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

 

با استفاده از توری آب تولید کنید

 

نفر مردم جهان دچار کمبود آب آشامیدنی سالم  1۰یک نفر از هر 

های زیادی برداشته شدده اسدت هستند، تاکنون در این مسیر قدم

هدا در اندد، ییدی از جدیددترین روشهدا ررهیینهاما اکثر این روش

برای بدست آوردن آب اسدتفاده از مده اسدت بسیاری از نقاط دنیا 

 .شودفته میگ  clouds fishing که اصطالحا به آن

تدوان آب آشدامیدنی سدالم و با استفاده از این روش به راحتی مدی

ارزان بدست آورد، ایده استحصال آب از مه اولین بدار در امرییدای 

نیدی شروع شد و توسعه ریددا کدرد، اکندون  198۰جنوبی در دهه 

هایی در شیلی، ررو، افریقدای جندوبیغ اندا، اریتدره و امرییدا رروژه

 .وجود دارد

هدای برای استحصال آب بده ایدن شدیوه، جمدن کنندده مده، توری

کننده مده شدامل یدک تدوری مشبک و مخین آب نیاز است، جمن

های محیدم بدر زمدین مشبک با منافذ ریی است کده بوسدیله رایده

 .شودعمود می
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 ادامه سرمقاله: 
های مشبک معموال فلیی است و زیر آن نیی مخازن آب برای جمن آوری قرار دارد. در این روش مه و رطوبت موجود در این توریجنس 

این فرایند به هیچگونه انرژی و  .آیدای، وارد مخازن شده و آب به دست میهوا در فرایند میعان از طریق چسبیدن به این تورهای شبیه

وری این روش و مییان استحصال شود، بهرهبلیه فقط با نوسانات دمای هوا به طور طبیعی ایجاد می یازی ندارددهنده خارجی نیا شتاب

 .ها و البته فرایند میعان، بستگی داردها، اندازه چارچوب آب به عواملی چون جنس شبیه 

شوند شود که در مسیر باد نصب میمربن انجام میهای ظریفی با ابعاد یک متر این روش استحصال آب به سادگی و ارزانی توسط توری 

شود، به طور متوسط مییان برداشت از آوری میهنگام برخورد مه به توری ذرات آب به دام افتاده و به صورت قطرات آب در مخین جمن 

ورت رذیرفته است، شیوه طی تحقیقات بیشتری که در راستای توسعه این فرایند ص .لیتر است 3هر مترمربن تورهای مشبک، روزانه 

های مشبک فقط به صورت عمودی کار گرفته شده است، به این ترتیب که بافت این توریهای مشبک بهجدیدی در ساختار توری

 .است

 

روزه با تواند افیایش یابد، البته که هر لیتر در روز می 9طبق نتایج اولیه به دست آمده مییان برداشت آب به ازای هر مترمربن به 

تر نیی به منظور مییان بیشتر استحصال و نیی استفاده در مناطق آب و های ریشرفته ها و روشتر شدن بحران جهانی آب، شیوهگسترده

تواند کاربرد این روش در مناطق نیدیک به ساحل کشورمان نیی که مشیل آب آشامیدنی دارند می .هوایی متفاوت در حال انجام است

کنند، با این روش کنند از مه، آب استخراج میباشد، در سراسر جهان بسیاری از افرادی که در نیدییی سواحل زندگی می موثری داشته

با توجه به اینیه مییان رطوبت و سرعت باد از  .توان در مناطق مختلفی از کشورمان آب آشامیدنی سالم و ارزان به دست آوریممی

های کارشناسی دقیق بسیاری از مناطق کشورمان را که دارای ز این روش است، بنابراین با بررسیمهمترین عوامل در استحصال آب ا

تواند های بسیاری در این حوزه میبرداری ریدا خواهد کرد. همچنین استارتاپچنین خصوصیاتی است شناسایی شده و قابلیت بهره

 .به کار شوندتوانند در این حوزه مشغول شیل گرفته و جوانان بسیاری می

 

 بازگشت به فهرست 
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 شتاب کاهشی سطح تراز آب دریای خزر سه برابر شد

زیست وزارت علوم تحقیقات و فناوری گفت: بر اساس خبر منتشر شده از مرکی رئیس گروه رژوهشی مدیریت محیط، همایون خوشروان

مشخص شد که سطح تراز آب دریای خیر  98 - 9۷تغییر سطح تراز آب دریای خیر در سال آبی ملی مطالعات دریای خیر در رابطه با 

دچار کاهش سطح شده است که اینجا دو نیته مد نظر استغ ییی اینیه در  9۷ - 9۶سانتیمتر نسبت به سال آبی گذشته یعنی  1۲

تقریبا کاهش چهار سانتیمتری را متذکر شده بود اما اکنون  بر اساس مطالعاتی که این مرکی انجام داد 9۷ - 9۶سال آبی گذشته یعنی 

سانتیمتری را اعالم کرده، یعنی سرعت کاهش سطح تراز آب دربای خیر سه برابر افیایش  1۲که یک سال از آن گذشته کاهش تراز 

 .یافته است

مدیر سابق مرکی ملی مطالعات و 

تحقیقات آب دریای خیر وزارت 

 ر حوضه اتفاقی دچه نیرو گفت: 

آبی دریای خیر افتاده که ما 

کاهش سطح تراز آب را سه برابر 

سال گذشته داریم اگر به رژیم 

بارندگی در حوضه جنوبی خیر 

بینیم که به نسبت توجه کنیم می

وده البته ها خوب بدهد یعنی بارندگیها وضعیت نرمال نشان میبهاری رربارش و سیالبی داشتیم و االن هم که راییی است بارندگی

آبریی رودخانه ولگا است نداریم که بدانیم آیا وضعیت بارندگی اطالعاتی درباره رژیم بارندگی دریای خیر و شمال دریای خیر که حوضه 

تواند در بروز این اتفاق موثر باشدغ اول برداشت آب دریای در آنجا به این شیل بوده یا خیر، اما مسلم است که دو عامل بسیار مهم می

های هنگفتی روی این مساله گذاری خیر برای استفاده آب شرب و کشاورزی که اکنون کشورهای حاشیه دریای خیر در حال سرمایه

وی ادامه داد: دوم روند خشیسالی است یعنی اگر ما همگام با  .ای داشتندهای گستردهدر این زمینه بسترسازی  19۷۵هستند و از سال 

شود سرعت بینیم که مییان تبخیر در آن افیایش یافته است و همین باعث مییط دریای خیر را بسنجیم میتغییرات اقلیم جهانی، شرا

 .کاهش سطح تراز آب دریای خیر افیایش یابد، بنابراین اینجا دو عامل مهم یعنی هم عامل انسانی و هم طبیعی دخیل هستند

گیرد، منحنی ای خیر به صورت ساالنه در یک منحنی نرمال قرار میخوشروان گفت: موضوع دوم این است که تغییرات سطح آب دری

ها دقت کنیم نقطه شروع افیایش سطح تراز آب دریای خیر معموال نرمال یک نقطه شروع و یک نقطه رایان دارند، اگر روی این منحنی 

شور حاشیه دریای خیر مبنای زمانی بررسی تغییرات افتد و نقطه رایانی آن در دسامبر است یعنی در چهار کدر آااز ماه ژانویه اتفاق می

سطح تراز آب نوسانات بر اساس سال میالدی است اما در کشور ما تغییرات سطح آب دریای خیر بر اساس سال زراعی یا آبی سنجیده 

در این حالت  شیل شود S شود منحنی تغییرات سطح تراز آب دریای خیر تبدیل به یک منحنیشود و همین موضوع باعث میمی

 .خوانی نداشته باشدشود نتایج محاسبات آماری با فاز زمانی تغییرات طبیعی دریای خیر هممنحنی از حالت نرمال خارج و باعث می

 ادامه خبر  لینک خبر 
 زیست محیط موضوع  

 نا(ر)ای جمهوری اسالمیخبرگیاری  منبن 

 ۲1/۰8/1398 تاریخ خبر 

 بازگشت به فهرست 
 

https://www.irna.ir/news/83541192/%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B2%D8%B1-%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
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 جزئیات اجرای پروژه بارورسازی ابرها 

فرید گلیار، با بیان اینیه  .تحقیقات و مطالعات باروری ابرها علت، زمان و منطقه جغرافیایی بارورسازی ابرها را اعالم کردمدیر مرکی 

هایی در جهت عقد قرارداد با نیروی هوا و فضا صورت بگیرد، اظهار کرد: باید تجهییات و هواریما را برای بارورسازی ابرها باید هماهنگی

کنیم. تاخیری هم که تا کنون ایجاد شده به دلیل مسائل اداری و نقل و انتقال طرح از موسسه تحقیقات آب به شرکت ها اجاره از آن 

  .آب و نیرو است

های اخیر کشور،  وی به این سوال که با توجه به بارندگی

بارورسازی ابرها ضرورت دارد یا خیر؟ راسخ داد: میانگین 

بارش در کشور به طور کلی یک سوم جهان است. یعنی ایران 

همیشه با کمبود بارش و کاهش منابن آب مواجه است و 

و زیرزمینی  سطحیهای همواره بیالن منفی در زمینه آب

جویی در مصرف آب های صرفهنابراین باید همواره هم بحثب

های تولید و مدیریت تولید آب را مد نظر قرار دهیم هم بحث

دهد، افیایش بارش بیشتری را از  های خوبی در کشور رخ میرا. از سوی دیگر در اوقاتی که هوا از نظر بارندگی مناسب است و بارش

های بینی کرد مییان کاهش بارندگی در سالتوان ریشگلیار با تاکید بر اینیه نمی .نیم داشته باشیمتواطریق فناوری باروری ابرها می

ها را اجرا کنیم و های افیایش بارش و رروژهها مناسب تر است، بهتر است بحث آتی چقدر است، گفت: بنابراین امسال که مییان بارندگی

کار ما افیایش بارش است نه ایجاد بارش. هرچه مییان بارش بیشتر باشد، افیایش هم  وی افیود: .های آتی ذخیره شودآب برای سال

  .بیشتر خواهد بود

مدیر مرکی تحقیقات و مطالعات باروری ابرها در ادامه در مورد زمان بارورسازی ابرها نیی توضیح داد: گلیار ابراز امیدواری کرد رروژه 

آبخییی است که سد تمرکی روی حوضه : وی درمور منطقه جغرافیایی بارورسازی ابرها گفت .کلید بخوردبارورسازی ابرها نیمه دوم راییی 

ها مهم بوده و آثار وجود دارد و امیان ذخیرسازی بیشتری فراهم است. نقاطی هم سد نیست اما رییش بارش برای مراتن و دشت

 .در فیر این هستیم که این مناطق را هم تحت روشش قرار دهیم .های آبی دارد، مانند خراسان جنوبیایرمستقیم به جی بحث 

ساله دارد اما اولین رروژه اجرای مستقل توسط کارشناسان  ۴۰بر اساس این گیارش، رروژه بارورسازی ابرها در ایران عمری حدوداً 

های متعدد رها از آن زمان تاکنون رروژهدر استان گیالن انجام گرفت. مرکی تحقیقات و مطالعات باروری اب 138۷ایرانی در تابستان 

است اما دولت دوازدهم و وزارت نیرو روییرد خود را به بارورسازی  اجرایی و مطالعاتی باروری ابرها در مناطق مختلف به اجرا گذاشته

های اصلی اجرای رروژه هدف .ابرها تغییر دادند و با مطرح شدن کمک سپاه برای توسعه باروری ابرها جای رای این فناوری قرص شد

ها را به تر شده و اجرای این رروژه های اخیر کشور کم رنگبارورسازی ابرها مقابله با بحران خشیسالی بود. بحرانی که به دلیل بارندگی

 .تأخیر انداخت. به طوری که این رروژه در سال آبی گذشته اجرا نشد

 ادامه خبر  لینک خبر 
 بارورسازی ابرها موضوع  

 خبرگیاری دانشجویان ایران )ایسنا( منبن 

 1۷/۰8/1398 تاریخ خبر 

 بازگشت به فهرست 
 

https://www.isna.ir/news/98081709752/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7
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 ای مدیریت آب شهریتهران میزبان دهمین اجالس شورای حکام مرکز منطقه 
ای مدیریت آب شهری گفت: دهمین اجالس منطقهمدیر مرکی 

آذرماه  1۴ای مدیریت آب شهری شورای حیام مرکی منطقه

کشور منطقه به   1۶امسال با حضور مقامات و وزرای بخش آب 

 .شودریاست وزیر نیروی کشورمان در تهران برگیار می

با تاکید بر اینیه در این اجالس مسائل و "علی چاوشیان"

ها در سطح مرتبط با آب و گسترش همیاری  موضوعات مهم

ای از جمله یونسیو، المللی و منطقههای بینرییی صورت گرفته، نمایندگان سازمانشود، ادامه داد: بر اساس برنامهمنطقه بررسی می

 .سازمان جهانی هواشناسی، فائو و برنامه عمران سازمان ملل متحد در این اجالس حضور خواهند یافت

های آبی منطقه دانست و افیود: سازی و تنظیم سیاستالمللی برای تصمیم ترین رویدادهای بینیاری این اجالس را ییی از مهموی برگ

های سازگاری با کم آبی، مدیریت سیل و خشیسالی، کیفیت آب، استفاده از دستور کار اصلی این اجالس اشتراک تجربیات در زمینه

سازی و صدور خدمات فنی و مهندسی و سایر موضوعات مورد عالقه وزرای حاضر در اجالس یاد فیتهای نامتعارف، آموزش و ظرآب 

 .شده خواهد بود

های اقتصادی ایران و تاجییستان در حاشیه برگیاری این رویداد چاوشیان با اشاره به بررایی اجالس کمیسیون مشترک همیاری

 ای مدیریت آب شهری، نمایشگاهی اختصاصی از توانمندیشورای حیام مرکی منطقه المللی، گفت: همیمان با برگیاری اجالس دهمبین

های صنعت آب کشورمان بررا خواهد شد که با توجه به حضور وزرای آب کشورهای منطقه، این مهم فرصت مناسبی را برای و ریشرفت

 .اهد کردهای ایرانی را فراهم خوبازاریابی و توسعه صدور خدمات فنی و مهندسی شرکت

ای مدیریت آب شهری در بخش دیگری از سخنان خود گفت: این مرکی با حوزه فعالیت در مناطق ارب و جنوب آسیا مدیر مرکی منطقه

با ریگیری وزارت نیرو و با همیاری وزارت امور خارجه و یونسیو تأسیس و  138۰و نیی آسیای میانه و شمال آفریقا در بهمن ماه سال 

های این مرکی توسط شورای حیام در باالترین سطح، متشیل از وزرای آب کشورهای وی با تاکید بر اینیه فعالیت .ه استاندازی شدراه

المللی متولی مسایل آبی در منطقه است که جلسات شورای حیام شود، ادامه داد: این مرکی تنها نهاد بینرییی و هدایت میعضو برنامه

ریاست وزیر نیروی جمهوری اسالمی ایران تشییل شده و از ابتدای تأسیس نقش بسیایی در ریگیری منافن ملی آن در سطح وزرا و به 

های مورد نیاز های مرزی، منابن آب مشترک، توسعه و صدور خدمات فنی و مهندسی و انتقال فناوریدر حوزه دیپلماسی آب، رودخانه

یادآور شد: به دنبال امضای موافقتنامه تمدید  (RCUWM)ب شهری تهران ای مدیریت آمدیر مرکی منطقه  .کشور داشته است

، زمینه تشییل 139۷توسط وزیر نیرو و مدیرکل یونسیو در سال  ۲۰۲۴ساله دیگر تا رایان سال  ۶های مرکی برای یک دوره فعالیت

ترین ن از آن به عنوان بیرگترین و مهمتواجلسات شورای حیام مرکی در سطح وزرا بعد از یک وقفه طوالنی میسر شده است که می

 .گردهمایی آبی در منطقه ارب آسیا نام برد

 ادامه خبر  لینک خبر 
 مدیریت منابن آب موضوع  

 رسانی وزارت نیرواطالعرایگاه  منبن 

 ۲۵/۰8/1398 تاریخ خبر 

 بازگشت به فهرست 

 

http://news.moe.gov.ir/News-List/50734
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یترین اخبار کوتاه داخل مهم  
 (1398 آبان 6)  خانه فاضالب در مشهدبنیان برای احداث تصفیههای دانشاستفاده از ظرفیت شرکت

کیلومتر گفدت:  8۶رود به طول ای خراسان رضوی با اشاره به اجرای طرح آزادسازی کشفمدیرعامل شرکت آب منطقه، "محمد عالیی"

مندی از ظرفیدت تمام حقابه کشاورزان با رساب جایگیین شده است که تصفیه فاضالب جاری و انتقال رساب حاصل از آن نیازمند بهره

خانه فاضالب خین عدرب بده ردایین دسدت سدد وی افیود: انتقال رساب تولیدی تصفیه .بنیان استای دانشهبخش خصوصی و شرکت

خانه جدیدد روی بنیان بخدش خصوصدی اجرایدی شدد، همچندین سداخت تصدفیههای دانشتکیلومتر با کمک شرک ۵/۶ لطوه بهکارد

خانه بده بخدش عالیی ادامه داد: ثمره واگذاری اجدرای طدرح تصدفیه .برداری استبهرهدرصد ریشرفت داشته و آماده  ۵۰رود نیی کشف

میلیون مترمیعب رساب  ۶بنیان است، بدون هیینه بخش دولتی و به مدت رنج سال های دانشفاده از شرکتتخصوصی تجربه موفق اس

برداری کند و رس از ساب را طی این مدت منتقل و بهرهمیلیون متر میعب ر  ۲9گذار گیرد تا سرمایهدر اختیار بخش خصوصی قرار می

 .ای قرار خواهد گرفترنج سال تمامی تجهییات در اختیار شرکت آب منطقه

   (1398آبان  13)  های نوین برای استحصال و مصرف بهینه آبلزوم استفاده از فناوری

ها و نهادهدا بدا محوریدت عالی آب با بیدان اینیده همده سدازماندر چهلمین جلسه شورای ئیس جمهور، اسحاق جهانگیریاول ر معاون

آب کشور را به عنوان یک اولویت و مساله اساسی در نظر بگیرندد، اظهدار قال آب دریا به مناطق مرکیی و کمعالی آب موضوع انتشورای

زدایی و مصدرف بهینده آب شدیرین برداری از آب دریا، نمکمالحظات اجرای این دستور از جمله نحوه بهرههای مختلف داشت: دستگاه

در این نشست بر اساس  .شده را مورد بررسی دقیق قرار دهند و در صورت لیوم مصوبه مورد نیاز از مجلس شورای اسالمی نیی اخذ شود

رود و نیی ساماندهی کارون بیرگ بده معداون اول رئدیس جمهدور محدول ی زایندههای احیاتصمیمات شورای عالی آب، ریاست کارگروه

 .گردید

   (1398آبان  13) برای پیک تابستان سال آینده  099تدوین برنامه 

تدوین شده اسدت، گفدت: ایدن برنامده بده معندای  ۰99ای تحت عنوان برنامهوزیر نیرو با تاکید بر اینیه برای ریک تابستان سال آینده 

رضا اردکانیان گفت: براساس این برنامه در تالشیم تا برای تابستان سال آیندده هیچگونده  .خاموشی صفر برای تابستان سال آینده است

وی ادامده داد:  .نرژی به کشورهای همسایه باشدیمهای مختلف نداشته باشیم و شاهد استمرار صادرات اکمبودی در تامین انرژی بخش

ای از میلیارد مترمیعبی مخازن سدهای کشور رر اسدت و حجدم قابدل مالحظده ۵۰میلیارد مترمیعب از حجم  ۲۶در حال حاضر حدود 

ها بدا همیداری وزیر نیرو تاکید کدرد: در ایدن میدان رهاسدازی از سدد .های احتمالی آماده شده استظرفیت سدها برای کنترل سیالب

ای بده نیازهدای ضدروری از جملده های صورت گرفته ادامه دارد تا در این میان لطمهبینینیدیک با سازمان هواشناسی و به اتیای ریش

 .مصارف آب شرب وارد نشود

   (1398آبان  14)  راهکار عبور از خشکسالی در استان بوشهر

آبی استان و مددیریت مندابن آب ای بوشهر استقرار برنامه جامن سازگاری با کمزیست و کیفیت منابن آب شرکت آب منطقهمدیر محیط

 استان بوشهر باالترین سرانه از منابن آب نامتعارف کشور را  :افیود "زادهجابر مظفری".نامتعارف را راهیار عبور از شرایط فعلی دانست

 

http://news.moe.gov.ir/News-List/50262
http://news.moe.gov.ir/News-List/50517
http://news.moe.gov.ir/News-List/50517
http://news.moe.gov.ir/News-List/50517
http://news.moe.gov.ir/News-List/50512
http://waterhouse.ir/news/2873
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خانه بوشدهر در تصفیه 3۰۰۰میلیون مترمیعب از رساب با هدایت الیترییی  1۵اظهار داشت: در حال حاضر ساالنه  وی .اختیار دارددر 

میلیون مترمیعب است و این حجم از رساب معدادل  3۰وی اضافه کرد: کسری مخین ساالنه کل استان بوشهر   .برداری استآماده بهره

ای بوشهر با اشاره به رایدار بدودن ایدن منبدن گفدت: اگرچده زیست و کیفیت منابن آب شرکت آب منطقهطمدیر محی .نیمی از آن است

حجم آب رشت سدها کامال وابسته به مییان بارش و دستخوش تغییرات زیادی است، اما این حجم از رساب به صورت رایددار، دائمدی و 

میلیدارد  11۰۰های شهر بوشدهر را سداالنه مقاالت تالیف شده، ارزش اقتصادی رسابزاده با استناد به مظفری .حتی رو به افیایش است

میلیارد تومان می توان بده ایدن منبدن آب رایددار، جهدت اسدتفاده در  1۰۰گذاری قریب به تومان برآورد کرد و اظهار داشت: با سرمایه

 .مصارف صنعت، کشاورزی، فضای سبی و تغذیه آبخوان استفاده کرد

   (1398آبان  16)  کندفائو برای نجات دریاچه ارومیه کمک می

سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد )فائو( در چارچوب رروژه »برنامه ییپارچه مدیریت رایدار منابن آب در حوضه دریاچه ارومیه« و 

تددوین شدده بدرای حوضده دریاچده  "شاخص ترکیبی خشیسدالی " علوم جو، کارگاه اعتبارسنجیبا همیاری رژوهشیده هواشناسی و 

هدای آقای جیانلوکا فرانچسیینی، متخصص ارشد فائو در زمینه مدیریت اطالعات منابن سرزمین در تشریح فعالیت .ارومیه را برگیار کرد

ین روش سنجش خشیسالی ارائه شده و مورد بحدث و بررسدی قدرار اولین نتایج حاصل از ارزیابی خشیسالی همچن انجام شده گفت: »

کشداورزی و هیددرولوژیک بده ردیدده  گرفتند. این اولین تالش ایران برای ارائه چنین اطالعاتی است که از ابعداد مختلدف هواشناسدی،

تددوین  هیددروانفورماتیک سدتاد احیدای دریاچده ارومیدهنگدار، مددیر بخدش به گفته آقای دکتر بهدداد چهره « .رردازندخشیسالی می

رذیری کلی حوضه آبریی دریاچه ارومیه کمک کند تا بدر اسداس آن تواند به »سنجش آسیبمناسب می شاخص ترکیبی خشیسالی یک

 « .ماجتماعی ناحیه مدنظر را بسنجی -بتوانیم تأثیرات تغییرات متغیرهای اقلیمی بر معیشت و رارامترهای اقتصادی 

   (1398آبان   18) تبیالن روزانه منابع و مصارف آبی سدهای خوزستان منفی اس

بارش موثری که موجب تغییدر ورودی  آبان ماهرییی منابن آب سازمان آب و برق خوزستان گفت: از ابتدای سال آبی تا مدیر دفتر برنامه

بدا بیدان اینیده از  "داریدوش بهدارلویی" .آب به سدهای استان خوزستان شود رخ نداده و بیالن روزانه منابن و مصارف آبی منفی اسدت

میلیون مترمیعب آب وارد سدهای استان خوزستان شده است، افدیود: در همدین  3۶۰یک میلیارد و  تا آبان ماهد ابتدای سال آبی جدی

وی اظهار کرد: حجدم  .میلیون مترمیعب بوده که بیانگر کاهش حجم استراتژیک سدهاست ۷1۲مدت مییان آب مصرفی سه میلیارد و 

شدود، در همدین های رایییه مناسب ارزیدابی میرش شده که برای مهار سیالبمیلیارد مترمیعب گیا 9خالی سدهای خوزستان بیش از 

کند کده تدامین آب هیار هیتار کشت در خوزستان را دنبال می 9۰۰های کشاورزی تدوین شده در سال آبی جاری حدود حال سیاست

رییی مندابن آب سدازمان آب و مدیر دفتر برنامه .وری از آب استرییی دقیق منابن آبی و حداکثر بهرهاین سطح از کشت نیازمند برنامه

متر بوده که در مقایسده بدا سدال میلی 3۰ آبان ماههای آبریی خوزستان از ابتدای سال آبی تا برق خوزستان گفت: متوسط بارش حوضه

 .دهددرصد کاهش نشان می 1۰ساله  ۵۰درصد و نسبت به آمار بلند مدت  ۶۷گذشته 

   (1398آبان  19)  رود برای کشت پاییزه شرق و غرب اصفهانرهاسازی آب زاینده

 های ارب و شرق استان اصفهان در توزین آب کشاورزی شبیه :ای گفتبرداری شرکت آب منطقهحسن ساسانی معاون حفاظت و بهره

 

http://waterhouse.ir/news/2879
http://waterhouse.ir/news/2879
http://waterhouse.ir/news/2879
http://news.moe.gov.ir/News-List/50574
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میلیدون  1۲۰روز انجام خواهد شد و مجموع حجم توزین آب برای کشت رایییه کشداورزان  18آبان ماه و به مدت  ۲۵تا  ۲۲بازه زمانی 

میلیدون متدر میعدب  ۴۲8زایندده رود مییان ذخیره کنونی سدد د: تصریح کر وی .رود در نظر گرفته شده استمتر میعب از سد زاینده

ای خواهد بدود ها به گونهریییبرنامه: وی افیود .متر میعب بر ثانیه است ۲۴و خروجی آن  13است، مییان حجم آب ورودی به این سد 

 .میلیون متر میعب کاهش ریدا نیند ۴۵۰از  99رود در رایان سال آبی و رایان شهریور سال که حجم مخین سد زاینده

   (1398آبان  21)  برنامه ایمنی آب شهر یزد تکمیل شد

ای یید گفت: برنامه ایمنی آب شهر یدید بده عندوان اولدین برنامده ایمندی آب زیست و کیفیت منابن آب شرکت آب منطقهمدیر محیط

با اشاره به این که برنامده ایمندی آب، ییدی از مهمتدرین و کداملترین  "ناهید االمنژاد" .دتیمیل شده در مرحله ممییی نهایی قرار دار

 کیفیت آب شرب، مصوب هیئدت وزیدران اقدامات برای تضمین کیفیت آب شرب است، اظهار کرد: این برنامه بر اساس سند ملی بهبود

االمندژاد بدا  .درمحدوده شهر یید و سایر مناطق اسدتان آاداز شدد 9۴و رهنمودهای سازمان جهانی بهداشت از آذر ماه  139۰در سال 

شود، تصدریح کدرد: ایمندی آب بدا هددف شناسدایی اشاره به این که آب آشامیدنی شهر یید از منابن آب سطحی و زیرزمینی تامین می

ننده سالمت آب آشامیدنی، از حوضه ها و راهیارهای الزم جهت حذف و یا کاهش عوامل تهدیدکرویدادهای مخاطره آمیی، تدوین برنامه

 .شودآبریی تا نقطه مصرف انجام می

   (1398آبان   26) های احتمالیسدهای خوزستان آماده مهار سیالب

سازمان آب و برق خوزسدتان بدا بیدان اینیده میدیان آب در رییی منابن آب معاونت مطالعات رایه مدیر دفتر برنامه، "داریوش بهارلویی"

های احتمالی حاصدل از بدارش آبمنظور جلوگیری از تداخل جریان خروجی آب سد با روانهای استان حالت عادی داشته و بهرودخانه

 ۲ر میعدب و سدد کرخده بدا میلیون متد  ۵۲۲میلیارد و دست، خروجی آب کاهش داده شده است، افیود: سد دز با ظرفیت یکدر رایین

میلیون مترمیعب حجم خالی، از فضای کافی برای مهار موج سیل احتمالی برخوردار بوده و در حوضه کارون این رقم به  3۶۰میلیارد و 

ها را در ندواحی جندوبی اسدتان های بارش، شددت بارنددگیوی خاطرنشان کرد: نقشه .رسدمیلیون متر میعب می ۷۷3چهار میلیارد و 

 .میلیون مترمیعب کنترل کننده جریان سیل احتمالی خواهد بود ۷۲۵دهند که در این منطقه نیی سد مارون با ظرفیت خالی شان مین

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بازگشت به فهرست 
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 برنامه جدید دانشمندان برای مقابله با بحران اقلیمی
کشددور جهددان  1۴3هددای تجدیدرددذیر در درصدی به انرژی 1۰۰گذار کامل و  ای جامن برای نحوهبرنامهوین رژوهشگران از تد

های هددا و مراتددن نقدداط مختلددف جهددان در شددعلهرود. جنگلگویند. وضعیت اقلیمی جهان رو به وخامت بیشتر مددیسخن می

اه روشش گیاهی این مندداطق در حددال ناردیددد شدددن هسددتند. همرسوزند و تعداد زیادی جانور بهگاه آتشی سرکش میوبیگاه

 است. یافتهر تلفات حوادث اقلیمی فیونی اند و شماخانمان شدهخیل عظیمی از مردمان بی

انشددگاه رژوهشددگران د بدده تددازگی

ی یک برنامدده استنفورد موفق به ارائه

ها با اند. آنمؤثر و امیدوارکننده شده

هددای موجددود، بررسددی آخددرین داده

کشور از جهددان  1۴3فهرستی شامل 

تواننددد تددا سددال اند که میتهیه کرده

درصدددی انددرژی  1۰۰طور به ۲۰۵۰

خود را از منابن ردداک تددأمین کننددد. 

تواند تنها میسازی این برنامه نهریاده

وضعیت فعلی بحران اقلیمی جهان را 

تواندددد از سدددامان دهددددغ بلیددده می

هفت میلیون انسان ومیر ساالنه مرگ

هددا شددغل جدیددد در جهددان ایجدداد شود این برنامه بتواند میلیونبینی میعالوه، ریشگیری کند. بهدر اثر آلودگی هوا نیی ریش

 کند.

نیدداز خواهددد داشددتغ ولددی  تریلیددون دالر ۷3گذاری هنگفت با ارزشی بددالب بددر یادشده به یک سرمایه سازی برنامهالبته ریاده

ی تواند کل این سرمایههای حاصل از ریشگیری خسارات میجوییهمراه صرفهرژوهشگران معتقد هستند مشاال ایجادشده به

وگو بددا ی ارشد و مهندددس اقلیمددی در گفددت، نویسندهرک جیوبسونماسال به اقتصاد جهان بازگرداند.  ۷تر از عظیم را در کم

ScienceAlert ۵/1تواند جلددوی افددیایش ن اقدام میایم که ایبراساس محاسبات ریشین، ما به این نتیجه رسیده" گوید:می 

المللددی ح در گددیارش هیئددت بینتر از هریک از سددناریوهای مطددری زمانی ما بسیار قویای دمای جهان را بگیرد. برنامهدرجه

از لحددات تینییددی و  ۲۰3۰هددای ردداک تددا سددال درصدددی بدده انرژی 1۰۰، گذار خواهد بود. بنابر استدالل ماتغییرات اقلیمی 

نظر تر بهعملی ۲۰۵۰هدف سال رذیر استغ با این حال، بنابر مالحظات سیاسی و اجتماعی، درنظرگرفتن نقطهاقتصادی امیان

 "ید.خواهد رس

ونقل، صنعت، های انرژی شامل برق، حملاما سازوکار این برنامه چگونه خواهد بود؟ هدف برنامه این است که در تمامی بخش

 9۵باور جیوبسون، ما همددین حدداال نیددی طور کامل به منابن تجدیدرذیر اتیا کنیم. بهداری و ارتش بهکشاورزی، شیالت، جنگل

 ی راهیارهای تجاری  ر اختیار داریم و تنها درمورد سفرهای دور و حمل دریایی نیاز به ارائهدرصد از فناوری موردنیاز را د
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سددازی کنددیم، خددواهیم توانسددت باکمک انرژی ردداک و تجدیدرددذیر برقی را  چییاگر همه افیاید:هیم داشت. جیوبسون میاخو

 درصد کاهش دهیم. ۵۷تقاضای خود را در بخش انرژی تا 

تددوان کشور می 1۴3سازی در های ذخیرهانرژی بادی، آبی، خورشیدی و سیستم باکمک  تنها اند که رانش نشان دادهاو و همیا

 های برق را حفظ کرد.تقاضای انرژی جهان را راسخ داد و در عین حال، رایداری شبیه

های گازی خواهند داشددت به نیروگاهنسبتتری های یادشده همگی دردسترس و رایدار بوده و سرعت راسخگویی سرینفناوری

ای )بددا هددای هسددتهی نیروگاهگونه نیازی به توسعهی ریشنهادی هیچتر نیی خواهند بود. همچنین طبق برنامهو درنتیجه ارزان

توده که خددود آلددودگی های زیستبرداری از نیروگاهساله( نخواهد بود. همچنین بهره 19الی  1۰برداری ی طراحی و بهرهدوره

 بود. تر هوا را در ری خواهند داشت، منتفی خواهد بیش

وجود نخواهد داشتغ چراکه ایددن فندداوری هرگددی  (در آینده نیی)سنگ راک« هرگی وجود نداشته و »زاال افیاید:جیوبسون می

تددری را کربن کم انتشار  کهتر خواهد شدغ درحالیدهد و تنها باعث افیایش استخراج و درنتیجه انتشار آلودگی بیشنمی جواب

 صورت مهارشده باقی بماند.در ری نخواهد داشت. همچنین هیچ تضمینی وجود ندارد که تمامی کربن مهارشده همچنان به

تر تقاضددا در رذیری بیشهای انرژی موجب انعطافسازی تمامی بخشدهد که برقیمی های این گروه از دانشمندان نشانیافته

رددذیری در تددری بددا ایددن انعطافسازی هماهنگی بیششود. همچنین ترکیب انرژی تجدیدرذیر با منابن ذخیرهبخش انرژی می

تددر منجددر وقت بیشمیلیون شغل تمام ۶/۲8د به ایجاتواند در درازمدت ه میمقایسه با وضعیت کنونی خواهد داشت. این برنام

درصد از اراضی خارج از محدددوده نیدداز ۴8/۰درصد مساحت از اراضی جدید و 1۷/۰سازی آن تنها به شودغ در عین حال، ریاده

 اند:خواهد داشت. رژوهشگران در گیارش خود آورده

های الزم برای این گددذار انددرژی امددری ندداگییر خواهددد بددود. محاسددبات اکسید ناشی از فرایند ایجاد زیرساختالبته انتشار دی

درصددد از سددطح انتشددار  91۴/۰ها، انتشار حدود دهد که تولید فوالد و بتن موردنیاز برای این زیرساخترژوهشگران نشان می

تواند این مقدددار را در ری خواهد داشت. با این حال، استفاده از منابن تجدیدرذیر در فرایند تولید بتن می اکسیددیکربنفعلی 

 را کاهش دهد.

شددود. رژوهشددگران بددا ای میدادهقطعیت و تناقضدداتی در رایگدداهخودی خددود باعددث ایجدداد عدددمای بهابعاد عظیم چنین برنامه

 اند این موارد را نیی روشش دهند.ها و خسارات اقلیمی توانستهل از سطوح متفاوتی از هیینهسازی چندین سناریو متشیمدل

ی زمددانی سوی انرژی الیترییی تجدیدرددذیر را در بددازهدرصدی به 1۰۰کشور جهان قوانین مربوط به گذار  ۶۰تاکنون بیش از 

سددازی ایددن ی ریادهی راهنمددایی عملددی بددرای نحددوهمنیلددهتوانددد بهمیاند. گددیارش اخیددر تصویب رساندهبه ۲۰۵۰الی  ۲۰۲۰

 ها باشد.سیاست

   ادامه خبر                 لینک خبر

   های راک انرژی موضوع  

   https://www.sciencealert.com منبن  

   ۲۷/1۲/۲۰19 خبر  تاریخ  

 بازگشت به فهرست 

 

  

https://www.sciencealert.com/stanford-researchers-have-a-plan-to-tackle-the-climate-emergency
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 ی شتاب آبی: حرکت سریع ما به سمت منابع اقیانوس
عامل اصددلی تغییددر در اکوسیسددتم ایددن سددیاره شدددیم؟   چه زمانی گذارند، اما مای سنگینی بر زمین به جا میهاها ردراانسان

کنند، زمانی که همه انواع روندهای اجتماعی اقتصادی شروع به شددتاب گددرفتن اشاره می 19۵۰بسیاری از دانشمندان به دهه 

ته گسترش یافت زیرا اذای بیشتری نسبت بدده گذشدد  مصرف آب و انواع کودهاکردند. از آن رس، جمعیت جهان سه برابر شد.

رشد یافت. این دوره رس از جنددگ بدده عنددوان  تاریخی هایمقیاس نیازهای انسانی بر روی زمین فراتر از نسبت .مورد نیاز بود

»شتاب بیرگ« شناخته شد، و بسیاری بر این باورند که این امر سبب تولد دوره چیرگی قدددرت و عملیددرد انسددان بددر محددیط 

یرگذاران ثشناسی که در طول آن فعالیت انسانی از نیروهای طبیعی به عنوان بیرگترین تاعصر زمین -زیست )آنتروروسن( شد

 کنند به این نتیجه رسیدند کهمطالعه می هااقیانوس بر روی اما محققینی که های زنده زمین ریشی گرفت.عملیرد سیستم بر

اند. مددا در در حال وقوع بوده ها نییدر اقیانوس گذشته،سال  ۷۰ طول شده بر روی زمین دردر سه دهه گذشته، الگوهای دیده

 ای برای زندگی بر روی سیاره آبی خواهد داشت.مالحظهن امر ریامدهای قابلکنیم، و اییک »شتاب آبی« زندگی می

 

 افتد؟چرا شتاب آبی اکنون اتفاق می

اند، امیدها و انتظارات به طور فیاینده به سمت اقیددانوس بدده عنددوان یددک موتددور از آنجا که منابن وابسته به زمین کاهش یافته

 به دلیل صعود  های اخیر در سال. شروع شده است از دریاهای عمیقجدید برای توسعه انسان برگشته است. استخراج 
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گددیارش . براسدداس را وسوسه کددرده اسددت  گذارانهای معدنی آن سرمایهو ثروتا هبستر اقیانوس ،های کاالهای اساسیقیمت

 ۴/1افیایش یافتدده اسددت. تقریبددا  %۴93و سرب تا  %31۷، نقره تا  %۴۵۴قیمت طال تا  ۲۰۰۰از سال ، المللی رولصندوق بین

های اسددتخراج اکتشددافی برای فعالیت دریاالمللی بستر ن بینجتوسط مر ۲۰۰1میلیون کیلومتر مربن از بستر اقیانوس از سال 

. هددا را سددرعت بخشددیده اسددتبددرداری از اقیددانوسروند بهرههای تینولوژییی در برخی صناین، ریشرفت اجاره داده شده است.

به ندددرت وجددود  ۲۰سال گذشته نصب شدند. بخش بیوتینولوژی دریایی در رایان قرن  ۲۰تقریبا همه میارع بادی ساحلی در 

 .اندیافت شدههای دریایی های ژنتییی از ارگانیسمتوالی %99بیش از  ۲۰۰۰از سال درحالییه  داشت،

 چرا شتاب آبی مهم است؟

است کدده فعالیددت  تر از آنوسین بسیارکردندکه اقیانوس اینطور تصور می دانشمندان خبرهبرخی حتی  و افراد که در روزگاری

ها این دیدگاه جایگیین شد با شناخت ناخوشایندی مبنی بر اینیه نه تنها انسددان اما اکنون را تغییر دهد.آن اکوسیستم انسان 

 نیست. تامینقابل توانند اقیانوس را تغییر دهند، بلیه همچنین خط سیر جاری نیازهای انسان بر اقیانوس به سادگی می

هددای ه، شیالت، سددفروابسته به اقیانوس مولتی میلیون دالری نفت و گاز ایننظر بگیرید. این منطقه خانه صنساحل نروژ را در 

ها برای فضای ییسان اقیددانوس در حددال رقابددت بددا هددم دریایی محبوب، مسیرهای کشتی و ماهیگیری است. همه این سرمایه

یافته توسط بخش شددیالت های سالمون ررورشری در تعداد ماهیهستند، و نیازهای آنان رو به افیایش است. افیایش رنج براب

رنج برابددر افددیایش  ۲۰3۰کند که تا سال بینی میموردانتظار است، در حالی که صنعت گردشگری منطقه ریش ۲۰۵۰تا سال 

 در تعداد بازدیدکنندگان دارد.

باعث ایجاد رقابت و کشمیش میددان صددناین شددده  هاوجود منابن سرشار در اقیانوساقیانوس وسین است، اما نامحدود نیست. 

تواند سبب آسددیب جدددی بدده اددذاهای دریددایی و گردشددگری و نیددی بددازار یک تصادف صنعتی در صنعت نفت و گاز میاست. 

 صادرات اذاهای دریایی وارد کند.

در حددال رشددد اسددت، و مددا آنقدددر کدده الزم اسددت دربدداره ایددن  هدداهای اقیددانوساکوسیسددتمفشار بددر تر اینیه موضوع اساسی

 دانیم.  ها نمیاکوسیستم

علددم اقیددانوس بددرای  دهمین دوره. تر حرکت کندآن فرارسیده است که شتاب آبی به سمت مسیرهای رایدارتر و عادالنهزمان 

المللی در زمیندده تنددوع زیسددتی اقیددانوس در مراحددل جدید بین معاهدهو یک  توسعه رایدار در سازمان ملل در حال آااز است

 رایانی مذاکره است.

 

 
 ادامه خبر  لینک خبر 

 ها اقیانوس موضوع  

 /https://theconversation.com منبن  

 ۲9/1۲/۲۰19 تاریخ خبر  

 بازگشت به فهرست 

 

 

https://theconversation.com/blue-acceleration-our-dash-for-ocean-resources-mirrors-what-weve-already-done-to-the-land-130264
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 میرند ها نفر بر اثر آلودگی محیط زیست میسازمان ملل: میلیون
های زیرزمینی و دریاهددا سازمان ملل متحد با استناد به نتایج یک بررسی مبسوط هشدار داده است که آلودگی هوا، خاک، آب

 .ها خواسته است به طور جدی جلوی این روند را بگیرندشود. این سازمان از دولتمیها نفر در جهان موجب مرگ میلیون

ها را به شیل روزافددیون نترین گیارش سازمان ملل متحد، آلودگی کره زمین به حدی رسیده است که سالمتی انسابنا بر تازه    

ها نفددر در آسددیا، نلوی ادامه این روند را بگیریم یا میلیوشویم جگوید: یا ما موفق میدهد. این گیارش میمورد تهدید قرار می

 د.خاورمیانه و آفریقا تا نیمه قرن حاضر به مرگ زودرس دچار خواهند ش

 ۲۰1۵ سددال در نفددر میلیددون ندده مددرگ »علددت: است آمده "متحد ملل سازمان زیستمحیط اندازچشم گیارش ششمین"در 

 کددره زیستمحیط وضعیت بینیریش درباره گیارشی ریش سال هفت از متحد ملل سازمان «.است بوده زیست محیط آلودگی

 .شودی تغییرات اقلیمی تهیه میشورا کارشناسان هایرژوهش با مشابه روشی با که دهدمی زمین

زیسددت در استغ عنوانی که با توجدده بدده وضددعیت محددیط "زیست سالم، مردم سالممحیط (GEO-6) "عنوان گیارش امسال

زیسددتی آلددوده و بیمددار گردد که تا چه اندازه محددیطانتخاب شده زیرا در اصل گیارش به این برمی "بینانهخوش"جهان بسیار 

جددانوری، آب آشددامیدنی، این گیارش به رنج حوزه اصلی ررداخته است: هوا، تنددوع  .ها را به خطر انداخته استسالمتی انسان

گویند که آلودگی دو حوزه اول از بقیه بیشتر است. آلددودگی هددوا و گازهددای کننده گیارش میاوزون و خاک. رژوهشگران تهیه

 .ها نفر استمیلیون های مختلف و مهاجرتگیرد و علت بیماریای در حال حاضر بیشترین قربانی را میگلخانه

 نابودی تنوع جانوری

ها، نابودی بخش قابل توجهی از جددانواران مختلددف از جملدده حشددرات تنوع جانوری به شدت ضربه دیده و به تخریب زیستگاه

ها هنوز به اندازه سایر مددوارد آشددیار نشددده ند اما تاثیر مستقیم آن بر زندگی انسانمنجر شده است. خساراتی که بسیار شدید

 .است

 

 های طبیعی، تنوع جانوری به شدت ضربه دیده و از بین رفته است بر اثر آلودگی و تخریب زیستگاه 
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تا  ۲۵های مختلف هزیستگا به بسته. اندرفته بین از دارانمهره درصد ۶۰ به نیدیک  ۲۰1۴تا سال  19۷۰بنا بر گیارش از سال 

 اثددر مختلددف داروهددای عرضدده و اددذایی مددواد تولیددد بر ژنتییی تنوع کاهش. اندنابودی خطر معرض در مهرگاندرصد بی ۴۲

 .اندازدمی خطر به آنرا و گذاردمی

ترین گوید که مرگ زودهنگام ساالنه شش تا هفت میلیون نفر در جهان تنها به خاطر آلددودگی هواسددت. خطرندداکگیارش می

گویددد کدده در برخددی م میآلودگی هم ذرات ریی معلق در هوا بر اثر سوزاندن چوب، ذاال، رهن و نفت است. گیارش این را هدد 

تددر از بعضددی مددواد شددیمیایی و تشدددید قددوانین مربددوط بدده هایی حاصل شده است. از جمله در اسددتفاده کمها ریشرفتعرصه

ها به ویددژه در کشددورهای در حددال توسددعه و ها بر اثر بدتر شدن وضن در سایر حوزهجلوگیری از آلودگی هوا. اما این ریشرفت

 .اندتاثیر بودهال بیهای نوظهور عماقتصاد

 از حفاظددت بددرای مختلددف کشورهای در ملی قوانین تعداد ،۲۰1۰ تا 1998 هایسال فاصله در اینیه به کندمی اشاره گیارش

ها برای محدود کردن آن ای نیی با وجود تمام تالش. با این حال انتشار گازهای گلخانهاست شده برابر رنج تقریبا زیستمحیط

 .داردادامه 

 
 مرگ زودهنگام ساالنه شش تا هفت میلیون نفر در جهان تنها به خاطر آلودگی هواست 

 

 هاآلودگی اقیانوس

هددا ها اشدداره کددرده اسددت. دریاهددا و اقیانوساین گیارش همچنین به رها شدن ساالنه هشت میلیون تن رالستیک در اقیانوس

میلیددون نفددر در  1۰۰رویه قرار دارند. رروتئین مورد نیاز سه میلیددارد وبیچنین در معرض گرم شدن، اسیدی شدن و صید هم

شود. قوانین محدود کردن صید ماهی نیی در کشورهایی که نظارت و کنترل درسددتی بددر ایددن ها تامین میجهان از انواع ماهی

 .شود، کاری از ریش نبرده استعرصه نمی

ها، مواد شددیمیایی، کنون در اکثر مناطق بدتر شده که ناشی از ورود مییروبتا  199۰چنین کیفیت آب آشامیدنی از سال هم

 و میلیددون یک  سال هر. ندارد توالت و آشامیدنی آب به دسترسی هنوز نفر یک  هاست. از هر سه نفرکشفلیات سنگین یا آفت

 .میرندانگلی می هایبیماری و اسهال مانند ریشگیری قابل هایبیماری به ابتال اثر بر نفر هیار ۴۰۰
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 هابیوتیکآنتی   شدن در برابر مقاوم

هددا ها، مقاومددت باکتریعالوه بر این به دلیل استفاده از سموم مختلف در کشاورزی، آبیی رروری و ورود این سموم به فاضالب

هددای مقدداوم بدده باکتری حلی ریدا نیننددد، راهها به شدت باال رفته است. اگر دانشمندان برای این مشیل بیوتیک در برابر آنتی

 بایددد های عفونی شوند. برای جلوگیری از این خطرتوانند منجر به مرگ بسیاری از بیماران مبتال به بیماریها میبیوتیک آنتی

 .کنند ریدا دستیابی فاضالب تصفیه مدرن آوریفن به بیشتری کشورهای

هددا بددرای مددداوای انسددان و اسددتفاده از آن در کشدداورزی تحددت کنتددرل بیوتیک اسددتفاده از آنتیگیارش توصیه کرده است که 

 جهددان در نفر میلیون ۵۰۰ و میلیارد یک  به نیدیک  ،۲۰1۵ تا ۲۰۰۰ هایسال فاصله در گیارش این بنابر  بیشتری قرار گیرد.

 .است جلو به بیرگ گام یک  این که اندیافته دست سالم آشامیدنی آب به بار اولین برای

 در جهددان حاضر حال در زیرا چنین تاکید شده است که سیاستمداران باید راهی جدید برای توسعه رایدار را انتخاب کنند،هم

 .ندارد قرار ملل سازمان رایدار توسعه اهداف به دستیابی مسیر

دانشمند و کارشناس از بددیش  ۲۵۰اخیر است. زیستی سازمان ملل در هفت سال جامن ترین بررسی محیط GEO-6 گیارش

 .کنندکشور در این زمینه کار می ۷۰از 

 

 

 

 

 

 

   ادامه خبر                 لینک خبر

   محیط زیست موضوع  

   https://www.dw.com منبن  

   1۴/11/۲۰19 خبر  تاریخ  

 بازگشت به فهرست 
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 ترین اخبار کوتاه خارجی مهم

Anti-solar cells: A photovoltaic cell that works at night 

What if solar cells worked at night? That's no joke, according to Jeremy Munday, professor in the 

Department of Electrical and Computer Engineering at UC Davis. In fact, a specially designed 

photovoltaic cell could generate up to 50 watts of power per square meter under ideal conditions at 

night, about a quarter of what a conventional solar panel can generate in daytime, according to a 

concept paper by Munday and graduate student Tristan Deppe. The article was published in, and 

featured on the cover of, the January 2020 issue of ACS Photonics. 

Scientists are developing prototypes of these nighttime solar cells that can generate small amounts 

of power. The researchers hope to improve the power output and efficiency of the devices. 

They said the process is similar to the way a normal solar cell works, but in reverse. An object that 

is hot compared to its surroundings will radiate heat as infrared light. A conventional solar cell is 

cool compared to the sun, so it absorbs light. 

Space is really, really cold, so if you have a warm object and point it at the sky, it will radiate heat 

toward it. People have been using this phenomenon for nighttime cooling for hundreds of years. In 

the last five years, Munday said, there has been a lot of interest in devices that can do this during the 

daytime (by filtering out sunlight or pointing away from the sun). 

Generating power by radiating heat 

There's another kind of device called a thermoradiative cell that generates power by radiating heat to 

its surroundings. Researchers have explored using them to capture waste heat from engines. 

Researchers were thinking, what if they took one of these devices and put it in a warm area and 

pointed it at the sky. This thermoradiative cell pointed at the night sky would emit infrared light 

because it is warmer than outer space. A regular solar cell generates power by absorbing sunlight, 

which causes a voltage to appear across the device and for current to flow. In these new devices, 

light is instead emitted and the current and voltage go in the opposite direction, but you still 

generate power.You have to use different materials, but the physics is the same. 

The device would work during the day as well, if you took steps to either block direct sunlight or 

pointed it away from the sun. Because this new type of solar cell could potentially operate around 

the clock, it is an intriguing option to balance the power grid over the day-night cycle. 
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 سلول خورشیدی معکوس؛ فناوری فتوولتائیک جدید در طول شب هم برق تولید خواهد کرد  

باشدد، چندین های خورشیدی در شب هم انرژی تولید کرد؟ اگر با سازوکار تبدیل انرژی در سلول فتوولتائیک آشدنا توان از سلولآیا می

جرمی مانددی، اسدتاد  گویند، واقعا حقیقت دارد.نظرتان مضحک خواهد آمدغ ولی باید بدانید آنچه دانشمندان از آن سخن میررسشی به

گویدد کده در های فتوولتائیدک سدخن میکالیفرنیا، از انواع خاصی از سدلول UC Davisی مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه دانشیده

هدای چهدارم خروجدی اندرژی رنلوات در هر مترمربن انرژی تولید کنند. این مییان اندرژی تقریبدا یک ۵۰توانند ل شب میآهایدشرایط 

وات در هر مترمربن انرژی تولیدد کنندد(.  ۲۰۰تا  1۵۰توانند بین های خورشیدی فعلی در ساعات آفتابی میفتوولتائیک رایج است )رنل

 منتشر شده است. ACS Photonics علمی ژورنال در نتایج این مطالعه

د و امیددوار نهای خورشیدی شبانه را با قابلیت تولیدد اندرژی انددک بسدازای آزمایشی از این سلولد نمونهنکوشمی محققان این مطالعه

 مرور خروجی توان و بازدهی این قطعات را افیایش دهند.هستند بتوانند به

دانیم کده های خورشیدی جدید شباهت فراوانی با انواع رایج فعلی دارد، با این تفاوت که عملیرد آن کامال وارونه است. میسلولطرزکار 

های خورشدیدی صورت ررتو فروسرخ به محیط سداطن خواهدد کدرد. سدلولتر از محیط اطرافش باشد، حرارت خود را بهاگر شیئی گرم

ناگفتده نماندد  کنند. جذب را آن انرژی توانندمی درنتیجه، هستندغ ترخنک ن تأمین انرژی خود، یعنی خورشیدبا منب معمولی درمقایسه

شدت سرد استغ بنابراین، اگر شیء گرمی دراختیار داشته باشید و آن را رو به آسمان شب نگه داریدد، گرمدای آن فضای خارج از جوّ به

سدازی در طدول شدب بهدره بدرده ها است که از این ردیده برای خنکساطن خواهد شد. بشر مدتسوی آسمان شیل ررتو فروسرخ بهبه

 های فراوانی برای ساخت تجهییاتی مشابه با قابلیت کارکرد سرمایشی در ساعات روز شده است.است. در چند سال اخیر نیی، تالش

 تولید انرژی با کمک تشعشن حرارت

توانند با تشعشدن حدرارت بده وجود دارند که می(  Thermoradiative cell) های گرماتشعشعیتجهییات با نام سلولانواع دیگری از 

اند با کمک این ادوات، انرژی حرارتی زائد ناشی از موتورها را محیط اطراف خود انرژی تولید کنند. در سالیان اخیر، رژوهشگران کوشیده

مراتب تشعشعی با قرارگیری رو به آسمان، ررتو فروسرخ از خود ساطن خواهدد کدردغ چراکده دمدای آن بدهبازیافت کنند. این سلول گرما

شود و ولتاژ و جریان ایجادشده در خالف جهدت ساطن می ،شدنجای جذبکمتر از فضای خارج از جوّ است. در تجهییات جدید، نور به

همچندان مانندد قبدل  ی این کار، باید از مواد متفاوتی استفاده کنیدغ ولی کل فراینددخواهد بودغ اما توان همچنان تولید خواهد شد. برا

ای سمت نقطهگویند اگر جلو مسیر تابش مستقیم نور خورشید را مسدود یا تجهیی را بهی جالب این است که رژوهشگران مینیته است.

ولیدد اندرژی در سداعات روز نیدی ادامده دهدیم. ازآنجاکده اندواع جدیدد گیری کنیم، خواهیم توانست همچنان به تایر از خورشید نشانه

روز انرژی تولید کنند، رژوهشگران باردیگر به رؤیای برقراری تدوازن توانند در تمام ساعات شبانههای خورشیدی ازلحات نظری میسلول

 اند.شده روز امیدوارتولید و مصرف انرژی با کمک منبعی تجدیدرذیر در کل ساعات شبانه
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 دیوار سبز :شیمطلب آموز

-های اخیر بیشتر به گددوش مددیهایی است که در سالاسمعمودی  ، دیوار زنده یا باغgreen wallدیوار سبی ، دیوار گیاهی، 

کارها و مدددیران مختلددف قددرار گرفتدده و در داخددل و خددارج از خورند. همچنین بسیار مورد توجه بسیاری از صاحبان کسب و 

 سددازه ایددن گنجاندددن. شدددند نصددب …های اداره، تجاری، مسیونی، بیمارسددتانی و مختلف از جمله ساختمان هاینساختما

دیوار سبی چیسددت و تر کردن آنها، میایای بسیاری دارند. اما بهای مختلف شهری عالوه بر جذانساختما در گیاهی و طبیعی

 .تواند به همراه داشته باشد؟ی را میدشوند؟ استفاده از دیوار سبی چه فوای چگونه ساخته می

های مناسب رشد خود متشددیل از خدداک، های عمودی هستند که انواع مختلفی از گیاهان سبی در محیطدیوارهای سبی، سازه

هستند. همچنین برای تامین آب این گیاهان و کمک بدده سرسددبی ماندددن سنگ و آب، روی سازه قرار گرفته و به دیوار متصل 

واند به صورت دستی یا خودکار کنتددرل شددوند. اسددتفاده از تیشود. که مهای آبیاری داخلی استفاده میآنها، معموالً از سیستم

های سنتی استفاده از دیوار سددبی دانسددت. کدده روشترین توان از ابتداییهای روم و یونان را میهای معلق بابل و امپراتوریباغ

گرفتند. امددا در بددین ها و روی دیوارها برای خنک کردن مورد استفاده قرار می های انگور برای آالچیق بعدها استفاده از شاخه

د، جددایی کدده ذهددن گددردارب آمرییا برمددی یهاای کشاورزی دهستانهنموارد ثبت شده اولین بار ایده دیوارهای سبی به زمی

هددای استفاده از دیوار سبی را برای رفن مشددیالت رددیش روی طراحددی بدداغ 1931خالق رروفسور استنلی هارت وایت در سال 

 .ثبت کرد 1938مدرن روی کااذ آورده و در سال 

 های دیوارهای سبیانواع سیستم 

کنند تفدداوت دارنددد. در دیوارهددای سددبی، گاه استفاده میتییهها به عنوان دیوار سبی با گیاهان خودرویی که از سطح ساختمان

گیرد، در حالییه ریشه گیاهددان رونددده در یمحیط رشد روی ساختار سازه تعبیه شده و ریشه گیاهان رشد یافته در آنها قرار م

 .کشد تا رشد کند و سطح دیوار را بپوشاندها طول میزمین قرار داشته و مدت

مدداژوالر،  هددای رنددل/کننددد کدده شددامل سیسددتممورد استفاده در دیوارهای سبی را به سه نوع تقسددیم مددی هایامروزه سیستم

 .باشندهای سبی مستقل میهای دیوارههای سینی و سیستمسیستم

-لدر رندد هفته قبل از تاریخ نصب  8-۶های مورد استقبال بوده که در آن گیاهان ییی از سیستم :های پنل/ماژوالرمسیست

 .یابند. این نوع سیستم در داخل یا خارج و در هر نوع آب و هوا قابل استفاده هستندهایی ررورش می
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نددوع سیسددتم در فضددای داخددل  نمعمددوالً ایدد  :ستتینی سیستتتم 

هددای متفدداوتی گیرنددد و اندددازهها مورد استفاده قرار مددیساختمان

باشند. در این نددوع رنلی میهای تر از سیستمداشته و معموال ارزان

-یابند. انعطددافهایی ررورش مییسیستم نیی گیاهان ابتدا در سین

هددا بدده یباشد برای مثددال سددینرذیری این نوع سیستم بیشتر می 

 .راحتی قابل حذف و تعویض هستند

 

مند به نصب دیوارهای سددبی برای مشتریانی که عالقه :سیستم دیوارهای سبز مستقل

باشد چرا که بدون اشغال فضددای فضای کمی هستند، این سیستم بسیار مناسب میبرای 

توانند تغییر چشددمگیری در فضددای مددورد نظددر ایجدداد کننددد. عددالوه بددراین ایددن یزیاد م

ها به دلیل قابل حمل بودن و کوچک بودن در داخل و خددارج از سدداختمان و هددر مسیست

 .باشدمیانی که مناسب بدانند، قابل استفاده می

 

 

 مراقبت از دیوارهای سبز

باشد. بطورییه وقفدده در برای محافظت از دیوارهای سبی باید فاکتورهای مختلفی را در نظر گرفت که مهمترین آنها آبیاری می

تا باشد. همچنین این سیستم باید قابل کنترل باشد تأمین آب، ییی از دالیل اصلی از بین رفتن گیاهان در دیوارهای سبی می

تددوان از رسانی کم یا زیاد شود. متناسب با مییان هیینه اختصدداص یافتدده و بسددته بدده شددرایط مددیدر موارد ضروری مییان آب

های آبیاری خودکددار و کنتددرل از راه دور بددرای دیوارهددایی کدده مهای مختلف آبیاری استفاده کرد. به عنوان مثال سیستروش

باشددد. همچنددین اسددتفاده از یباشد. چرا که دسترسی برای آبیاری دستی بسیار دشوار منارذیر میارتفاع زیادی دارند، اجتناب

خاک و  pHها ریشرفته هوشمند که امیان کنترل خودکار عوامل مختلف از جمله مییان آبیاری، مییان رطوبت بستر، سیستم

های هیدددرورونیک شود. از طرف دیگر در سیستمکند، هیینه زیادی را شامل میمییان مواد مغذی مورد نیاز گیاهان فراهم می

، سختی آب و مجموع جامدددات محلددول بددرای محافظددت از pHتغذیه گیاهان، عالوه بر آبیاری، نظارت و تنظیم مداوم مییان 

های هیدرورونیک، تغذیه گیاه توسط یک سیستم تیریق کود انجددام باشد. به عنوان مثال در سیستمدیوارهای سبی ضروری می

گی بیشددتر سیسددتم هیدددرورونیک کند. به دلیل ریچیدددایی از کود را به سیستم آبیاری آزاد میشود که مقادیر کنترل شدهمی

تر بوده و بدده دانددش تخصصددی های وابسته به خاک، مدیریت آن نیی دشوارتر و حساسها مانند سیستمنسبت به سایر سیستم

 .نیاز دارد
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 های استفاده از دیوارهای سبیمییت

رفدداه انسددان بدده همددراه داشددته باشددد کدده هددا و نصب دیوارهای سبی می تواند میایای بسیاری برای محیط زیست، سدداختمان

 :باشد مهمترین آنها شامل موارد زیر می

 

 های دیداریمزیت

 کاهش آلودگی 

 جویی در انرژیصرفه

تواننددد جویی انرژی میدیوارهای سبی در صرفه

بسیار کارآمد باشند. زیرا گیاهانی که روی سازه 

گیرنددد در تابسددتان در دیوارهای سبی قرار مددی 

معرض نور مستقیم خورشید قددرار گرفتدده و بددا 

دمددا را در داخددل خاندده در  تواندددیشوند. عالوه براین، فرایند تعرق گیاهان نیی مبازتاب آن مانن از افیایش دمای ساختمان می

اندکی کاهش دهد. از طرف دیگر در زمستان نیی این روشش گیاهی به عنوان عایق عمل کرده و مانن از خددروج گرمددا  تابستان

 .شوندمی

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بازگشت به فهرست 
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