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 کشاورز مهندس عباس
 المللی در زمینه آب و کشاورزی چهره شاخص بین
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رئیس ایجمن علم  آبیراری و  است و هم اکنون های چشمگیجی داشت  

 د. نباشم زهکش  

 

 مطالعه فرمایید. 4و  3 اتادامه این مطلب را در صفح

 وقایع و رویدادهای داخلی 

 ............................ رود الگوی موفق کشورسازی رودخای  کشفاد آز 5

 ..محور دیپلماس  آب ایجان مبتن  بج همکاری و تأمین منافع مشتجك است 6

 ................................ سازی مصجف آب باید در اولویت قجار گیجدبهین  7

 ... گلستانکنتور هوشمند آب و بجق بج روی چاه های  1۲۰۰یصب بیش از  8

 ....................................................... داخل ین اخبار کوتاه مهمتج 9

 وقایع و رویدادهای خارجی 

 ........................ ای یزدیکتبدیل فاضتب شهجی ب  یفت خام در آینده 13

 .................. کاهش میزان مصجف آب با وجود افزایش جمعیت در آمجیکا 15

 ......................................................... آب پارادوکس سدهای بجق 16

 ...................................................... خارج مهمتجین اخبار کوتاه  17

 وقایع و رویدادهای استانی 

 ...................................................................... کجمایشاه استان 19

 فرهنگ سنتی آب 

 .....................................بندی آبهای سنت  تقسیمسازهعلگ  و عل  21

 مطلب آموزشی 

   ........................................... ای مدیجیت سیتبهای غیجسازهروش 23



             
            مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب   

3 
   

 

5139 آبان | هیازد شماره |محیط زیست  بولتن آب و  

 

 مهندس عباس کشاورز
 فجزید. 3در کج ، متاهل و دارای  13۲5متولد 

 استادیار بازیشست  سازمان تحقیقا ، آموزش و تجویج کشاورزی

 تحصیالت دانشگاهی:

 (: آبیاری و آبادای ، دایشکده کشاورزی کج .13۴9کارشناس  )

 (: آبیاری و آبادای ، دایشکده کشاورزی کج .135۴)کارشناس  ارشد 

 ها:تشویق ها، جوایز، عضویت

 (1385-85ریاست جمهوری ) -عال  آب کشور عضو شورای -

 (13۷8-8۴مناطق خشک عضو هیئت امناء ایکاردا ) ICARDAالملل   مجکز تحقیقا  بین -

 IWMI (85-1381)الملل  آب مجکز تحقیقا  بین -ام  جهای  آب عضو کیت  راهبجدی بجی -

 ASAE  (۷۶-13۷3)عضو ایجمن مهندسین امجیکا  -

 AAAE (13۷۶)عضو ایجمن مهندسین اسیا  -

 (138۲-83ریزی )سازمان مدیجیت و بجیام  -اقلیم  عضو کمیت  راهبجدی طجح سازگاری با -

 (13۷5-۷9وزار  کشاورزی ) -گذاری اب و خاك عضو شورای فن  وسیاست -

 (13۷۷-8۰های علم  )شورای پژوهش -های علم  کشاورزی شورای پژوهشعضو کمیسیون  -

 (13۷3-۷9های علم  )عضو کمیسیون آب شورای پژوهش -

 (13۷۴-۷9کاربجدی ) -عضو شورای مجکزی دایشگاه علم  -

 (13۷9-81موزشکده کشاورزی کج  )عضو هیئت امناء آ -

وزار   -های مختلف های او  ودوم و سوم توسع  در کمیت یام ریزی آب و کشاورزی و تحقیق و یوآوری بجعضو کمیت  بجیام  -

 کشاورزی و وزار  علوم

 (13۷3-۷9وزار  کشاورزی و وزار  علوم ) -ریزی موسس   پژوهش و بجیام  عضو هیئت امناء -

 (138۲-8۴صنعت  ) های علم  وسازمان پژوهش -عضو هیئت داوران جشنواره خوارزم   -

 (13۷1-۷5موزش عال  )وزار  علوم و آ -ی کشاورزی کنولوژموزش  تعضو گجوه آ -

 (13۷5-8۴وزار  جهاد کشاورزی ) -گذاری و هماهنگ  تحقیقا  کشاورزیعضو ستاد سیاست -

 (13۷۶-۷9ریزی )سازمان مدیجیت و بجیام  -دعضویت در کمیسیون شورای اقتصا -

 (13۷9-۷8موزش وزار  کشاورزی )گذاری آعضو کمیت  سیاست -

 (1393-95آب ) عضو اتاق فکج -

 1393 -مهندس کشاورزی بججست  از فجهنگستان علوم -

 1395 -چهجه بججست  زراعت : کنگجه علوم زراعت و اصتح یباتا  ایجان -
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 های اجراییاهم مسئولیت

 (۶۷-۷۴) اع  سازمان تحقیقا  کشاورزیرئیس موسس  تحقیقا  مهندس  زر -

 (۶8-۷۶ریزی سازمان تحقیقا  کشاورزی )یام معاون بج -

 (۷۶-۷9) رئیس سازمان تحقیقا  کشاورزی و معاون وزیج -

 (۷9-8۰) مشاور وزیج -

 (8۰-8۴) بذر رئیس موسس  تحقیقا  یها  و -

 تاکنون 139۲ معاون زراعت جهاد کشاورزی  -

 تحقیقات:

 الملل  شامل:گزارش پژوهش  مل  و بین ۲۶ارائ   -

 13۷۲گزارش مل  تحقیقا  بخش آب کشور در سا   -

 13۷۶تحقیقا  بخش آب کشور در سا   گزارش مل  -

 139۲ -گزارش امنیت غذای  -

 139۲ -گزارش وضع موجود آب و کشاورزی -

 138۲ -گزارش آمایش سجزمین، آب و توسع  پایدار کشاورزی -

 13۷8 -)ایگلیس ( ۲۰1۰استجاتژی توسع  کشاورزی در سا   -

 138۲ -ایجان ) ایگلیس ( ها، یهادها و اقتصاد منابع آب و مدیجیت حوض  رودخای  کجخ سیاست -

 139۲ -یگاه راهبجدی از منظج بخش خصوص   ، کشاورزی ایجان -

 139۲ - "بجرس  امکان افزایش عملکجد و تولید گندم آب  و دیم" دالیل عدم تحقق یا آسیب شناس  طجح -

 انتشارات:

 مقال  علم  در مجت  داخل  و خارج  1۴ایتشار  -

 های خارج  در همایشداخل  و  هایمقال  علم  در همایش ۶۰ایتشار  -

 جلد کتاب 31تالیف و تصنیف  -
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 رود الگوی موفق کشورسازی رودخای  کشفاد آز
ی و رفع تصجف اراض  ای خجاسان رضوی گفت: با همت فجاوان در راستای آزاد سازن جعفجی، مدیجعامل شجکت آب منطق محمد حسی

رود دید استایدار خجاسان رضوی از کشفوی در حاشی  باز .الگوی موفق  در کشور شده است، این منطق  تبدیل ب  "رودکشف"رودخای  

گیجد و خجوج  آن پل خاتون در مجز تجکمنستان ا  هزارمسجد و بینالود سجچشم  م کیلومتج از ارتفاع 3۷۴رود ب  طو  افزود: کشف

ت هزاریفج و جمعی 9۰۰میلیون و۲است ک  جمعیت شهجی حوض  آبجیز آن 

 .یفج است هزار۲۰۰حاشی  یشین آن یک میلیون و

 هایرود، تخلی  یخال ربجی و تجاوز ب  بستج و حجیم کشفوی تغییج کا

خای  های خایگ ، تجاری و صنعت ، تخلی  سجریز تصفی ساختمای ، فاضتب

ی ، بجداشت غیج مجاز فاضتب، آبیار"اولنگ اسدی"و  "پجکند آباد"های 

های آلوده رود با فاضتب، ایجاد کایونو حجیم کشف اراض  کشاورزی بستج

ب  ویژه پش  سالک و ایجاد معضت  اجتماع  در حاشی  شهج را از جمل  

 .مشکت  کشف رود بیان کجد

  س  بجیام  کوتاه، میان و جعفجی اضاف  کجد: با توج  ب  این مشکت

های ها و ایسداد چاهآوری موتور تلمب های گشت و یظار ، جمعتشکیل گجوهمد  کار قجار گجفت؛ در بجیام  کوتاه مد  در دستوربلند

های دستجس  و حفاظت ، سال ، احداث جاده۲5دوره بازگشت  مد  آزاد سازی بستج بج مبنای وقوع سیتب باغیجمجاز، در بجیام  میان

وی  .رود در دستور کار قجارگجفتت و یظار  کشفهای گشحداث کمجبند سبز و احداث ایستگاهواگذاری اراض  ب  شهجداری بجای ا

ها بجای تصفی  خای رود، مطالع  و اججای تصفی ظت شده کشفمد  ییز مطالعا  جامع احیای رودخای  حفاتصجیح کجد: در بجیام  بلند

  .فاضتب و مطالع  در زمین  رودپارك با مشارکت شهجداری و بخش خصوص  مدیظج قجارگجفت

های فجع  آن اشاره کجد و گفت: در این رود و مسیلاد سازی بستج و حجیم رودخای  کشفای استان ب  آزآب منطق  مدیجعامل شجکت

 ۶۷های منته  ب  رودخای ، کیلومتج از مسیل 3۰، "چجم شهج"ز کیلومتج بعد ا 5تا  "شهج توس"رود از کیلومتج از کشف ۷۶مد  

 3۷۰کور بالغ بج هزار و ، آزاد سازی و رفع تصجف شده ک  وسعت اراض  مذ"پاوا"مسیل فجع  کیلومتج از  8سال  و  ۲5کیلومتج از بستج 

کیلومتج ب  شهجداری مشهد ب  منظور احداث فضای سبز  1۲هکتار و ب  طو   15۰باشد. از مجموع اراض  مذکور بالغ بج هکتار م 

رود ییز اکنون گجفت  شده در طجفین رودخای  کشف جس  در یظجهای دستکیلومتج جاده ۲۰۰وی افزود: همچنین از  .واگذار شده است

گشت و یظار  در  جعفجی بیان کجد: بجای حجاست و کنتج  مسیجهای آزاد شده ییز چند ایستگاه .کیلومتج آن احداث شده است 15۰

 .کنندتصجف مجدد کنتج  م  ی جلوگیجی ازروزی این مسیج را بجاهای  ب  صور  شبای رود ایجاد شده و گشتطو  رودخای  کشف

 

  ادامه خبر  لینک خبج

 حفاظت از منابع آب موضوع 

 شبک  خبجی آب ایجان منبع 

 ۲۲/۰8/95 تاریخ خبج 

http://www.wnn.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=viewimg&url=http://www.wnn.ir/html/images/news/1478951070orig-pic2
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 محور دیپلماس  آب ایجان مبتن  بج همکاری و تأمین منافع مشتجك است 

محور دیپلماس  آب ایجان مبتن  بج همکاری و تأمین منافع  های مجزی و منابع آب مشتجك وزار  ییجو گفت:مدیجکل دفتج رودخای 

 .باشد "یشستن هم  بج سج یک سفجه"و  "صلح" ،"همکاری"تواید عامل  بجای ب م مشتجك است واشتجاك در منابع آ

جبار وطن »ر  ییجو )پاون(، مهندس رسای  وزاگزارش پایگاه اطتع ب

با اشاره ب  بجگزاری یشست مشتجك ایجان با یمایندگای  از « فدا

های مجزی و مشتجك، گفت: این کشورهای اروپای  در حوزه آب

های مجزی و حوزه آب یشست جهت تباد  یظج و ایتقا  تججبیا  در

مشتجك و دیپلماس  آب با یمایندگای  از آلمان و سایج کشورهای 

های ها و گزارشبین وی افزود: بجاساس پیش .اروپای  بوده است

حداقل یک چهارم جمعیت کجه زمین در  ۲۰۲5الملل  تا سا  بین

کمبود  ط  یظیج سیتب، خشکسال  ومحیهای زیستمعجض بحجان

طور یجید، بنابجاین آب ب  عنوان ییاز کلیدی زیدگ  بشج، ب آب قجار گ

 .امنیت ایسای  باشد های اجتماع  و ب  خطج افتادنتنش تواید عامل  بجای تشدیدالقوه م ب

های مختلف مدیجیت آب در کشورها و در این زمین  سازی و تباد  دایش، تججبیا  و اطتعا  درباره جنب وی تصجیح کجد: ظجفیت

تواید الملل  م های بینالملل  و پشتیبای  یهادهای مال  وابست  ب  سازمانسازی بینگیجی از تججبیا  یهادهای مختلف ظجفیتجهبه

تج کند، اما در عین مسائل را پیچیدهوطن فدا تأکید کجد: گجچ  اشتجاك در منابع آب ممکن است  .بسیار کارساز و مؤثج واقع شود

باشد. این موضوع جدیدی در  "یشستن هم  بج سج یک سفجه"و  "صلح"، "همکاری"تواید عامل  بجای م  تگ حا ، این در هم آمیخ

  .های تاریخ  و دین  داردکشور ما ییست و ریش 

وی گفت: ایجان با کشورهای همسای  فقط در موضوع آب اشتجاك یدارد، اشتجاکا  فجاوای  در تاریخ، دین و مذهب، فجهنگ و حت  

های مدیج کل دفتج رودخای  .های اقتصادی سیاس  و اجتماع  داردای در حوزهداشت  و تعامت  و روابط بسیار خوب و سازیدهزبان 

استفاده "مجزی و منابع آب مشتجك وزار  ییجو خاطجیشان کجد: بنابجاین باید با همکاری مشتجك ب  سمت  پیش رفت ک  بتوان یک 

وی در پایان  .در منطق  باشد "سبد منافع مشتجك"مشتجك داشت؛ لذا هدف هم  باید تعجیف یک از منابع آب  "عادالی  و منطق 

های گذشت  تا امجوز همواره دیپلماس  آب ایجان بج همین اساس بوده و همواره سع  شده بج محور  اظهار داشت: در طو  سا

این باوریم توسع  و امنیت پایدار منطق  در گجو همکاری و  همکاری بجای رسیدن ب  یک سبد منافع مشتجك استوار باشد؛ چجا ک  بج

 های مجزی مشتجك استویژه در موضوع آبتفاهم هم  کشورهای منطق  با هم ب 

 

  ادامه خبر   لینک خبج
 دیپلماس  آب موضوع 

 ییجو اطتع رسای  وزار ایگاه پ منبع 

 1۲/۰8/95 تاریخ خبج 

 بازگشت به فهرست

 

        

http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=40716
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=40716
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سازی مصجف آب باید در اولویت قجار گیجدبهین    

بزرگتجین مایع فجمایدار شهجستان دیج استان بوشهج گفت: استفاده صحیح از منابع آب باید در اولویت قجار گیجد، چجا ک  کمبود آب 

بجداران بخش  بهجهرسای  و اگاه در یشست اطتعای بوشهج، حمزه اعتماد گزارش روابط عموم  شجکت آب منطق ب   .توسع  است

یدگ  آن یک سوم با توج  ب  اینک  کشور ما در کمجبند خشک جهان قجار گجفت  و میزان بارگفت:  زمین  دشت دیجمنابع آب زیج

در کند ک  با قبو  این وضعیت ها طلب م افتد، این ویژگ بج اساس سوابق ب  کجا  اتفاق م  های خشکسال جهای  است و دوره

های گستجده و ای مناسب، مایع بجوز بیشتج خسار هاقدام ی بجداریم و طبیع  است ک تجهای موثججهت استفاده بهین  از آب، گام

-ی ییازمند اصتح الگوی کشت، بهجهسازی مصجف آب در بخش کشاورزوری و بهین جهاعتماد تصجیح کجد: افزایش به .توج  شودقابل

های یوین آبیاری و توسع  کشاورزی علم  و مکاییزه گیجی از سیستم

داری یقش اثجگذاری در تغذی  های آبخیز: طجحوی ادام  داد .است

 محصو ، حفظ و احیای های آب زیجزمین  و افزایش تولیدسفجه

بجداری مناسب های ویجایگج و بهجهآبخیزهای بحجای ، کاهش زیان سیل

 .های آبخیز داردت از منابع طبیع  و کشاورزی حوزهو درس

ای بوشهج ییز در ادام  بجداری شجکت آب منطق معاون حفاظت و بهجه

حلق  چاه کشاورزی مجاز در  881این جلس  گفت: هم اکنون تعداد 

میلیون  ۴5کنگان قجار دارد ک  حدود  -ت دیجمحدوده مطالعات  دش

 .کنندع آب زیجزمین  این دشت بجداشت م متج مکعب در سا  از مناب

کنگان را  -های غیجمجاز دشت دیجن تعداد چاهحسین باش  زادگا

های کشاورزی دشت در چاهآب زیجزمین  منطق ، آب بیشتج روی  از منابع د و افزود: با توج  ب  بجداشت ب حلق  عنوان کج1۶9حدود 

ای و مدیجیت مصجف آب نگان را روی آوردن ب  کشت گلخای ک -وی تنها راه یجا  کشاورزی در دشت دیج .حا  شور شدن است

طجح احیا و تعاد  بخش  در آن  15های پایلو  کشوری است ک  باید تمام کنگان یک  از دشت -کجد: دشت دیج دایست و تصجیح

  .اججا شود

بجداران بجای همفکجی و آگاه  بخش  در خصوص ها، یشست مسئوالن آب با بهجها اذعان ب  اینک  یک  از این طجحزادگان بباش  

همکاری و همگجای  باشد، افزود: جهت احیا دوباره دشت و مدیجیت صحیح مصجف منابع آب زیجزمین  ییازمند نابع آب م وضعیت م

 -نابع آب در دشت دیجهای کشاورزی منطق  با وضعیت شوری مآب شیجین کن بج روی چاه وی یصب .بجداران استمسئوالن و بهجه

عیت بحجای  قجار داده است، فایده دایست و اظهار داشت: عدم تعاد  بین بارش و بجداشت، منابع آب زیجزمین  را در وضکنگان را ب 

گجی دولت در جهت ایجاد تعاد  یفعان و کاهش تصدیزان و ذیی ، دادن آگاه  ب  کشاورروتوان با جلوگیجی از بجداشت ب ک  م 

 .آن کوشید

 ادامه خبر لینک خبج

 مدیجیت منابع آب موضوع 

 شبک  خبجی آب ایجان منبع 

 ۰۴/۰8/1395 تاریخ خبج 

 بازگشت به فهرست

 

http://www.wnn.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=24720&mode=thread&order=0&thold=0
http://www.wnn.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=24720&mode=thread&order=0&thold=0
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کنتور هوشمند آب و بجق بج روی چاه های گلستان 1۲۰۰یصب بیش از   

درصد ذخیجه  ۷5وزار  ییجو  95های زیجزمین  دارای محدودیت است و این محدودیت بج اساس ابتغی  سا  استحصا  از آبخوان

درصد آن یباید  ۷5از واحد آب یفوذ یافت  و ذخیجه شده در آبخوان بیش  1۰۰آبخوان در یظج گجفت  شده است. ب  عبار  دیگج از هج 

های حفج شده در آبخوان و تاسیسا  ایجاد شده در سطح زمین ک  ب  آبخوان، چاههای فجاوای    آسیبدر غیج این صور استحصا  شود

گزارش روابط عموم  شجکت آب ب   د.شوم  وارد، آبخوان در زیج آن قجار دارد

گلستان ای بجداری شجکت آب منطق ای گلستان، معاون حفاظت و بهجهمنطق 

-توزیع عادالی  آب و آیین یام ون ای گلستان بجابج قایاظهار کجد: شجکت آب منطق 

بجداری از صدور پجوای ، حفج و تجهیز و بهجههای اججای  آن تنها متول  تخصیص و 

ج اساس مقجرا ، بجیام  ب ت ومل  آبهای زیجزمین  در استان اسکلی  منابع آب از ج

ا یصب کنتورها کند. بهای استان ب  کنتورهای هوشمند را پیگیجی م تجهیز چاه

ها ک  ب  عنوان مججاهای  متصل ب  آبهای زیجزمین  حق استفاده از آب ی چاهبج رو

مهندس سید محسن  .گجددها یظار  م رید بج میزان بهجه بجداری از چاهرا دا

جف بج اساس مقجرا  های بیش مصهای صادره تطبیق شده و با چاهآب استحصال  توسط چاه با پجوای  حسین  با بیان این ک  میزان

شود گفت: یسل قدیم کنتورهای حجم  در کشور با توج  ب  اشکاال  فن  آن در حا  حاضج از دور خار  و کنتورهای دیگج فتار م ر

شود. کنتورهای هوشمند آب و ها یصب م های بجق  و بجخ  بج روی هم  چاهبجخ  از این کنتورها بج روی چاه جایگزین شده است.

 8۰حلق  چاه یصب شده است و در حا  حاضج ییز تعداد  1۲۰۰ستان گلستان تاکنون بج روی تعداد بجق کنتورهای  هستند ک  در ا

ای از محل اعتبارا  دولت  خجیداری شده و تجهیزا  این کنتورها توسط شجکت آب منطق  بخش  از. دستگاه کنتور در حا  یصب است

وی افزود: روش آب مصجف  در این کنتورها با توج  ب   .شودم  ت توزیع ییجوی بجق یصب شده یاآن ساخت  شده است ک  توسط شجک

مل  کنتورهای دب  آب و میزان بجق مصجف شده و قدر  منصوبا  است. با توج  ب  رشد فناوری کنتورهای دیگجی ییز از ج

کنتورهای حجم   بیان کجد:ای گلستان حفاظت شجکت آب منطق معاون  .های بجق  و غیج بجق  قابلیت یصب دارداولتجاسوییک بج چاه

یسل جدید با رفع اشکاال  کنتورهای حجم  در کشور تولید شده است ک  با یصب کنتور در لول  خجوج  چاه میزان استحصا  آب از 

-اهینگوی  کنتورها عمدتا بج روی چگیجی دارد و از عیوب کنتورهای قدیم  ییز در آن خبجی ییست. اچاه ب  طور مستقیم قابلیت ایدازه

این کنتورها قابلیت یصب یجم افزاری را دارید ک  اطتعا  یاش  از مصجف آب را مخابجه کنند و ب   های غیج بجق  یصب خواهد شد.

های بجق  مجهز ب  کنتورهای بجق  موسوم ب  فهام شوید. ک  این کنتور جو بج این قجار گجفت  است ک  چاههمین دلیل تصمیم وزار  یی

مهندس  .قابلیت کنتج  و قطع و وصل را از راه دور دارد جیق اموا  ب  مجکز کنتج  شجکت بجق مخابجه کجده ومصجف بجق را از ط

دستگاه کنتورهای هوشمند آب و بجق و تعداد  ۲35تعداد  95ای در سا  ج اساس بجیام  های شجکت آب منطق حسین  بیان کجد: ب

ار دارد ک  در صور  تامین اعتبار و تولید کنتور ب  میزان مورد ییاز در استان دستگاه کنتور هوشمند حجم  در بجیام  کاری قج 153

 .یصب خواهد شد

  ادامه خبر  لینک خبج

 های هوشمندسیستم موضوع 

 شبک  خبجی آب ایجان منبع 

 18/۰8/1395 تاریخ خبج 

 بازگشت به فهرست

 

http://www.wnn.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=viewimg&url=http://www.wnn.ir/html/images/news/1478604844orig-pic2
http://www.wnn.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=viewimg&url=http://www.wnn.ir/html/images/news/1478604844orig-pic2
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 مهم ترین اخبار کوتاه داخلی

 (5139 آبان 1) یس جمهوری در همایش روز ملی روستا و عشایرئر

اساس  این است کر  از  های مجکزی، موضوع مهم و   فت کجدن آب دریاها و ایتقا  آن ب جمهوراظهار داشت در کنار شیجین در این همایش رییس

های مهم  ک  برجای  بجداشت  شده است و ب  غیج از طجحهای مناسب  منابع آب  موجود خود ب  خوب  و درست  استفاده یماییم و در این زمین  گام

سرد در کشرور بروده و     1۷در دوره دولت یرازدهم شراهد احرداث     بجداری خواهد رسید،بهجهها ایجام شده و در سا  آینده بخش  از آن ب  مهار آب

در  هرای آبیراری و زهکشر    دکتج روحای  با اشاره ب  اهمیت شبک های جاری و روان کشور است. بزرگ  در زمین  حفاظت از آبهستیم و این گام 

 988هرزار و   ۲1و در کنرار آن  زهکش  اصل  اججای  خواهد کجد هکتار شبک  آبیاری و  ۶3۶هزار و  135دولت یازدهم تا پایان امسا  ت: کشور گف

بجداری درست از یعمرت آب برجای کشراورزی    ها ب  معنای بهجهشبک هزار هکتار شبک  آبیاری و زهکش  فجع  ییز احداث خواهد شد و احداث این 

 خواهد شد. هزار اشتغا  بجای روستاییان ایجاد ۷۰۰ها، است. ضمن اینک  با اججای این طجح

 (5139 آبان 2) تقدیر معاون اول رئیس جمهور از وزیر نیرو

 .وزار  ییجو در زمین  توسع  روستاها تقدیج و قدردای  کجدای از خدما  کتج اسحاق جهایگیجی ط  تقدیجیام دمعاون او  رئیس جمهور، 

 (5139 آبان 21) افتتاح شدبا حضور وزیر نیرو و مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران پروژه آبرسانی به گز 

آباد، سای  ب  شهجهای گز، دستگجد، حبیب، طجح آبجسای  ب  شهج گز با ظجفیت خط ایتقا  آبجای اصفهانگزارش روابط عموم  شجکت آب منطق ب  

شرجکت مردیجیت   ، مدیج عامل هالیتج بج ثایی  با حضور وزیج ییجو، مهندس حا  رسول  560آباد و روستاهای تابع  با ظجفیت آبجسای خورزوق، دولت

د صادق  مدیج عامل ، رییس هیئت مدیجه و مدیج عامل شجکت مهندس  آب و فاضتب کشور، دکتج مسعود میج محممنابع آب ایجان، مهندس جایباز

ن این افتتاح با بیان این ، مدیج عامل شجکت آب و فاضتب اصفهان افتتاح شد. وزیج ییجو در آییای اصفهان و مهندس هاشم امین شجکت آب منطق 

  .: با افتتاح این خط آبجسای  مشکت  مجدم منطق  و افت فشار آب در فصو  گجم سا  حل خواهد شدافتخار وزار  ییجو سقاییت آب است، گفتک  

 (5139 آبان 12) درصدی بارندگی در مهر ماه سال جاری در گلستان 35کاهش 

مهنردس  . درصدی باریدگ  در مهج ماه سا  جاری یسبت ب  مهج ماه سا  گذشرت  خبرج داد   35ای گلستان از کاهش مدیج عامل شجکت آب منطق 

ها در مد  مهرج مراه   ججیان رودخای و  دهددرصد کاهش را یشان م  13مهج ماه یسبت ب  دوره شاخص درازمد   عل  یظجی افزود: میزان باریدگ 

دس یظرجی تصرجیح   مهن .درصد کاهش داشت  است ۴3درصد کاهش و در حوض  گجگایجود  ۴8سا  جاری یسبت ب  دوره شاخص در حوزه قجه سو 

میلیون مترج مکعرب افرزایش و در مقایسر  برا       18۲های کم عمق استان در مهج ماه سا  جاری در مقایس  با مهج سا  گذشت  کجد: ذخیجه آبخوان

وی بیان داشت: ذخیجه آبخوان عمیق استان ییز در مهج مراه سرا  جراری در     د.دهمیلیون متج مکعب کاهش یشان م  ۶1سا  گذشت   ۲5متوسط 

میلیون متج مکعب کاهش را یشران   ۲۷سا  گذشت   15میلیون متج مکعب افزایش و در مقایس  با متوسط  9دود مقایس  با مهج ماه سا  گذشت  ح

 .دهدم 

 (5139 آبان 12) درصد آب دارند 40درصد سد های کشور کمتر از  51

آبان ماه جاری حجم مخازن  5، از ابتدای سا  آب  تا آمار شجکت مدیجیت منابع آب ایجانرسای  وزار  ییجو )پاون(، بج اساس ش پایگاه اطتعرب  گزا

 بج اسراس ایرن گرزارش،    .دارد آب درصد ۴۰ از کمتج دوست  و استقت  خجداد، 15 ساوه، درودزن، رود، زاینده الر، سدهای جمل  از کشور سد  8۷

 این گزارش م  افزاید: حجم  .درصد آب دارید 5۰تا  ۴۰مهاباد، گیتیغجب، اکباتان و کجدکندی بین سد کشور از جمل  سدهای دز،  13حجم مخازن 

 

http://www.wnn.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=24687&mode=thread&order=0&thold=0
http://www.wnn.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=24703&mode=thread&order=0&thold=0
http://www.wnn.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=24861&mode=thread&order=0&thold=0
http://www.wnn.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=24854&mode=thread&order=0&thold=0
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=40708
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مخرازن  بج پای  این گزارش، حجرم   .درصد آب دارید ۷۰تا  5۰کجخ  و طالقان بین  کوثج،سد کشور از جمل  سدهای تهم، شهید رجای ،  ۲8مخازن 

سرد کشرور از    1۴الزم ب  ذکج اسرت: فقرط    .درصد آب دارد 9۰تا  ۷۰لتیان، قشتق، سلیمان شاه و البجز بین  سد کشور از جمل  سدهای کج ، ۲۷

 درصرد  8بج اساس آمرار شرجکت مردیجیت منرابع آب ایرجان،       .درصد آب دارد 1۰۰تا  9۰جمل  سدهای گیترلو، میججان، دویج ، ایتم و کاران بین 

 .درصد آب دارید ۴۰درصد و مابق  کمتج از  9۰تا  ۴۰درصد سدهای کشور بین  ۴1درصد پج است،  1۰۰تا  9۰سدهای کشور بین 

 (5139 آبان 12) 3المللی سدهای بتنی شاخص به کارون اعطای گواهینامه بین

المللر  سردهای   و با همکاری کمیتر  برین   (chincold) الملل  سدها و مخازن ک  توسط کمیت  مل  سدهای بزرگ چینبیندر ججیان کنفجایس 

  الملل در شهج تاریخ  شیان چین بجگزار شد، عنوان سد بتن  بلند شاخص بین ۲۰1۶در اکتبج  (ussd) و ایجمن سدهای آمجیکا (Icold) بزرگ

(International Milestone High Concrete Dam )   اختصاص یافرت و گواهینامر  آن در مجاسرم افتتاحیر  کنفرجایس      « 3سد کارون »ب

قابل ذکج است، معیارهای مورد توج  هیئت داوران در این ارزیاب ؛ یروآوری بججسرت  در   . مذکور ب  شجکت توسع  منابع آب و ییجوی ایجان اهدا شد

هرای زیسرت محیطر  و اجتمراع  در حرین سراخت و       ای  مناسب بعد از احداث، توج  ویرژه بر  جنبر    بجداری، عملکجد و کارطجاح ، اججاء و بهجه

 .بجداری و توج  ب  توسع  دایش فن  و ایتقا  تججب  بودیدبهجه

 (5139 آبان 13) چاه غیرمجاز توسط آب منطقه ای فارس پر شده است 3200بیش از 

های حفاری با تاکیرد برج طرجح احیرا و تعراد       پجوژه سامایده  شجکت های حفاری فارس،در کارگاه آموزش  مسئولین فن  و مدیجان عامل شجکت

میلیون متج مکعب کسرجی مخرزن در فرارس اشراره      ۶1۶مهندس امید رشیدی ضمن بیان سیمای آب استان ب  . بخش  آبهای زیجزمین  ایجام شد

های حفاری و وی سامایده  شجکت. ج مکعب پج شده استمیلیون مت 1۴۷حلق  چاه غیج مجاز با تخلی   3۲۲8تا کنون  1393کجد و افزود: از سا  

برج روی   GPS دستگاه 3۶3کنون تعداد ای دایست و گفت: در این رابط  تایگج اقداما  مورد تاکید آب منطق یصب ج  پ  اس بج روی آیها را از د

در راسرتای حفرظ و یگهرداری منرابع آبهرای      رشیدی همچنین از تهی  و یصب کنتور حجم  هوشرمند  . های حفاری مجاز یصب شده استدستگاه

 گیجی بج روی منابع آب و تهی  بایک اطتعات جی در دشتها، یصب تجهیزا  ایدازههای پیزومتخبج داد و خاطجیشان کجد: حفج چاهزیجزمین  موجود 

 .و اججای آن ادام  داردهای  است ک  در طجح احیا و تعاد  بخش  مورد توج  قجار گجفت  محدوده مطالعات  از دیگج بجیام 

  (5139 آبان 15) های تاریخی آبی سازه المللی قنات وهشتمین جلسه شورای حکام مرکز بین یبرگزار

آبران مراه سرا      15میتدی مطابق با  ۲۰1۶یوامبج  5های تاریخ  آب  درتاریخ سازه الملل  قنا  وشورای حکام مجکز بین بجگزاری هشتمین جلس 

خاك وزار   ، مدیجکل آب وکمیسیون مل  یویسکو عنوان رئیس شورای حکام، یمایندهییجو ب   ، یماینده وزیجیویسکو پاریسحضور یماینده  جاری با

 ،دگان کشرورهای ترویس، عرجاق   همچنین یماین ای یویسکو وفجهنگ  کشور، یماینده دفتج منطق دار یزد، معاون سازمان میجاث جهادکشاورزی، استای

هرای  آب  قنرا   های تاریخ هکننده گزارش  از وضعیت فعل  سازدراین اجتس کشورهای شجکت  .شدیزد بجگزار  هند در شهج الجزایج، آذربایجان و

 .گجددهای تاریخ  آب  بجرس  م سازه های بیشتج در زمین  قنا  وی مشتجك میان کشورها بجای همکاریهاو همچنین زمین ارائ  داده  کشورشان

 (5139 آبان 16) صنعت قنات متعلق به ایران استدنیا پذیرفته است که 

ای یزد، رحیم میدای  معاون وزیجییجو در امور آب و آبفا و رئیس شورای حکام طر  سرخنای  در   روابط عموم  شجکت سهام  آب منطق ب  گزارش 

مسرئولیت جمهروری   ا داشت: مجاکزی تحرت پوشرش یویسرکو بر     های تاریخ  آب  ابجازالملل  قنا  و سازههشتمین یشست شورای حکام مجکز بین

المللر  قنرا  و   ای آب شهجی و مجکز بینعمل خشکسال ، مجکز مدیجیت منطق  استم  ایجان در کشور وجود دارد ک  این مجاکز شامل مجکز ابتکار

 های اخیجشاهد افت مقام مسئو  با بیان اینک  درسا  این .دییا پذیجفت  است ک  صنعت قنا  متعلق ب  ایجان استو  باشدهای تاریخ  م سازه

 

http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=40707
http://www.wnn.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=24862&mode=thread&order=0&thold=0
http://www.wnn.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=24839&mode=thread&order=0&thold=0
http://www.wnn.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=24882&mode=thread&order=0&thold=0
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 زیست تجویج شود و در حفظ و تعاد  بخش  منابع آبگاری آن با محیطایم افزود: باید فجهنگ قنا  و سازهای آب زیجزمین  بودهشدید سفجه

تج وجرود دارد و ایرن عجصر  یشران     هزار کیلوم ۴ب  طو   هزار رشت  قنا  زیده 3۷در کشور ما بیش از  .زیجزمین  از این صنعت و فناوری بهجه بجد

 .ایدنا  بجای دستجس  ب  آب بهجه بجدهدهد مجدم، ب  ویژه ساکنان مناطق گجم و خشک از جمل  یزد از فناوری قم 

 (5139 آبان 17) رود کاهش محسوس بارندگی در حوضه زاینده
هرای    آبجیز زاینده رود از جمل  حوض متاسفای  حوضو گفت: وزیج ییج« چیانحمید چیت»رسای  وزار  ییجو )پاون(، مهندس گزارش پایگاه اطتعب 

ای کاهش پیدا کجده  ب  سا  گذشت  ب  طجز قابل متحظها یسبت ب  مد  مشاوضعیت بارش 9۶ -95پجتنش آب  کشور است و در سا  آب  جاری 

متج بوده، این در حال  است ک  در سا  آب  گذشت  و در ل می ۲۲رود حدود وزیج ییجو گفت: از ابتدای سا  آب  میزان بارش در حوض  زاینده. است

گجفتن مصجف بج منابع آب در این حوض  گفت: وضعیت ورودی آب ب  حوض  وی با اشاره ب  پیش  .متج باریدگ  داشتیممیل  1۶۴همین بازه زمای  

 131۲میزان خجوج  آن کم  بیش از این مقدار برود و بر    میلیون متجمکعب بوده، این در حال  است ک   11۰۰زاینده رود در سا  گذشت  حدود 

 .میلیون متجمکعب رسید

فرآیند موضوعی هشتمین اجالس جهانی آب  کننده موضوعی در بخشفراخوان اظهار عالقمندی به گرفتن نقش هماهنگ

 (5139 آبان 22) 2018

یماید. این اجتس در تاریخ یکبار بجگزار م  سا  3های کشور میزبان هج شورای جهای  آب با همکاری سازماناجتس جهای  آب اجتس  است ک  

در کشرور بجزیرل بجگرزار     (sharing water) آب مشتجك "( با موضوع ۲۰18مارس  18 -۲3) 139۷فجوردین ماه  ۴لغایت  139۶اسفند ماه  ۲8

از کلی  ذینفعان عتقمنرد بر     ۲۰18ب  گزارش شبک  خبجی آب ایجان، در حا  حاضج کمیسیون موضوع  هشتمین اجتس جهای  آب د. خواهد ش

 1۷وان مجبوطر  کر  سرایت آن ترا تراریخ      کار در فجآیند موضوع  ب  عنوان هماهنگ کننده موضوع  این بخش دعو  ب  عمل م  آورد ک  در فجاخ

( باز است، شجکت یموده و تمایل خود را اعتم یمایند. در ضمن در سایت زیرج سراختار موضروع  ایرن بخرش اعرتم       95آبان ماه  ۲۷) ۲۰1۶یوامبج 

 . گجدیده ک  عتقمندان م  توایند با مجاجع  ب  آن از این ساختار اطتع حاصل یمایند

http://www.worldwatercouncil.org/fileadmin/world_water_council/documents/world_water_forum_8/Thematic%20Framework%

208th%20World%20Water%20Forum.pdf 
 (5139 آبان 23) برداری رسیدیس جمهوری به بهرهئواز با حضور رخانه شهر اهطرح خط انتقال آب به تصفیه

خای  شماره یک اهواز، ظجفیرت ایتقرا  ایرن خرط بر       خوزستان، با افتتاح پجوژه خط ایتقا  آب ب  تصفی ب  گزارش شبک  خبجی سازمان آب و بجق 

راه، زیتون، سپیدار، براهنج، رسرالت،   هزار متجمکعب در شبای  روز افزایش یافت  و ساکنان مناطق شجق این شهجستان شامل مل  13۰میزان حداکثج 

همچنین پس از آن، با حضور وزیج ییجو خط ایتقا  آب از تلمب  خای  ام . شویدمند م ی  با کیفیت باالتج بهجهصنایع فوالد و پادادشهج از آب آشامید

خای  سوسنگجد ر متج مکعب آب با کیفیت ب  تصفی هزا 8۷در این طجح، روزای  . الدبس ب  شهجستان دشت آزادگان از طجح آبجسای  غدیج افتتاح شد

اججای ایرن دو پرجوژه   . شود ، بستان، هویزه و رفیع بجطجف م های سوسنگجد، حمیدیب آشامیدی  ساکنان شهجستانمبود آمنتقل شده و مشکل ک

 .میلیارد ریا  هزین  در بج داشت  است ۶۰۰توسط سازمان آب و بجق خوزستان، افزون بج دو هزار و 

 المنفعه شدندهای غیرمجاز در کشور پر و مسلوبچاه

از ابتدای سا  جاری تاکنون در مناطق مختلرف   حفاظت از منابع آب  و اججای طجح احیاء و تعاد  بخش  منابع آب زیجزمین ،در راستای صیایت و 

 اید.المنفع  شدههای غیجمجاز شناسای  و مسلوبکشور چاه

 

 

 

http://www.wnn.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=24909&mode=thread&order=0&thold=0
http://www.wnn.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=24955&mode=thread&order=0&thold=0
http://www.wnn.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=24955&mode=thread&order=0&thold=0
http://www.wnn.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=24960&mode=thread&order=0&thold=0
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 های پر شدهتعداد چاه نام منطقه

 131 شهجستان آذرشهج

 ۴ شهجستان یمین

 ۴۰۰ حیدری حوزه تجبت 

 1۷ صحن شهجستان 

 ۲۰ سنقج وکلیای شهجستان 

 1۶۷ مهاباد شهجستان

 85 رزنشهجستان 

 18 آبادشهجستان خجم

 5 شهجستان هجسین

 1 شهجستان مهدیشهج

 18۰ حجیم و بستج درودزن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بازگشت به فهرست
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 ای یزدیکآیندهتبدیل فاضتب شهجی ب  یفت خام در 

ای یزدیک بتوان ، ممکن است در آینده Pacific Northwestهای جدید محققان وزار  ایجژی آمجیکا در آزمایشگاه مل ب  لطف یافت 

 .فاضتب شهجی را ب  یفت خام تبدیل کجد

یام دارد، در واقع تقلیدی از روش طبیع  زمین )با  (HTL) روایگجای  هیدروتجما  تکنولوژی استفاده شده در فجآیند تبدیل جدید ک 

ا چند دقیق  ها ب  جای چندین میلیون سا ، تنهاستفاده از دما و فشار باال( بجای تولید یفت خام است؛ با این تفاو  ک  روش ما ایسان

طو  خواهد کشید. محصو  ب  دست آمده توسط این روش 

مشهور است، بسیار شبی  ب  یفت  (biooil) ک  ب  بیو یفت

کنیم و تنها مقادیج خام  است ک  از زمین استخجا  م 

د خواهد داشت. کم  آب و اکسیژن اضاف  ییز در آن وجو

های متداو  توان با استفاده از روشاین یفت مصنوع  را م 

 .پاالیش یفت معمول ، تصفی  و استفاده کجد

های فاضتب در سجتاسج آمجیکا، روزای  ب  طور خای تصفی 

کنند. با این میلیارد لیتج فاضتب را تصفی  م  1۲8متوسط 

لیون بشک  یفت می 3۰توان ساالی  مقدار فاضتب شهجی م 

زیند ک  در صور  عمل  شدن تولید یفت خام با استفاده از این روش، هج فجد تنها با قضای خام تولید کجد. دایشمندان تخمین م 

 .بشک  یفت خام تولید کند 3تا  ۲تواید ساالی  حاجت م 

-زیست   دلیل داشتن رطوبت باال بجای تولیدتج لجنِ فاضتب( بتا پیش از این تصور بج این بود ک  فاضتب )یا ب  بیان دقیق

مناسب ییست. در روش پیشنهادی جدید، دایشمندان با از میان بجداشتن ییاز ب  خشک کجدن لجن فاضتب، مصجف ایجژی در  سوخت

این پتایسیل را دارد ک  بتوان بجای  HTL اید. روشرا مقجون ب  صجف  کجدهفجآیند تولید سوخت را بسیار کاهش داده و در یتیج  آن 

 .کجد استفاده آن از تبدیل دیگج مواد زیست  مجطوب )مایند ضایعا  کشاورزی( ب  یفت ییز

دست آمده تج تجزی  خواهند شد. تجکیب ب  بجای تبدیل شدن ب  یفت ابتدا ب  تجکیبا  شیمیای  ساده HTL فضوال  ایسای  در روش

کتوری با آاتمسفج )صد بجابج بیشتج از فشار الستیک ماشین( قجار خواهد گجفت. لجن تحت فشار سپس وارد ر ۲۰۰سپس تحت فشار 

شود. در یهایت گجما و فشار باعث خواهند شد تا مواد زائد فاضتب شهجی ب  یفت خام و آب مایع گجاد م ی سایت درج  35۰دمای 

 .تبدیل شوید

کجبن زیادی در فاضتب شهجی " :گویدم  Pacific Northwest های زیست  در البجاتواردریان، مسئو  تحقیقا  روی ایجژیکوری  

رسد ک  چجب  یا لیپیدها، فجآیند وجود دارد و جالب است ک  میزان چجب  موجود در آن ییز ب  طجز قابل توجه  باال است. ب  یظج م 

  شود لجن ب  راحت کنند. چجب  همچنین باعث م فاضتب مایند دستما  توالت ب  یفت خام را تسهیل م تبدیل دیگج مواد موجود در 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Hydrothermal_liquefaction
https://en.wikipedia.org/wiki/Hydrothermal_liquefaction
https://en.wikipedia.org/wiki/Pyrolysis_oil
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توان پس از پاالیش آن را ب  بنزین، گازوئیل و کتور حجکت کند و در یهایت باعث تولید یفت خام با کیفیت باالی  شود ک  م آدرون ر

 ."سوخت جت تبدیل کجد

ها در تب شهجی، ب  شهجداریفاض یعا  باقیمایده از فجآیند تصفی با بجطجف کجدن ییاز ب  دفع ضا HTL سوخت، روشعتوه بج تولید 

 جوی  منابع کمک خواهد کجد. صجف 

داغ و تحت فشار  ساده تور مورد استفاده، تنها یک لول کآبهتجین ویژگ  این فجآیند، سادگ  آن است. ر" :گویددریان همچنین م 

پذیج بجسیم ایم ب  فجآیندی پایدار و مقیاساست. ما در شش سا  گذشت  با سجعت بخشیدن ب  تکنولوژی تبدیل هیدروتجما  توایست 

توان ضایعا  زیست  مجطوب ک  با استفاده از آن م 

 ".مایند لجن فاضتب را ب  یفت خام تبدیل کجد

ییز  Water Environment & Reuse بنیاد مستقل

اعتم کجده است ک   HTL پس از ارزیاب  روش

تکنولوژی استفاده شده در این روش از پتایسیل باالی  

بجای بازیافت مواد جامد موجود فاضتب شهجی 

بجخوردار است. در گزارش این بنیاد آمده است ک  

درصد کجبن موجود در لجن  ۶۰فجآیند جدید با تبدیل 

 .کندبهین  عمل م  فاضتب ب  یفت خام، بسیار

بجای اججای آزمایش  طجح تبدیل فاضتب ب  یفت، امتیاز استفاده از تکنولوژی خود را ب  شجکت آب  Pacific Northwest آزمایشگاه

 و بجق ویکوور کایادا داده است. 

 ی آمجیکای شمال  باشیم ک  از روشخای ما امیدواریم ک  بتواییم اولین تصفی " :گویددر  موساتو، رئیس شجکت آب و بجق ویکوور م 

HTL  میلیون دالر ]کایادا[ است ک  شجکت آب  9تا  8ی آزمایش  بین ی پجوژهکند. هزین بجای تبدیل فاضتب ب  سوخت استفاده م

 ".و فاضتب ویکوور ییم  از این هزین  را تامین خواهد کجد

بجداری خواهد رسید. عتوه بج یفت خام، ب  بهجه ۲۰18آغاز شده و در سا   ۲۰1۷پس از تامین منابع مال ، فاز اججای  پجوژه در سا  

 های خاص ب  مواد شیمیای  مفید تبدیل کجد. مقداری مواد جامد ییز ط  فجآیندزورتوان با استفاده از کاتالیز م فاز مایع فاضتب را یی

HTL   از آن ب  عنوان کود استفاده کجدتوان باق  خواهد ماید ک  ب  دلیل داشتن مواد مغذی مهم، م. 

 

  ادامه خبر لینک خبج

  ایجژی موضوع 

  https://www.sciencedaily.com منبع 

  2016/11/02 تاریخ خبج 

  بازگشت به فهرست

 

https://www.sciencedaily.com/releases/2016/11/161102134504.htm


             
            مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب   

15 
   

 

5139 آبان | هیازد شماره |محیط زیست  بولتن آب و  

 

 آمجیکاکاهش میزان مصجف آب با وجود افزایش جمعیت در 
مصجف بج مردیجیت آب   در میزان مصجف آب افزایش ییافت  است. چگوی  این کاهش های اخیجدر سا  ، با افزایش جمعیتبجختف تصور

 گذارد؟شهجی تاثیج م 

حرداکثج   ها و استفادهگذاری در قسمت زیجساختسجمای یافت ک  باعث شد م مصجف آب ییز افزایش  با افزایش جمعیت 198۰تا سا  

چشرمگیجی در   کراهش  د رشرد جمعیرت و رشرد اقتصرادی    مجیکا با وجرو در سجاسج آظجفیت منابع الزام  شود. اما از آن زمان ب  بعد از 

 198۰اینکر  در سرا    میزان مصجف آب قبل از دهد یشان م  (USGS) شناس  آمجیکامصجف آب متحظ  شد. مطالعا  سازمان زمین

میرزان  ثرابت  داشرت  اسرت.     مقدارسپس تا یک ده  بعد  میلیارد لیتج در روز رسید 1۶۶5کاهش پیدا کند ب  حداکثج میزان خود یعن  

 13۲5بطور چشمگیجی کاهش پیدا کجد و بر  مقردار    ۲۰1۰تا  ۲۰۰5های ول  بین سا  افزایش کم  داشت ۲۰۰۰در سا  مصجف آب 

 در روز رسید.میلیارد لیتج 

هرای حجارتر    کننده ک  استفاده از آب را برجای ییجوگراه  های خنکبهتج شدن روش  آمجیکا دالیل این کاهش را در شناسسازمان زمین

ل و شردن بسریاری از وسرای    دهد، باال بجدن رایدمان مصجف آب در آبیاری بجای کشاورزی، بهبود استایداردها بجای کم مصرجف کاهش م 

 داید.م  جوی آموزش مجدم و مشارکت آیها در امج صجف  لوازم و

آب در موسس  اقیایوس  مدیج بجیام (، Heather Cooley)ج کول  هیث

ها بجای هج بار سیفون فتش تایک توالت 198۰در سا  " گوید: آرام م

کجدید اما در حا  حاضرج ایرن میرزان در    لیتج آب مصجف م  ۲3کجدن 

ایرد  رسریده اسرت. ایرن اسرتایداردها اجرازه داده     لیترج   5/۴کالیفجییا ب  

اقتصاد ما رشد کند درحالیک  جوامع ما ییز در حا  رشرد اسرت. یکر     

کنرد اثرجا    ک  تتش مر  دیگج از دالیل، تصویب قایون آب پاك است 

   "وری در صنعت شود.تخلی  پساب را کاهش دهد و باعث بهبود بهجه

 هرای  رو و صرنعت بر  روش   با وجود اینکر  مرجدم  " کول  معتقد است:

یابرد دریتیجر    دهد اما همچنان تصور اینست ک  با افرزایش جمعیرت، مصرجف آب ییرز افرزایش مر       ک  بازده آب را افزایش م  ایدآورده

اگج مصرجف  کنند اما های الزم بجای تامین آب تاکید م ایجاد زیجساخت اید و بجریزی کجدههای آب بجای این روید افزایش  بجیام سازمان

ب کنیم و یا بجای ترامین آ ایم ک  در یهایت از آیها استفاده یم گذاری کجدهآب ثابت بماید بدین معن  است ما بج روی تسهیتت  سجمای 

 "کنیم ک  ب  آن ییاز یداریم.های مازادی م هزین 

ایالت کالیفجییا روید مصجف آب کاهش  است. کرول  و  یشان داد در کل ، (USGS) شناس  آمجیکاهای سازمان زمیناین تحوال  و داده

همکارایش این رویدها را مطالع  کجدید و در یهایت راهنمای  جامع بجای ارزیاب  تامین آب شهجی در آینده تدوین کجدید. بخش  از ایرن  

تروان در حروزه مردیجیت آب    ایرن راهنمرا مر     با استفاده ازپجدازد. بین  شجایط تغییج اقلیم و تاثیج آن بج میزان تقاضا م راهنما ب  پیش

 های مازاد بج ییاز جلوگیجی شود.اتخاذ شود و از هزین  شهجی بهتجین تصمیم

 ادامه خبر لینک خبج

 مدیجیت منابع آب موضوع 

 https://www.newsdeeply.com منبع 

 2016/11/08 تاریخ خبج 

 بازگشت به فهرست
 

https://www.newsdeeply.com/water/articles/2016/11/08/how-water-use-has-declined-with-population-growth
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 شود پاك است؟ای ک  تصور م آب : آیا این ایجژی ب  ایدازهپارادوکس سدهای بجق

-های فسیل  ب  عنوان منابع  پاك در تولید ایجژی تصور م آب  ب  علت استفاده یکجدن از سوختبسیاری از کشورها سدهای بجق در

-ای هستند. مطالعا  جدید یشان م آب  منبع اصل  ایتشار گازهای گلخای شوید اما این تصور بسیار دور از واقعیت است. سدهای بجق

  ای از گاز متان هستند.تولید بخش عمدهدهد این سدها مسئو  

 3۴گاز متان )ک  حداقل  %8۰حاک  از آیست ک  مطالعا  دایشگاه واشنگتن 

از  اکسید است(دیای از جمل  کجبنتج از دیگج گازهای گلخای بجابج خطجیاك

یابد و از عوامل اصل  گجم شدن زمین مخازن سدهای بزرگ ایتشار م 

سطح آب  توان ب  افزایششود ک  از عواقب این افزایش دما م محسوب م 

تواید جوامع را های شدیدتج اشاره کجد ک  م طوفانتادن اتفاق افدریاها و 

 کن کند و رقابت بجای غذا و سایج منابع را تشدید کند.ریش 

از کل ایجژی در  %۶آب  بج اساس اطتعا  سازمان ایجژی آمجیکا، سدهای بجق

های تازه ساخت  شده، هزین  کل کنند. بجای ییجوگاهآمجیکا را تولید م 

دالر بجای هج مگاوا  ایجژی  ۶8آب  حدود بجداری سدهای بجقساخت و بهجه

ژی خورشیدی، کم  گجایتج از جدر ساعت است ک  تقجیبا ایدازه هزین  ای

سنگ و گاز بادی و ارزایتج از زغا های تولید شده از توربینهزین  ایجژی 

خیجه آب بسیار محدود بود اما امجوزه درك این پدیده ب  در یک ده  گذشت  میزان اطتعا  از مقدار ایتشار از مخازن ذ طبیع  است.

تجین کجدید مخازن کم عمق در مناطق گجمسیجی اصل سجعت در حا  تکامل است. ب  عنوان مثا ، دایشمندان در ابتدا تصور م 

ای است. اما تحقیقا  دیمج و بیشتج مستعد بخار شدن ودر یتیج  ایتشار گازهای گلخای  آیهاذخیجه شده ها هستند زیجا آب ایتشاردهنده

های بیولوژیک  در مخازن مایند تجزی  دهد ک  وسعت و عمق مخازن آب عوامل تعیین کننده ییستند بلک  فعلیتهمکارایش یشان م 

گاز متان عمدتاً ای در مخازن هستند. اصل  ایتشار گازهای گلخای های پوشش گیاه  و ورود روایاب حاوی مواد مغذی از باالدست، عامل

ها غن  از رسوبدلیل داشتن مقادیج زیادی از شود. سدها ب  های عاری از اکسیژن تولید م باکتجیای  مواد آل  در محیط در اثج تجزی 

شوید. در اثج فجآیند طجیق رودخای  وارد مخزن سد م از های  هستند ک  همواره  باکتجی، محیط مناسب  بجای تخمیج گیاهان و زبال 

آوری و سوزایدن حیط مخزن پجاکنده است، امکان جمعشود و چون این گاز در تمام ممقادیج زیادی گاز متان تولید م  تخمیج، همواره

ز خجو  اموا  الکتجو مغناطیس با طو  تواید اشود ک  م خطج گاز متان از آیجا یاش  م  ود.شپس مستقیماً وارد جو م  د یداردآن وجو

با گاز  اکسیددیکجبنشوید جلوگیجی کند و آن را مایند آین  ب  طجف زمین منعکس یماید. هجچند گاز مو  بلند، ک  از زمین ساطع م 

بازیگجی  یشایدهنده لزومخوب  ب  دالیل . این کندثجتج عمل م وهیم هستند، اما گاز متان بسیار ممتان در این خاصیت شجیک و س

 است.روی  سدها درساخت ب 

  ادامه خبر لینک خبج

 سدسازی موضوع 

 https://www.theguardian.com منبع 

 2016/11/06 تاریخ خبج 

 بازگشت به فهرست

 

https://www.theguardian.com/sustainable-business/2016/nov/06/hydropower-hydroelectricity-methane-clean-climate-change-study
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 خارجیمهم ترین اخبار کوتاه 
How treated sewage could be perfect for crops 

With a little tweaking of the sewage treatment process, it’s possible to create custom blends of 

irrigation water for farming. California’s sewage treatment plants produce billions of gallons of 

wastewater every year, nearly all of it dumped into rivers or the Pacific Ocean like garbage and this 

is how it’s done all over the U.S. and most of the world. But what if we began looking at treated 

sewage, instead, as a valuable resource? This idea can tailor the wastewater treatment to a particular 

crop and make excellent water that not only will satisfy the crop’s requirements as far as salinity, 

but also provide an appreciable amount of nutrients in the form of nitrogen, phosphorus and 

potassium. Which means the farmer and golf course operator can use less synthetic fertilizers.  

  تواند برای آبیاری محصوالت مفید باشدشده میفاضالب تصفیه

بجای آبیاری کشاورزی تولید کجد. مجکز تصفی  فاضتب  خاصتجکیب  آب  با توان با کم  سجعت بخشیدن ب  روید تصفی  فاضتب، م 

و  کندکند ک  تقجیبا هم  آن را ب  عنوان زبال  در رودخای  یا اقیایوس آرام تخلی  م کالیفجییا، ساالی  میلیاردها گالن فاضتب تولید م 

تصفی  شده ب  عنوان یک منبع ارزشمند یگاه کنیم چ   ب  فاضتباگج  افتد. امااین کار در سجاسج آمجیکا و اکثج کشورهای دییا اتفاق م 

تواید فاضتب تصفی  شده را بجای آبیاری محصوالت  مشخص مهیا کند و آب  عال  تولید کند ک  ی  این ایده م  ؟شودتغییجی ایجاد م 

مایند ییتجوژن، فسفج و پتاسیم ییز کند بلک  حاوی میزان قابل قبول  مواد مغذی تنها ییازهای محصو  از جمل  شوری را تامین م 

     توایند کود مصنوع  کمتجی مصجف کنند.های گلف م های زمینباشد. این بدین معن  است کشاورز و گجداینده

 
Hurricanes from three million years ago give us clues about present storms 

The international team studied storm development from three million years ago, and chose that time 

period because it was the last time the Earth had as much carbon dioxide as it does now, and the 

changes in climate from it can play a major role in storm formation and intensity. Studying 

hurricane and tropical storm development might give today's forecasters a good blueprint for 21st 

century storms. The study shows that future storms are likely to be stronger in their intensity and to 

remain strong even as they move out of the tropics. 

 دهدهای امروزی به ما میهایی درباره طوفانمیلیون سال پیش سرنخ 3گردبادهای 

زان آیست ک  میمیلیون سا  پیش مورد مطالع  قجار دارید. علت ایتخاب این دوره زمای   3ها را از الملل  سیج تکامل  طوفانگجوه  بین

ت و تغییجا  آب و مقدار امجوزی آن اس اکسید زمین در آن زمان، بجای آخجین بار ب  بیشتجین مقدار خود رسید ک  یزدیکدیکجبن

گیجی و شد  طوفان بازی کند. مطالع  سیج تکامل  گجدبادها و تواید یقش مهم  در شکلم  اکسید کجبنهوای  یاش  از این مقدار دی

های دهد ک  طوفاندهد. این مطالع  یشان م م  ۲1های قجن طوفانبین  ب  دایشمندان بجیام  خوب  بجای پیش ی گجمسیجیهاطوفان

 مایند. شوید ب  همان شد  باق  م تج هستند و حت  زماییک  از مناطق استوای  خار  م آینده ب  احتما  زیاد از یظج شد ، قوی

How land use change affects water quality, aquatic life 

Using 20 years of data, a fisheries biologist and a scholar are tracking how land use changes have 

impacted the water quality and aquatic life in lakes and streams in northeastern South Dakota. These 

environmental impacts can put pressure on aquatic ecosystems that, in the short term, can have a 

more dramatic effect than climate change. Examining how land-use changes will help natural 

resource agencies manage wildlife populations. 

 

https://www.newsdeeply.com/water/articles/2016/10/10/custom-irrigation-how-treated-sewage-could-be-perfect-for-crops
https://www.sciencedaily.com/releases/2016/11/161101093850.htm
https://www.sciencedaily.com/releases/2016/11/161107160600.htm


             
            مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب   

18 
   

 

5139 آبان | هیازد شماره |محیط زیست  بولتن آب و  
 

 اثرات تغییر کاربری بر کیفیت آب و زندگی آبزیان

بج کیفیت آب و اراض  شناس شیت  و یک محقق در حا  ردیاب  اثجا  تغییج کاربجی سال ، یک زیست ۲۰های با استفاده از داده

تواید زیدگ  محیط  م شجق  در داکوتای جنوب  آمجیکا هستند. این اثجا  زیست های شما رودخای و ها زیدگ  آبزیان در دریاچ 

تواید تاثیج بیشتجی یسبت ب  اثجا  تغییج اقلیم داشت  باشد. بجرس  چگویگ  مد  م آبزیان را تحت فشار قجار دهد بطوریک  در کوتاه

 مدیجیت جمعیت حیا  وحش کمک خواهد کجد.های منابع طبیع  در تغییجا  کاربجی ب  سازمان

Rewritable material could help reduce paper waste 

Even in today’s digital age, the world still relies on paper and ink, most of which ends up in landfills 

or recycling centers. To reduce this waste, scientists have now developed a low-cost, 

environmentally friendly way to create printed materials with rewritable paper, which is made out of 

tungsten oxide and a common polymer used in medicines and food.  

 تواند به کاهش ضایعات کاغذ کمک کندمواد قابل بازنویسی می

های دفن زبال  یا مجاکز بازیافت حت  در عصج دیجیتا  امجوز، همچنان دییا ب  کاغذ و جوهج وابست  است ک  بسیاری از این مواد از محل

اید ک  قابلیت زیست  تولید کجدههزین  و دوستدار محیطاین ضایعا  دایشمندان مواد کمآورید. ب  همین دلیل بجای کاهش سجدرم 

 تنگستن و پلیمج معمول  مورد استفاده در داروها و غذا، تولید شده است.اکسید یویس  را دارد ک  از  دوباره
 

Paris imposes traffic restrictions to reduce air pollution 

The French authorities have decided to restrict vehicle use by imposing alternating traffic on 

December 6 in Paris and its suburbs after air pollution reached high levels in the region. Only cars 

with an even number, electric or hybrid vehicles and vehicles with more than three people on board 

are allowed to drive, while public transport is free for the entire day. 

 کندهای ترافیکی اعمال میپاریس برای کاهش آلودگی هوا محدودیت

ها را ممنوع وآمد بسیاری از ماشیندسامبج مقاما  شهج را واداشت تا رفت ۶در روز  و منطق  حوم  آن گیجی آلودگ  هوا در پاریساو 

های الکتجیک  یا هیبجید و وسایل یقلی  با بیش از پتك زو ، ماشین ههای با شمارفقط ماشین .و وسایل یقلی  عموم  را رایگان کنند

شوید، ( استفاده م ride-sharingهای  ک  بجای تجدد اشتجاک  )این مقجرا  درباره ماشین س  سجیشین اجازه رایندگ  را داشتند.

 شود.های خارجیان اعما  یم و ماشیندهنده غذا وسایل یقلی  اورژایس یا وسایل یقلی  تحویل

 

 

 

 

 

 

 

 

 بازگشت به فهرست

 

 

 

https://www.sciencedaily.com/releases/2016/11/161102131441.htm
http://www.tribuneindia.com/news/world/paris-imposes-traffic-restrictions-to-reduce-air-pollution/333067.html
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 کرمانشاه نگاهی به وضعیت آب استان

این استان  جمعیتباشد ک  در غجب ایجان واقع شده است. کیلومتجمجبع م  ۲5۰۴5دارای مساحت  بجابج با  کجمایشاهاستان 

 139۴یفج در سا   هزار 19۷۷حدود  و یجخ رشد جمعیت، 139۰طبق اطتعا  مجکز آمار ایجان بجاساس سجشماری سا  

درصد استان  ۶/۴۶و  ۴/53غجب قجار دارد ک  ب  تجتیب های آبجیز کجخ  و مجزی این استان در بخش  از حوض بوده است. 

 دهند.کجمایشاه را تشکیل م 

میلیمتج بوده ک  یسبت ب   ۲/۶۶۶، 139۴-95در سا  آب   کجمایشاهطبق گزارش شجکت مدیجیت منابع آب، بارش در استان 

 داشت  است.  افزایشدرصد  1۲۴و  ۴۰ب  تجتیب  1393-9۴متوسط بلند مد  و سا  

 
 کجمایشاهدر استان  و متوسط بلند مد  9۴-95، 93-9۴، 9۲-93های آب  بارش سا  -1یمودار 

ها بطور دهد. ط  این سا سا  اخیج را یشان م  1۲های استان کجمایشاه ط  ، تغییجا  حجم مخازن آبخوان۲یمودار 

میلیون متجمکعب  ۶۶.1متج افت سطح مخزن در آبخوایهای این استان اتفاق افتاده ک  معاد  ساالی   ۰.۶۷متوسط ساالی  

 باشد.کاهش حجم مخزن م 

  
 1393-9۴تا  1381-8۲از سا  آب   کجمایشاههای استان تغییجا  تجمع  حجم مخازن آبخوان -۲یمودار 
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های اخیج و با دریظج ریزی بجای این استان با توج  ب  کاهش بارش ط  سا بنابج گزارش وزار  ییجو، حجم آب قابل بجیام 

صنعت و  بجای مصارف کشاورزی، شجب،گجفتن سهم محیط زیست ب  تفکیک بجداشت از منابع آب سطح  و زیجزمین  

ساس مجکز میلیون متجمکعب خواهد بود. با توج  ب  جمعیت این استان بجا 9/98۷و  1/113۷ حدود فضای سبز ب  تجتیب

شاخص طبق متجمکعب خواهد بود ک   1۰۲8سجای  آب حدود ده، یفج بو میلیون 98/1حدود  ک  139۴آمار ایجان در سا  

 آن منطق  با تنش آب  مواج  است. باشد متجمکعب 1۷۰۰تا  1۰۰۰ بینفالکن مارك اگج سجای  

دهد )شجکت مدیجیت منابع آب(. سد را یشان م  139۴-95وضعیت مخازن سدهای استان کجمایشاه در سا  آب   ۴جدو  

است. با توج  ب  باریدگ  سا  جاری،  داریان ک  از سدهای بزرگ این استان محسوب میشود، در این سا  آبگیجی شده

( تنها 1393-9۴اید. سا  گذشت  )مشاهده میشود وضعیت مخازن در این سا  شجایط مساعدی یسبت سا  گذشت  داشت 

 اید.درصد از کل حجم مخازن سدهای این استان پج بوده 39

 139۴-95سا  آب    -ی استان کجمایشاه وضعیت مخازن سدها - ۴ جدو 

 وضعیت مخزن م.م.م کل حجم آب خروجی م.م.م حجم آب ورودی م.م.مکل   

 سال جاری  
سال 

 قبل

درصد 

 تغییرات 
 سال جاری

سال 

 قبل

درصد 

 تغییرات 

حجم سال 

 جاری

حجم 

 سال قبل

حجم کل 

 مخزن

درصد پر بودن 

 سال جاری

درصد 

 تغییرات

 1۰۶ 5۲ 19 5 1۰ 3۲ 1.5 1.9 1۴۴۴ ۰.5 ۷ گیالن غرب

 گاوشان

۲۷9.5 ۴1.۴ 5۷5 ۶۴.۲ 1۰۲.3 3۷-  
3۷5 19۰ 5۶۰ ۶۷ 9۷ 

 ۲۲۴ 9۲ ۴9 1۴ ۴5 سلیمان شاه

 ۲۶۲ ۲9 ۷ 1 ۲ 33 ۰ ۰ ۲389 ۰.1 ۲.۲ شیان

-۴ 1۲.5 1۲ زاگرس  9.5 1۲.1 ۲۲-  51 51 5۶ 91 ۰ 

 ۲88 9۶ ۷1 1۷ ۶8 1۴۲۷ ۴.1 ۶3.3 ۷1۰ 1۴.1 113.9 آزادی

 19۲ 8۷ ۶۷ ۲۰ 58 15۶ ۷.8 19.9 939 5.۷ 59 تنک حمام

 - ۶ 35۰ ۰ ۲1 - ۰ 13۷5.8 - ۰ 1۲۷9.۲ داریان

 111 5۴ 11۶۷ ۲98 ۶3۰ 11۰1 1۲8 1535 ۲۲۶۲ ۷5 1۷53 جمع
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  بندی آبهای سنتی تقسیمعلگه و عل سازه فرهنگ سنتی آب :

 ایتغذی  هایچاه و فجسایش کنتج  هایهساز و تیجبندها و بندها از ایمجموع  صور  ب  گزیج دشت سیتب کنتج  و ایتغذی  سیستم

 شاید ک  آن از مایده بجای آثار ول  ییست مشخص کامت سیستم این قدمت .دارید وجود لنگ  بندر شهجستان توابع از گزیج روستای در

 با رابط  در دیار این گذشتگان فنون و علوم و کندم  یمای خود وسیع  سطح در دشت یواح  از بسیاری در باشد سا  صدها از بیش

 و هجمزگان استان در یظیجب  ایمجموع  مجموع ، این حقیقت در. گذاردم  یمایش ب  را باران آب استحصا  و آبخیزداری بوم  دایش

 از  قسمتهای فقط امجوزه ول  است بوده فعا  کامت پیش سا  5۰ حدود تا منطق  اهال  گفت  ب  هاسیستم این .است ایجان در یظیجکم

 هایخشکسال  وضعیت ب  توج  با ایدهشد ساکن دشت این در منطق  بوم  مجدم ک  پیش سا  هزاران از. است فعالیت حا  در آن

 آب مستقیم صور  ب  خود ک  ایدکجده ابداع روش  است، منطق  آب یامطلوب کیفیت بج عامل  خود ک  شناس زمین سازید یوع و موجود

 طجیق از مستقیم تزریق با آب منابع حفظ جمل  از ،باشدم  زیادی هایمزیت دارای خود امج این .رسایدم  زیجزمین  آب سفجه ب  را

 سجعت کنتج  زیجزمین ، آب هایسفجه ب  تزریق بوسیل  آن از بهین  استفاده و هجزآبها کنتج  ،(ساروج  و سنگ) شده حفج هایچاه

 رأس پیشجوی سجعت کنتج  و امکان حد در خندق  فجسایش از جلوگیجی بندآبها، ب  هجزآب هدایت و بندها و سد احداث با هجزآبها

 .شجایط ب  توج  با باریدگ  از حاصل آب تبخیج کاهش و خندق

 سرریزهای اصلی یا عل:

جریزها در آبجاه  اصرل   س ینا

اید ک  در گرویش  ساخت  شده

گفتر   ( Al) علمحل  ب  آیها 

 شرود. در حقیقررت ایررن   م 

ها عتوه بج اینک  آب را سجریز

-های کوچکتج مر  ب  قسمت

رسررایند در زمرران باریرردگ    

مررداوم، ایتقررا  آب مررازاد تررا 

دهند ترا  ایجام م  خجوج  را

هرای بنرد   از تخجیب خراکجیز 

جلوگیجی کنند. عرل   )پشت (

آبخیرزداری را دارد. ایرن سرازه برا سررنگ و سررارو         ساخت  شده در ارای  سدهایهمان ک ای سنت  شبی  سد اسرت، کر  تقجیبراًسازه

باشررد.  های متعدد در قسمت تررا  مرر   در بعض  مواقع حوضچ  آرامش و دریچ  و ... آیکجاژ، با ، تا  سراخت  شرده و شرامل شرالوده،

. باشرد خاك کم باشد، بیشتج از یک متج م مقاومت  مواقع  ک متج و در 1اژ و شالوده مقاومت خاك معموالً عمق آیکج برج اسراس یروع و

بیشتجین عرجض و   یابرد یعنر  اینکر  در ورودی بر  کرل سیسرتم، دارایجین یقط  ب  سمت پایین کراهش مر ها از باالتعجض این سازه

-  حرداقل ممکرن مر    خجوج  بر  در هرایزان حجم سیتب، عرجض ایرن سرازهب  تدریج با آبگیجی قسمت ب  قسمت سیستم و کاهش م

 ش محل  بر  ترا  سرجریز، میرل    یدر گو. باشدم  مترج از ترا  سرجریز 5/1تا  1ییز بین  (هادستک)های جایب  سجریز رسد. ارتفاع دیواره

(Mil )ب  قسمت پایاب سجریز یعل، ب  خاکجیز دو طجف پاووسرت (Paovest )( سرجآب ) دسرت  باال در طجف دو محافظ های دیواره ب  و

  .شودم  یامیده( Sholgirگیج )رسوبا  است، بنام شل تجسیب محل ک  سازه باالدست قسمت .گویند م  گوش سازه،

 



             
            مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب   

22 
   

 

5139 آبان | هیازد شماره |محیط زیست  بولتن آب و  
 

 سرریزهای تقسیم آب یا علگه:

 سازه این دستپایین در واقع هایزمین در اراض  مالکیت اساس بج آب حق تعیین در مساوا  حفظ و بندیتقسیم در سنت  ایسازه علگ 

 .است بوم  دایش کارآی  و اهمیت ارزش، دهندهیشان شده، طجاح  گذشت  هایدوره در منطق  بوم  مجدم توسط ک  سازه این. باشدم 

 را سرازه  ایرن  بوده، منطق  مجدم دغدغ  مهمتجین یخلستان، حفظ و یخل کاشت و بوده کشاورزی منطق  مجدم غالب شغل ک  دلیل این ب 

 رسیدن و باریدگ  زمان در. کند کنتج  یخلستان، بندهای و سد تخجیب بدون را آب بتواید باریدگ  زمان در ک  ایدکجده طجاح  یوع  ب 

 این در گجدیده، جمع شودم  یامیده شُلگیج ک  علگ  باالدست دشت در آب، رسدم  علگ  پشت ب  رودها خشک  و هامسیل از ک  روایاب 

 بر   و گرجدد مر   یشرت تر   شرلُگیج  در رسوبا  و هجزآبها اینک  هم و داده یفوذ هایخلستان داخل ب  آّب تدریج ب  هم همزمان، بطور مجحل 

 بج بندها دیواره مواقع بعض  در دیگج سوی از و گجددم  الیجوب  شُلگیج زمین شدنخشک از پس . شودیم  داده ایتقا  یخلستان بندهای

 پج از پس .کجد تجمیم را آن توانم  بند دیواره کامل تخجیب از قبل ها،دریچ  بستن با تنها ک  شده سوراخ دیگج مسائل یا موش سوراخ اثج

 بنردآب  ب  مازاد آب تا شودم  بست  (یخل بجگ از شده تهی ) سوید با آن هایدریچ  باال ب  پایین از تجتیب ب  هایخلستان و بندآبها شدن

 هرا دریچر   بستن اهمیت مورد در دوم یکت  و گجددم  تخجیب بند تمام و شده سجریز گجدد، وارد بندآب ب  مازاد آب اگج زیجا. یگجدد وارد

 کجد کنتج  را آن راحت  ب  و کجده جلوگیجی بندآبها و یخلستان ب  آن یفوذ از توانم  باشد متعدد صور  ب  باریدگ  ک  مواقع  در اینک 

 از پرس  .گرجدد مر   تخجیرب  هجزآب توسط هایخلستان و بندآبها تمام اینصور  غیج در گجدد، یخلستایها و بندآبها سجریز و تخجیب مایع تا

 دسرت پرایین  اراضر   و لگیجشر  یخلستان، بندآبها، تخجیب از تا گجددم  هدایت عل سمت ب  علگ  جلو در مازاد آب ها،دریچ  شدن بست 

 .شود جلوگیجی

 ترجاز  چنرد  در (هرای  سوراخ) هادریچ  دارای هاعلگ 

 در ک  هستند متفاو  هایایدازه با آب سطح مختلف

 هجیک. شودم  گفت  هم چشک آیها ب  محل  گویش

 براال  سرمت  بر   آبگیرجی  پلکان هج در هادریچ  این از

 یعنر   سطح تجینپایین در. یابدم  افزایش شانایدازه

 گجفتر ،  قرجار  براالتج  آن از کمر   کر   آبجاهر   کرف  در

 فقرط  بطوریکر   هسرتند  کوچک هادریچ  یا هاسوراخ

-م  عبور خود از را کوچک بسیار سیتب  هایججیان

 یک توسط دستپایین بج آب کایا  است ممکن. دهند

 .یماید آبگیجی ب آحق اساس بج دریچ  چند یا و دو یا

 کراف   عجصر   یا زمین یک آب ب  ییاز ک  زمایهای  در

 هجیک. هستند بستن قابل راحت  ب  هادریچ  این شد

 یرک  حدود در سیستم یک آب، تقسیم هایدریچ  از

 است. کجدهم  آبیاری را هکتار
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 ای مدیریت سیالبهای غیرسازهروش: مطلب آموزشی

 در گذشت  مایند امجوز یبوده است.ها است، هیچگاه اثجا  مخجب سیتب مواج  بودهها سیتببا در طو  تاریخ  همواره با وجودیک  بشج

ن موجب افزایش پتایسیل سیتب های ایسای  در گذشت  این چنیکجدید و فعالیتها زیدگ  م زیجا افجاد بسیار کمتجی در سیتبدشت

 .ها را حداقل یمودتوان با مدیجیت آیها، خسار  ها امکان پذیج ییست تنها مگجدید. امجوزه مشخص شده است ک  مهار هم  سیتبیم 

 :بندی یمودتوان در چهار دست  زیج طبق ها را م این روش. شویدای مدیجیت سیتب ب  کار گجفت  م های مختلف  بجروش

 بتتش در جهت کاهش سیت  .1

  تتش در جهت کاهش آسیب پذیجی در مقابل سیتب .۲

  تتش در جهت کاهش خسارا .3

   آمادگ  بجای تحمل خسارا ایجاد  .۴

های شود. س  دست  دیگج در گجوه روشیامیده م  ایهای سازهروش باشد وم  هاسازه اولین دست  بج مبنای حفاظت فیزیک  بوسیل 

ای دارید و شوید، ماهیت عمدتا سازهای، قبل از وقوع سیتب اعما  م ب  عبار  دیگج روش های سازه .شویدبندی م ای طبق غیجسازه

تواما س  مشخص   های کاهش مشکت  سیتب ک  در بجگیجیدهکلی  روش .شویدن سیتب از مجدم ب  کار گجفت  م ب  منظور دور کجد

ای است و ب  نگام با سیتب، دارای ماهیت سازهباشند. بجای مثا  مقابل  ب  های مدیجیت سیتب م های غیجسازهفوق یباشند، روش

شود یا مدیجیت حوض  آبجیز قبل از وقوع سیل و ب  یجد ول  در هنگام سیتب ایجام م گجدن سیتب از مجدم صور  م دور ک منظور

های دیگج مایند هشدار سیتب و تخلی  روش .ای استگیجد ول  ماهیت آن عمدتا غیجسازهدور کجدن سیتب از مجدم صور  م  منظور

دورکجدن مجدم از  ساکنین ب  هنگام سیتب و ب  منظور

-ای م شدید و دارای ماهیت غیجسازهسیتب ایجام م 

ای مدیجیت های غیجسازهبا وجودی ک  بجخ  روش .باشند

در  بندهاسیل سازیبین  سیتب، مقاومسیتب مایند پیش

سازی در مناطق مسکوی  بندی و مقاومججیان سیتب، پهن 

سا  پیش در بجخ  کشورهای  ۲۰۰۰و اراض  کشاورزی از 

ب  کار  بنگتدش و ویتنام ،چین مایند شجق  آسیاجنوب 

های ، روش198۰شده است، در اواخج ده  گجفت  م 

  بودید و یا ای در بسیاری از کشورها یا یاشناختغیجسازه

گجفتند. از آن زمان بسیاری از مورد توج  قجار یم 

اید، ر داشتند موفق ب  مهار سیتب شدهکشورهای  ک  تصو

ای را در اثج سیتبها متحمل شدید های عمدهمجددا خسار 

ا  تفکج مجدد در مورد کارآی  و اکنون بطور جدی در ح

ای زمای  ک  ب  تنهای  ب  کار گجفت  شوید، های سازهروش

ث مناسب است و با احدا ای بجای کشورهای فقیجهای غیجسازهشورها این تصور وجود داشت ک  روشاز این ک یم  باشند. در بسیار

ها را کنتج  یمود و از آب گجفتگ  جلوگیجی کجد. تججبیا  جهای  توان بطور کامل سیتببج، م ی سیلبندها و کایالهاسدها، سیل

  .باشدراهبجد غیج عقتی  و جاهتی  م  یشان داده است ک  این

 

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B3%DB%8C%D9%84+%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B3%DB%8C%D9%84+%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%DA%86%DB%8C%D9%86
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%DA%86%DB%8C%D9%86
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ای، راه حل غیجسازهای و های سازهک  تجکیب روش سیتب اعتقاد داریدژاپن، کارشناسان  اکنون در بسیار از کشورهای ثجوتمند غجب  و

های تج از روشای کم هزین ای و غیجسازههای سازهب است در عین حا  این تجکیب روشبهین  بجای حداقل یمودن خسارا  سیت

 .باشدای ب  تنهای  م سازه

ین اثجا  تخجیب  سیتب، است ک  بجای رفع یا تسک های یل در بجگیجیده آن بخش از فعالیتای در مدیجیت سهای غیجسازهرهیافت

، منحجف یمودن بندهایلس سدها، خاکجیزها،: ای در مدیجیت سیتب عبارتند ازهای سازهشود. رهیافتهای فیزیک  احداث یم سازه

، مهار سیتب را تاحدی بایحجاف سیت بج و غیجه ک  ب  وسیل  ذخیجه، محدودسازی یا تعدیل ججیان و یاهای سیتبسیتب، کایا 

-فاده قجار گیجید ول  الزاماً پیشای مورد استای یا غیجسازههای سازهای ب  صورت  تجکیب  با رهیافتسازد. ممکن است سازهممکن م 

  .ای یخواهد بودییاز تمهیدا  غیجسازه

 :شده استای مهار سیتب در دو گجوه اساس  در جداو  زیج یشان داده های غیجسازهرهیافت

 ریزیتمهیدات برنامه

 

 تمهیدات واکنشی
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