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 المللی زهکشیبینهمایش 

 

تیا   91طیی روزهیا     ICID المللی زهکشی سیزدهمین همایش بین

جار  در اهواز و بی  میزبیا ی سیازماب آب و بی        لاسفند ماه سا 91

موضیو  الیلی سییزدهمین گارگیاه      .خوزستاب ب گزار خواهد گ دیید 

المللی زهکشی با توج  ب  اهمیت توج  ب  اث ات زیسیت محیییی    بین

زهکشی و " ها  زهکشی در خوزسیتاب  زهکشی و ش ایط ویژه پ وژه

ا تخیاب شیه  اهیواز     .تعیین شده اسیت   "پایداری زیست محیطی

المللی فین زهکشییب بیا توجی  بی        ب ا  میزبا ی این رویداد مهم بین

المللیی زهکشیی    گیار بیین   ها   مایندگاب گشورماب در گی وه  زارشگ

از  ICID اج اییی و سیای   هادهیا     و هییات  (WG-SDG) پاییدار 

  درلد سیوح 06از  ش ایط موجود زهکشی در ای اب و استق ار بیش

شده گل گشورماب در استاب خوزستاب بوده اسیت. اطعایات    زهکشی

هزار  016در گشورماب حدود دهد گ  در حال حاض   موجود  شاب می

هیزار   00شو د گ  از آبب حدود  هکتار از اراضی گشاورز  زهکشی می

هیزار   091هیا  روبیاز امیی  و میابقی       هکتار با اسیتفاده از زهکیش  

  .ها  زی زمینیی تحیت زهکشیی ری ار دار ید      هکتار( ب  وسیل  زهکش

 خوزستاب مهد زهکشی گشور لقب گ فت  ب  همین دلیل اهیواز بی ا   

 .ب گزار  همایش بین المللی ا تخاب شد

در هنیید و  9111 خسییتین همییایش بییین المللییی زهکشییی در سییال 

ب و دوازدهمین بار در روسی  ب گزار شد و سیزدهمین همایش در ایی ا 

 .شودشه  اهواز ب گزار می
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 این روزها  آب گشورها  ب پاسخی ب  چالشبازار آب
شود و درلد از آب تجدیدپذی  گشور استفاده می 10  طور متوسط ب در ای اب با  الفهابگزارش روابط امومی ش گت آب منیق ب  

ها  تک ار  از مقدم  .شودتمامی منابع آب تجدیدپذی  سالیا   استفاده می رود ر یب ب اس اطعاات موجود در حوض  زایندهالبت  ب  اس

در ادام  گذاریم تا درباره چ  باید گ د بیشت  بگوییم. مدی یت منابع آب گشور را گنار میخشکی ای اب و دالیل این روزها  وضعیت 

ا  الفهابب دگت  بابک اب اهیمیب درباره یکی از راهها  ارتصاد  ش گت آب منیق  ها ریز  آب و ب رسیمدی  دفت  ب  ام   ظ ات

 . آمده استاب شده در د یا با  ام بازار آب امتح

هدف حفظ منابع آبی گوید: در بازار آب رباره هدف گلی تشکیل بازار آب میدگت  اب اهیمی د

ار آب موجود و سو  آب ب  سمت مص ف بهین  است. بازار یک  هاد ب ا  مبادل  است و باز

ب دار  آب خواهد بود. از آ جا گ  این موضو  در گشور بجز  هاد  ب ا  مبادل  ح  به ه

ب خی مناط  محدودب موضو  جدید  است وزارت  ی و در چارچوب ط ح تعادل بخشیب 

ق  میالعاتی را ب  انواب پایلوت میالعات و استق ار بازار آب محلی در سیح گشور چهار منی

در دستور گار خود ر ار داده است. مناط  پایلوت این ط ح در استا ها  ته ابب الب زب رزوین 

منابع آب و الفهاب  دشت ب خوار( در  ظ  گ فت  شده است. اگ   گاهی ب  وضعیت مدی یت 

دوره اللی؛ ف اوا ی  سبی  1تواب مدی یت منابع آب در گشور را ب  یم میدر گشور داشت  باش

بند  گ د. تخصیص آب ردهها  آبیار  و سدها هم اه بودب دوره مدی یت تقاضا و دوره بازره مدی یت ا ض  گ  با احداث شبک آبب دو

 دد. محدود بودب منابع آب و رو د رو ب  رشد گاستق ار بازارها  محلی آب اساس ورود ب  دوره بازتخصیص منابع آب محسوب می

بازتخصیص آبب منابع آب ب ا  مصارفی گ  بازدهی  گ دد. در دورهیها  دوره باز تخصیص محسوب متقاضاها یکی دیگ  از ویژگی

رز  بسیار خصوص در بخش گشاوور  آب ببدیهی است گ  در وضعیت فعلی به هگی  د. بیشت   دار دب مورد تخصیص مجدد ر ار می

ور  بیشت  سو  داد. در حقیقت این وظیف  بازار مت مص ف بهین  و به هپائین بوده و ض ور  است از ط ی  مکا یزم بازارب آب را ب  س

ب  دوره باز  گند آب ب  گدام پ وژه یا ط ح اختصاص یابد. البت  استق ار بازار آب بدوب چالش  یست و ورودمیاست گ  مشخص 

بایست در میالعات د بود گ  میها  اجتماای و حتی زیست محییی هم اه خواهها  حقوریب تشدید ررابتتخصیص حتما با چالش

حاض  در ب خی مناط  ب   پایلوت این موارد ب  خوبی مورد ب رسی ر ار گی د. دگت  اب اهیمی از وضعیت بازتخصیص آب گ  در حال

گوید: با توج  ب  محدودیت منابع آب در حوض  زاینده رود و ادم امکاب ا و ی در حال ج یاب است میلورت غی رسمی و غی ر

-و حتی امکاب تامین آب ب ا  تخصیصبارگذار  بیشت  ب  این منابعب امع امکاب تخصیص جدید آب ب ا  مصارف جدید وجود  دارد 

از ط فی چوب بازار . توازب مصارف آب در حوض  و تغیی  ارلیم وجود  داردها  اخی ب توسع   اما  گذشت   یز با توج  ب  خشکسالیه

رسمی و را و ی ب ا  مبادل  ح  به ه ب دار  آب وجود  داردب خ ید و ف وش آب  بدوب تغیی   و  تخصیص و ب  خعف روا ین موجود( 

-بخش گشاورز  ب  سمت بخش لنعت لورت میدر سیح ب خی مناط  در ج یاب است گ  البت  در بیشت  این مبادالت ف وش آب از 

ب  وضعیت منابع آب و حتی ف وش آب از  یتوجهتوج  ب  را وبب بیگی د. هما یور گ  گفت  شد  کت  منفی مبادالت آبی موجود ادم 

ست و لذا اهمیت محل ب داشتها  غی  مجاز  از ط ی  چاهها  فارد پ وا   و حتی اضاف  ب داشت چاهها  دارا  پ وا   به ه ب دار ( ا

 گند. تشکیل  هاد  ب ا  ساما دهی وضعیت موجود با انواب بازار آب را دو چنداب می

  ادامه خبر  لینک خب 

 ارتصاد آب موضو  

 آب ای اب شبک  خب   منبع 

 96/99/9315 تاریخ خب  
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 ها روزها و م گ تلخ تاالب  زیست از دالیل مصیبت گ د و خاک اینوایت بنیا گذار سازماب محیطر

بسیار  از مدی اب سازماب حفاظت محیط زیست و جمعی از سف ا  گشورها  اروپایی 

در شه  اهواز گ د هم جمع  …ا ا  وو آسیایی همچوب سفی اب آلمابب افغا ستاب و 

المللی جهاب  شد د تا بعد از گذشت  زدیک ب   یم ر ب از ا عقاد  خستین معاهده بین

وزب گ  زما ی    چنداب دور ب  میزبا ی ای اب و با تعش شبا   روز  اسکندر فی 

ار زیست ب  س ا جام رسیده بودب دوم فوری  را در گنبنیا گذار سازماب حفاظت محیط

المللی شادگاب جشن بگی  دب تاالبی گ  این روزها همچوب بسیار  از  تاالب بین

هزار  166گشد و از پهن   ها  آخ ش را می المللی ای اب و خوزستاب  فس ها  بین تاالب

آلوده ب  « ها  زهاب» هکتار  آب جز بیابا ی خشک و لم یزر  و باتعری گ  مملو از

 ها   فتی شده چیز دیگ   باری  ما ده است. آلودگی سموم مزار   یشک  خوزستاب و

ها  چند میلیارد  هم رلد آب  ابود شده و حتی با بودج د 16هزار هکتار  ارومی  گ  ام وز بیش از  566فی وز در مورد دریاچ  

از یکصد جزی ه گوچک و بزرگ  ظ  اگولوژ  و  قش ارلیمی و ب  سبب چشم ا دازهایی گ  با بیش  گوید: ارومی  از هنوز احیا  شده می

مع فی شد و انواب پارک ملی  ب  9351انواب منیق  حفاظت شده و در سال  ب  9310مملو از هزاراب فعمینگو و پلیکاب بود در سال 

انواب جالب  ب توا ست ی هم شه ت یافت. این دریچ  گ  میالملل گاه زیستک ه ثبت شده در یو سکو و تاالب بینانواب ذخی ه بعدها ب 

 زار  بیش  یست؛زار و شورهلجن ب اگنوبها  گست ده ت ین م گز توریستی ای اب باشد ب  دلیل اردامات زیا بخش و سدساز  توج 

 ها را ب  خشکی گامل ب ده تا ارومی  محکوم ب   ابود  شود. سدساز  تمامی رودخا  

گوید:  خشک شد می 16ار  هاموب لاب   و هاموب هی مند  یز گ  در ده  هزار هکت 916زیست درباره پهن  بنیا گذار سازماب محیط

ها  بسیار ارز ده هاموب داشت چ  از  ظ  ماهیگی   و چ  از  ظ  چ ا   ز دگی اده زیاد  از م دم سیستاب وابستگی گامل ب  تاالب

ست. اگ  ام وز هیچ چیز از هاموب باری  ما ده ا اما رسیدب هزار می 066دام. شمار پ  دگاب آبز   یز در هاموب در ب خی سال ها ب  

دا یم و این معضل را ب  افغا ستاب و سدهایی گ   ها  هی مند و ف اح می بودب ج یاب آب رودخا   الت خشک شدب هاموب را گم

 حو  بود گ  سال پس از ساخت این سد ب   06دا یم باید پ سید چیور رابی  سیاسی با این همسای  ب  مدت  ساخت  منتسب می

ها ب ا  م دم و اگولوژ  آب با هزاراب در بیشت  سال -  ب  دلیل خشکسالیه  چند با گمی تغیی  در سیح دریاچ –دریاچ  هاموب 

ها  هاموب ب  طور  مبادرت ب  ط حی شد گ  دریاچ  16پ سم چ ا در ده   هزار پ  ده مهاج  و تخمگذار ثم بخش بوده است؟ باز می

شکا ده شود آب هم اگوسیستمی با این درج  اهمیت گ  هزاراب سال بود این منیق  را آباد گ ده و زینت بخش  اپذی  خ ب گشت

د ب  جا  تاالب هاموب ب  ها و ا ح اف ج یاب آب رودخا   هی من گند ساخت چاه  یم  ط حی گ  فی وز از آب یاد می سیستاب بود؟

ها هدایت شد تا مص ف ش ب شه  شیناب رو ب  افزایش  و در اوض آب ب  چاه  یم ها بود تا هاموب گامعً خشک شده   یم سمت چاه

ها  گشاورز  زی  گشت محصوالت آب ب  همچوب ب  ج و هندوا   و گندم و سیب ب ود و در   هد و در گنارآب  یز بسیار  از زمین

  .ها  خاک بست  هاموب شد ها توده اوض سهم حاشی   شیناب هاموب و زابلی

  ادامه خبر   خب لینک 
 تاالب موضو  

 آب ای ابتحلیل خب    شبک  منبع 

 90/99/15          تاریخ خب 

 بازگشت به فهرست 
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 دریاچ  ارومی بح اب آب و گعف س درگم 

بح اب دی ین  ای اب در حوزه آب در ب خی از منابع آبی همچوب دریاچ  ارومی  بسیار 

خود مایی گ ده اما آ چ  رابل توج  استب توج  ویژه دولت یازدهم و اردامات لورت 

حدود هشت مت  ت از  9313تا سال  9313از سال  گ فت  درباره موضو  آب است.

ریز  گ ده بود ارداماتی افت و با این گ  دولت دهم ب  ام یآب دریاچ  پایین گاهش 

را ب ا  تثبیت آب دریاچ  ا جام دهدب اما با پایاب یافتن دوره دولت امعً هیچ اردامی 

 لورت  پذی فت و وضعیت دریاچ  ب  م اتب بدت  شد.

طور  با رو  گارآمدب دولت یازدهمب املیات  جات دریاچ  وارد فاز اج ایی شد ب  

ها  اولی  سعی شد تمام اطعاات م بوط ب  میزاب آب دریاچ ب سیح  گ  در طول ماه

ها  ا جام شده و استفاده از تج بیات  ها  موجود ب ا  احیا  دریاچ  با آمار دری  استخ اج شود. مجموا  اردام زی گشت و پتا سیل

مت   یز باالت  آمد و  سا تی 06مت   ر ار گی دب  سا تی 906تا گاهش جها ی بااث شد تا در س  سال اول ت از آب دریاچ  گ  ر ار بود 

 امعً آب دریاچ  ارومی  تثبیت شد.

داد با  جویی آب در بخش گشاورز  باشد. میالعات  شاب می م حل  دوم بسیار سخت ت  بودب چ ا گ  این م حل  باید هم اه با ل ف 

واب هم آب دریاچ  را احیا گ د و هم اینک  از سیح تولید گشاورز  در منیق  ت درلد از مص ف آب در بخش گشاورز  می 16گاهش 

 گاست   شود.

از آ جا گ  در طول زماب سیاست و یا  ظارت خالی رو  مص ف آب گشاورز  در این منیق  اامال  شده بودب این ام  بااث شده بود تا 

ین در حالی بود گ  ب  لحاظ ا واحد آب مص ف گند. 0ز دارد بیش از اگ  گیاهی ب  طور مثال ب  یک واحد آب در طول شبا   روز  یا

ور  گشاورز   یز پایین آمده بود و گشاورز  یز از این مسأل  چنداب اطعای  داشت. با  دلیل آب دادب بیش از حد ب  گیاهب به ه ب  فنی 

ور  مص ف آب در  ریز  شد تا رو  به هنیق  ب  ام  و  و  حوه گشت در م ها  ماهواره ا  و میالعات ا جام شده و استحصال ب رسی

بخش گشاورز  در این منیق  گار شود و جالب اینک  بعد از اج ا  این املیات با اینک  از مص ف آب گشاورز  منیق  گاست  شده 

یاب متوالی ب  لورت سنتی دهد گ   و  گشاورز  منیق  ب ا  سال بودب اما میزاب ب داشت محصول افزایش یافت  بود. این ام   شاب می

ب  ام  این بود گ  در طی س  سال اول وضعیت دریاچ  ارومی  تثبیت و در هفت سال آتی این دریاچ  ب   وای پایدار  در  بوده است.

بین خواهد منابع و مصارف آب ب سد. زمین شناساب ااتقاد داشتند اگ   توا یم در س  سال اول دریاچ  را تثبیت گنیمب دریاچ  گامعً از 

رفت. بناب این هدف اول تثبیت آب دریاچ  در طی س  سال اول و هدف بعد  احیا  دریاچ  در هفت سال آتی ر ار گ فت. در شه یور 

 آب دریاچ  تثبیت شد. 15سال 

ین بح اب است. رسد حل این بح اب  یازمند یک اجما  گلی در میاب مجموا  حاگمیت و ایجاد اراده در گلیت آب ب ا  حل ا ب   ظ  می

ها  گعب زیست محییی از سو  رهب   و توج  ویژه روه مج ی  ب  مسأل  آب و ر اردادب آب در  یعنی اگ چ  شاهد ابعغ سیاست

رسد با  ها ب  اختصاص ااتبار و همکار  بین دستگاهی می ها و ب  ام  اولویت اول ب  ام  ششم توسع  هستیمب اما زما ی گ  این سیاست

 گند. ها  پایین ت  تنزل می   خلط شده و از اولویت اول بودب خارج شده و ب  رتب مباحث دیگ

 ادامه خبر لینک خب 
 بح اب آب موضو  

 ایگاه خب   تحلیلی آب ای ابپ منبع 

 91/99/9315 تاریخ خب  

 بازگشت به فهرست

http://www.waternews.ir/1395/11/بحران-آب-و-کلاف-سردرگم-دریاچه-ارومیه/
http://www.waternews.ir/1395/11/بحران-آب-و-کلاف-سردرگم-دریاچه-ارومیه/
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 م دمب م ارباب منابع گ ا بها  آب

اه توسع  گشاورز  ب اب  شدب جمعیت گشور در طول یک ر ب اخی  ب  هم  1س ا جام 

گننده  ها   گ اب ز یاین ام  گما   ر بح اب آب گ ده وروی ب ای اب را دچاسنتی و مص ف بی

میلیوب ای ا ی را ب  هم اه داشت  است. روستاها  مناط   56از جمل  ض ورت مهاج ت 

ها روستایی ب  حاشی   شینی شه ها رو  ش ری ای اب ب  س ات در حال تخلی  استب میلیوب

شود. ش ایط بح اب آب  میروستا  گشور  یز با تا ک  تأمین  5666ا د و آب آشامید ی  آورده

تهدید  اگنوب ب  جایی رسیده است گ  در گمیسیوب امنیت ملی مجلس ب  انواب یک

 امنیتی در حال ب رسی است.

با این حالب بح اب آب در میاب مسئوالب و م دم هنوز آب طور گ  باید و شاید ب  باور تبدیل  شده استب تا جایی گ  اداره ثبت احوال ب  

گنند گ  گویا ب  منابع آبی دریاها متصل هستند! لنایع  گار  و آبیار  اف اطی میها چناب چمن گوبد و شه دار  ت میطبل رشد جمعی

 ورز  پ  مص ف آبب دوخت  شده است.ها ب ا  اشتغالزایی ب  گشا ها در حال احداث است و چشم جدید فوالد  یز همچناب در استاب

گوییم وضع  گوید: از این پس ورتی می در بخش آب با اشاره ب  وضعیت منابع آب گشور میمهندس رحیم میدا یب معاوب وزی   ی و 

شو دب بناب این باید  گنندگاب خب  دچار سوء تفاهم می ها  هماب سال را ااعم گنیم زی ا دریافت منابع آبیب  باید گزارش بارش و روا اب

توا یم املک د  و گی استفاده از آب مشخص شود و ب  این اساس است گ  میوضعیت منابع آب را در دوره دراز مدت ااعم گنیم تا چگ

ها  جها ی بسنجیمب گشورماب  افزاید: اگ  از  ظ  شاخص مهندس میدا ی می  . ها  پذی فت  شده جها یب بسنجیم بخش آب را با شاخص

شور است. در توضیح این میلب باید بگویم ه  گ فتار یک بح اب مزمن شده است و دلیل آب هم استفاده بیش از ظ فیت منابع آب گ

 990شود. ب  طور  گ  بنا ب  آمار ساال   گشورماب  گشور  دارا  منابع آب تجدیدپذی  است گ  ب اساس آمارها  بلندمدت محاسب  می

ها   توجهی است. شاخصمیلیارد مت مکعب آب تجدیدپذی  داردب اما اینک  آیا مجاز ب  استفاده از تمامی آب هستیمب موضو  در خور 

درلد از منابع تجدیدپذی  را استفاده گندب  16 .ستفاده گنیم. اگ  گشور  بتوا دتوا یم هم  این حجم آب را ا گوید خی ب  می جها ی می

و باید  ایم درلد را مبنا ر ار داده 06توا یم شاخص ر ار دهیمب ررم  خیلی خوب استب اما چوب این ررم در گشور ما املی  یست و  می

ها  شود گ  اگنوب در گشور شاهد آب هستیم. از جمل  اینک  تاالب درلد هماب وضعیتی می 06زی ا استفاده بیش از    . آب را محق  گنیم

است و این اتفا  ب  استفاده اف اطی و بیش از ظ فیت از منابع آبی گشور چ  در بخش منابع آب سیحی و چ  در   خشک شده

ها  زی زمینی گ  العً  باید  میلیارد مت مکعب از ذخای  استاتیک آب 906ها  تجدیدپذی ب  د. یعنی اعوه ب  آبگ د زی زمینی ب  می

ب  د بال این مسأل  و اتفاری گ  افتادب گیفیت آب  ا  گ  تجدید اپذی  است.  ب ذخی هشد هم مورد استفاده ر ار گ فت استفاده می

آلوده ب  انال  مض  ب  سعمت ا ساب شده و حتی در ب خی مناط  گشور اراضی ش و  ب   شست ها  زی زمینی ب  شدت شور و  سف ه

و   قش م دم در توسع  پایدار    . گ ده است گ  این  شست حتی در لورت تغذی  مناسب منابع آبیب متأسفا   رابل ب گشت  خواهد بود

اد بخشی از گشور ب  دلیل گمبود آبب  اپایدار باشدب تبعات آب ب  خود م دم باز شود و با تأگید ب  این گ  اگ  ارتص منابع آب را یادآور می

افزاید: منابع آبی    فقط ب  هم  ماب بلک  ب  آیندگاب و  خواهد گشت و در آینده این م دم هستند گ  بیشت ین زیاب را خواهند دیدب می

  طور جد  تعش گنیم.  ها  بعد   یز تعل  دارد و موظفیم ب ا  حفظ این می اثب ب   سل

 ادامه خبر لینک خب 
 مدی یت منابع آب موضو  

 آب ای اب تحلیلی خب   پایگاه منبع 

 60/99/9315 تاریخ خب  

 بازگشت به فهرست

http://www.waternews.ir/1395/11/31115/
http://www.waternews.ir/1395/11/31115/
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 مهم ترین اخبار کوتاه داخلی

 (1311 بهمن 1) ترین استان کشور است  یزد کم آب

میلیوب مت مکعب  556 و 069ب  ت تیب  9105و  9165ها    یاز در سال ا  یزد بیاب گ د: گس   آب استاب یزد موردمدی اامل ش گت آب منیق 

شیودب اظهیار    با بیاب این میلب گ  تغیی  ارلیم و تغیی ات اگوسیستم بااث از دست دادب طبیعی منابع آب میی  "محمدمهد  جوادیاب زاده" .است

ادییده دیگی     ها  رومی و مشیکعت   ها  آبیب مهاج ت داشت: در  تیج  این تغیی  سهم ه گس در تأمین آب گم شده و در  هایت منج  ب  تنش

آید و وظیف  اللی ما حفظ این منیابع حییاتی بی ا   سیل گنیو ی و       شود و اینجاست گ  بحث تعادل و تناسب بین منابع و مصارف ب  وجود می می

 درجی   91میلیمت  در سالب متوسیط درجی  حی ارت اسیتاب را      3913ها  استاب یزد را  و  متوسط تبخی  از سیح تشتک در ایستگاه .آینده است

 .درلد ااعم گ د 33سا تیگ اد و متوسط رطوبت  سبی 

 (1311 بهمن 4) رئیس گنجینه ملی آب ایران منصوب شد

ملیی آب ایی اب منصیوب    طی حکمی از سو  وزی   ی و و رئیس شورا  موسس  گنجین  ملی آب ای ابب مهندس رضا راای ب  سمت رئیس گنجین  

بیش از این مدی  گل دفت  میالعات پای  منابع آب ش گت مدی یت منابع آب ایی ابب میدی اامل شی گت     "رضا راای"شایاب ذگ  است مهندس  .شد

همچنیین   .ه استور  اطعاات ش گت مدی یت منابع آب ای اب بودااات وزارت  ی وب مدی گل دفت  فنآور  اطع ا  یزدب مدی گل دفت  فن آب منیق 

 .مهندس رضا راای بنیا گذار  گنجین  آب یزد بعنواب اولین موزه آب در گشور در ده  هفتاد را  یز در گار ام  خود دارد

 (1311 بهمن 6) نخستین مرحله بارورسازی ابرها در خراسان جنوبیآغاز 

ایعم  بیا ا  "حسین امامی". ا  خ اساب جنوبی گفت:  خستین م حل  املیات بارور  اب ها در خ اساب جنوبی آغاز شدمدی اامل ش گت آب منیق 

-ها  مقابل  با گمایمب یکی از روشخ اساب جنوبی مواج  بوده و بخصوصها در گشور ها  اخی  گ  با گاهش بار دگیاین خب  اظهار داشت: در سال

شود با پایش و بارورساز  اب هیا  بینی میو  گفت: پیش .گ دب اب هاست گ  ب ا   خستین بار در خ اساب جنوبی ب  م حل  اج ایی رسید آبی بارور

تبیار در  میلیوب تومیاب اا  166گفت: ب ا  اج ا  این ط ح حدود  و  .ها  فصل پاییز تا حدود  جب اب شودما دگی و گاهش بار دگیمیزاب اقب

 .شود در لورت مسااد بودب ش ایط آب و هوایی این املیات تا اردیبهشت ماه سال آینده ادام  داشت  باشدبینی می ظ  گ فت  شده است و پیش

 (1311 بهمن 6) کشت نشاء، راهی برای کاهش مصرف آب کشاورزی

هیزار مت م بیع    1اولین با ک  شاء محصوالت زراای گوج  ف  گیب لوبیاب ذرت و هندوا   در شه ستاب ابه  فعالیت خود را با سیح  خ داد ماه امسال

جویی در آب مص فی گیاهب گاهش احتمال ب وز  بعد از آب با ک دیگ   در شه ستاب ز جاب دای  شد. با کی گ  مزایا  استفاده از آب ل ف  آغاز گ د.

هاب تغذی  مناسب در م احل اولی  رشد گیاه و تأمین  ییاز بیازار در مواید مناسیب      سارات  اشی از بعیا  طبیعیب گنت ل آفات و بیمار لدمات و خ

ها  گاهش مص ف آب در گشور اسیتفاده از   حل یکی از راهز جاب معتقد است  مدی  امور باغبا ی سازماب جهاد گشاورز  استابب بهنام اوجارلو است.

فی گشیور  سال آینده گاشت سبز  و لی 5بینی شده است تا  زمینیب گندم و جو است. البت  پیش شاء ب ا  گاشت هم  محصوالت جز سیبگشت  

هزار هکتیار از اراضیی گشیور     006گنند ر ار است گشت  شاء در  افزاید: ب  اساس آمار  گ  مسئوالب انواب می اوجارلو می ها منتقل شود. ب  گلخا  

بار از  وبت آبییار    1تا  3رو  روز گمت  شود. از این 56تا  05ود. با گشت  شاء مدت استق ار گیاه در مزرا  بست  ب   و  گیاه ممکن است املیاتی ش

 شود. رو می هزار مت مکعب در ه  هکتار از محصوالت آبی با گاهش مص ف آب روب  3یابد. در  تیج   گیاه  یز گاهش می

 

http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=41871
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=41936
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=41936
http://www.wnn.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=25786&mode=thread&order=0&thold=0
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 (1311 بهمن 1) مغان را متحول می کند ،زاده: شبکه خداآفرینمهندس سلیمان

میلییوب مت مکعیب آب در    066خداآف ین با حجیم ییک میلییارد و    تص یح  مود: سد  ا  اردبیلمدی ه و مدی اامل ش گت آب منیق  رئیس هیئت

و  با بیاب اینک  اراضی مسیتعد و م غیوب منیقی  مغیاب در      .ریز  بعمل آمده منیق  را متحول خواهد  موددست اراضی منیق  مغاب با ب  ام باال

 .کتیار از اراضیی منیقی  را تحیت پوشیش ری ار خواهید داد       هیزار ه  00پایاب سد خداآف ین منیق  را متحول خواهد گ دب اظهار داشت: این شبک  
ب دار  رسیده اسیتب تصی یح   ار در سالیاب گذشت  ب  به ههزار هکتار از این مقد 0ا  اردبیل در ادام  با اشاره ب  اینک  مدی اامل ش گت آب منیق 

 .هکتار دیگ   یز ب  همین زود  افتتاح خواهد شد 566هزار و  90گ د: بالغ ب  

  ای استان گلستان و اداره کل آموزش و پرورشبین شرکت آب منطقه” داناب”نامه اجرای طرح فرهنگیامضای تفاهم

 (1311بهمن  11)
لی  ظی   میدی  اامیل شی گت آب     ا مهندس   ام  دا اب   جات آب( با حضورتفاهما  گلستابب امضا  قل از روابط امومی ش گت آب منیق ب   

: امی وز بیا   گفتمهندس  ظ    رضا وطنی مدی  گل آموزش وپ ورش گلستاب در اداره آموزش و پ ورش استاب ا جام شد.ا  گلستاب و محمدمنیق 

ها در بخشیی  بگو  این حجم تقاضا  یست و تخصیصف الگو  مص ف جواتوج  ب  ازدیاد جمعیتب مص ف و تقاضا  یز بیشت  شده است و تنها تع ی

 0115ب تجدید پیذی  اسیتاب   آا  استاب در ادام  تص یح گ د: امل ش گت آب منیق مدی  ا سال است اضاف   شده است. 5ما ند گشاورز  حدود 

میلیارد مت  مکعب آب  یاز است گی  سی     1حدود  9106سال میلیوب مت  مکعب در ش ایط   مال است و اگ  ب  همین منوال مص ف ادام  یابد در 

توا د در باالب دب حساسیت  سبت بخشی میساز  و آگاهین گ  ف هنگمهندس  ظ   با بیاب ای ب اب  پتا سیل موجود منابع آبی فعلی استاب است.

هیا   آموزاب و خیا واده ساسیت بین دا شخشی  ظی  دا اب حبها  آگاهی  باشدب گفت: ام وز با اج ا  ط حب  موضو  آب و مص ف بهین  آب موث ت

 .در بخش گاهش مص ف باشدرساب ما توا د یار آ ها ایجاد شده است گ  می

 (1311 بهمن 11) سد گتوند تعیین تکلیف شد

جمهور تعیین شده بود یدب بی ا  سید گتو ید      گی   گ  مجمو  چند دستگاه از ط ف دولت و رئیس اینک  ب  اساس تصمیمچیاب با بیاب  حمید چیت

زیسیتب وزارت گشیاورز ب وزارت  یی و و  ماینیده وییژه      و بودج ب سازماب حفاظیت محییط    ام ریز  مدو ی تبیین شدب اظهار گ د: سازماب ب   ب  ام 

ها ر ار شده گ  دو تصمیم آخ  مبنی ب  مدی یت مص ف و  گی   ب  گفت  و  طب  آخ ین تصمیم گی   گ د د. صمیمجمهور در مورد این سد ت رئیس

ها  تبخی   ب ا  حل مشکعت گتو د ب  اج ا دربیاید گ  در حال حاض   یز املیات این دو ط ح در م حل  اج ا ری ار گ فتی     ا تقال آب ب  حوضچ 

 است.

 (1311 بهمن 11) ای گامی مؤثر برای تعامل وهمکاری بیشتر استنامه بین دانشگاه وشرکت آب منطقهتفاهم

 شسیتی بیا حضیور     ا  یزد در راستا  ط ح احیا و تعادل بخشییب منیق  دا شگاه یزد و ش گت آبآموزشی  - ام  همکار  پژوهشیب اساس تفاهم

ا  یزد با جمعی از مسیئولین و اسیاتید دا شیگاه ییزد در سیالن گنفی ا س       آب منیق  زاده مدی اامل و گ وه پژوهشی ش گتمحمدمهد  جوادیاب

 ام  از جمل  تشیکیل اتیا    ب  لزوم اج ا  گلی  بندها  تفاهما  یزد مدی اامل ش گت آب منیق  .دا شکده منابع طبیعی این دا شگاه ب گزار گ دید

ها  پژوهشی ا جام شده   پژوهشی موجودب لیستی از فعالیتهاتک ار و استفاده از  تایج گزارش فک  تأگید  مود و اظهارداشت: ب  منظور اجتناب از

 .توسط دو دستگاه مبادل  گ دد

 (1311 بهمن 13) بریم بخشی بهره میهای طرح احیا و تعادل تمام پروژهبسیج در اجرای از ظرفیت 

مشاور وزیی   یی و و میدی اامل      هاب رسولیابع آب زی زمینیب توسط مهندس حاجبخشی منراستا  اج ا  ط ح احیاء و تعادل  ام  همکار  درتفاهم

 داود طارمی مشاور وزی  و ف ما ده م گز مقاومت بسیج وزارت  ی و و دگت  الی فضلو  رئیس سازماب بسیج   ش گت مدی یت منابع آب ای ابب

http://www.wnn.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=25816&mode=thread&order=0&thold=0
http://www.waternews.ir/1395/11/امضای-تفاهم-نامه-اجرای-طرح-فرهنگیدانا/
http://www.waternews.ir/1395/11/سد-گتوند-تعیین-تکلیف-شد/
http://www.waternews.ir/1395/11/سد-گتوند-تعیین-تکلیف-شد/
http://www.wnn.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=25857&mode=thread&order=0&thold=0
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گیی   و  هیا  ا یدازه   صیب دسیتگاه   هایی همچوب گشیت و بازرسییب  ها  بسیج در پ وژهگی   از ظ فیتبا به ه .مهندسین لنعتی ب  امضاء رسید

 .ها  امنیتی ط ح ب داشت  خواهد شدگام مهمی ب ا  پیشگی   از پیامد رسا یآگاهی

 (1131 بهمن 16) متر رسید میلی 71های جوی به  ارتفاع بارش

این مقیدار  . مت  رسیده است میلی 11بهمن ماهب ب   90ها  جو  از ابتدا  مه ماه جار  تا  ارتفا  ریزشش گت مدی یت منابع آب ای اب ااعم گ د: 

متی ب   میلیی  930درلد گاهش و  سبت ب  دوره مشاب  سیال آبیی گذشیت      01مت ب  میلی 995ها  مشاب  درازمدت  بار دگی  سبت ب  میا گین دوره

حوض  آب یز اللی گشور م بوط ب  حوض  آب ییز درییا  خیزر بیا      0افزاید: بیشت ین بارش در ش میاین گزار .دهد درلد گاهش  شاب می 30حدود 

الزم ب  ذگ   .درلد گاهش داشت  است 0سال ب  11درلد و در مقایس  با متوسط  01مت  بار دگی بوده گ  در مقایس  با سال آبی گذشت   میلی 916

 .میلیوب مت مکعب گزارش شده است 311میلیارد و  913ار  معادل بهمن ماه ج 90ها  اول مه  تا  استب حجم بارش

 (1311 بهمن 11) اقدام کشاورزان شمال خوزستان برای عقد قرارداد آب به دلیل کاهش بارندگی

بی    .گاهش بار دگی در سال زراای جار  در شمال خوزستاب بااث شده تا گشاورزاب ب ا  اقد ر ارداد آب گشت زمستاب زودت  وارد امیل شیو د  

ن خب  افیزود: از  ها  آبیار  شمال خوزستاب با ااعم ایب دار  از شبک   دز مدی امور مشت گاب ش گت به هگزارش پایگاه اطع  رسا ی شبک  آبیار

هکتار در امور مشیت گاب منعقید شیده     115هزار و  31ر ارداد تامین آب زراای با سیح زی گشت  0313ابتدا  فصل جدید زراای تاگنوب بیش از 

 .دهدحدود دو ب اب  افزایش را  شاب میاست گ   سبت ب  مدت مشاب  سال ربل 

 (1311 بهمن 11)  «مقاوم به خشکی»معرفی گندم 

ا د گ  در آب تاثی  تنش خشکی ب  خصولیات فیزیولیوژیکی ارریام مختلیف    لیب پژوهشی را ب  ا جام رسا دهگ وهی از محققین دا شگاه محق  اردبی

 بیدین منظیور پژوهشیگ اب    است. ر ار گ فت گندم مورد ارزیابی المی وارع شده و در جهت شناسایی مقاومت این اررام ب  تنش فو  مورد استفاده 

بار ر ار داد د و  -90و  -0ب 6شامل « تنش اسمز »سیح متفاوت ساز  تنش خشکی در خاکب تحت س  ررم گندم مختلف را ب ا  شبی  06تعداد 

پییدا  سپس رفتار و خصولیات فیزیولوژیکی این اررام گندم را ب رسی و ارزیابی  مود د.  تایج این آزمایش  شاب داد گ  ه چ  تنش اسمز  افزایش 

   گ  همگیی بی  مییزاب فتوسینتز گییاه     ه گاروتنوئید و فلورسا س متغیگندب میا گین لفاتی ما ند فلورسا س اولی ب فلورسا س حداگث ب میزاب ر گیز

 .دهندسیح بدوب تنش گاهش  شاب می م بوط هستندب در بیشت  اررام گندم ما ند تجنب گاسکوژبب میهنب رسولب گاسپارد  سبت ب 

میلیارد مترمکعب؛ حد مجاز برداشت از آب زیرزمینی  31برداری آب کشاورزی/  های بهره هجزئیات صدور و تعدیل پروان

 (1311 بهمن 17) کشور 
شود و همیش  اولویت اول م بوط ب  آب ش ب است و در شی ایط سیخت و خشکسیالی ممکین     بند  میها اولویتدر زماب خشکسالی میزاب حقآب 

ب دار  و حفاظت آب و آبفیا بیا تشی یح جزئییات لیدور و      ها  به ه مدی گل دفت   ظام. زیست گاهش یابدها از جمل  محیط حقآب  سای  بخش است

مهنیدس   .میلیارد مت مکعب از آب منابع آب زی زمینی ب داشت گنییم  39ب دار  آب گشاورز ب گفت: مجاز هستیم ب  میزاب  ها  به ه تعدیل پ وا  

شود  ن میها و سدها  موجود در گشور تأمی زیستب با توج  ب  ش ایط رودخا  مورد  یاز ب ا  مصارف محیطبا بیاب اینک  میزاب آب  "جواد میبد "

 بب گشاورز ب لنعتب شودب با توج  ب  حجم ساال   آب سدب گمیسیوب تخصیص میزاب سهم مورد  یاز ش ا  احداث میگفت: ورتی سد  در منیق 

 .گند یها را مشخص م زیست و تاالبخدمات و محیط

 (1311 بهمن 17) نظرها در مورد علت گرمایش جهانی اختالف

 هایی است  ت ین مسائل د یا تبدیل شدهب اما آ چ  این موضو  را در مع ض توج  ر ار داده  ظ ی  در سالها  اخی  گ مایش جها ی ب  یکی از پ بحث

 

http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=42150
http://www.wnn.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=25897&mode=thread&order=0&thold=0
http://www.wnn.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=25897&mode=thread&order=0&thold=0
http://www.waternews.ir/1395/11/31357/
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=42026
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=42026
http://www.waternews.ir/1395/11/31415/
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در گفیت:   میل  استاد دا شگاه آزاد و پژوهشگ  م گیز رشید دا شیگاه امیام لیاد    (      صی اهلل دوستی الت گ مایش می ح شده است.گ  در باب 

گی دد   ب  می 9101تا  9106گ بن افزایش پیدا گ ده اما افزایش دما اتفا   یفتاده استب گفت: این موضو  ب  حدود سال اگسیدا  از تاریخ د  ب ه 

-اگسیید گند حتی اگی  د  ا  در  یچ  چاپ شده گ  تایید می تنها دما افزایش پیدا  ک ده بلک  گاهش دما  یز وجود داشت  است. اخی ا مقال گ     

-ار  مبنی ب  رد  ظ ی  افیزایش د  این استاد دا شگاه با تاگید ب  اینک  دیتاها  بسی گ بن تولید  متورف شود باز هم گ مایش جها ی وجود دارد.

اهد و ری ائن ریو    گ بن ب  انواب اامل گ مایش جها ی وجود داردب افزود: هنوز داواها  المی ب  س  گ مایش جها ی تمام  شده است؛ شیو اگسید

 گ بن هستند.اگسیدب  ظ ی  د ها  رری ها  خورشید  و بخار آب ایده گ بن اامل افزایش گ ما  زمین  یستب وجود لک اگسیدوجود دارد گ  د 

 (1131 بهمن 11) تاالب ایران 1آژیر قرمز برای 

تاالبی گ  در گنوا سیوب رامس  بی  ثبیت رسییدهب پینج      35: از گفتزیست ها  سازماب حفاظت محیط از تاالب ابوالفضل آبشتب مدی  ط ح حفاظت

هیا  گشیور وضیعیت     افزاید: بسییار  از تیاالب   و  می ارومی ب تاالب هاموبب پ یشابب بختگاب و گاوخو ی در ش ایط بدت   ر ار دار د. تاالب دریاچ 

ا د یا ب خی چوب تاالب ا زلی در گنار خشکیب درگیی  آلیودگی میک وبیی     بح ا ی دار دب طور  گ  ب خی از آ ها حتی آب  دار د و گامع خشک شده

ها بی  شیمار    ت ین هایی چوب هاموبب ارومی ب پ یشاب یا بختگاب را جزو بدحال شود تاالب ب  گفت  این مقام مسئولب اواملی گ  بااث می د.زیاد هستن

هیا    ها  زیاد  ب  وجود آ ها بسیتگی دارد. بی  طیور مثیالب دریاچی       ها دار د و دیگ  این گ  معیشت ا ساب آوریمب وسعت زیاد  است گ  این تاالب

گیلومت م بع وسعت دار د  چندین ب اب  وسعت ب خی گشورها  جهیاب( و ایعوه بی  ایین رو  آب و هیوا        5666ومی  و هاموب ه  گدام حدود ار

هزار خا واده در هاموب لیاد  و رز  و روز  خود را از ایین   03هزار لیاد و دروارعب  03مناط  اط اف خود بسیار تاثی گذار هستندب ضمن این گ  

 هایی گ  دیگ  وجود  دارد. گ د د. بما د گ  هزاراب  ف  هم معیشت خود را در  یزارها  اط اف آب یافت  بود د؛ معیشت امین میراه ت

 (1131 بهمن 41) های انتقال آب کارون مجوز زیست محیطی نداردطرح
و  3آبادب گوه  گ  ها  ا تقال آب بهشت بزرگ گفت: ط حها  گاروب  ها  ا تقال آب از س شاخ  زیست با اشاره ب  ط حرئیس سازماب حفاظت محیط

ها  بیزرگ الزامیی اسیت و     محییی ب ا  ا جام پ وژه ها  زیست اساس را وب داشتن ارزیابی محییی هستند و ب  فارد مجوزها  زیست …سبزگوه و

زیست و دولت یازدهم تاگنوب مجوز  ب ا  ب داشت محیط . ابتکار ادام  داد: سازماببدوب آب ردیف بودج  ب ا  اج ا  آ ها در ظ  گ فت   خواهد شد

شودب ب ا  دور شدب از فضا   ها بیاب می خصوص اج ا  این ط ح ها و میالبی گ  در رول ها  گاروب لادر  ک ده است و  قل و ا تقال آب از س شاخ 

. و  افزود: تمامی مسائل و مشکعت رودخا   گیاروب ب رسیی   محییی امکاب اج ا  دارد ها  زیست ا  بدوب ارزیابی گارشناسی استب ولی هیچ پ وژه

 ا د و ط ح احیا  این رودخا   در دستور گار شورا  االی آب ر ار گ فت  است. شده

 

 

 

 

 

 

 

 

 بازگشت به فهرست

 

 

http://www.waternews.ir/1395/11/آژیر-قرمز-برای-5-تالاب-ایران/
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 ها  تجدیدپذی آینده ا  ژ 
ن بخشیی  هیایی گی  در چنیی   د یا را درمی  ورد دب گزارشگ اب گاردین با ش گتها  ا  ژ  تجدیدپذی  شه ها  س اس  هدر حالیک  پ وژ

 :ا دفعالیت دار دب گفتگو گ ده

خورشید  ب  پشت  پنلها گند؛  مو   آب گذار  میر آم یکا  التین س مای ها  خورشید  را دب توزیع پ وژهFaro Energy  ش گت

 .ریودوژا ی و است آگواریوم جدید در بام

دار د. این رو د از گشیورها   ا  خورشید  رو  پشت بام ردم ب میبسیار  از شه ها  د یاب واحدها  ارتصاد  در مسی   صب پنلهدر 

 گی د. اما از زما ی گ  هزین  تولید در این زمین  گاهش پیدا گی ده دولتی ب   ی و  خورشید  تعل  می ث وتمند آغاز شد؛ آ جا گ  یارا  

هایی گ  بی  ا ی ژ  فی اواب  ییاز     . گمپا یایجاد شده است ای وبی بین شه ها  آفتابی د یاب از ریودوژا ی و تا دهلی و ب ررابت بزرگی است

ا دب    تنها ب  دلیل سبز بیودب  استحصال  ی و  خورشید  رو  آوردهستب ب  اتما شاب از فضا  بزرگی ب خوردار دار د و پشت بام ساخ

ه از ژ  اتورها  دییزل را  گ  شبک  ب   رابل ااتماد  یستب این راهب  یاز ب  استفاد همچنین در مناطقیآب. آبب بلک  ب  دلیل ریمت ارزاب 

-حمایتها  استحصال ا  ژ  خورشید  از ط ی  ب آلماب و ا گلستابب گست ش پ وژهدر گشورهایی ما ند ایاالت متحده. دهدگاهش می

 گمپا ی ب ا  ساما   مورد لزوم  یاز ب  پ داخت پیش پ داختی  دارد و ب  جیا  آب ماها ی  مبلغیی را    بیوریک شو د تقویت میها  مالی 

 د.پ دازما ند پ داخت ربض معمولی ب   می

  

 
 

 و  ب سازما ی پژوهشی است گ  در زمین  ارتصاد  و سیاستها  امومی فعالییت دارد و در ایین راهب استحصیال  یی    GW Solar  بنیاد

شه  سیود بی د.    901ایاالت متحده در سال گذشت  از ظ فیت استحصال  ی و  خورشید  در  . دهدرا تکامل و گست ش میخورشید  

ین گند. با این وجودب اگثی  می دم   از گل  یاز ب   در آم یکا را تأم  ٪31توا د از لحاظ فنی استفاده از پشت بام ساختما ها میجالب آ ک  

ها  آ ها  امناسب استب یا اینک  مستأج  هستند و ییا ریادر بی  وارییز     هایی شو دب زی ا یا بام خا  چنین ساما  ا ند لاحب توم یکا  میآ

م یکیا را شیامل   آهیا   از خا ی    ٪16جوامع گم درآمدب گ  ها  شه   و ستند. این دالیل بویژه در محدودهپیش پ داخت هزین   صب  ی

گ  با اجاره دادب یا ف وش بخشی از ساما     ظ  گ فت  است. حلی دردید ب ا  این مشکل راهارتصاد  ج شودب شایع است. یک الگو می

استحصیال ا ی ژ     هیا  شبک  ب   محلی را از ط ی  پ وژه دهد گ می -یمتی گمت  از   خ معمولی ب  با ر - بی وب از خا    خورشید 

 .گندخورشید  تغدی  می
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شه هایی گ  از لحاظ حفظ شبک  ب   خیود از اسیتا داردها  ضیعیفی ب خیوردار هسیتند  اغلیب       گویند: ب میArup در ش گت مستقل

تمایلی  دار د تا مجوز  ب ا  ا تقال ب   از یک ساختماب ب  شبک  ب   شه   لادر گنند و یا حاض  ب  گمک مالی  یستند گ  در ایین  

  .ا جامدیها  مورد  یاز ممگی  امکا ات در  صب ساما  زمین  ب  گاهش چش

 ها تجدیدپذی ب دیگ  مخارج بکارگی   آ گند. چالش اللی در راه استحصال از ا  ژیها ب توربینها  باد  را ط احی میVestas  ش گت

توا یم ب  م دمب ب  واحدها  ارتصاد  و شه ها این اطمیناب را بدهیم گ  ا  ژ  هایی است. ما چگو   می یست؛ بلک  ثبات چنین ساما  

داشت  باشند؟ ما ب  ظ فیتی محتاجیم تا تقاضا را ب آورده گندب اما ب  هماب ا دازه  ییز مهیم    ب  آب  یازدر دست س آ هاستب ه  زماب گ  

تابدب در اختیار بگذار د. ایین  خورشید  میوزد و یا زم راب زما ی گ  باد  مید ب   الوا نت  ا  ژ  وجود داشت  باشند گ  میاست تا بازارها

بداب معناست گ  راه حلها  موجود می بایست استحصال ا  ژ  از راهها  مختلف و  یز ذخی ه ب   را امکا پذی  گنند تا بتواب تقاضیا را  

بی  بییش از    0695باد  آب در سیال    مارک است گ  تواب ا  ژ مدی یت گ د و ب  شبک   ی و استحکام بخشید. مثال خوب در اینجا دا

گ  رسید. دستورالعمل در آ جا شامل شبک  رو  ا تقال ب   و بازارها  ا  ژ  موث  و شفاف است. ت گیب ا  ژیها  تجدیدپذی  با دی  16٪

 .توا د ب  سادگی  وسا ات در این محدوده را تنظیم گندتکنولوژیها  استحصال ا  ژ  می
 

 
 
 
 
 
 

 
   ادامه خبر                لینک خب 

   ها  تجدیدپذی ا  ژ  موضو  

   https://www.theguardian.com منبع 

   2017/02/22 خب  تاریخ 

 بازگشت به فهرست

 

 

  

https://www.theguardian.com/sustainable-business/2017/feb/22/renewable-energy-cities-solar-wind-rio-delhi-nairobi-london-arup-vestas
https://www.theguardian.com/sustainable-business/2017/feb/22/renewable-energy-cities-solar-wind-rio-delhi-nairobi-london-arup-vestas
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 درسی از توسع  اگوسیستم گشاورز  پایدار در پ تغال

ا  در  ب منیقی  در پ تغال زیست تام اگارشناساب محیط

گننید   زایی را احیا گ د د و اداا میی  مع ض خی  بیاباب

بی    ا  در جهاب شیبی  ایین منیقی   یسیت.     هیچ  قی 

سال پییش سی زمینی    06ب. این بهشت گاردینگزارش 

شیید در آب  خشییک و  ابییارور بییود گیی  بیی  سییختی مییی

 گشاورز  گ د.

ج ییب   336ا ا  بی  این زمین تام ا  ام داشیتب منیقی   

 ف ه گی    36وسعت در جنوب گشور پ تغال و جمعیتی 

 قل مکاب گ ده بود د.  9115از آلماب ب  اینجا در سال 

س اسی  جهیاب در اینجیا ز یدگی      ف  از  066اگنوب  هم

زایی  آستا   بیابابا  در  ها  ساده مثل حف  خند  و ایجاد فضا  بست  ب ا  آبب منیق  زیست تام ا با روشگنند. گارشناساب محیطمی

 ا د. را ب  بهشت تبدیل گ ده

انیواب  قیی  م گیز  و فیاگتور       . چیز  گ  روشن استب آب بی  است جامع ب همیش  خواستار پایدار  بیشت  و امنیت مواد غذایی بوده

 بسیار مهم ب ا  دستیابی ب  اداره مستقل یک س زمین است.

ها در حیال خشیک    ورتی ب  تام ا آمدمب درختاب در حال م گ و چاه 0660گوید: سال  میمدی  موسس  اگولوژ  جها ی تام اب ب  د مول  

هیا  سینگین و    ها  زمسیتاب ولیی بیارش    ها  تابستابب تام ا شبی  بیاباب با گیاها ی خشک بود. در ماه شدب بود د. در آب زمابب در ماه

ها و  بااث تخ یب زی ساخت جار  شده سش دریافتند گ  آب زیاد جار  شدب سیل را در این  احی  شاهد بودیم. مول  و همکاراب مهند

ا  هدفمنید   گوید او و دوستا ش پی وژه  شود. مول  می شود. در الل س ات ج یاب آب بااث ف سایش و اث ات جا بی مخ ب می خاک می

رفیت و   تی  میی     سییح آ هیا پیایین   ها  زی زمینی بیود گی  هی  سیال     ا  گ  هدف آب حفظ آب باراب و تغذی  آب را تع یف گ د د. پ وژه

 شد د. ها   احی   یز خشک می چشم 

افیزود. میول  بیا ییادآور       ها  یز ب  شیدت ف سیایش میی    هاب شدیدت ین ف سایش را بااث شده و چ ا  بیش از حد دام ها از باال  تپ  آب

ا   گ  داریم. ما شی و    شد را در  قی  س خارج میدهد: ما ش و  ب  دستکار  زمین گ دیم تا آب باراب را گ  از دست  خاط ات ادام  می

یافیت و در زمیین    ها  گوچی گ  آب ب  آرامی در آ ها ج ییاب میی   ها  گوچک و گودال هایی گوچک گ دیم. ما ند گا ال ب  ساخت سازه

 گ د.  فوذ می

دهید ورتیی    و آهست . مول  توضیح می یک الل در توسع  اگوسیستم گشاورز  پایدار وجود دارد و آب آهستگی است. یعنی توسع  آرام

ج یاب آب باراب در اگوسیستم داریدب یک جایی اشتباه است. شما باید س ات ج ییاب ح گیت آب را رو  زمیین گمتی  گنیید و بی  آب       

 ف لت دهید تا در زمین  فوذ گندب س ات باال  ج یاب آب تخ یب خاک را ب  هم اه دارد.

ا داز گامع تغیی  گ د. میا   مشهود شد و چشم 0661حول پس از گارها  گوچک ا جام شده در بهار سال آورد گ  تغیی  و ت مول  ب  یاد می

زده شده بودیم. ما الع ا تظار چنین تغیی   را در این زماب گم  داشتیم. طیی یکسیال   ا  در تام ا بودیم. هم  ما شگفت شاهد بهار تازه

اب سال شاهد پاسخ طبیعت بودیم. میا  هی   را در دره حفی  گی ده بیودیم گی  اطی افش        ما تنها چند گار گوچک ا جام دادیم و بهار هم

 پوشش گیاهی سبز و زیبایی روییده بود. حیات وحش هم ب  س ات ب  وجود آب پاسخ داد و در این دره حضور پیدا گ د.

 

 

http://iana.ir/fa/news/41658/%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84
http://iana.ir/fa/news/41658/%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84
https://www.theguardian.com/global-development-professionals-network/2017/mar/07/tamera-portugal-permaculture-water
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 طی سه سالمنطقه تامرا در جنوب پرتغال پیش از اجرای برنامه احیای اکوسیستم و پس از آن، 

م اگش توسط شبک  جهیا ی روسیتاها  اگولوژییک     00المللی گاپ  میالع  مورد  س زمین تام ا از سو  اتحادی  اروپا در گنف ا س بین

دهد این ارای  در سیح جهاب ب ا  ما آغاز مهمی بود. ما سعی گ دیم تا تام ا را ب  میدلی جهیا ی تبیدیل گنییم.      ارای  شد. مول  ادام  می

ها  دیگ  ب ا  استفاده از آب باراب  زیست در تام ا در سیح راره اروپا سف  گ ده است تا ب  گ وهاز مهندساب محیطشکل گ فت  موسس  

 ها مشورت دهد. و ت میم اگوسیستم

  چگو   میدل  مول  در ت گی ب فلسیینب اردبب گنیاب توگوب ب زیلب بولیو  و گلمیا در مورد مدی یت آب مشورت داده و  شاب داده است گ

 ها  بش  دوستا   گست ش پیدا گند. توا د با فعالیت تام ا می

ها  محلی توا سیتند ب  امی  اگوسیسیتم پاییدار را بیا       ها  دولت گوید گ  چگو   در زماب گوتاه با حمایت مول  از تج ب  خود در گنیا می

هایی بسییار خشیک ما نید سیومالی گی  بیا          این ط ح در س زمینآور  پایدار آب باراب اج ا گنند. مول  امیدوار است گ استفاده از جمع

خشکسالی و رحیی درگی  است  یز رابل اج ا باشد. ب  اقیده مول ب گنیا شباهت  زدیکی ب  مناط  بسییار خشیک دارد و در جیایی گی      

 مناط  بسیار خشک  یز موف  باشد. این ط ح در گنیا موف  بوده است احتمال دارد گ  در

 

 

 

  ادامه خبر خب لینک 

 زداییبیاباب موضو  

 https://www.theguardian.com منبع 

 2017/03/07 تاریخ خب  

 به فهرستبازگشت 

 

 

  

https://www.theguardian.com/global-development-professionals-network/2017/mar/07/tamera-portugal-permaculture-water
https://www.theguardian.com/global-development-professionals-network/2017/mar/07/tamera-portugal-permaculture-water
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 ها  مبتنی ب  گاغذ ب ا  تجزی  و تحلیل گیفیت آبپیش فت در دستگاه
از یک محیط متخلخل از جمل  ا وا  مختلیف گاغیذب    این  وارها معموال گی د.ر ار می هاست گ  مورد استفاده وار تست گیفیت آب ده 

ا  شیناب  در اسیتخ ه هیا  ایین  یوار تسیت    دهند.ور استب تغیی  ر گ میآ الیت مورد  ظ  غوط زما ی گ  در آب حاو  و ا د ساخت  شده

ب سیختیب گلی ب   pH :ها  متیداول ابارتنید از  آ الیتگارب د دار د.  یزیستمحیط -آگواریومب واب داغب م اگز تصفی  و دیگ  مناط  تجار 

 .دمیوم و س بآمو یاکب  یت یتب  یت ات و فلزات ما ند آهنب مسب رو ب گا

دهند اما در مقایس  با وسایل حمل هستند و در هماب محل آزمایش با گمت ین زماب  تایج را  شاب میهزین  و رابل ها   وار  گمتست

ها  اخی  در گی  د اگ چ  پیش فتآزمایشگاهی سنتی بویژه در مواردیک  حد حساسیت و آشکارساز  مد ظ  است در درج  دوم ر ارمی

  هاست.ها   وار  در حال غلب  ب  این محدودیتتست ساخت

گی   مساحت  احی  ر گی ب  جا  تغیی  ر گب بهبود بخشییده اسیت. ایین    ها  سنتی را از ط ی  ا دازهها  جدیدب  وار تستتکنولوژ 

است. ب  انیواب مثیالب    ر گ با چشم غی  مسلح ب  سختی رابل تشخیصها  گمپیش فت از اب جهت مهم است گ  تغیی  ر گ در طیف

 ا  شکل شده است. ا  آب ب  م گز  وار تست اضاف  شده است گ  بااث ایجاد تغیی  ر گی دای ه مو  اول در شکل 

 

توا ید بی  گمیک اکسیب دار  و سیپس تجزیی  و تحلییل        منیق  ر گی میشود. سایز زما یک  آ الیت مص ف شدب تغیی  ر گ متورف می

گش تعیین شود. زماب معمول ا جام این آزموب دو دریق  است. تصاوی   از  وار تست مسب رو  و گمک ی  خط گامپیوت   و یا حتی ب 

 تواب در شکل دوم مشاهده گ د.آهن را می
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-مزییت دیگی  ا یدازه    شده است.ب افزایش حساسیت ها بااث تس یع زماب اج اب باالرفتن حدود تشخیصا  شکل این تستط احی دای ه

 اشی از وضعیت  ورب مشخصات دوربین و گی   هاست چوب خیاها  ا دازهمساحت ر گی بجا  تغیی  ر گب باالرفتن درت تحلیل گی  

ا د بیوریک  ب  ها  یز منتش  شدهافزارها  تجزی  و تحلیل این تستگی   بسیار گمت  است. ب  اعوه   مدیدگاه شخصی در هنگام ا دازه

افزار موجود ب  گوشی تجزی  و تحلیل شیده  گ فتن اکس از تستب اکس مساحت  احی  ر گی ب  گمک   م ها  هوشمند وگمک گوشی

 آید.و غلظت آ الیت در گمت ین زماب بدست می

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 ادامه خبر لینک خب 

 تکنولوژ  موضو  

 https://www.wateronline.com منبع 

 2017/01/27 تاریخ خب  

 بازگشت به فهرست

 

 

 

https://www.wateronline.com/doc/advances-in-paper-based-devices-for-water-quality-analysis-0001
https://www.wateronline.com/doc/advances-in-paper-based-devices-for-water-quality-analysis-0001
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 خارجیمهم ترین اخبار کوتاه 

Snow science supporting our nation's water supply 

Researchers have completed the first flights of a NASA-led field campaign that is targeting one of 

the biggest gaps in scientists' understanding of Earth's water resources: snow. NASA uses the 

vantage point of space to study all aspects of Earth as an interconnected system. But there remain 

significant obstacles to measuring accurately how much water is stored across the planet's snow-

covered regions. The amount of water in snow plays a major role in water availability for drinking 

water, agriculture and hydropower. 

 کندمی کمکتامین آب جوامع ما به  دانش برف

در درک دا شمنداب از منابع  ها  المییکی از بزرگت ین گپبا هدف ب رسی میزاب ب ف گ    NASA-ledها  اولین سف  محققاب داده

- اسا با استفاده از دید فضایی تمام زوایا  زمین را ب  انواب یک سیستم ب  هم پیوست  میالع  می ا د.آبی زمین است را تکمیل گ ده

مقدار آب در مناط  پوشیده از ب ف سیاره زمین ذخی ه شده است. مقدار آب ما ده اینست گ  چ  گند. یکی از موا ع رابل توج  باری

 گند.آبی ایفا میا  در تامین آب آشامید یب گشاورز  و ب  موجود در ب ف  قش امده

 

Outdoor air pollution tied to millions of preterm births  

The study, which was led by a team from The Stockholm Environment Institute (SEI) at the 

University of York, found that in 2010, about 2.7 million preterm births globally -- or 18 per cent of 

all preterm births -- were associated with outdoor exposure to fine particulate matter (PM2.5). 

PM2.5 is especially harmful to human health, as it can penetrate deep inside the lungs. When a baby 

is born preterm (at less than 37 weeks of gestation), there is an increased risk of death or long-term 

physical and neurological disabilities. 

 ها تولد زودرس گره خورده استهای باز با میلیونآلودگی هوا در محیط

 1/0ب حدود 0696دهد در سال زیست استکهلم در دا شگاه یورک  شاب میا جام شده توسط تیمی از موسس  محیط  تایج میالع 

موجود در فضا   PM2.5با ر ار گ فتن در مع ض ذرات ریز از مجمو  تولدها  زودرس( % 91  میلیوب تولد زودرس در سیح جهاب 

ها  فوذ گند. ورتی  وزاد  تولد توا د ب  ااما  ری ا ب ا  سعمتی ا ساب خی  اک است چوب میخصول PM2.5 ا د.در ارتباط بوده بباز

 ها  جسمی و روا ی بلندمدت وجود دارد.یا معلولیتهفت  باردار (ب افزایش خی  م گ  31زودرس دارد  گمت  از 

 ذرات PM2.5   ب اب  گوچکت  از ری  مو  ا ساب( استب و یکی از  966  میک وب 5/0ذرات ریز  هستند گ  ا دازه آ ها گمت  از

 .گنند ها  فوذ توا ند حتی ب  گوچکت ین مجار  هوا  ری  اوامل اللی آلودگی هوا هستد و آ قدر گوچک هستند گ  می

سنگ سوزا ده ها  فسیلی ما ند  فتب گاز و زغال ها  هستند گ  در آ ها سوخت اموما  اشی از فعالیت ذرات معل  این

سوز  ر  و آتشها و همچنین سوزا دب مزا هاب ذوب و پ دازش فلزاتب  ی وگاه شو د از جمل  رفت و آمد ماشین می

 .در شه ها  بزرگ هستند ا (یا تار  هوا  اشی از آلودگی هو  haze " گاهش میداب دید"الت اللی   PM2.5.ها جنگل
 

How Sweden plans to heat homes with internet searches 

Most data centers aren’t very environmentally friendly. According to one estimate, they consume 

roughly the same amount of power as the airline industry, and the amount of electricity used in the 

centers could triple during the upcoming decade. But data center heat could help cities transition 

away from fossil fuels in a major way. Just one 10-megawatt data center can provide enough heat  

 

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/02/170216130306.htm
https://www.sciencedaily.com/releases/2017/02/170216105914.htm
http://hamshahrionline.ir/details/197544
http://hamshahrionline.ir/details/197544
http://inhabitat.com/how-sweden-plans-to-heat-homes-with-internet-searches/
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for 20,000 apartments. Stockholm started an initiative, Stockholm Data Parks, for their vision of “a 

data center industry where no heat is wasted.” Under the initiative, renewable energy will power 

data centers, and heat produced will be sold to district heating company which has been looking to 

waste heat to provide heating instead of fossil fuels. 

 ها را گرم خواهد کرد؟اینترنتی خانهچگونه سوئد با جستجوهای 

ها  اینستاگ امی بدوب اث ات گ بنی  یستند. آ ها در ها و اکسایمیل 

گ  ب ا  س د گ دب آ ها الکت یسیت  زیاد   ذخی ه شده ا م اگز داده

زیست  یستند. ب  بیشت  م اگز داده سازگار با محیطشود. مص ف می

ها  در گارخا   مص فیاساس تخمینیب آ ها تق یبا ب  ا دازه ب   

ها  آینده این و امکاب دارد در ده گنند مص ف میب    بهواپیماساز 

 د ب  شه ها توامیزاب س  ب اب  شود. اما گ ما  موجود در م اگز داده می

گند. یک م گز داده ها  فسیلی ب  میزاب زیاد  گمک در ابور از سوخت

آپارتماب ف اهم  06666 ما  گافی ب ا  توا د گمگاواتی ب  تنهایی می 96

گ ده  ایجاد "رودم گز داده جایی است گ  هیچ گ مایی هدر  می" ا  در راستا  تحق  شعار ا  مبتک ا  ها  دادهاستکهلم پارک گند.

ا  گ   ب  د بال ها  گ مایش منیق تولید شده ب  گارخا  ها  تجدیدپذی  تامین شده و گ ما  ب از ا  ژ آگ  ب   مورد  یاز  است

 شود.ها هستندب ف وخت  میها  فسیلی ب ا  تامین گ ما  خا  ها  گ مایی بجا  سوختزبال 

 
Deep sea life faces dark future due to warming and food shortage 

The deep ocean and the creatures that live there are facing a desperate future due to food shortages 

and changing temperatures, according to research exploring the impact of climate change and 

human activity on the world’s seas. The deep ocean plays a critical role in sustaining our fishing and 

removing carbon dioxide from the atmosphere, as well as being home to a huge array of creatures. 

But the new study reveals that food supplies at the seafloor in the deepest regions of the ocean could 

fall by up to 55% by 2100, starving the animals and microbes that exist there, while changes in 

temperature, pH and oxygen levels are also predicted to take their toll on fragile ecosystems. The 

situation is exacerbated by drilling for oil and gas, dumping of pollutants, fishing and the prospect 

of deep-sea mining.  

 زندگی آبزیان اعماق دریا بعلت کمبود غذا و اثرات گرمایش زمین با آینده تاریکی روبرو خواهد شد

  ب دریاموجودات ااما   ز دگیگندب ها  ا سا ی ب  رو  دریاها  جهاب را ب رسی میو فعالیتب  اساس تحقیقی گ  اث ات تغیی  ارلیم 

اعوه ب  اینک  زیستگاه گست ه اظیمی از ها  امی  ا  خواهند داشت. اریا وسامیدگنندهگمبود غذا و تغیی  دما آینده  ا الت

-دار د. میالعات جدید  شاب می اگسید از اتمسف د ماهیگی   ما و جذب گ بندر پایدار  و ثبات   یز می قش مهموجودات هستند 

گ  بااث م گ موجودات و میک وبها  گاهش پیدا گند 0966% تا سال 55توا د ب  میزاب دهد دست سی ب  غذا در ااما  بست  دریا می

افتد. این وضعیت با حفار  جهت حیات این اگوسیستم حساس ب  خی  میب دما و سیح اگسیژب pHشود همچنین با تغیی  می

 شود.هاب ماهیگی   و گست ش استخ اج معادب از ااما  دریا تشدید میاستخ اج  فت و گازب ا تشار آالینده

 بازگشت به فهرست

 

https://www.theguardian.com/environment/2017/feb/23/deep-ocean-life-dark-future-warming-food-shortages-study
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  های سنتی استحصال آب بارانروش فرهنگ سنتی آب :

رنات و یا آب رودخا   باشدب  بچاه توا د بااث گاهش اتکاء ب  منابع آب معمول  ظی هایی گ  بیور غی  مستقیم میروشیکی از 

باشد. از آ جا گ  بارابب ه چند یراب در محل بارش مب دار  از آب باآور  و به هاستحصال مستقیم آب باراب است گ  منظور از آب جمع

ت توا د جهگی دب می م   قاط گشور وجود داردب چنا چ  بتوا د با اامال مدی یت لحیح مورد استفاده ر ارب  مقدار گمب تق یبا در ه

گشور گویا   خشک اگث   قاطمفید وارع شود. وجود آب ا بارها  ردیمی با معمار  متنو  در  جب اب بخشی از گمبودها  موجود

آور  آب باراب ها  جمعب  شناخت ب خی روش ادام در . باشدگذشت  می راب جهت مصارف مختلف درمیزاب توج  ب  استحصال آب با

 .پ داخت  شده استب با توج   قش مهمی گ  در تأمین آب در مناط  خشک و  یم  خشک دار د

 سطح صیقل

 یم  خشک  معموال در مناط  خشک و لیقلب سیح. گ ددسال پیش ب  می 1666سابق  استفاده از این سیح در خاورمیا   ب  حدود 

منابع آبی ما ند چاه و رنات مشکل  یا اینک  دست سی ب  گ  بارشها  جو  فقط در چند ماه از سال و با شدت می باردب شوداحداث می

همواره مشکل ساگناب  بآب بناب این در این مناط  گمبود باشد یا آب در دست س ب  دلیل شور  و تلخی ب ا  ش ب دام  امناسب باشد

آور  و ذخی ه گنند تا ت و ب ا  تامین آب ش ب و مصارف خا گی اف اد الزم است  زوالت آسما ی را در فصل بار دگی جمعساآب بوده 

آب و سیح اای ب حوضچ  آرامشب مخزب یا منبع ذخی ه  باشد:می اللی ءجز 1از آب ب  تدریج استفاده شود. یک سیح لیقل دارا  

اب و در زمست . از سیح لیقل همزماب با ارامت اشای  در منیق  رشع  در فصل پاییز وا داماستفاده ا ساب ی مجار  هدایت آب ب ا 

 .شودب دار  میطول مدت بارش باراب به ه

 

 چلپ آب )چال او(

 ها  گوچک تا سیح زمین بی وباین سازه در م اتعی وجود دارد گ  آب بسیار گم حالل از زه یا در مناط  گوهستا ی ب  لورت چشم 

شو د تا این میزاب آب ا دک گ  ب  هم ارتباط دار د ساخت  می ا  پشت س  همها  ساده ب  شکل گودالها  گوچک دای هآیندب سازهمی

یک چشم  گم آب و با شیب ا دک در  پایینا  با بیل و گلنگ در ها  دای هاین سازه با حف  چال آ ها جمع و رابل استفاده گ دد.  در

دار  از آب در ب شود. به هشو د و آب چشم  ب  آ ها هدایت میسیل  یک جو  باریک ب  هم متصل میو ب  و ودشساخت  می زمین

 .شودمعموال در فصل رشع  ا جام می و موارع گم آبی
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 انبار عشایریآب

 است گ  در م اتع رشعریآبها  سیحی باراب در فصل بار دگی و مص ف تدریجی آب اشای   مخز ی ب ا   گهدار  رواب ا بارآب

توسط اشای  ساخت  شده و معموال ه  یک از آ ها ب  چند یورت اشای   تعل  دارد. از آ ها ب ا  مص ف آب ا ساب و ش ب دام استفاده 

 م اتع و بدشتها گ  معموال در شودت  از سیح زمین ایجاد میا بار اشای   معموال ب  شکل مکعب مستییل و پایینشود. آبمی

ها  آب را بد   گنند. ومت  اردام می 3تا  0 مت  با متوسط ام  3مت  و طول  0محلهایی گ  مسی  ابور آب باراب است گودالی ب  ا ض 

ا جامد البت  ماه ب  طول می ماه تا اسفند شع  محدود است گ  معموال از مه ا بار ب  رب دار  از آبگنند. فصل به هچین میسنگ

 ا بارها ا  گوچکت  از سیل و طناب و در آبا بارهب ا  ب داشت آب در آب .ا ف وردین و اردیبهشت ماه دارا  آب استب خی موارع ت

 . شودبزرگت  از پلکاب استفاده می

 سنگ آب

دار د. لذا گ  می از بار دگی آب باراب را در خود  ها  گوهستا ی است گ  بعدلخ هو ها هایی طبیعی در داخل سنگحف هسنگ آب 

. سنگ آب ب  وسیل  ف سایش در اث  تغیی ات ریزش آب ب  دسازمدت زما ی گوتاه  یاز آبی دام و دامدار را ب ط ف می سنگ آب ب ا 

ها بیشت  هنگام ارامت اشای  در م اتع ب دار  از سنگ آببه ه. شودها  سنگ از سنگ مادر ایجاد میرو  سنگ و یا گنده شدب تک 

است.  یاز آبی دامدار ب  سنگ آب محدود است گنجایش سنگ آّبها از  در طول فصل بار دگی و معموال از مه ماه تا اسفند ماهرشعری و 

     .گندتغیی  می با توج  ب  میزاب بار دگی منیق و باشد مت مکعب می 0گف دست تا 

 

 

 

 بازگشت به فهرست
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 تصفیه فاضالب به روش لجن فعال ) بخش اول (های روش: مطلب آموزشی

سال پیش بیور  966 یک ف آیند بیولوژیکی هواز  تصفی  فاضعب است. این ف آیند از حدود( Activated Sludge) ف آیند لجن فعال

ا  از مواد فعالب بخش امدهدر ف آیند لجن  ها  شه   و لنعتی بکار گ فت  شده است.ا  ب ا  تصفی  ا وا  فاضعبموث  و گست ده

ها بااث تصفی  فاضعب شو د. بناب این الول توا ند با تغذی  و مص ف آ ها میهند گ  باگت  دنده فاضعب را مواد آلی تشکیل میآالی

 آیند ب ا  پیشب د  و در این فز اینها استوار است. اها و بخصوص باگت  ص ف مواد آلی توسط میک وارگا یسمتصفی  در این ف آیند ب  م

ها ب ا  ادام  حیات و باگت   رو د تصفی  فاضعبب ض ور  است گ  تمامی ش ایط ب ا  رشد و تکثی  ه  چ  بهت  آ ها ف اهم گ دد.

وجود دارد و فعالیت خود دارا  س   یاز اساسی غذاب آب و اگسیژب هستند. غذا  آ ها در وارع هماب مواد آلی است گ  در فاضعب 

زیست آ ها محیط ست س آ ها ر ار دارد چ ا گ  محیطشو د. آب  یز ب  وفور در دمص ف آ ها بااث تصفی  فاضعب می ها با باگت 

ها را ف اهم گ د. ب  منظور تواب ش ایط اساسی رشد باگت  مین اگسیژب میایط گامع آبی است. بناب این با تفاضعب بوده گ  یک مح

پس از ف آیند جذب و  شود.ب ب  لورت امقی یا سیحی تزری  میها  یز معموالً هوا ب  دروب فاضعگت  سیژب مورد  یاز باتأمین اگ

شو د. در این مخزب ب خی فعالیتها   شینی ثا وی  میها وارد مخزب ت هی مخلوط فاضعب و میک وارگا یسم  مواد در مخزب هوادزیتج

ها ب  سبب وزب مخصوص بیشت  از شود. این لخت ها ب  یکدیگ  و ایجاد لخت  میت  ها و باگارگا یسمبیولوژیکی سبب چسبیدب میک و

دهند. در این م حل  این لجن شده و لجن بیولوژیکی را تشکیل می شین ت گ ده و ب  تدریج در گف مخزب ت آب ب  سمت پایین ح گ

ب ا  ادام  ف آیند ها  موث  در تصفی  فاضعب استب ب  مخزب هوادهی باگت   ها وی  بسیار زیاد  از میک وارگا یسمگ  حاو  مقاد

شود. در وارع  ام   لجن فعال(( ب  سبب همین فعالیت دائم لجن  توده گفت  می «لجن فعال ب گشتی »آب  شود گ  ب ب گشت داده می

 .گ دد یاز تصفی  است از سیستم دفع می ب باشد. بخش دیگ  لجن  یز گ  مازاد سم و باگت یها( در این ف آیند میمیک وارگا ی

 سیستم متعارف 

در این سیستم تصفی  فاضعب خ وجی 

 شینی اولی  ب  هم اه لجن از واحد ت 

ب گشتی از یک  قی  ب  ابتدا  حوض 

شود و توسط تجهیزات هوادهی وارد می

هوادهی اام از مکا یکی یا دیفیوزر  در 

 هماب  قی  با فاضعب ورود  مخلوط

ها میزاب شو د. در این سیستممی

هوادهی یا تزری  هوا در تمام طول 

حوض هوادهی یکساب است. در سیستم 

متعارف لجن فعال ب گشتی فقط از یک 

 قی  یعنی محل ورود  فاضعب ب  

شود. این حوض هوادهی اضاف  می

شود. رژیم هیدرولیکی در این استفاده می ستها  شه   بزرگ گ   وسا ات فاضعب گم اها بیشت  ب ا  تصفی  فاضعبسیستم

 باشد.درلد می 15-15در آ ها  BODها از  و   ه گو   است و را دماب حذف سیستم
  



             
            مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب   

22 
   

 

 9315 بهمن | چهارده شماره |محیط زیست  بولتن آب و
 

 ستم اختالط کاملسی 

 شود و شینی اولی  وارد حوض هوادهی میفاضعب بعد از ت  .در این سیستم رژیم هیدرولیکی از  و  اختعط گامل با ج یاب مداوم است

هاب مواد غذایی گ دد. در این سیستم تمام محتویات حوض هوادهی اام از میک وارگا یزمهمزماب لجن ب گشتی هم وارد حوض مزبور می

یا اگسیژب با یکدیگ  مخلوط شده و غلظت آ ها در تمام  قاط حوض هوادهی یکساب است ب  همین دلیل رابلیت تحمل  وساب و شوک 

ها  لنعتی گ  دارا  خا   فاضعب شه ها  گوچک یا تصفی  فاضعبها ب ا  تصفی ت لذا از این سیستمها بیشت  اسدر این سیستم

 شو د. وساب بیشت   هستندب بیشت  استفاده می

 

 سیستم هوادهی تدریجی 

است. ب  این این سیستم مشاب  سیستم متعارف بوده با این تفاوت گ  هوا  تزریقی ب  حسب ض ورت در طول حوض هوادهی متغی  

هواز  در ابتدا  حوض ت تیب گ  میزاب تزری  هوا در ابتدا  حوض بیشت  از ا تها  حوض است و در  تیج  امکاب ایجاد شایط بی

 است.
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 ایسیستم تغذیه مرحله 

 معموال بیشت   شوداین سیستم هم مشاب  سیستم متعارف است با این تفاوت گ  فاضعب ورود  از چند  قی  وارد حوض هوادهی می

 یابد.از س   قی (. در این لورت رابلیت تحمل شوک سیستم افزایش می

 

 سیستم تثبیت تماسی 

در سیستم تماسی یا سیستم هوادهی لجن ب گشتی ربل از 

ورود لجن ب گشتی ب  حوض هوادهی آب را در حوض دیگ   

گنندب سپس لجن هوادهی شده را بیور جداگا   هوادهی می

دهند. ب  ابارتی در این ف آیند از دو ب تماس میبا فاضع

مخزب جداگا   ب ا  تصفی  فاضعب و تثبیت لجن فعال 

 56ها شود. البت  حجم هوادهی در این سیستماستفاده می

 باشد.درلد گوچکت  از سیستم متعارف می

 

 

 

 

 

 

 بازگشت به فهرست
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