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زند که تیشه به ریشه درختان می نورهایی  

دی  ای های ال که با المپ... های قرمز، آبی، سبز، بنفش و  رنگ  

بلوار کشاورز تابانده و  و های ولیعصرهای خیابان به درخت

 شود آیا واقعا زیباست؟  خاموش و روشن می

دکتر سیدمهدی سیدی، پژوهشگری است که در زمینه فیزیولوژی 

گیاهی از دانشگاه گوته بورگ سوئد و محقق در دانشگاه ویرجینیای 

موضوع پایان نامه دکتری وی در زمینه بررسی اثر نور بر که آمریکا 

حال اگر یک گیاه را زیر یک نور تک رنگ : گویدیگیاهان بوده است م

مثل نور آبی یا قرمز قرار دهیم، در این شرایط نمو گیاه مختل 

نوری که نباید در زمان مشخصی   شود؛ به این صورت که گیرنده می

روشنایی و تاریکی پیاپی  .شود و برعکس فعال باشد ، فعال می

دات زنده و از جمله روز حکمتی دارد و چرخه زندگی موجو شبانه

شود،وقتی ما در شب گیاه را برخالف چرخه  گیاهان با آن تنظیم می

طبیعی که باید در آن زندگی کند تحت تأثیر نورهای مصنوعی قرار 

 Break Lighting) شکست شب“ای به نام  دهیم، پدیده می

Night)” کند و طی چند سال  دهد که نمو گیاه را مختل می رخ می  

شود، حتی اگر آفت و بیماری هم نداشته باشد و  می گیاه خشک

 .طور منظم آبیاری شود به

تواند بر زندگی پرندگانی که روی این  همچنین نورپردازی درختان می

گذارد،اساسا نور باعث  اند هم اثر می ها النه خود را ساخته درخت

شود برای مدت کوتاهی جلو خود را  خیرگی جانوران شده و سبب می

خیرگی در . تر است نبینند، بویژه در مورد پرندگان این اتفاق شایع

شود در مسیریابی دچار اشتباه شوند و با موانع  پرندگان موجب می

برخورد کنند، یا حتی پرنده مادر فرزندش را گم کند و بسیاری از 

 .اتفاقات مشابه رخ دهد
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 با سدسازی برای تامین آب شرب مشکلی نداریم

مرادی کارشناس محیط زیست استان کردستان در خصوص سد داریان و 

 استان داریان سد : روستا و نابودی چشمه بل اظهار داشت 7مدفون شدن 

کند، مجموعه  کردستان این روزها که مراحل اتمام آبگیری خود را طی می

فرهنگی تاریخی اورامان را که در حال ثبت در میراث فرهنگی یونسکو بود 

 .روستا به علت مدفون شدن در آب آن تخلیه می شوند 7الی  6نابود کرده و 

روستای سلین زیر آب درصد از باغات  19ها و  وی با بیان اینکه نیمی از خانه

ی طبیعی بل که آب شرب دو میلیون انسان را  چشمه: سد رفته است، افزود

کرد به دلیل مدفون شدن در ارتفاع صدمتری این سد نابود خواهد  تامین می

 .شد

یاچه ارومیه ای از سد گتوند و سدهای ساخته شده بر روی در سد داریان نمونه: کارشناس محیط زیست استان کردستان تاکید کرد

 .ای همچون این سدها در طبیعت کردستان رقم خواهد زد است که بر اساس نظرات کارشناسان محیط زیست، فاجعه

درصد در حال بهره  55از این میزان محدود : حق مرادی با اشاره به اینکه کردستان محدوده جغرافیایی بسیار محدودی دارد ، گفت

اند و این محدوده جغرافیایی کم وسعت را با  برخی از آنها مجوز و ارزیابی زیست محیطی نداشتهبرداری، مطالعه یا ساخته شده که 

تخلیه روستاهایی که با آبگیری سد داریان به زیر آب : وی ادامه داد .مشکالت زیست محیطی، اجتماعی و فرهنگی روبرو خواهد کرد

 .افزایش حاشیه نشینی و شغل کاذب دست فروشی خواهد شدروند منجر به مهاجرت ساکنان آن به شهرها و در نهایت  می

گاهی اوقات از : کارشناس محیط زیست استان کردستان با بیان اینکه با سد سازی به خاطر تامین آب شرب مشکلی نداریم، تصریح کرد

این گونه از موارد انتقال بین شود که ما با  سدهای ساخته شده در جهت انتقال آب آنها برای مصارف کشاورزی و صنعتی استفاده می

 .ای مشکل داریم حوزه

ما با ساخت سدهایی که ارزش مهندسی داشته و ارزیابی زیست محیطی داشته باشد به هیچ عنوان مخالف : حق مرادی تصریح کرد

 .ت آن هستیمنیستیم، اما متاسفانه سدهای بدون رعایت این موارد در سالهای قبل احداث شده است که هم اکنون شاهد تحوال

 
 
 

  ادامه خبر  لینک خبر

 اقتصاد آب موضوع 

 باشگاه خبرنگاران جوان منبع 

 99/93/15 تاریخ خبر 

http://www.waternews.ir/1395/03/%d8%a8%d8%a7-%d8%b3%d8%af%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%8a-%d9%85%d8%b4%d9%83%d9%84%d9%8a-%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d9%85/
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 مخالفت سازمان محیط زیست با احداث سد شبلیز
 

طرح احداث سد : زیست گفتیرکل دفتر ارزیابی سازمان حفاظت محیط بد

سازمان حفاظت محیط   شبلیز پس از بررسی در کمیته ارزیابی زیست محیطیِ

 .زیست، مورد مخالفت قرار گرفت

نامه ارزیابی  آیین 2به استناد ماده : حمید جاللوندی در این باره اظهار داشت

ارزیابی های تولیدی، خدماتی و عمرانی گزارش  محیطی طرح ها و پروژه زیست

زیست محیطیِ طرحِ سد شبلیز در استان کهگیلویه و بویر احمد در کمیته 

آیین نامه مذکور، مطرح و با گزارش زیست محیطی طرح مذکور  2ماده 

 .مخالفت شد

 به  ی علت مخالفت سازمان حفاظت محیط زیست با این طرح، که وی درباره

های اخیر و همچنین نتایج  با توجه به محدودیت منابع آب در حوضه آبریز مربوطه در سال: تایید وزارت نیرو هم رسیده است، گفت

ریزی منابع آب، امکان بارگزاری جدید در محدوده سد پیشنهادی امکان پذیر نبوده و به دلیل عدم صدورِ مجوزِ تخصیص  مدل برنامه

مطرح شد و قرار بود؛ این سد بر روی رودخانه  9337گفتنی است؛ ساخت سد شبلیز از سال  .لفت شده استآب، با اجرای پروژه مخا

 .شبلیز و در حوضه فرعی رودخانه کارون ساخته شود

 
  ادامه خبر   لینک خبر

 سد موضوع 

 ایلنا منبع 

 99/93/15 تاریخ خبر 

 بازگشت به فهرست
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وقت نبود ای که کاش هیچ دریاچه  

، با «چیتگر»یا همان دریاچۀ مصنوعی  "دریاچۀ شهدای خلیج فارس"

و  12هکتار، بزرگترین دریاچۀ مصنوعی ایران است که در سال  939مساحت 

. چند روز مانده تا انتخابات ریاست جمهوری توسط شهردار تهران افتتاح شد

زیست  های بسیاری را میان فعاالن محیط این دریاچه از زمان افتتاح نگرانی

خانۀ آن، که موجب  فتتاح دریاچه پیش از ساخت تصفیهاز ا. برانگیخته است

شد، تا بوی تعفنی که در تابستان  رکود آب و کمبود اکسیژن در آن می

های مجاورش را کم و  های دریاچه بوده و قیمت آپارتمان همسایۀ این سال

بینی  اند و پیش گاه دریاچه هایی که میهمان گاه و بی کمتر کرده، تا پشه

 .بلکه کل تهران را دچار چالش کند  22ند سال دیگر نه تنها منطقۀ شود تا چ می

ی است که با احداث این دریاچه و در فاصلۀ چند «آب»ها قرار گرفته است، بحران  ها کمتر مورد توجه رسانه اما آنچه که در این سال

خورد، این است که کشوری با این سطح از  میها باید بیشتر به گوش  سوالی که در این سال. ده کیلومتری از آن ایجاد شده است

کنند ـ چگونه تصمیم به انجام  بحرانِ آب ـ که همۀ نهادهایش، از جمله خود شهرداری، مردم را تشویق به استفادۀ بهینه از آب می

تر شود و  روز گستردهسؤالی که همواره پشت پرده ماند تا دامنۀ بحران در روستاهای جنوب تهران هر. گیرد بَری می چنین پروژۀ آب

، که مستقیماً حاصل مداخالت «طبیعی»ای که نه یک فرایند  پدیده. مزه کنند مردمش در سکوت، تلخیِ خشکسالی ناگهانی را مزه

 .کند ها را خیره می نادرست و حساب نشدۀ یک پروژۀ تجمالتی است که چشم

های  روندی که در سال. به روی روستاهای جنوب تهران بسته شد زمان با آبگیری این دریاچه، آب رودخانۀ کن و هم 12بهار سال 

شود تا متولیان دریاچه به فکر آبگیری دائمی آن باشند و  بعد هم تکرار شد، چراکه تبخیر سطحی زیاد آب دریاچۀ چیتگر موجب می

سفلی، آخرین روستای « دوتویه»تای روس هایی که بارندگی کمتر است، آب رودخانۀ کن را با کانال به دریاچه منتقل کنند در فصل

برای رسیدن به دوتویه از جادۀ قدیم قم یک خروجی را به سمت شرق . بخش کهریزک است که در مسیر آب رودخانۀ کن قرار دارد

آنچه دوتویه یکی از روستاهایی است که عالوه بر . رسیم رویم و چند کیلومتر پس از آسایشگاه خیریه کهریزک، به این روستا می می

هایشان نیز این حقابه از رودخانۀ کن، رسماً قید شده  شود، در سندهای زمین برداری از آب یک رودخانه قلمداد می عرفاً حق بهره

 .است

کشاورزان امید چندانی . روندۀ دریاچۀ چیتگر و بحران آبی که برای کشاورزان روستاهای جنوب تهران ایجاد کرد، همچنان باز استپ

شان را از ادارۀ امور آب، آن  اند قول جبران آب از دست رفته ای که در اسنادشان هم ثبت شده ندارند و تنها توانسته بهآ به کسب حق

ای که سه سالی است معوق  وعده. شوند، بگیرند آوری می ای که توسط شبکۀ فاضالب تهران جمع های تصفیه شده هم با فاضالب

 .رخوردهایی نیز بین کشاورزان و مسئولین به وجود آورده استمانده و اعتراضات و بعضا مشاجرات و ب

وهوایی ایران و افق بحرانی آن در آیندۀ  هایی و پیامدهای آنها، موقعیت اقلیمی و آب کننده در طرح چنین پروژه نکتۀ مهم و تعیین

ریز درحالی رو به فزونی گذاشته است که های آب برنامه در حوزه های تجملی ساخت دریاچه و مداخالت بی پروژه .چندان دور است نه

 .دهند المللی نسبت به آیندۀ آب، خشکسالی و تبعات اجتماعی و اقتصادی آن در منطقه هشدار می ریزی بین نهادهای علمی و برنامه

 ادامه خبر ینک خبر

  دریاچه چیتگر موضوع 

 سالمت نیوز منبع 

 25/93/9315 تاریخ خبر 

 بازگشت به فهرست

http://www.waternews.ir/1395/03/24191/
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 تدوین برنامه مدیریت تاالب جازموریان
 

هایی که در مناطق کویری و خشک واقع  با اشاره به اینکه تاالب  محسن سلیمانی

وجود یک اکوسیستم تاالبی در : هستند ارزش حیاتی منحصر به فردی دارند، گفت

زیستی منطقه باشد و حتی  تواند میزبان خوبی برای تنوع یک منطقه خشک می

نقاط خشک  گیری تمدن در بسیاری مواقع وجود چنین تاالبی توانسته بهانه شکل

 .باشد

ها ارزش و جایگاه خاصی درون  طور که این جنس تاالب همان: وی اظهار کرد

اکوسیستم خشک و کویری دارند، احیای آنها نیز در مناطقی که با محدودیت 

شدید منابع آبی مواجه است کار دشوارتری خواهد بود و در عین حال احیای آنها 

 .راه خواهد داشتاثرات بسیار مثبتی برای منطقه به هم

: های کشور نیست، تاکید کرد های طرح حفاظت از تاالب ها با اشاره به اینکه تاالب جازموریان جزو سایت مدیر طرح حفاظت از تاالب

های کشور نیست و خشکی این تاالب در نتیجه توسعه ناپایدار در حوزه آبریز اتفاق افتاده و  تاالب جازموریان مستثنی از بقیه تاالب

ها در منطقه از بین رفته و در نتیجه باعث  های عبور سیالب ها و محل ها، مسیل های حیاتی به سمت تاالب مثل رودخانه ها و شریان رگ

 .از بین رفتن تاالب جازموریان شده است

ه شرط آنکه رفتارها و برای احیای تاالب جازموریان نیز امیدواری وجود دارد ولی ب: این کارشناس سازمان حفاظت محیط زیست افزود

بنابراین مسئله، پرکردن تاالب جازموریان و انتقال آب از دریای خزر . روند اشتباه گذشته و توسعه ناپایدار در حوزه آبریز را عوض کنیم

خود را در احیای ای در حوزه آبریز تاالب را اصالح کنیم تا نتیجه این اصالح رفتار،  به این منطقه نیست بلکه این است که رفتار توسعه

 .پایدار تاالب جازموریان نشان دهد

های ایران  جهاد دانشگاهی استان کرمان طرح حفاظتی تاالب جازموریان را بر اساس تجربیات طرح حفاظت از تاالب: سلیمانی گفت

نیم که هدف این برنامه مدیریت ک برند و ما از آنها به منظور تدوین یک برنامه مدیریت جامع برای تاالب جازموریان حمایت می پیش می

 .کل روند توسعه در حوزه آبریز تاالب جازموریان است

  
  ادامه خبر  لینک خبر

 تاالب ها موضوع 

  ایسنا منبع 

 25/93/9315 تاریخ خبر 

 بازگشت به فهرست
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شود تر از بنزین می وقتی مالچ گران  

تومان به  93به صورت تقریباً رایگان و به قیمت هر لیتر  35مالچ نفتی که تا سال 

تومان ارائه  339شد ناگهان در این سال به قیمت لیتری  ها داده می سازمان جنگل

ری ای نتواند بسیا شد تا سازمان جنگل ها و مراتع به دلیل تنگناهای شدید بودجه

های روان را اجرایی کند و اینچنین بود که  های مالچ پاشی برای کنترل شن از طرح

های بحرانی بیابانی هم به مراکز تولید ریزگردها و گرد و غبار  بسیاری از کانون

ها و  داخلی تبدیل شد تا ذرات ریز و درشت شن، میهمان دائمی خوزستانی

 .ها و تقریباً نیمی از کشور شود سیستانی

ضیاءالدین شعاعی، مدیر طرح ملی مقابله با گرد و غبار در سازمان محیط زیست 

ای شده که  شد، اما امروز تبدیل به ماده پیش از این، ارائه مالچ و حتی حمل آنها توسط وزارت نفت به صورت رایگان انجام می: گوید می

 32پاشی یک هکتار بیابان،  تومان است بدین ترتیب مالچ 2999تا  9299قیمت آن از بنزین هم باالتر و حداقل قیمت هر لیتر آن 

 .میلیون تومان هزینه دارد

های  میلیون هکتار از وسعتش را بیابان تشکیل داده و به دلیل خشکسالی 32های مقابله با بیابانزایی در کشوری که  افزایش هزینه

بینی  های پیش درصد بودجه 99شود، حاال با تخصیص تنها  وده میهایش افز متعدد و سوءمدیریت در بخش آب هرساله به وسعت بیابان

 .تر کرده است ها در کشور سخت شده در برنامه پنجم توسعه برای بیابانزدایی کار را برای جلوگیری از پیشروی بیابان

کل : گوید بارات امکان پذیر نیست، میعباس کارگر، مدیرکل دفتر امور بیابان سازمان جنگل ها با اشاره به اینکه بیابانزدایی با این اعت

یابد  میلیارد تومان است که عمالً نیمی از آن هرگز تخصیص نمی 69بودجه دفتر بیابان در سازمان جنگل ها و مراتع در سال جاری فقط

 .های مقابله با بیابانزایی را اجرا کرد توان طرح و با آن مبلغ باقیمانده هم در سطح بسیار محدود می

در برنامه ششم توسعه . درصد آن تخصیص یافت 59میلیارد تومان بود که تنها  39سال گذشته بودجه بخش بیابان بیش از : افزوداو 

 75ای معادل  برای این کار، بودجه. های بیابانزدایی ببرد سازمان مکلف شده سه میلیون هکتار از بیابان های کشور را زیر پوشش طرح

توان به اهداف برنامه ششم  است که اگر روند تخصیص اعتبارات به همین منوال باشد در سال های آتی هم نمی هزار میلیارد ریال الزم

 .دست یافت

اقدامات خوبی در چند دهه گذشته برای بیابانزدایی در کشور انجام : با این حال مدیرکل دفتر امور بیابان سازمان جنگل ها معتقد است

اما در سال های اخیر به دلیل محدودیت . تار جنگل های بیابانی در کشور بخشی از این اقدامات استمیلیون هک 2.5شده که توسعه 

های کشور را زیر  هزار هکتار از بیابان 539تر شد، به طوری که طبق برنامه پنجم توسعه موظف بودیم دو میلیون و  بودجه کار سخت

میلیارد تومان  295بینی شده بود اما تا امروز فقط  میلیارد تومان پیش 9335ای در حدود  پوشش طرح ببریم و برای این کار بودجه

ای  درصد بودجه 99هزار هکتار توانستیم عملیات بیابانزدایی انجام دهیم یعنی با  979ای در حدود  تخصیص یافته که در تنها در گستره

المللی و همکاری با فائو  های بین نگل کردیم اما در بخش طرحهای کشور را نهال کاری و مدیریت ج درصد بیابان 95که دادند ما حدود 

 .تر عمل کردیم که حرف برای گفتن زیاد است المللی بسیار موفق های بین و سازمان ملل با بودجه

  ادامه خبر  لینک خبر
 بیابان زدایی موضوع 

 روزنامه ایران منبع 

 21/93/15 تاریخ خبر 

 بازگشت به فهرست

http://www.waternews.ir/1395/03/%d9%88%d9%82%d8%aa%d9%8a-%d9%85%d8%a7%d9%84%da%86-%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86%e2%80%8c%d8%aa%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d9%86%d8%b2%d9%8a%d9%86-%d9%85%d9%8a%e2%80%8c%d8%b4%d9%88%d8%af/
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آبرسانی یک شهر زیرزمینی به موزه آبتبدیل سیستم   
 

سال قدمت، اثری منحصر به فرد است که  9599آباد با بیش از  شهر زیرزمینی نوش

این شهر . متر هم ادامه دارد 93متری زیر زمین واقع شده و تا  95در عمق حدود 

آباد  مخفی که به اویی نیز معروف است یکی از مهمترین مراکز گردشگری نوش

 .است

ر پایگاه تاریخی نوش آباد با بیان اینکه از مدی –« زهرا ساروخانی»ر این رابطه د

های اداری و مطالعاتی برای تبدیل شهر زیرزمینی به سایت  سال گذشته فعالیت

سال گذشته طرح تبدیل شهر زیرزمینی نوش آباد به : موزه فراهم شده است، گفت

ت پایگاه نیز به مطالعه و طراحی سایت موزه به تصویب رسید و بخشی از اعتبارا

مجموعه شهرزیرزمینی به سایت موزه اختصاص یافت و سه ورودی مربوط به 

 .شهرزیرزمینی نوش آباد توسط مشاور مورد طراحی و احیاء قرار گرفت

 از استفاده با  های باستان شناسی دو حوضخانه در شهر زیرزمینی نوش آباد کشف شد و بالفاصله امسال نیز پس از کاوش: وی گفت

به گزارش سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و  .کمک مالی شهرداری و اهالی محل مورد مرمت قرار گرفت موزه، سایت اعتبارات

 .گردشگری؛ به گفته ساروخانی، امسال قرار است این دو حوضخانه تبدیل به بخش آموزشی شهر زیرزمینی نوش آباد شود

 13های باستان شناسی سال  در کاوش: اشاره کرد و افزود 13های کشف شده در سال  مدیر پایگاه تاریخی نوش آباد به مجموعه یاباب

های منطقه  ها مورد مرمت و احیاء قرار گرفت اما به جهت تعدد پایاب هایی به دست آمد که امسال یکی از این پایاب مجموعه پایاب

گذرد در تالش هستیم که در آینده نزدیک سیستم  هایی که از دل شهر زیرزمینی نوش آباد می ر قناتنوش آباد و همچنین مسی

 .آب شودتبدیل به سایت موزه  ،است واقع شده آران و بیدگلدر غرب شهر که  تاریخی نوش آبادآبرسانی زیر شهر 

 

  ادامه خبر  لینک خبر
 فرهنگ سنتی آب موضوع 

 تسنیم منبع 

 21/93/15 تاریخ خبر 

 بازگشت به فهرست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%A8%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D9%84
http://www.waternews.ir/1395/03/%d8%aa%d8%a8%d8%af%db%8c%d9%84-%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d8%a2%d8%a8%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c-%db%8c%da%a9-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d8%b2%db%8c%d8%b1%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%a8%d9%87/
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 مهم ترین اخبار کوتاه داخلی

 (0395 خرداد 2) در دلفان لرستان آغاز شد "تاج امیر"عملیات احداث سد  

 .در شهرستان دلفان با حضور استاندار لرستان و شماری از مدیران استانی در منطقه خاوه شهرستان دلفان آغاز شد "تاج امیر"عملیات اجرایی احداث سد 
لیون متر ریزی انجام شده هفت میلیون متر مکعب به مصرف شرب، یک می میلیون متر مکعب است که بر اساس برنامه 1.5حجم ذخیره این سد 

 .شود مکعب در مصارف صنعتی و یک میلیون مترمکعب در مصارف زیست محیطی مصرف می

 (5039 خرداد 3) به شبکه سراسری متصل شد 3مگاواتی نیروگاه کارون  251واحد  

این ژنراتور جزو ژنراتورهای بزرگ . تعمیرهای اساسی به شبکه سراسری پیوستپس از انجام  3نیروگاه کارون  5واحد شماره 

مگاوات در ساعت نقش مهمی در شبکه برق  259تن و توان تولیدی  199شود که با وزنی افزون بر  های برق آبی محسوب می نیروگاه

 کشور و کنترل فرکانس آن ایفا می کند

 (0395 خرداد 5) شود پروژه آبرسانی به دشت امامزاده جعفر گچساران افتتاح می

، ماهور باشت، پاکوه، سربیشه، خَربَل و بیدزرد، با (ع)هکتار از اراضی دشت امامزاده جعفر  3599برداری از این طرح، بیش از  با بهره

 .گیرد میلیون مترمکعب آب، تحت پوشش آبیاری تحت فشار قرار می 35نتقال ساالنه ا

 (0395 خرداد 02) تهران آبستن مخاطرات طبیعی

هایی که داشت، همراه با ارائه گزارشی تکان دهنده در مورد وضعیت  ها و جنجال وسومین جلسه شورای شهر تهران گذشته از حاشیه وشصت دویست

دامنه هشدارهایی محمد . تهران هشدار داد در این جلسه رئیس سازمان زمین شناسی با ارائه گزارشی نسبت به مخاطرات طبیعی در. پایتخت بود

 .ای از نشست زمین در تهران تا خطر آفرینی سیل و حتی آتشفشان گسترده بود تقی کره

 (0395 خرداد 22) لزوم توجه خیرین به آب شرب روستاها
هفت طرح مهم آب و فاضالب روستایی در دزفول وجود دارد : هزار نفر در مناطق روستایی دزفول افزود 299محمد گلچین پور با اشاره به سکونت 

هفتمین “.برای اجرای آنها اعتبار میلیاردی نیاز است این در حالی است که شرکت آب و فاضالب روستایی توان تامین این اعتبار را نداردکه 

 اضالبنمایشگاه بین المللی آب وتاسیسات آب وفهفتمین 

 شود مرداد ماه در تبریز برگزار می 97لغایت  95در تاریخ 

 چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست 

زیست دانشگاه تهران و انجمن علمی دانشجویی بین رشته ای دانشکده محیط توسط دانشکده محیط  9315آبان  92تا  9315آبان  99در تاریخ 

 .در شهر تهران برگزار می شود( زیستا)زیست

 دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک

 توسط جهاد دانشگاهی استان کردستان در شهر سنندج برگزار می شود 9315مهر  23تا  9315مهر  27در تاریخ 

 

 

 

http://news.moe.gov.ir/Detail.aspx?ANWID=37920
http://news.moe.gov.ir/Detail.aspx?ANWID=37921
http://news.moe.gov.ir/Detail.aspx?ANWID=38005
http://www.waternews.ir/1395/03/%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%86-%d9%85%d8%ae%d8%a7%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d8%b9%d9%8a/
http://www.waternews.ir/1395/03/%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%86-%d9%85%d8%ae%d8%a7%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d8%b9%d9%8a/
http://www.waternews.ir/1395/03/%d9%84%d8%b2%d9%88%d9%85-%d8%aa%d9%88%d8%ac%d9%87-%d8%ae%d9%8a%d8%b1%d9%8a%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d8%a2%d8%a8-%d8%b4%d8%b1%d8%a8-%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%87%d8%a7/
http://www.waternews.ir/1395/03/%d9%84%d8%b2%d9%88%d9%85-%d8%aa%d9%88%d8%ac%d9%87-%d8%ae%d9%8a%d8%b1%d9%8a%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d8%a2%d8%a8-%d8%b4%d8%b1%d8%a8-%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%87%d8%a7/
http://www.waternews.ir/events/%d9%87%d9%85%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/24179/
http://www.waternews.ir/events/%d9%87%d9%85%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/23999/
http://www.waternews.ir/events/%d9%87%d9%85%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/23999/
http://www.waternews.ir/events/%d9%87%d9%85%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/23990/
http://www.waternews.ir/events/%d9%87%d9%85%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/23990/
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 تواند مدیریت آب را متحول کندسه تکنولوژی که می
با پیشرفت تکنولوژی . ، کالیفرنیا صرفه جویی در آب مفهومی بیش از ذخیره و مصرف کم آب داردMountain Viewبه گزارش 

در مصرف آب با انرژی، جلوگیری از وقوع سیل، کنترل آلودگی، جمع آوری اطالعات و برنامه های زیرساختی مفهوم صرفه جویی 

کنند و اعتقاد دارند تحول عظیمی در سه تکنولوژی که اخیرا سیاست گذاران آب بسیار درباره آن صحبت می. ارتباط تنگاتنگ دارند

 .باشدهای سبز و پردازش اطالعات مید در محل، زیرساختاستفاده مجد: مدیریت مصرف آب خواهند داشت شامل

 استفاده مجدد در محل -0

  شود؟ها همان آبی است که برای نوشیدن استفاده میها و آبیاری چمنچرا آب مصرفی برای روشویی

این پرسش منجر به پذیرش فرهنگ استفاده مجدد از آب در 

زیربنای های با با وضع این قانون در ساختمان. محل شد

متر مربع، منجر به پیشرفت عظیمی در  76999بیش از 

در این ایده آبی که یکبار مورد . صنعت آب در کالیفرنیا شد

استفاده قرار گرفته است در حد استاندارد غیر شرب تصفیه 

ها، آبیاری شده و برای مصارف دیگر مثل فلش تانک توالت

مورد فضای سبز و همچنین سیستم خنک کننده چیلرها 

تاثیر این سیستم بستگی به نوع . گیرداستفاده قرار می

ساختمان و سیستم تصفیه مجدد منجر به کاهش هزینه ها 

از آنجایی که فاضالب شامل آب، انرژی، . درصدی در مصرف آب شد 15تا  59می شود این تکنولوژی در سانفرانسیسکو منجر به کاهش 

شود، بلکه منبع غنی از نیتروژن و استفاده از این سیستم نه تنها در مصرف آب صرفه جویی می باشد، بامواد مغذی و اطالعات مفید می

های موجود در آن وجود همچنین با پایش پاتوژن. گیردآید که از آن برای کود در فضای سبز مورد استفاده قرار میفسفر نیز بدست می

 .بیماری قابل تشخیص است

های این طرح به صورت احتماال هزینه: گویدگذاری آب شهری در پروژه آب استنفورد میسیاستدکتر نیوشا اجمی، مدیر بخش 

های تصفیه، تعمیر و نگهداری آن برای یک آپارتمان با خانوار کم نسبت به یک مجتمع شخصی اقتصادی نخواهد بود چرا که هزینه

 .زیادی برای اجرای این سیاست وجود نداردبه همین دلیل هنوز تقاضای . مسکونی مقرون به صرفه نخواهد بود
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 های سبززیرساخت -2

که  شودرای مناطق شهری محسوب میبسیل مشکل بسیار جدی 

  ها و آسفالت ها ست که از نفوذترین علت آن کف پوش خیابانعمده

کند و منجر به جمع شدن آب در سطح آب به زمین جلوگیری می

ها نشود روی که وارد جوی ها و کانالکثیف خیابان ها شده و تا زمانی 

. زمین جریان دارند و البته انتقال آلودگی به رودخانه ها، دریاچه ها 

بهترین راه حل هر دو . سایر منابع آب سطحی از دیگر مشکالت آن است

به این ترتیب آب . این مشکالت افزایش فضای سبز در سطح شهر است

قی مانده وارد جوی ها و آب باران جذب خاک و گیاهان شده و آب با

 .شودگذرها می

 پردازش اطالعات -3

یک طرف، علم و دانش به تنهایی قادر  تکنولوژی و زیرساخت های سبز

 Pacificبا ورود به سایت . است در کاهش مصرف آب به مردم کمک کند

Gas  &Electricتوانند نمودار مصرف انرژی خود را با سایر ،  همه می

آژانس حفاظت از . ها است مقایسه کنندهایشان مشابه آنکسانی که خانه

میزان مصرف آب خانواری که گراف خود را با همسایه . منابع آب اعالم کرد

هایی که گزارشی درصد نسبت به خانواده 5کردند، های خود مقایسه می

البته . مبنی بر مصرف سایرین دریافت نکرده بودند، کاهش پیدا کرده است

دهد که میزان مصرف اطالعات منتشر شده از کنتورهای هوشمند نشان می. کندلوژی به این مسئله کمک شایان توجهی میوجود تکنو

 .باشددقیقه کاهش یافته، این امر بیانگر درک باالی مصرف کننده ها  و مدیران آب نسبت به صرفه جویی در مصرف آب می 95حدود 

 

  ادامه خبر لینک خبر

  سیاست آب موضوع 

  http//:www.govtech.com منبع 

  2996/95/27 تاریخ خبر 

 بازگشت به فهرست

 

 

 

http://www.govtech.com/fs/3-Technologies-that-Could-Transform-Water-Management.html
http://www.govtech.com/fs/3-Technologies-that-Could-Transform-Water-Management.html
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 .هندوستان متقاضی طرح های بزرگتری استبحران آب در : خشکسالی و سیل

میلیون  339شود که حداقل های چند دهه اخیر مواجشده شده است و پیش بینی میترین خشکسالیکشور هندوستان با یکی از جدی

های انتظار وقوع بارانای که هر لحظه در آن این روزها هندوستان به عنوان شبه قاره. نفر احتماال متاثر از عواقب کمبود آب خواهند بود

 .اندرود، آرامشی خواهد بود برای مردمی که تابستانی طوالنی، خشک وفوق العاده گرم را تجربه کردهموسمی می

آهن برای حمل و نقل ها استقرار واگن راههای غیر متعارف شده است که شاخص ترین آنسابقه منجر به پیشنهاد راه حلخشکسالی بی

به . کندکه از شهر التور در ایالت ماهاراشترا طی میکیلومتر  399مسافتی بیش از . لیتر آب در روز در سراسر فالت دکن بود 59999

های شدید و علت آن باران. شوداین علت که در برخی مناطق آب به قدری وجود دارد که منجر به جاری شدن سیل در منطقه می

آوری و ذخیره شده تا در این حجم بارندگی باید جمع طبیعتاً. باشددر زمان مشخصی از سال که دوره آن تنها سه ماه است، میموسمی 

 . دهد مورد استفاده قرار گیردسایر فصول سال که خشکسالی رخ می

 
های اصلی طرح اتصال رودخانه. ارائه دهدای را برای حل این مشکل دپروازانهبلن شد که دولت هندوستان طرحبحران کنونی سبب 

و هم ( میلیارد یورو 999هزینه برآورد شده پروژه )مقیاس و بزرگی این طرح  هم به لحاظ مالی . است ILR کشور تحت عنوان پروژه

 . سابقه استبی( میلیارد مترمکعب آب در سال 957انتقال )مهندسی 
 ادامه خبر لینک خبر

 انتقال آب موضوع 

 https//:theconversation.com منبع 

 2996/96/96 تاریخ خبر 

 بازگشت به فهرست
 

 

 

 

 
 

https://theconversation.com/droughts-and-floods-indias-water-crises-demand-more-than-grand-projects-60206
https://theconversation.com/droughts-and-floods-indias-water-crises-demand-more-than-grand-projects-60206
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 .محققان اتحادیه اروپا سیستم آبیاری هوشمند جامع ومنعطف خود را به معرض نمایش گذاشتند
-که این مهم با افزایش بهره. هدف این سیستم بهبود کارایی آبیاری برای محصوالت پرمصرف مثل سیب زمینی، مرکبات و ذرت است

جون در کشور  2ز برنامه جدید فیگارو به طور رسمی در تاریخ ا. پذیر استوری آب و بهینه سازی در آبیاری و مصرف انرژی امکان

هوا، خاک و محصوالت را با استفاده از سنسورهای آب وخاک، اطالعات ماهواره و این برنامه اطالعات مربوط به . برداری شدیونان پرده

در زمان هیدرولیکی و محصوالت کشاورزی  هاهای هواشناسی پایش کرده و سپس از این اطالعات برای پیش بینی هوا و مدلایستگاه

به این ترتیب زمانی که کشاورز . دهدسپس مدل پیشنهاد دقیقی از زمان آبیاری زمین کشاورزی از ارائه می. شودواقعی استفاده می

برنامه هفتگی از میزان در صورتی که کشاورز این سیستم را در مزرعه خود راه اندازی کند، . یابدکند کاهش میبرای آبیاری صرف می

و کشاورز  بردشود و دقت سیستم را باال میمصرف آب و کود برای او ارسال خواهد شد، این اطالعات به صورت روزانه به روز رسانی می

 .تواند حسگرهای بی سیمی را به جهت افزایش دقت اضافه کندخود نیز می

 
شده است که هر دو قابلیت به صورت پیش فرض و قابل تغییر را  به نحوی طراحی عالوه بر این، به جهت تشویق کشاورزان این برنامه

همچنین . و به راحتی بر روی تبلت وکامپیوتر قابل دسترسی است. دارد و کشاورز می تواند بسته به شرایط مزرعه خود آن را تغییر دهد

عالوه بر دقیق و مقرون به صرفه بودن این متد، میزان آبیاری   .نیز صورت گرفته است IOSاندرویدی و هایی برای ساخت نسخه فعالیت

سال از اکتبر  5این پروژه که به مدت . کنددرصد در مصرف آب صرفه جویی می 69تا  29یابد و و این سیستم حدود نیز کاهش می

 . ا در آمد داشته استمیلیون یورو برای اتحادیه اروپ 6مبلغی حدود . به طول خواهد انجامید 2996تا سپتامبر  2992
  ادامه خبر لینک خبر

 آبیاری، تکنولوژی موضوع 

 http//:cordis.europa.eu منبع 

 2996/96/93 تاریخ خبر 

 بازگشت به فهرست

 

 

 

 

http://cordis.europa.eu/news/rcn/125461_en.html
http://cordis.europa.eu/news/rcn/125461_en.html


             
            مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب   

04 
   
  

9315 خرداد | شششماره  |محیط زیست  بولتن آب و  

 

 خارجیمهم ترین اخبار کوتاه 

Phone app gathers public input on flash flooding conditions 

The University of Texas at Arlington associate professor of civil engineering has launched a new Android cell 
phone app called iSeeFlood to encourage the public to file timely reports when they see flooding of varying 
severity on the streets ,in and around their houses ,and in streams and creeks .Such flash floods can be 

dangerous to pedestrians and motorists alike. The data helps us calibrate our models ,which leads to 

better forecasts and warnings. 

 کندآوری میعموم را در زمینه سیالب برق آسا جمع مشاهداتاپلیکیشن موبایلی که 

ساخته است تا عموم مردم را برای ارائه گزارشات به موقع و درست  ISeeFloodکیشن اندرویدی با نام استاد دانشگاه تگزاس اپلی

ها از بسیاری از وقایع به این ترتیب با مشاهده سیالب های شدید در خیابان و محل اطراف سکونتشان و گزارش آن. تشویق کند

 این اطالعات برای کالیبره مدل همچنین. خطرناک جلوگیری کرد و با مدیریت بحران میزان خسارت و تلفات را به حداقل رساند

این اپلیکیشن نیز در دست ساخت  iosنسخه . تر خطر شود نیز بسیار کارآمد استگویی دقیقتواند منجر به پیشهایشان که می

 .است

El Niño made a nuisance of itself in 5102 

Nuisance flooding ,which causes such public inconveniences as frequent road closures ,

overwhelmed storm drains and compromised infrastructure ,now occurs with high tides in many 

locations due to climate-related sea level rise ,land subsidence ,and the loss of natural barriers. 

 به وجود آورد 2105ال نینو گرفتاری های بسیاری را در 

ها و ها، پر شدن و سر ریز شدن جویرخداد سیل که در شرایط عادی مشکالت عمومی بسیاری را از جمله بسته شدن متعدد جاده

شدت این اتفاقات  نیز افزایش یافته بسیاری از مشکالت با  2995نینو سال آورد با اضافه شدن اثرات الها به وجود میتخریب زیرساخت

 2995و از بین رفتن موانع طبیعی نیز از دیگر اثرات ال نینو  اتفاقات طبیعی مثل جذر و مد رخ داده است و اثراتی چون نشست زمین

 .باشدمی

Removal of Dams Can Help Reconnect River Networks and Increase Watershed Resilience 

The first interdisciplinary ,region-wide assessment of the social and biophysical impacts of dam 

removal and was conducted by researchers at Dartmouth ,American Rivers and the USDA Forest 

Service .These results not only reveal what has been achieved so far for river management in New 

England but they also indicate what can possibly be attained to restore broader ecological 

functioning in regional aquatic ecosystems. 

 ها و افزایش برگشت آب به حوزه کمک کندتواند به ارتباط مجدد رودخانه شکست سد می 

انجام شد نشان داد عالوه بر  توسط دانشمندان در دارتموت که ارزیابی اثرات گسترده اجتماعی و بیوفیزیکی حذف سداولین 

   .محیطی گسترده تر در اکوسیستم های آبی منطقه ای استبازگشت و احیای رودخانه منجر به بازگرداندن عملکرد زیست 
 بازگشت به فهرست

https://www.uta.edu/news/releases/2016/05/dj-seo-app-sensor.php
http://www.noaa.gov/el-ni%C3%B1o-made-nuisance-itself-2015
http://www.dartmouth.edu/press-releases/watershed-resilience-06716.html
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 قزوین نگاهی به وضعیت آب استان

 

حدود  این استان جمعیت باشد وکیلومتر مربع می 95626دارای مساحتی برابر با  قزوین با مرکزیت شهر قزویناستان 

های آبریز دریاچه نمک و سفیدرود بزرگ قرار دارد این استان در بخشی از حوضه. بوده است 9315نفر در سال  9259353

 .دهنددرصد استان قزوین را تشکیل می 27.3و  72.7که به ترتیب 

میلیمتر بوده که نسبت به  277، 9313-15در سال آبی  قزوینیت منابع آب، بارش در استان طبق گزارش شرکت مدیر

 . درصد کاهش داشته است 3و  92به ترتیب  9312-13متوسط بلند مدت و سال 

 

 
 قزویندر استان  و متوسط بلند مدت 13-15، 12-13، 19-12های آبی بارش سال -9نمودار 

 

انجام گرفته است، میزان برداشت از آبهای  9333از منابع آب زیرزمینی این استان که در سال بر اساس آخرین آماربرداری 

میزان مصارف کشاورزی، شرب و صنعت در . میلیون مترمکعب در سال بوده است 9112، 9313-15زیرزمینی در سال آبی 

 (. ای قزوینی آب منطقهشرکت سهام)میلیون مترمکعب بوده است  999، 922، 2376به ترتیب  9313-15سال 

 (9333براساس آماربرداری سال )به تفکیک منابع آنها  قزوینتعداد و میزان برداشت از منابع آب زیرزمینی استان  -9جدول 

(میلیون مترمکعب)تخلیه ساالنه تعداد نوع منبع  درصد تخلیه 

(دهنه) چشمه  93352 926 6.3 

(رشته) قنات  393 51.2 3 

(حلقه)عمیق و نیمه عمیق  چاه  3295 9396.3 19.7 

(منبع) مجموع  22361 9112 999 

 ای قزوینشرکت سهامی آب منطقه
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 9315سال  های مختلف استان قزوینمصارف آب در بخش  - 2 دولج

 کل منابع آب زیرزمینی منابع آب سطحی 

 درصد میلیون مترمکعب  درصد میلیون مترمکعب  درصد میلیون مترمکعب  نوع مصرف

 19 2376 33 9751 999 697 کشاورزی

 5 922 6 922 9 9 شرب

 5 999 6 999 9 9 صنعت 

 999 2691 999 9112 999 697 جمع
 ای قزوینشرکت سهامی آب منطقه

است در همانطور که مشخص . دهدسال اخیر را نشان می 92های استان قزوین طی تغییرات حجم مخازن آبخوان 2نمودار 

از کسری مخزن جبران شده و افزایش سطح آب ( میلیون مترمکعب 917.5)کمی  9335-36ها تنها در سال تمام این سال

 .ایمزیرزمینی را شاهد بوده

 

  
 9313-15تا  9339-32از سال آبی  قزوینهای استان تغییرات تجمعی حجم مخازن آبخوان -2نمودار 

های اخیر و با درنظر ریزی برای این استان با توجه به کاهش بارش طی سالآب قابل برنامهبنابر گزارش وزارت نیرو، حجم 

صنعت و  گرفتن سهم محیط زیست به تفکیک برداشت از منابع آب سطحی و زیرزمینی برای مصارف کشاورزی، شرب،

ساس مرکز آمار این استان برابا توجه به جمعیت . میلیون مترمکعب خواهد بود 9972و  515 حدود فضای سبز به ترتیب

شاخص فالکن طبق مترمکعب خواهد بود که  9253سرانه آب حدود ده، هزار نفر بو 9259حدود  که 9315ایران در سال 

 .آن منطقه با تنش آبی مواجه است مترمکعب باشد 9999و بیش از  9799مارک اگر سرانه کمتر از 
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میلیون مترمکعب بوده در حالیکه حجم آب قابل  2691، 9315مینی در سال در باال ذکر شد میزان مصارف از آبهای زیرز

در نتیجه میزان برداشت از این منابع . باشدمیلیون مترمکعب می 9972های زیرزمینی در این استان ریزی برای آببرنامه

 .های زیرزمینی محقق گرددآببخشی بایستی در طرح احیا و تعادلمیلیون مترمکعب کاهش یابد که این امر می 9537باید 

-در استان قزوین سدی وجود ندارد اما از سد طالقان واقع در استان تهران بخشی از منابع آب سحطی این استان تامین می

 999میلیون مترمکعب بوده که در چند سال اخیر تنها حدود  273ی تخصیصی به این استان از سد مذکور، حقابه. شود

 .اهی کمتر اختصاص داده شده استمیلیون مترمکعب و گ
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(خانه کالهدوزها)معرفی موزه آب یزد  :فرهنگ سنتی آب   

همزمان با برگزاری  9371ترین آثار معماری این شهر قرار دارد که از سال  در بر شمالی میدان امیر چقماق یزد، یکی از ارزشمند 

خورشیدی احداث گردیده و در حال  9266این ساختمان، در سال . در آن جای گرفت "بموزه آ"المللی کاریز  نخستین همایش بین

های این موزه و بنای تاریخی، پنج طبقه بودن آن و گذشتن یک رشته  از ویژگی. نظیرترین موزه آب دنیا تبدیل شده است حاضر به بی

کشیدند و آب انبار  چاه از آن آب می ای قرار دارد که وسیله چرخ نهدر پشت با م این خانه، چاه خا. باشد کاریز صدها ساله از میان آن می

شیء تاریخی از وسایل مرتبط با کندن  299در حال حاضر این موزه بیش از . کردند همکف قرار داشت، پر می  خانه را که در طبقه

در این موزه، ابزار و  همچنین. قرار گرفته است مندان های اصلی یزد در معرض دید عالقه کاریز گرفته تا اسناد و مدارک برخی از قنات

ها و اسناد  اب میر کتابچهها، اسناد و مدارک خرید و فروش آب،  گیری حجم آب، وسایل تامین روشنایی در قنات های اندازه دستگاه

فرد بودن این موزه، نه  منحصر به. شود پخش آب، ظروف نگهداری و حمل آب و بسیاری از لوازم و اشیای ارزشمند دیگر نگهداری می

گذار و اداره  ای استان یزد که بنیان تنها در ایران بلکه در دنیا، مرا بر آن داشت تا گفتگوی کوتاهی با یکی از مدیران شرکت آب منطقه

 .کننده این موزه است، داشته باشیم

ی اکبر کالهدوز یکی از بازرگانان عصر قاجاریه در عل سید مربع و به درخواست مرحوم حاج متر 729ی  این ساختمان در زمینی به پهنه 

آور است که از پنج اشکوب یا پنج سطح تشکل  ساختمان این بنا یک هنر معماری شگفت. خورشیدی، ساخته شده است 9266سال 

یکی از این دو قنات، هنوز  گذرد که آباد و زارچ می ترین طبقه آن، انشعاب کاریز دو رحیم  ای که از سطح اول یا پایین به گونه. شده است

متری از زمین قرارداد و فضای آن هم حالت هشت ضلعی دارد  99سطح دوم را اگر پایاب در نظر بگیریم، در ژرفای . باشد هم فعال می

 در میان این اشکوب نیز، حوضی. هاست داری خوراکی که به خاطر برخورداری از دمای ثابت و فضای مطلوب، جای خوبی برای نگاه

سطح سوم این بنا شامل طبقه زیرزمین است که دارای . قراردارد که با گذرآب کاریز از آن همیشه دارای هوای خنک و مطبوع است

سطح چهارم هم اشکوب  .اند های گرم تابستان اهالی خانه در آن سکونت داشته تر روز باشد و بیش های متعدد و مرتبط می اتاق و داالن

طبقه . کاران خانه بوده است های پنج دری، تاالر، اتاق ارسی، آشپزخانه و محل زندگی خدمت م دارای اتاقباشد که آن ه همکف می

های معروف به چهل گز برداشت  چاه  ای بوده که از طریق آن و با استفاده از چرخ چاه، آب در آن، چاه خانه. پنجم، پشت بام خانه است

 .شده است استفاده می و برای آشامیدن و موارد بهداشت اهل خانه
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ها،  های برداشت آب از آب انبار چاه، لباس مقنی، انواع شیر های ویژه کندن کاریز، چرخ که در این موزه است شامل کلنگ دواتیا

ها و اسناد و مدارک  ای ویژه ترابری و نگهداری آب، یک رشته مشک سقایی و ماکت چگونگی گردش آب قنات شیشه های سفالی و ظرف

برای نمونه، چند مشربه از هزار سال پیش در . هستند اما تعدادی از این اشیا به دلیل قدمت باال، منحصر به فرد. باشد ها می وقفنامهو 

ظرفی  همچنین. اند های تاریخی کهن به عناوین مختلف یاد کرده ها در کتاب این موزه در معرض دید همگان قرار گرفته و از آن

ریختند و در محوطه باالیی آن برف قرار  جانبی در این موزه وجود دارد که صدها سال پیش، آب را داخل آن می های ای با لوله شیشه

شده که این آب و همواره خنک، تازه و عاری از هر گونه  این ظرف چون دوجداره است، برف به مرور آب شده و باعث می. دادند می

 .آلودگی به دلیل عدم ورود حشرات به آن باشد

 

اما نمایش اشیایی که حاصل فکر و تالش . های معماری این ساختمان است ، ویژگیمنحصر به فرد بودن این موزه نخستین دلیل 

ها، از جمله آثار به یاد ماندنی و به جای مانده از  کاریز تاثیر نبوده است گذشتگان و نیاکان ما برای به دست آوردن، آب به ویژه کاریز، بی

های موجود، افزون  ی آمار بر پایه.کوشی و تالش مردمان کویر برای برداشت آب از دل زمین دارد هستند که نشان از سختگذشتگان 

های  شود که یک سوم آب ها استحصال می هزار لیتر آب از آن 92برسه هزار رشته قنات در این استان وجود دارد و در هر ثانیه، 

ها قنات  ترین آن رسد و دراز های استان یزد، به سه هزار سال پیش می ت دیرینگی تعدادی از قنا .دهد زیرزمینی استان یزد را تشکیل می

حلقه  995های آن دو هزار و  متر بوده و تعداد چاه کیلو 79درازای کوره این قنات .متر طول است کیلو 59با « زارچ » سه هزار ساله 

کنند  خانوار برای کشاورزی استفاده می 399باشد و از آب این قنات، حدود  ثانیه میلیتر در  25شمارش شده است، میزان آب دهی آن 

 .شوند هکتار زمین زراعی از طریق آن سیراب می 599و 

 بازگشت به فهرست



             
            مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب   

21 
   
  

9315 خرداد | شششماره  |محیط زیست  بولتن آب و  

 

 (بخش اول)بارانی های آبیاری انواع روش: مطلب آموزشی
کشی شده جریان پیدا کرده و سپس از آب با فشار در داخل یک شبکه لوله( sprinkler irrigation)در آبیاری به روش بارانی 

که آب ها طوری است که هنگامیساختمان آبپاش. شودشود، خارج میهایی که روی این شبکه تعبیه شده و آبپاش نامیده میخروجی

به همین دلیل این . شوده باران در سطح مزرعه ریخته میشود به صورت قطرات ریز و درشت درآمده و مشاببا فشار از آن خارج می

گرچه روش بارانی اساسا برای آبیاری مزارع و باغات ابداع گردید، اما از این روش برای اهداف . نامندسیستم را آبیاری به روش بارانی می

 :اند ازها عبارتشود که مهمترین آندیگر هم استفاده می

 سطح مزارع  برای پخش کودهای مایع در -

 های فاضالب در سطح اراضیبرای دفع پساب حاصلهاز تصفیه خانه -

 ها در مقابل سرما و یخبندانبرای آبپاشی روی گیاه به منظور حفاظت آن -

 برای تعویق انداختن زمان تشکیل غنچه و گل -

 برای مرطوب کردن سطح خاک و جلوگیری از فرسایش بادی -

 برای کمک به جوانه زدن بذرها -

 .کنترل محیط و خنک کردن خاک و گیاه و هوای اطراف آن برای -

بنابراین در هنگام طراحی یک سیستم آبیاری بارانی در ابتدا باید هدف از طرح مشخص باشد، زیرا سیستمی که مثال برای جلوگیری از 

 . شود با سیستمی که بخواهد نیاز آبیاری گیاهان زراعتی را تامین کند متفاوت خواهد بودیخبندان طراحی می

ها که ای از لولهدر سیستم آبیاری بارانی آب توسط پمپ از یک منبع مانند چاه، کانال، استخر و غیره برداشت شده و با فشار وارد شبکه

که روی  sprinklerها نام دارند، شده و سرانجام از آبپاشlateral  له فرعی لو submainلوله نیمه اصلی  mainبه ترتیب لوله اصلی 

 . شودگیرد خارج میلوله فرعی قرار می

 انواع سیستم آبیاری بارانی

 :توان به انواع زیر طبقه بندی نمودهای آبیاری بارانی را میسیستم

توانند از یک مزرعه در این سیستم کلیه اجزا تشکیل دهنده واحد آبیاری قابل جابجا شدن بوده و می:  Portableجابجا شونده  .9

 .گوینداین سیستم را کالسیک نیز می. به مزرعه دیگر منتقل شوند

این سیستم مشابه سیستم جابجا شونده است با این تفاوت که محل برداشت آب و : semi-portable نیمه جابجا شونده .2

توان از نقطه ای به نقطه دیگر ایستگاه پمپاژ ثابت بوده لذا پمپ قابل جابجا شدن نیست ولی سایر اعضا را در داخل یک مزرعه می

 . انتقال داد

های اصلی و پمپ و محل های فرعی قابل جابجا شدن هستند اما لولهدر این سیستم تنها لوله:  semi-permanentنیمه ثابت  .3

 باشدی خود ثابت میبرداشت آب در جا

های فرعی در موقعیت خود در این سیستم کلیه اجزا سیستم از پمپ گرفته تالوله اصلی، نیمه اصلی و لوله :permanent ثابت .5

این سیستم معموال برای گیاهان چندین ساله و باغات به کار برده . مانندثابت بوده و برای تمام ایام سال در همان مکان باقی می

 .شودمی
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تواند از یک موقعیت استقرار به صورت دستى یا مکانیکى به موقعیتى  یک سیستم متحرک مى  : set-moveمجموعه متحرک  .5

هاى مستقر شده روى آن در یک موقعیت مشخص در مزرعه قرار گرفته  ترتیب که لوله فرعى و آبپاش بدین. دیگر انتقال داده شود

با باز کردن شیر تعبیه شده روى هیدرانت، آب وارد لوله . گردد به لوله اصلى متصل مى و به کمک یک لوله شیلنگى قابل انعطاف

گیرد پس از خاتمه آبیارى شیر هیدرانت بسته شده و کم شدن فشار در داخل لوله فرعى  فرعى شده و عمل آبیارى صورت مى

آبیارى قسمت دیگر مزرعه به موقعیت جدید سپس لوله فرعى براى . گردد آب موجود در آن از محل اتصاالت مىباعث تخلیه 

شود تا سرتاسر  قدر تکرار مى این عمل آن. گردد منتقل شده و براى دریافت آب از لوله اصلى به شیر هیدرانت دیگر متصل مى

سیستم . مزرعه آبیارى شده و لوله فرعى دوباره پس از چند روز براى آبیارى مجدّد مزرعه به موقعیت اول خود برگشت داده شود

از انواع . کند اما در تمام مدت آبیارى در محل خود ثابت است آبیارى بارانى مجموعه متحرک گرجه در سطح مزرعه حرکت مى

 : توان به موارد زیر اشاره کرد ها مى این سیستم

 Fast) هاى سریع کننده در این سیستم قطعات لوله فرعى با جفت: (hand_move) سیستم متحرک دستى  .5-9

Coupling ) در . شوند یگدیگر متصل شده و پس از آبیارى به کمک دست دوباره باز شده و به محل دیگر منتقل مى به

 . متر است 92یا  1، 6و طول قطعات آنها ( اینچ 6تا  2)متر  میلیم 959تا  59هاى فرعى  این سیستم قطر لوله

سیستم  :(tow_move) سیستم متحرک کششى .5-2

ترین نوع سیستم آبیارى مجموعه  ارزان متحرک کششى

طور کامل  در این سیستم لوله فرعى به. متحرک است

بدون آنکه قطعات آن باز شوند، توسط یک تراکتور 

ه به کشیده شده و براى آبیارى قسمت دیگر مزرع

 .گردد موقعیت جدید منتقل مى

 دار سیستم متحرک با لوله چرخ .5-3

(wheel_move) :ترین  از معمول ماین سیست

هاى آبیارى بارانى مجموعه متحرک است که  سیستم

جائى آن به صورت مکانیکى توسط یک موتور که  جابه

شود شکل  گیرد انجام مى معموالً در وسط لوله قرار مى

دار  اجزاء اصلى یک سیستم آبیارى بارانى با لوله چرخ)

، در این سیستم (ها ها و ابپاش شامل لوله فرعی، چرخ

ک لوله فرعى که طول آن به اندازه عرض زمین ی

باشد با شیلنگ خرطومى به لوله اصلى که در امتداد  مى

شود و عمل آبیارى با  زمین کشیده شده است متصل مى

هائى که روى لوله فرعى قرارد دارند  پاش خروج آب از آب

پس از اتمام آبیارى لوله فرعى توسط . گیرد صورت مى

صل معین روى آن قرار داشته و به هائى که در فوا چرخ

کمک یک موتور بنزینى که در وسط یا انتهاى لوله نصب 

جلو حرکت کرده و سپس براى آبیارى در  شده است به

 . شود قسمتى دیگر از مزرعه متوقف مى
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یکى  (gun) سیستم آبیارى بارانى متحرک تفنگى .5-5

هاى آبیارى بارانى مجموه متحرک،  دیگر از سیستم

ها از یک  این دستگاه. است( Gun) هاى تفنگى پاش آب

که ( Big-Gun- Sprinkler) پاش بسیار بزرگ آب

دار یا تریلر نصب شده است کشیل شده  روى اراّبه چرخ

شعاع . شود و آب با فشار زیاد از دهانه آبپاش خارج مى

متر و حجم آب خروجى تا  999ا رتاب ممکن است ت9

نیز ( Large-Volume Sprinkler) هاى حجیم  ها را آبپاش همین دلیل این دستگاه  به. لیتر در دقیقه برسد 5999

ها به خوبى  از این دستگاه. اتمسفر است 99تا  5هاى تفنگى زیاد و حدود  پاش فشار مورد نیاز براى کار آب. نامند مى

  .ها و کودهاى مایع روى مزارع استفاده کرد توان در پخش پساب مى

داراى تعداد کافى لوله ( Solid-Set) سیستم آبیارى بارانى مجموعه ثابت: (Solid-Set)سیستم آبیاری بارانی مجموعه ثابت  .6

ها بیشتر  ن سیستمای. زمان آبیارى کند طورى که بتواند سرتاسر مزرعه را پوشانده و در صورت لزوم هم به. باشد پاش مى آب فرعى و 

قطعه  صورت قطعه توان مزرعه یا باغ را به شوند، زیرا در چنین مواردى نمى بندان به کار برده مى براى حفاظت در برابر سرما و یخ

در سه . توانند از نوع جابجا شونده، نیمه جابجاشونده، نیمه ثابت یا ثابت کامل باشد هاى مجموعه ثابت مى سیستم. آبیارى کرد

طوریکه در تمام طول سال در  گیرند به ها از جنس آلومینیومى سبک انتخاب شده و درسطح زمین قرار مى ت اول معموالً لولهحال

 مانند محل خود باقى مى

 

 های آبیاریامین علیزاده، طراحی سیستم: مرجع

 بازگشت به فهرست
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