انسان در آن نمایش دادهقاتی سراسر دنیا بایستی سریعا بهسیستم آموزشی و تحقی

شود زمین میوی ب بر رآبه گفته این پژوهشگران، حذف انسان از این تصویر منجر به عدم کسب آگاهی از نحوه ارتباط انسان با چرخه 

ه یدی از چرخارهای جدنمودکند. این تیم این منبع حیانی و کمیاب ارائه میو در نتیجه تصویر اشتباهی از امنیت آب و دسترسی به 

 تقریبا در نسان رااور کسب شود؛ این تصاویر جدید حض بهتری از چگونگی چرخه آب در قرن بیست و یکماند تا شناخت آب تهیه کرده

 دهند. شان میهای چرخه نتمامی بخش

خصصان دانشگاه بریگهام یانگ و دانشگاه ایالتی زمینی نیچر منتشر شده، توسط تیم بزرگی از متر مجله علوماین پژوهش که د

وئد انجام شده میشیگان در ایاالت متحده، دانشگاه بیرمنگهام در انگلستان و همکاران دیگری از آمریکا، فرانسه، کانادا، سوئیس و س

است.

 
ه تعامل بدرصد اصال  85و اینترنتی، ها، منابع علمی نمودار چرخه آب موجود در کتاب ۴50نتایج این تحقیق نشان داد که از مجموع 

ب نشان آیر اقلیم یا آلودگی درصد از تصاویر سعی کرده بودند تا ارتباط چرخه آب را با تغی ۲انسان و چرخه آب اشاره نکرده اند؛ تنها 

 هند. د

ری از چرخه آب و تپیچیدهتر و به چالش کشیده شود و تصویر دقیق به گفته این پژوهشگران، ضروری است تا این نمایش غیرواقعی

ب را آبا بحران  مقابله ارائه گردد. این امر خصوصا برای جوامعی که هدف دستیابی به راهکارهای جهانی بیست و یکمگردش آن در قرن 

چرخه آب  ودارنم"ید: گوه میبارسکو در دانشگاه بیرمنگهام دراینباشد. پروفسور دیوید هانا، دبیر کرسی علوم آبی یوندارند، حیاتی می

ران آب در ید بحشدعنصر اصلی علوم آب است اما نمایش غیرواقعی نحوه اثرگذاری انسان بر این چرخه باعث کاهش کسب آگاهی و ت

 ."شودجهان می
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ش ناخت و دانیمی در شبا حذف تغییر اقلیم، مصارف انسانی و تغییر کاربری اراضی از چرخه آب، در حقیقت شکاف عظ"افزاید: او می

 ."گیردعموم و بعضی از دانشمندان شکل می

قبیل آب  زتعددی ااصر مدهند که عنه آب را نشان میتری از چرخوسط تیم تحقیقاتی، تصاویر پیچیدهنمودارهای جدید تهیه شده ت

  شوند.یمو افزایش سطح دریاها را شامل  های طبیعی، خسارت سیل ناشی از تغییر کاربری اراضی، آلودگی آبشدن یخچال

ت ه تنها کمینچرخه آب  برای اولین بار، نمودارهای جدید"گوید: باره میجمن آب بیرمنگهام دراینپروفسور استفان کراوس، رئیس ان

 ."دهندلیدی ارزیابی منابع آبی نمایش میی آن را به عنوان معیارهای کآب بلکه کیفیت و آلودگ

اما  تحریف است وتصارسازی هر نمودار علمی دارای اخ"گوید: یانگ نویسنده مسئول این مقاله میبُت از دانشگاه بریگهام پروفسور بن ا

انسان  دون حضوربتوان چرخه آب را قرن اخیر نمیمفهوم اساسی است. در  آنچه که درباره چرخه آب مشاهده شد، حذف گسترده یک

 . "شناخت

زمین   ختلف سیستمهای منمایش چگونگی تسلط انسان بر جنبههای علمی پیشرفت خوبی در سایر رشته"افزاید: وی در این باره می

رابطه با  شند اما درظ نکرده باکودها را لحاهای و یا نیتروژن را بیابید که کارخانهتوان نموداری از چرخه کربن اند. به سختی میداشته

جهان را حل  آبباشند. نمایش بهتر چرخه آب به تنهایی بحران می 1۷ویر همچنان در حد دانش قرن تصویرسازی چرخه آب، تصا

رتقا اها انی آنواقب جهو تغییر اقلیم و ع تواند دانش عموم را در رابطه با اثرگذاری مصرف آب در مقیاس محلینخواهد کرد اما می

 . "بخشد

 

 

 

 

 

 

   ادامه خبر                لینک خبر

   منابع آب موضوع 

   https://www.sciencedaily.com منبع 

   10/06/۲019 خبر تاریخ 

 بازگشت به فهرست

 

  

 

 

 

https://www.sciencedaily.com/releases/2019/06/190610111525.htm
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 روشی جدید برای اکتشاف آب زیرزمینی
ای رو به رشد است که سطح میزان تولید در جهان به گونه

آب زیرزمینی کاهش یافته، کیفیت آن در معرض خطر است 

و تمام شهرها با فرونشست مرتبط با منابع آب زیززمینی روبه 

زیرزمینی برای مدیریت  رو هستند. بنابراین، شناسایی منابع

زیست سازمان محیطبه گفته ها ضروری می باشد. پایدار آن

درصد آب آشامیدنی این کشور از منابع  ۷0بیش از آلمان، 

از موسسه  ۲دکتر گابریل راوگردد. آب زیرزمینی تامین می

( در موسسه فناوری AGW) کاربردی زمینعلوم 

های فعلی روش"گوید:باره می( دراینKITه )رلسروهکا

نیازمند پمپاژ مداوم آب از چاه  میزان آب زیرزمینی شناسایی

های ی شده و پایش سطح آب در سایر چاهاستخراج طراح

 ها را برای یک دوره زمانی طوالنیگیریژ آزمایشی را اجرا کرده و اندازهبدین منظور، دو یا سه نفر بایستی یک پمپا. "مجاور است

بر است و بنابر منطقه مورد اجرا و دسترسی به منابع زیرزمینی ممکن است بین چندین ساعت تا چندین ش هزینهمشاهده کنند. این رو

های زیرزمینی بسیار آبخوان"افزاید: باشد. دکتر راو میبرای منطقه آزمایش شده معتبر می ماه به طول انجامد و نتایج بدست آمده فقط

 ."باشدبر و مخرب میاستخراج در همه این گستره هزینه هایحفر چاهوسیع هستند و 

ر د Deaking( در سیدنی و دانشگاه UNSW) New South Walesبا مشارکت دانشگاه  (KITه )رلسروهموسسه فناوری کا

 زمینی مشابهزیرآب  سطحاند. ومد بر سطح آب زیرزمینی بسط دادهملبورن روشی جدید را برای ارزیابی اطالعات مربوط به اثرات جز

ی متخلخل هاه سنگبنی که با تغییر گرانش، آب باشد؛ بدین معس، تحت تاثیر نیروهای جزرومدی میهای جزرومدی در اقیانوجریان

متر، کبا هزینه  اغییر فشار رتوانیم این تما می"گوید: باره میدکتر راو دراینگردد. و باعث تغییر فشار میفشار آورده  در زیر زمین

یچ چاه هین روش به سان در ا. مهند"سازی نماییمتا میزان منابع زیرزمینی را کمی گیری کنیمتر و افراد کمتری اندازهفرآیندهای آسان

ده مستقر شز پیش تعیین اگیری اندازههای اتوماتیک سنجش فشار آب را در محلدستگاه  وانندتمیاما  ای نیاز نداشتهاستخراجی ویژه

-یریگن اندازهتایج اینبا استفاده از  کند.زیرزمینی را به طور منظم ثبت می سنجش فشار حداقل برای یک ماه سطح آب کنند. سنسور

ا را هرده و آنکا محاسبه رپذیری تراکمهای فیزیکی منابع زیرزمینی از قبیل تخلخل، هدایت هیدرولیکی و توانند ویژگیها، محققان می

از ایجاد  ترشی آسانمانه سنجهای گاز آنجا که حفر چاه"منابع آب زیرزمینی به کار گیرند. به گفته دکتر راو: برای استفاده پایدار از 

میزان  سبه شده بهزمینی محاها را در نقاط متعددی انجام داد تا تعداد و پوشش منابع زیرگیریتوان این اندازهیک چاه جدید است، می

 . "قابل توجهی افزایش پیدا کند

 ادامه خبر لینک خبر

 زیرزمینیآب  موضوع 

 https://www.sciencedaily.com منبع 
 ۲۷/06/۲019 تاریخ خبر 

 بازگشت به فهرست

                                                   
2 Gabriel Rau 

https://www.sciencedaily.com/releases/2019/06/190627114014.htm
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 خارجیمهم ترین اخبار کوتاه 
Improvements in water quality could reduce ecological impact of climate change on rivers 

Improvements in water quality could reduce the ecological 

impact of climate change on rivers, finds a new study. Warm 

water can affect freshwater organisms in similar ways to many 

pollutants: both reduce the availability of oxygen in the water. 

As oxygen levels decline, sensitive species may disappear, 

including fish such as salmon and trout. On a more positive note, 

efforts to improve water quality, such as improved wastewater 

treatment and tighter regulation, could potentially counteract 

some of the effects of climate warming. 

The team looked at how invertebrate communities had changed 

at >3000 locations across England and Wales, over a 20 year span starting in 1991. During this 

period, average water temperatures increased by 0.6°C, but the biological effects of warming appear 

to have been offset by simultaneous improvements in water quality that were equivalent to more 

than 0.8°C of cooling. 

 شود ها میکی تغییراقلیم بر رودخانهبهبود کیفیت آب موجب کاهش اثرات اکولوژی

یش افزای رنحوه اثرگذا شود.ها میباعث کاهش اثرات اکولوژیکی تغییراقلیم بر رودخانهدهد، بهبود کیفیت آب مطالعه جدید نشان می

ب کسیژن در آترسی به اهاست؛ از این جهت که هردو دسی موجود در آب شیرین مشابه اثر بسیاری از آالیندههاارگانیسمبر  دمای آب

با توجه به  واهند رفت.خآال از بین هایی مانند سالمون و قزلماهیهای حساس از قبیل دهند. با افت سطح اکسیژن، گونهرا کاهش می

ت ه اثراشت کان امید داتوتر میبود تصفیه آب و وضع قوانین سختگیرانهکیفیت آب مانند به ها برای باال بردنتالشهای مثبت جنبه

 ۲0ی یک بازه طان را مهرگجوامع بی تغییرات در ها روند معکوسی پیدا کنند. گروه مطالعاتی این پژوهش،گرمایش اقلیم بر رودخانه

 6/0تا  رارت متوسط آبحین دوره، درجه لز مورد پایش قرار دادند. در اطه در سراسر انگلستان و ونق 3000در بیش از  1991ساله از 

ت آب فزایش کیفیاته در رت گرفهای همزمان صووژیکی این گرمایش به دلیل پیشرفتراد افزایش یافته بود؛ اما اثرات بیولدرجه سانتیگ

 گراد سرمایش بود، خنثی و تعدیل شده بودند. سانتیدرجه  8/0که معادل 
Groundwater pumping has significantly reduced US stream flows 

Groundwater pumping in the last century has contributed as much as 50% to stream flow declines in  

some US rivers. This is the first study to examine the impact of past groundwater pumping across 

the entire US. Previous research examined how groundwater pumping affected surface waters, but 

at smaller scales. The researchers compared what US surface waters would have been like without 

consumptive uses with changes since large-scale groundwater pumping began in the 1950s .The 

U.S. Geological Survey has calculated the loss of groundwater over the 20th century as 800 cubic 

kilometers. The regions most sensitive to a lowering of the water table are east of the Rocky 

Mountains, where initially the water table was shallow, at the depth 2-10 meters. In those regions, 

groundwater and surface water are more closely linked, and depleting the groundwater is more 

disruptive to vegetation, streams and rivers.In the western U.S., the groundwater was already deep, 

so reducing the groundwater didn't have as great an effect on surface waters. Other research has 

shown that parts of the Midwest where the amount of precipitation used to equal the evaporative 

demand -- meaning plants didn't need irrigation -- are becoming more arid, she said. Those are some 

of the regions where groundwater pumping has reduced surface waters. 

https://www.sciencedaily.com/releases/2019/06/190603102545.htm
https://www.sciencedaily.com/releases/2019/06/190620100007.htm
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 ها در ایاالت متحده را کاهش داده استرودخانهجریان آب  گیریبطور چشم های زیرزمینیبرداشت از آب

 50هههای زیرزمینههی طههی قههرن اخیههر باعههث کههاهش برداشههت آب

ههای ایهاالت متحهده شهده     درصدی جریان آب در بعضی رودخانهه 

پژوهش صورت گرفته برای اولین به بررسهی اثهر پمپهاژ آب    است. 

. پهردازد های اخیر در سراسر ایاالت متحده مهی زیرزمینی طی دهه

-مطالعات پیشین نحوه اثرگذاری برداشت از آب زیرزمینی بهر آب 

انهد. در  تر را بررسهی کهرده  های کوچکهای سطحی اما در مقیاس

های سطحی ایهاالت متحهده در   این تحقیق به مقایسه وضعیت آب

ده پهس از آغهاز   ها با تغییرات پهیش آمه  صورت عدم استفاده از آن

سهازمان   شهود. پرداخته مهی  1950ها در دهه برداشت وسیع از آن

ههای زیرزمینهی را طهی قهرن     شناسی آمریکا میزان برداشت از آبزمین

محاسهبه کهرده اسهت. از جملهه منهاطق در      کیلومترمکعب  800، بیستم

سهت. در  متهری بهوده ا   ۲-10ه سهطح آب از ابتهدا بهاال و در عمهق    های راکی هستند؛ در این منطقه خطر افت سطح آب، محدوده شرقی کوهمعرض 

و  شدن منابع آب زیرزمینی باعهث تخریهب بیشهتر پوشهش گیهاهی، نهرهها      خالیو  کامال مرتبط هستندحقیقت، آب سطحی و زیرزمینی با یکدیگر 

ههای  این منبع تاثیر قابهل تهوجهی بهر آب   در بخش غربی ایاالت متحده، عمق آب زیرزمینی از ابتدا زیاد بوده و درنتیجه کاهش شود. ها میرودخانه

آبیهاری  های غرب میانه میزان بارش و تبخیر برابر است؛ بنابراین گیاهان نیهاز بهه   بخشبنابر سایر تحقیقات صورت گرفته، در سطحی نداشته است. 

،  در حهال  های سطحیز آب زیرزمینی و متعاقبا کاهش آباند که این مناطق به دلیل برداشت اژوهشگران این مطالعه مشاهده کردهاند. اما پنداشته

 خشک شدن هستند. 

How trees could save the climate 

Around 0.9 billion hectares of land 

worldwide would be suitable for 

reforestation, which could ultimately capture 

two thirds of human-made carbon emissions. 

A study shows that shows this would be the 

most effective method to combat climate 

change. The Crowther Lab at ETH Zurich 

investigates nature-based solutions to climate 

change. In their latest study the researchers 

showed for the first time where in the world 

new trees could grow and how much carbon 

they would store life." The researchers calculated that under the current climate conditions, Earth's 

land could support 4.4 billion hectares of continuous tree cover. That is 1.6 billion more than the 

currently existing 2.8 billion hectares. Of these 1.6 billion hectares, 0.9 billion hectares fulfill the 

criterion of not being used by hu-mans. This means that there is currently an area of the size of the 

US available for tree restoration. Once mature, these new forests could store 205 billion tonnes of 

carbon: about two thirds of the 300 billion tonnes of carbon that has been released into the 

atmosphere as a result of human activity since the Industrial Revolution. 

 

https://www.sciencedaily.com/releases/2019/07/190704191350.htm
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 دهندها اقلیم را نجات میدرخت چگونه

نتشهر شهده   تواننهد مجموعها دو سهوم کهربن م    مناسب هستند که می کاریجنگلمیلیارد هکتار زمین در سراسر جهان برای  0/9حدود 

 باشد.  راهکار مقابله با تغییر اقلیم میترین طالعه صورت گرفته، این روش مناسببنابر یک متوسط انسان را جذب کنند. 

ییر اقلیم است. محققان ایهن آزمایشهگاه   محور برای تغ-راهکارهای طبیعت زوریخ یافتن ETHدر دانشگاه  Crowtherآزمایشگاه هدف 

شهت و چهه   خهت کا تهوان در های جههان مهی  ن موضوع پرداختند که در کدام بخشدر آخرین تحقیقات خود برای اولین بار به بررسی ای

 جذب خواهد شد.  هاآنمیزان کربن توسط 

ر خود جای دهد. دمیلیارد هکتار پوشش درختی را  ۴/۴تواند دامه شرایط اقلیمی فعلی، زمین میمحققان محاسبه کردند که در صورت ا

میلیهارد   9/0هکتهار،   میلیهارد  6/1باشد. از این میلیارد هکتار پوشش گیاهی موجود فعلی می 8/۲میلیارد بیشتر از  1/6 این مقدار حدود

اشهت  تحهده بهرای ک  مهکتار توسط انسان مورد استفاده قرار نخواهد گرفت؛ به عبارت دیگر، در حال حاضر مساحتی به اندازه کل ایاالت 

ل دو میلیارد تن کربن جذب خواههد شهد کهه معهاد     ۲05های جدید حدود با رشد این جنگلدرخت و احیای حنگل در دسترس است. 

   باشد.ای انسانی پس از انقالب صنعتی میهیافته به اتمسفر به دلیل فعالیت کربن انتشارمیلیارد تن  300سوم از 
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های آب زیرزمینیسفره انواع :شیمطلب آموز  
های مختلف زمهین  کند. الیهسمت پایین حرکت می بهخلخل خاک شده و تهای سطحی در اثر نیروی جاذبه وارد محیط مبخشی از آب

هها، میهزان   اند. مجموعه عواملی نظیر جنس و اندازه دانههای مختلف بوجود آمدهمختلف خاک شکل گرفته و در زمان از مواد و ترکیبات

 بهرای  متفهاوتی  ههای ظرفیهت  زمهین  زیهر  فضهای  مختلهف  ههای بخهش  شهود می باعث …خوردگی و تخلخل، میزان تراکم، میزان ترک

 آب دارنهد،  هایی از زمین که به صورت نسبی ظرفیت باالتری برای جهذب، ذخیهره و انتقهال   و انتقال آب داشته باشد. الیه ذخیره جذب،

خهاک  ه تخلخهل  دو موضوع حائز اهمیت است. یک حجم آب موجود که به  زمینیهای زیرآب شوند. به طور کلی درالیه آبدار نامیده می

 .حرکت آب تابع مستقیمی از آن است ارد و دیگری ضریب نفوذپذیری که سرعتبستگی د

گیهرد،  هها صهورت نمهی   تبخیهر در آن  ندارنهد و  بهاالیی  گهذاری باشند که نیاز بهه سهرمایه  های آب طبیعی میمخزن زمینی،های زیرآب 

سهالی  ههای خشهک  ها در سهال استفاده از این آبهای سطحی هستند. امکان تری نسبت به آبپذیری کمی دارند و منابع مطمئنبآسی

 وجود دارد.

 سفره آب زیرزمینی

سفره آب به الیه یا منطقهه قابهل نفهوذی در زیهر     

توانهد  شود که آب در آن میسطح زمین گفته می

جریههان یابههد. سههفره آب همچنههین بایههد قابلیههت  

، باشد. سطح فوقانی سهفره آب داشته آبدهی خوبی

طهور  بهه  ره افقهی نیسهت و  یا سطح ایستایی هموا

، یعنههی محههل و  طبیعههی از منطقههه تغذیههه آن  

کنهد، بهه   ای که آب زیرزمینی را تامین میمنطقه

طرف محل تخلیه دارای شیب اسهت. بطهور کلهی    

شکل سطح استیابی غالبها از شهکل سهطح زمهین     

کنهد. ولهی برآمهدگیهای آن همهوارتر     پیروی مهی 

نزدیک است. بنابراین ایستایی در نواحی پست در 

هها در عمهق زیهادتر    ها و کوهسطح زمین و در تپه

 قرار دارد.

بطور معمول در مناطق پرباران و در دشتها سطح ایستایی باال و در مناطق خشک و کوهستانی پایین اسهت. در منهاطق مرطهوب سهطح     

، و در صورت وجود پوشش گیاهی« یربگآ»، ممکن است ال بیاید. در گودیهای چنین نقاطیایستایی ممکن است تا نزدیک سطح زمین با

، یعنهی  شهوند. آبرفتهها  ای تشهکیل مهی  ماسه های دارای بازدهی قابل توجه اغلب در رسوبات ناپیوسته شنی وبوجود آید. سفره« باتالق»

نهد. رسهوبات   دههای آب زیرزمینی خوبی تشکیل مهی شوند، معموال سفرهها و دشتها برجای گذارده میرسوباتی که توسط رودها در دره

رسی گرچه از تخلخل زیادی برخوردارند، ولی چون قابلیت نفوذ کمی دارند، با وجود حجم آب زیادی که ممکن اسهت در خهود ذخیهره    

شهوند. در سهنگهای متهراکم نیهز آب     دهند و به عنوان مواد غیر قابل نفوذ در نظر گرفته میباشند، سفره آب زیرزمینی تشکیل نمیکرده

سهنگهای   شود که از تخلخل ثانوی قابل توجه برخوردار باشند. در این میان بهترین سفره آبها معمهوال در هایی ایجاد میونهمعموال در نم

  .شودمی ایجاد شکافدار و درز آهکی

 

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B3%D9%86%DA%AF+%D8%A2%D9%87%DA%A9
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B3%D9%86%DA%AF+%D8%A2%D9%87%DA%A9
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B3%D9%86%DA%AF+%D8%A2%D9%87%DA%A9
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 های آب زیرزمینیتقسیم بندی سفره

 های آزادسفره

ههد. ایهن   دزاد را میآهر گاه الیه نفوذپذیر مرتبط با سطح زمین بر روی یک الیه غیرقابل نفوذ عمقی قرار گرفته باشد تشکیل سفره آب 

ر ، در معهرض خطه  باشهد. فاقد الیه پوششی غیرقابل نفوذ مهی کند و بعلت آنکه های جوی بطور مستقیم تغذیه مینوع سفره آبی از بارش

ایین آب، بهاال و په   ها که با کم و زیاد شدن تغذیه و یها برداشهت  ها قرار دارد. سطح آب این قبیل سفرههای سطحی مثل فاضالبآلودگی

 شود.( نامیده میwater tableگردد، بنام سطح آزاد یا سطح ایستابی )می

های آزاد برابر فشار اتمسفر همان سطح فوقانی منطقه اشباع است. مقدار فشار در سطح ایستایی سفره سطح ایستایی ،های آزاددر سفره

کند، زیرا الیه غیر قابل نفوذی در بهاالی ان قهرار نهدارد. حالهت     ، آزادانه نوسان میمقدار تغذیه یا تخلیه آنبسته بهاست. سطح ایستایی 

 روی در و خهاک  ها معموال در داخل منطقه تهویه یا منطقه اشهباع نشهده  هستند. این سفره« های معلقسفره»های آزاد خاصی از سفره

های مقهدار کمهی آب و آن ههم    شوند. از این سفرهتشکیل می، محدودی دارند، مثال عدسیهای رسی شگستر که ناپذیری نفوذ هایالیه

  توان بدست آورد.بطور موقت می
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 چشمه

شهود. اگهر مقهدار تخلیهه کهم یها در سهطح        هر جا که سطح ایستابی، سطح زمین را قطع نماید، آب به صورت جریان سطحی تخلیه می

 نهوعی  چشمه. شوندمی خارج زمین زا نیز «چشمه» صورت به زیرزمینی هایآب. شودمی ایجاد «سطح تراوش»باشد وسیعی پخش شده

 .دهدمی رخ متمرکز صورتی به که است زیرزمینی آب طبیعی تخلیه

 قنات

شهود تها بهه سهفره آب زیهر      های طوالنی در دل زمین حفر مهی عبارت است از یک سوراخ افقی، با شیب کمی به سمت خارج تا مسافت

هها  شود. از این چاههای قائم متعددی به سطح زمین متصل میاین مسیر افقی معموالً توسط چاه شروی نماید.زمینی رسیده و در آن پی

تر، موادی نیز انجام شود. در کف قنات معموالً بها قهرار دادن   شده و ضمن ایجاد امکان پیشروی سریعشده به خارج هدایتمصالح حفاری

   شود.گیری میبه خارج، جلو مصالحی، از نفوذ مجدد آب

 چاه

گردد و بهه تهدریج آب زیهر زمینهی در آن جمهع      چاه سوراخ قائمی است که از سطح زمین تا داخل منطقه اشباع آب زیرزمینی حفر می

گیرد. حفر چاه بهرای اسهتخراج   های دستی یا موتوری صورت میشود. بیرون آوردن آب از چاه به طور مصنوعی و با استفاده از تلمبهمی

ههای  گیهرد. اسهتفاده از آب  ها عمدتاً به روش دورانی صهورت مهی  ای و در سنگزیرزمینی در رسوبات ناپیوسته بیشتر به روش ضربهآب 

 زیرزمینی به وسیله حفر چاه در اکثر نقاط دنیا متداول است.

 های تحت فشارسفره

ای نسبتا نفوذناپذیر از باال محدود شود ه الیهبوسیل مینیزیرز آب که شودمی تشکیل محلی در آرتزین های تحت فشار یا محصور یاسفره

آیهد آن اسهت کهه محهل     مهی ر بهاالت  خود محل از آب فشار تحت هایسفره در آنکه علت. است اتمسفر و در نتیجه تحت فشاری بیش از

حفهر   شود، در ارتفاعی باالتر از سطح فوقهانی منطقهه اشهباع در محهل    ای که از طریق آن آب سفره تامین می، یعنی منطقهتغذیه سفره

 .دارد قرار چاه

فرضهی اسهت کهه در ههر      گیرند و آن عبارت از سهطحی رومتریک را در نظر میجای سطح ایستایی سطح پیهای تحت فشار بهدر سفره

ر تر منظور سطحی است کهه اگهر چهاهی در هه    منطقه با ارتفاع فشار هیدروستاتیک آب در سفره تحت فشار مطابقت دارد. به زبان ساده

  دهد.نقطه از سفره تحت فشار حفر کنیم ارتفاع صعود یا فوران آب چاه را در آن نقطه نشان می
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