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 ادامه ارمیاله
، نهادهالای مردمالی، انجمالن    (وراورزی، ینعتی، خدماتی)شامل فعاالن اقتصادی  "نرست بزرگداشت روز ملی آب"شروت ونندگان در 

الزم ااالت از همکالاری   . ها، وارگزاران دولتی و یاحب نظران از اتاق ایران به عنوان پارلمان بخ  خصوص ترالکر و قالدردانی مینماینالد   

زیست، اتاد  محیطی دات اندوار آب و وراورزی اعم از وزارت نیرو، جهاد وراورزی، اازمان حفاظت یمیمانه و داوطلبانه اازمان ها

وه اتالاق  ها و مراتع و آبخیزداری ورور و نمایندگی فائو در ایران و نیز ورای یونسکو در بازیافت آب  احیاء دریااه ارومیه، اازمان جنگل

نمالایم و همننالین اتالاق    اند ترکر و قالدردانی  و تنوع  در مباحث منابع آب فراهم نموده ایران را در برگزاری نرستی با انین گستردگی

های این نرست اعالالم  های آب ورور، موارد زیر را به عنوان برونداد و توییهایران با اعالم آمادگی برای ادامه همکاری در واه  اال 

 :نمایندمی

. باشدتیاء شرایط زیست و رفاه برر اه در اطح جهان و اه در ورور ما میهمه بر این باور هستیم وه آب عامل مهمی در ار -9

همگی می پذیریم آب یک موضوع مرترک بین بخری اات و همه نسبت به  آن مسئولیت مرترک داریم و بایستی برای 

 .رهایی از این برون رفت در ونار یکدیگر وار ونیم نه در میابل هم

معریت وراورزان در ولیه نیاط بخصوص مناطق وم آب ورور نیازمند ارتیاء مدیریت آبیاری  پایداری منابع و تولید و بهبود -2

از این رو پروژه های متعددی در زمینه آب و خاک با  حمایت در اجرا و . و بهره مندی از ایستمهای منااب آبیاری اات

مراروت و واگذاری مسئولیت به مردم در  در اجرای این طرحها  توجه وافی و وافی به حضور و. مساعدت مالی دولت اات

ارتیا الگوی مراروتی آب یکی از راهکارهای برون رفت از این . نیازانجی، اجرا و بهره برداری مورد توجه خاص قرار گیرد

مرکل اات وه در رواتای تازه آباد ااتان گلستان نمونه موفیی از حضور و مراروت وراورزان در این خصوص را شاهد 

از نتایج مدیریت مراروتی می توان به ارتیای قدرت تصمیم گیری وراورزان، مسئولیت پذیری، افزای  درآمد  .بودیم

 .وراورزان، افزای  بهره وری، احساس تعلق خاطر نسبت به تاایسات ابی و محافظت از آن اشاره ورد

ای داترای به منابع آبی رو به افزای  وضعیت بحرانی منابع آب بر وسی پوشیده نیست و با این وجود تیاضای بیرتر بر -3

اات در حالیکه نه تنها ظرفیت منابع آب این امکان را نمیدهد بلکه بایستی به دلیل ضرورت تامین نیازهای زیست محیطی و 

راهکار دیگری وه به موازات مدیریت تیاضا الزم اات . ومک به پایداری منابع آب زیرزمینی تیاضای مذوور را مدیریت نمود

مورد توجه قرار گیرد، توجه به تصفیه فاضالب و ااتفاده مجدد از آب خاوستری اات وه میتواند  به تامین بخری از 

 .تیاضاهای آب ومک وند

ترکیل وارگروه ملی نجات دریااه ارومیه و اقدامات . نجات دریااه ارومیه و اایر تاالب های ورور امری الزم و حیاتی اات -4

انجام تمامی . دها و اازماهای مختلف ااتانی، منطیه ای و ملی طراحی و برنامه ریزی شده ااتمتعددی با مراروت نها

اقدامات اجرایی پی  بینی شده جهت احیای دریااه ارومیه نیازمند توجه و مراروت موثر داتگاههای دولتی توام با 

 . پرتیبانی و مراروت آحاد مردم میباشد

معرفی طرح در دات اجرای فاضالب تهران به عنوان بزرگترین طرح محیط زیستی ورور با هدف ااماندهی و نجات بخری  -1

امید اات با تسریع در . شهر تهران از وضعیت ناخوشایند دفع غیر بهداشتی و انتی فعلی این والن شهر شایان توجه اات

 ید شده در منازل و مراوز تجاری وه در شرایط فعلی منابع محدود اجرای این طرح جمع آوری و دفع بهداشتی فاضالب تول
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های زیرزمینی را به عنوان ارزشمندترین منابع ذخیره آب آلوده و پرخطر میکنند، بتوان موجبات ارتیاء االمت جامعه و آب

 .محیط را فراهم نمود و هم منبع جدید آبی باشد برای مصارف اقتصادی برای تولیدات االم

این طرح امری اات بسیار مهم و حیاتی وه تنها با : جرای اقدامات تعادل بخری منابع آب زیرزمینی راضی وننده نیستا  -6

تکیه بر روند بسیار وند بستن ااههای غیر مجاز و اقدام به نصب ونتور بر روی ااههای مجاز تحیق پذیر نخواهد بود، اگر اه 

و اات ولی بایستی همه ما به این باور برایم وه عدم انجام این وار پایداری این امر با معضالت اجتماعی فراوانی روبر

ارزمینمان را به خطر خواهد انداخت و لذا بایستی با جدیت و اعمال همکاری شرایط تحیق وامل این طرح را فراهم و با دو 

آایب های اجتماعی را به حداقل  مولفه مهم جلب مراروت موثر بهره برداران در منطیه در ونار ایجاد مراغل جایگزین

 .براانیم

های نامتعارف از جمله پساب و  و ااتفاده بهینه از آب وری افزای  بهره ،تیاضا مرهون مدیریت وروربحران آب راه نجات  -7

فییی از طریق مدیریت تل پذیر اات و این رویکرد، های آبخیزداری توام با رعایت ویفیت آب و پایداری امکان توجه به فعالیت

  . میسر خواهد شدعزم ملی  همراه باالمللی  ملی و بین موفق با مراروت تمامی ذینفعان و ااتفاده از تجارب

اتاق ایران در نظر دارد همه االه از خدمتگزاران آب در ولیه اطوح قدردرانی نماید و همننین از اال آینده همه االه یک  -۸

اثرگذار در مدیریت بحران آب در داخل و یا خارج از ورور اعطا نماید وه بدین منظور جایزه ملی به یکی از بزرگترین افراد 

الزم اات آیین نامه مناابی با مراروت ولیه یاحب نظران تهیه و بر مبنای آن از اال آینده فراخوانی در اطح  داخلی و 

 .بین المللی اجرا گردد

 توجه بیرتر به فرهنگ اازی در بین آحاد جامعه -1

 های خانه دار بیرتر اایر طبیات اجتماعی از جمله جوانان، هنرمندان و خانم حضور -91

 ها در بزرگداشت روز ملی آب  (NGO)های مردم نهاد  مراروت بیرتر اازمان -99

در پایان از ولیه اخنرانان و اراال ونندگان پیام و شروت ونندگان و مهمانان گرامی داخلی و خارجی، نظرات و دیدگاههای  -92

د و از محدودیت وقت پوز  شوده وه پربار بودن این گردهمایی را میسر ااخته اات یمیمانه ترکر و قدردانی میارائه ش

 . نمایم و از زحمات تمام وسانی وه در برگزاری این مراام ومک وردند، ترکر می طلبم می
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 برد اال زمان می۸حل مرکل گتوند حداقل 
بخری اد گتوند گرفت اما  شورای عالی آب با اما و اگر تصمیم نهایی خود را درباره عالج 9314پایانی اال های  اینکه در ماه رغم علی

گویند قرار شده تا تنها راهکار اابق برای این طرح اجرایی  ها می ور وه وزارت نیرویی هنوز این تصمیم در هاله ابهام باقی مانده و آنط

 .شود

وگو با ایسنا،  در گفت –وآبفا  و در امور آبمعاون وزیر نیر –رحیم میدانی 

بر اااس : در خصوص آخرین وضعیت تعیین تکلیف اد گتوند گفت

های انجام شده مدیریت مخزن در حال اجرایی شدن اات، اما  ریزی برنامه

های تبخیری بود، هنوز در مرحله  راهکار دوم وه انتیال آب به حوضنه

بینی وزارت نیرو این اات وه  اینکه پی  وی با بیان .اجرا قرار نگرفته اات

توانیم نهایتا تا هرت اال آینده  اگر با مدیریت مخزن پی  برویم، می

تمام تال  خود را : مسئله گتوند را به طور وامل حل ونیم، اظهار ورد

 .بخری وامل گتوند انجام خواهیم داد برای عالج

های تبخیری  ه حوضنهمعاون وزیر نیرو با اشاره به مرکالت انتیال آب ب

توانیم از راهکار دوم نیز ااتفاده ونیم اما باید به این مسئله توجه ورد وه انتیال آب شور به  اگر راهکار اول پااخگو نباشد، می: گفت

ح نیز به راد وه محیط زیست برای این طر عالوه بر این به نظر می. ای را به همراه داشته باشد تواند مرکالت عدیده مکانی دیگر می

 .راحتی مجوز نخواهد داد

های الزم  در حال حاضر بررای: میدانی با بیان اینکه اجرای دو پروژه با یکدیگر می تواند تاثیرات منفی به دنبال داشته باشد، اظهار ورد

 .گیرد قرار می ها در اختیار اازمان محیط زیست برای اخذ مجوز برای راهکار دوم در حال انجام اات و با تکمیل این بررای

این اد، در . ترین ادهای ایران اات وه روی رودخانه وارون در جنوب غربی ایران ااخته شده اات اد گتوند علیا یکی از بزرگ

ویلومتری شمال شرقی  91ویلومتری شمال شهراتان شوشتر و در  21ویلومتری از ریزشگاه رودخانه وارون، در فایله  3۸1فایله 

ای  ارتفاع این اد انگریزه. اد گتوندعلیا آخرین اد قابل احداث بر روی رودخانه وارون اات. ان خوزاتان قرار داردشهر گتوند در اات

 .شود ترین اد خاوی ورور محسوب میمتر اات وه بلند 9۸2با هسته رای 

و در نتیجه احتمال شور شدن آب های ریز و درشت گتوند وه از وجود گنبد نمکی و اازند گنساران در منطیه آبگیری این اد  حاشیه

های مختلف درباره پروژه  های اجرایی و حتی تعویق اندباره وعده وارون شروع شده بود، بعدها با بدهی باالی پروژه و تعطیلی فعالیت

در . ها قرار داشت ها رواتا با آبگیری گتوند در وانون توجه شدن اندهزار رواتایی و زیرآب رفتن ده مدتی نیز آواره. ادامه پیدا ورد

ها در این پروژه بزرگ  برداری راید، اما این به معنی پایان حاشیه های ریز و درشت خود به بهره نهایت این اد با وجود همه حاشیه

 .نبود

  ادامه خبر  لینک خبر

 اداازی موضوع 

 ایگاه خبری تحلیلی آب ایرانپ منبع 

 91/19/9316 تاریخ خبر 

 

 

http://www.waternews.ir/1396/01/حل-مشکل-گتوند-حداقل-۸سال-زمان-می%e2%80%8cبرد/
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 پساب، طالی خاوستری: ز جهانی آب ی دوم فروردین رو به بهانه

ی پایدار در اطح جهانی بیدری اات وه  اهمیت پساب در مدیریت منابع آب و تواعه

( مارس 22فروردین مصادف با دوم )بخ  آب اازمان ملل متحد شعار روز جهانی آب 

ی اخیر ااتفاده از  در اند دهه. اعالم ورد "پساب، طالی خاوستری" 2197را در اال 

ط ورور افزای  یافته های شهری به عنوان یک منبع آب جایگزین در اقصی نیا پساب

های تولیدی در مناطق شهری، وراورزی و ینعتی به آب با  فاضالب  تصفیه. اات

های  جویی والن در هزینه جهت ااتفاده در امور دیگر موجب یرفه ویفیت مطلوب

امروز آبیاری محصوالت . ی پایدار اات زیست و تواعه بخ  منابع آبی، حفاظت محیط

خرک مورد  شده در بسیاری از مناطق خرک و نیمه  های تصفیه وراورزی با فاضالب

شود وه به یادآوریم بی   می توجه قرار گرفته و وقتی اهمیت این موضوع برای ما عیان

بدیل آبهای زیرزمینی  از هفتاد درید منابع آبی ورور در بخ  وراورزی و از منابع بی

ای همنون نیتروژن و فسفر بر رشد گیاه و  پساب با داشتن مواد غذایی. شود تامین می

منابع   یهرو بی  جویی و عدم ااتفاده اند در یرفهتو ونترل آلودگی تاثیرگذار اات و می

پایدار و مدیریت آب به جایی رایده اات   تواعه  های گذشته در حوزه یافته طی االهای انجام  پژوه  .آب زیرزمینی ورور موثر باشد

همانطور وه . شود زیرزمینی و پرور  آبزیان نیز ااتفاده می  آبهای  تی در مصارف شهری، ینعتی، تغذیههای تصفیه شده ح وه از پساب

های غیرمجاز رواج  های وراورزی و حفر ااه و زمین ها  باغ  رویه زی برای ورور ما وه رشد بیااتفاده از پساب در بخ  وراوراشاره شد 

جویی و  تواند گامی بزرگ در یرفه های زیرزمینی و ذخایر ادها شده می ها و پایین رفتن اطح افره دارد و موجب خرک شدن دریااه

ها،  توان از پساب، این طالی خاوستری در آبیاری فضای ابز و معابر شهری واروا  صارف شهری نیز میدر م. مدیرین منابع آب باشد

تواند  یپساب در مصارف ینعتی نیز م. مورد ااتفاده قرار گیرد...ها، اطفاء حریق و ااخت و اازها مثل تولید بتن و  تانک آبنماها، فال 

ی مصنوعی آبهای زیرزمینی نیز  همننین در تغذیه. وار رود انواع فرایندهای ینعتی به بویلرهای ینعتی و وننده، های خنک در ایستم

 .واربرد دارد

تواند گامی بزرگ  این امر می. آب اات حکم طالی خاوستری را دارد  ا برای وروری اون ایران وه ترنهه بدون شک ااتفاده از پساب

برای این امر نگاه بلندمدت و همکاری دولت و مجلس در . ی ورور باشد ی پایدار در آینده در مدیریت منابع آب، نجات طبیعت و تواعه

در اطح . ف وراورزی امری حیاتی ااتهای مختلف بخصوص مصار ها در بخ  تخصیص بودجه و حمایت از گستر  ااتفاده از پساب

شده و انتیال آن  های تصفیه گذاران برای تولید علم و ایجاد ااختارهای تولید فاضالب های دانرگاهی و ارمایه میانی روی آوردن بخ 

از اهمیت  و در پایان ایجاد نگر  و یک ابک زندگی در میان مردم و وراورزان و آگاهی. برای مصارف مختلف بسیار ضروری اات

های زندگی االم و پایدار  ای با افق تواند راهکاری والن و پایدار برای آینده ورور می  در ورور و نی  آن در حیات آیندهوضعیت آب 

 .باشد

  ادامه خبر  لینک خبر

 مدیریت آب موضوع 

 خبری آب ایران شبکه منبع 

 91/19/16تاریخ خبر       

 بازگشت به فهرست
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!شرایط خرکسالی ااخته شداد جدید در  91  

  ایان، وزیر نیرو، به حمید ایت. اداازی در شرایط خرکسالی ادامه دارد

برداری رایده  اد به بهره 91معادل  11اال  تازگی اعالم ورده اات وه در 

این در حالی اات وه محمدرضا رضازاده، مدیرعامل شروت تواعه . اات

اد دیگر در حال ااخت  6اات  منابع آب و نیروی ایران هم اعالم ورده

ماجرا به . پولی ااخت آنها متوقف شده اات بوده اات وه تنها به دلیل بی

شود و هدایت فهمی، وارشناس منابع آب وزارت نیرو به  همین جا ختم نمی

وند وه تنها ااخت ادهای بزرگ متوقف شده و ااخت  اعالم می« شهروند»

های بسیاری  این موضوع انتیاد. دارداد وواک دیگر در داتور وار قرار  11

را به دنبال داشته اات وه وقتی آبی وجود ندارد، احداث اد اه توجیهی 

گویند با ااخت  های پرت ادها مسأله دیگری اات وه منتیدان اداازی مطرح ورده و می موضوع تبخیر شدید از حوضنه. دارد

 .شود های جاری خرک می خیر و آبشده پرت ادها تب ادهای غیر ضروری اندک آب شیرین جمع

پور، رئیس اابق ومیسیون وراورزی آب و منابع طبیعی اتاق بازرگانی ایران هم به پدیده ادهای ایاای در  محمدحسین وریمی

شود اما مجید ایاری، معاون  گوید وه با ایرار و پیگیری نمایندگان مجلس ااخته می وند و از ااخت ادهایی می ایران اشاره می

درید ادها به دلیل فرار  91گوید وه شاید حدود  می« شهروند»ریزی و امور اقتصادی شروت مدیریت منابع آب ایران به  برنامه

پور با اشاره به  وریمی .درید ادها انین وضعیتی حاوم نیست  11نمایندگان مجلس و مواردی از این دات ااخته شده باشد و در 

اال اخیر عملکرد این  11در واقع در : گوید افزاری بوده، می تا همین اواخر اغلب عملکرد اخت 41هه این وه عملکرد وزارت نیرو از د

افزاری هم فضای آب ورور داار  به گفته او در قسمت نرم. آوری و انتیال آب بوده اات وزارتخانه متوجه احداث تأایسات و جمع

 با بحران عمیق آبی مواجه هستیم و از آنجا وه ورورمان در محیط بیابانی خطاهای بزرگی بوده وه ورور را به اینجا رایده وه حاال

 .زیست شده اات  قرار دارد، این بحران آبی موجب به هم ریختن محیط

های ایاای محلی  افزاری ینعت آب، مورد عالقه برخی از شخصیت پور معتید اات وه ااخت اد در میان تمهیدات اخت وریمی

مند هستند وه با پیگیری احداث اد،  مجلس اات و به عبارتی در فضای فیدان احزاب، نمایندگان مجلس عالقه ویژه نمایندگان  به

 .تواند این تیاضای ایاای را برآورده وند های انتخابیه خودی نران بدهند و هیچ ایزی به اندازه اد نمی در حوزه

ی ایران با بیان این وه پس از پایان جنگ تحمیلی، تیاضای رئیس اابق ومیسیون وراورزی آب و منابع طبیعی اتاق بازرگان

نتیجه این شده وه در : گوید های انتخابیه به وجود آمده اات، می ای از اوی نمایندگان مجلس برای احداث اد در حوزه گسترده

موارد شاهد هستیم وه اد در برخی : گوید او در توضیح بیرتر این موضوع می .حال حاضر با پدیده ادهای ایاای مواجه هستیم

های زیرداتی  احداث شده اما شبکه آب آن تواط نماینده مجلس یا وزارت نیرو پیگیری نرده و این در حالی اات وه اد با شبکه

 .واری و پوپولیستی اات وند وه در ایران فضای حاوم بر اداازی، فضای رودرواای، ایاای پور تأوید می وریمی. دهد معنی می

  ادامه خبر   لینک خبر
 اداازی موضوع 

 خبری آب ایران شبکه منبع 

 91/19/16          تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست 
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 هیرمند خرک، ایستان متروک

اال اات ورور افغانستان آب را به یورت  96گویند نزدیک به  میوراورزان ایستانی 

ها نصیب وراورزان ایستانی شده،  قانونی برای ایرانیان باز نکرده و آبی وه در این اال

ای وه در  اااس معاهده بر. هایی بوده وه در افغانستان اتفاق افتاده اات ناشی از ایالب

مترمکعب آب  26ید شد، میرر شد در هر ثانیه، میان ایران و افغانستان منع 9319اال 

بلواستان و  و از رود هیرمند اهم ایستان( میلیون مترمکعب در اال ۸11معادل )

ها، مردم  نگرفتن آن به هیرمند طی اال دریااه هامون باشد؛ اهمی وه تعلق

 .ااترو ورده  محیطی و معیرتی فراوانی روبه های زیست بلواستان را با اال  و ایستان

دار اات وه تاونون  قدر ریره های مرترک میان ایران و افغانستان، آن دعوا بر ار آب

احمد عثمانی، وزیر انرژی و آب افغانستان مدعی شد  اافند اال گذشته بود وه علی. دیپلماای خارجی نیز نتوانسته آن را حل وند

اال گذشته پس از ایوط طالبان در ارتباط  91طور وه او گفته در  آن. وه ایران حیابه خود را از رودخانه هیرمند دریافت ورده اات

با معاهده هیرمند، مذاوراتی با ایران از اوی وزارت انرژی و آب افغانستان یورت گرفته، دولت افغانستان و ایران اال گذشته، 

دهنده این بوده  رای معاهده هیرمند، نرانعثمانی مدعی اات وه اج. تری را در ارتباط با اجرای این معاهده داشتند مذاورات جدی

او تأوید ورده وه ایران باید حق افغانستان را در ارتباط  .المللی متعهد اات ده و ایول بینش های انجام وه دولت افغانستان به معاهده

طور وتبی اذعان ورده  به عثمانی اما مدعی اات در این مذاورات، طرف ایرانی. های داخلی این ورور نیز به رامیت برنااد با آب

اظهارات عجیب وزیر انرژی افغانستان، اگراه واونری را از اوی مسئوالن بلندپایه ایرانی به . اند وه حیابه از هیرمند را دریافت ورده

 .ونند شدت تکذیب می های او را به ای، گفته دنبال نداشت اما مسئوالن منطیه

های  اازی ایالب وبلواستان با رها اند وه خرکسالی عمیق در ایستان ئله تأوید وردهزیست، بارها روی این مس وارشنااان محیط

های ورودی به  خیر، عضو ومیساریای آب رودخانه هیرمند به ایسنا گفته، دشتمال به طور وه احمد عاقبت آن. شود فصلی حل نمی

وبلواستان به  شرایط آب و هوایی در ایستان. اهد وردوبلواستان، خرکسالی در منطیه را بر طرف نخو ها و نهرهای ایستان تاالب

شدن آب از  های داخلی یا جاری دلیل بارندگی های فروردین و اردیبهرت، حجم زیادی از آب یا به ای اات وه همواره در ماه گونه

واستان را برای اهالی زنده وبل شود؛ آبی وه امید زندگی در ایستان های وراورزی منطیه می ها و زمین اوی افغانستان، وارد نهر

شرق ورور، این آب زودتر از همیره در  ها در جنوب دلیل بارندگی امسال به. راد وند اما عمر آن به اند ماه نمی می

هایی اات وه در زمان منااب برای  شده حیابه نیستند و فیط ایالب های جاری وبلواستان جاری شده اما از آنجایی وه آب ایستان

های  اما از آنجایی وه آب .راورزان رها نرده، امیدی اندانی برای بهبود شرایط وراورزی در این منطیه وجود نداردااتفاده و

هایی اات وه در زمان منااب برای ااتفاده وراورزان رها نرده، امیدی اندانی برای بهبود  شده حیابه نیستند و فیط ایالب جاری

های فصلی بیرتر از یک ماه دوام  دلیل گرمای هوا و تبخیر باال در این منطیه، ایالب به. ردشرایط وراورزی در این منطیه وجود ندا

شرق  عامل بسیاری از ریزگردهای جنوب. شود وبلواستان در اوااط بهار باز هم با خرکی مواجه می آوردند و نهرهای ایستان نمی

 .گردوغبار در منطیه شده ااتشدن، تبدیل به وانون ایلی  ورور، تاالب هامون اات وه پس خرک

 ادامه خبر لینک خبر
 آب دیپلماای موضوع 

 ایگاه خبری تحلیلی آب ایرانپ منبع 

 91/19/9316 تاریخ خبر 

 بازگشت به فهرست
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 آزمایری برای خنک وردن زمین

ونند برخالف تصور  ها فکر می آن. ونند هایی برای خنک وردن زمین از طریق مهندای ایاره وار می تعدادی از دانرمندان روی راه

بور شویم به آن جراناک اات وه ممکن اات به زودی مای ت اما از بیرون، مهندای ایاره ایده. رایج این وار آنیدرها تراناک نیست

وند، با اضافه وردن ذراتی به  تال  می SRMمدیریت ترعرعات خورشیدی یا  .پناه ببریم

بخ  باالیی جو زمین بخری وواکی از نور خورشید را قبل از رایدن به زمین به بیرون 

این فرآیند روی واغذ   .آمیز گرمای  جهانی را وم وند  منعکس ورده تا ابعاد فاجعه

 .یا حتی معکوس وند تواند گرمای  جهانی را وند، متوقف و می

ای را برای آزمودن وواک مییاس این ایده اجرا  خواهند، پروژه محییان در هاروارد حاال می

تر از ایزی اات  این پروژه بسیار وواک. ونند، تا ببینند وه آیا این ایده وار می وند یا نه

ااپری  ،نیره. تغییر در دمای ایاره به آن نیاز اات، اما هنوز هم بزرگترین آزمای  انجام شده با ااتفاده از این فن ااتوه برای 

یاحبان این ایده به اختی تال   .وردن مواد شیمایی مثل وربنات ولسیم از یک بالون روی الیه باالیی جو زمین در آریزونا اات

این ایده . یده هراند اریع و نسبتا ارزان اات، اما راه حل دائمی حل مسئله گرمای  جهانی نیستونند تا روشن شود، وه این ا می

تواند شبیه یک شریان بند اقلیمی به طور موقت جریان رو به رشد و موقت گرمای  را ونترل ورده تا فریت وافی به جهان برای  می

رغم توافق پاریس، بسیاری از وارشنااان یراد، وه عل یی ضروری به نظر میجا این ایده از آن. ونترل گرمای  و متوقف وردن آن بدهد

اند تیریبا بیرتر  وه مطالعات اخیر نران داده وند و این درجه محدود نمی 1/9گویند حتی اجرای این توافق هم گرمای  را به زیر  می

با این . د از روی وار آمدن ترامپ بسیار وخیم شده ااتوضعیت آمریکا هم بع. ونند ورورها حتی اهداف همین توافق را هم تعییب نمی

 .دانند ای خطرناک با عواقب نامرخص می شیوه کهبلحل  راه حال عده دیگری از محییان این ایده را نه یک

SRM    به تنهایی واری برای افزایCo2  ن اات اجرای موفق این پروژه ممک. وند ها نمی جو زمین یا افزای  اایدی شدن اقیانوس

حل دائمی نیست، فاجعه به بار خواهد  جایی وه این راه داار تردید وند و از آن Co2ورورها را نسبت به لزوم وااتن از میزان تولید 

های بزرگ و برهم خوردن  زیستی شامل؛ خرکسالی همننین این شیوه خطرات دیگری هم دارد؛ اثرات جانبی ناخوااته محیط. آمد

بودن  ممکن اات به تنهایی فاجعه آمیز ندرگیری احتمالی بر ار ونترل اجرای آن و همننین قابل اعتماد همننین . الگوی بار 

 ارا؟. رغم این وضعیت ما ممکن اات نهایتا مجبور به ااتفاده از این رو  شویم اما علی. باشد

 1/9انس محدود وردن گرمای  به زیر رود و ش تولیدی در اطح جهان بسیار وند پی  می Co2های برای واه  میزان  اون تال 

رود گرمای  در اطح آن ممکن اات عواقب خانمان براندازی  درجه هم حدی اات وه گمان می 1/9. درجه تیریبا از دات رفته اات

یان هایی روبرو اات و یک توافق بسیار گسترده بین محی ای هم حاال با شک و تردید درجه 2حتی پرهیز از گرمای   .نداشته باشد

 .درجه فاجعه آمیز بوده تاثیر ویرانگری در حد نابودی تمدن برری دارد 3گوید گرمای  باالی  اقلیمی وجود دارد، وه می

به دلیل اندین فاوتور ژئوفیزیکی مثل . این تاخیر از این جهت ضروری اات وه بین عمل و تاثیر ان در این زمینه فایله وجود دارد

بنابراین ممکن . زمین، حتی واه  اریع تولید این گاز بالفایله روند گرمای  را متوقف نخواهد ورد در جو Co2ای  دوام اند دهه

 .درجه باشیم3اات حتی با وجود تالشهایمان شاهد گرمای  باالی 

 ادامه خبر لینک خبر
 تکنولوژی موضوع 

 آب ایران تحلیلی خبری پایگاه منبع 

 94/19/9316 تاریخ خبر 

 بازگشت به فهرست

http://www.waternews.ir/1396/01/31986/
http://www.waternews.ir/1396/01/31986/
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 مهم ترین اخبار کوتاه داخلی

  المللی توسعه پاک آبی در قالب سازوکار بین های برق های حوزه نیروگاه ثبت رسمی نخستین برنامه فعالیت

 (1396 فروردین 1) 
در اایت دفتالر تغییالر    آبی ورور، در قالب مکانیسم تواعه پاک های برق در حوزه نیروگاه (Program of Activities)  نخستین برنامه فعالیت

آبی ورور، به همت شروت تواعه منابع آب و  های برق به گزار  مروز مدیریت نیروگاه .راماً به ثبت راید (UNFCC) اقلیم اازمان ملل متحد

مگاوات، پس از انجام مراحل فنالی و اجرایالی الزم، در قالالب االازووار      91آبی زیر  های برق لی در زمینه تواعه نیروگاهنیروی ایران نخستین برنامه م

 Small) آبی وواک در ایران های برق های نیروگاه فعالیت  اونون باعنوان برنامه این طرح هم. راماً به ثبت راید (CDM) المللی تواعه پاک بین

Hydro Power Program of Activities in Iran)    شالود و اوراق   ، در اایت دفتر تغییر اقلیم اازمان ملل متحالد معتبالر شالناخته مالی

هالای   ازووار تواالعه پالاک یکالی از برناماله    اال . المللی مورد داد و اتد قالرار گیرنالد   توانند در بازارهای بین گواهی واه  انترار آن پس از یدور، می

االمت گسالتر  ااالتفاده از اقتصالاد      ات وه طی آن از ورورها خوااته شده اات وه اهداف ملالی خالود را باله   المللی منرعب از پیمان ویوتو ا بین

 .وربن اوق دهند وم

 (6139فروردین  9) 96بخشی و تخصیص حقابه محیط زیست در سال  پیگیری جدی طرح احیا و تعادل

 .خبالر داد  16های زیرزمینی و تخصیص حیابه محالیط زیسالت در االال     بخری آب آبفای وزیر نیرو از پیگیری جدی طرح احیا و تعادل معاون آب و

بخری با قدرت ادامه خواهالد یافالت،    و تعادل نیز طرح احیا  16معاون آب و آبفای وزیر نیرو با بیان این مطلب وه در اال  "رحیم میدانی"مهندس 

میدانی بالا    .شود و آبراانی رواتایی نیز ادامه خواهد داشت میلیارد مترمکعب حیابه محیط زیست به یورت جدی پیگیری می 99اختصاص : گفت

های غیرمجاز جلوگیری شده اات،  میلیون مترمکعب از برداشت ااه ۸11هزار حلیه ااه غیر مجاز مسدود شده و  93حدود  11بیان اینکه در اال 

های والالن ورالور    تدوین ایاات"های ورور و جلوگیری از تعدی و تجاوز به منابع آب ورور موفییت بزرگی اات و  در دشت ااتیرار قانون: افزود

در اتاق فکر آب وزارت نیرو نهایی شده و با امضای وزیر نیرو بالرای ریااالت مجمالع ترالخیص      11آخرین داتاوردی بود وه در اال  "در بخ  آب

 .ن طریق به میام معظم رهبری تیدیم شودمصلحت نظام اراال شد تا از ای

 (1396فروردین  14) های گردوغبار های خشک کشور به کانون تبدیل حدود یک میلیون هکتار از تاالب

 .های گردوغبار خبر داد های خرک ورور به وانون از تبدیل حدود یک میلیون هکتار از تاالب ها، جنگلمعاون وزیر جهادوراورزی و رئیس اازمان 

های آبخیز درآخرین روز از هفته  به نیل از روابط عمومی اازمان جهاد وراورزی ااتان ایفهان، گردهمایی ملی نی  مراتع درمدیریت جامع حوزه

میلیالون   9۸اری ذهالا از لالزوم واگال    رئیس اازمان جنگلمعاون وزیر جهادوراورزی و  .ن ایفهان برگزار شدآبخیزداری در مروز ااتا منابع طبیعی و

ایالم باله نتیجاله مطلالوب      واری را به مالردم واگالذار والرده    ناحیای مراتع نداریم و هر زما راهی جز حفظ و: هکتار مراتع به مردم اخن گفت و افزود

هالای   های ورور خرک و تبدیل باله والانون   حدود یک میلیون هکتار از تاالب: اخیر پرداخت و بیان داشت وی به میزان بارشها در انوات .ایم رایده

 .گردوغبار شده اات

 (1396فروردین  14) نامه همکاری بین ایران و آلمان در زمینه تواعه آموز  و تحیییات مرترک در زمینه آب امضای تفاهم

های تواعه آموز  و انجام تحیییات مرترک بین ایالران و   های مرترک در زمینه در افر معاون آب و آبفای وزیر نیرو به آلمان تفاهم نامه همکاری

مختلف ورور های  معاون وزیر محیط زیست ورور آلمان انجام شد، هیات ایرانی از غرفه "گونتر آدلر "در این بازدید وه با همراهی  .آلمان امضا شد

 های تولید ادوات و تجهیزات  وه انجام اموری در زمینه... المللی آلمان، و های بین ، شروت تواعه همکاری(GWP) لمانآآلمان همنون شروت آب 

http://www.wnn.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=26450&mode=thread&order=0&thold=0
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=44027
http://www.waternews.ir/1396/01/تبدیل-حدود-یک-میلیون-هکتار-از-تالاب%e2%80%8cه/
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=44052
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ماورای بنف ، تجهیزات مدرن  های باوتری زدایی با ااتفاده از انترار اشعه ادهی، تصفیه آب، تصفیه پساب، تجهیزات فیلتراایون، ایستممدرن هو

گیالری میالزان آب مصالرفی و    رزی، محالیط زیسالت، ابزارهالای انالدازه    های مختلف خانگی، یالنعت، ورالاو   جویی در میزان مصرف آب در بخ یرفه

 .ها جلسات ووتاهی منعید شد دیجیتالی را به عهده دارند بازدید و با برخی از این شروتهای  اامانه

 (1396 فروردین 16) زدودن نمک دریا با ااتفاده از یافی گرافینی

د توانال این اختراع می .تواند نمک را از آب دریا بزداید و آن را به آب نوشیدنی تبدیل ونداند وه میگرافینی شده فق به ااخت یک فیلترمحییان مو

نامند از جنس اوسید گالرافین  ن فیلتر وه محییان آن را یافی میای .ها نفر در اطراف جهان وه به آب پاویزه داترای ندارند ومک وندبه میلیون

عالاد  اب تولید فیلتر گرافینالی در  .خواهد شدی در زدودن نمک دارد و به زودی با اایر فیلترهای موجود تصفیه آب شور میایسه اات وه قابلیت باالی

ر نرالریه نینالر نالانوتکنولوژی    دانرمندان به ارپراتی دوتر راهول نیر از دانرگاه مننستر در گزارشالی د اما گروهی از  انبوه ینعتی قبال دشوار بود

 2121وند وه تالا االال   بینی میاازمان ملل پی  .اندبرای این منظور را حل ورده اگونه بعضی از مرکالت ااتفاده از اوسید گرافیناند وه نوشته

ی، ورالورهای ثروتمنالد   همزمان با ادامه روند گرمای  زمین و تاثیر آن بر منابع آب شهر .درید جمعیت جهان با ومبود آب روبرو شوند 94حدود 

 .ونندهان از غراهای پلیمری ااتفاده میج اراارتاایسات تصفیه آب شور در . های تصفیه آب شور هستندگذاری در فناوریمرغول ارمایه

 (1396فروردین  19)  زنگ خطر فرونشست دشت اردبیل

افت اطح آب زیرزمینی، شیب زمین، فایله از گسل، ضخامت آبرفت  :از جمله مورد بررای قرار گرفتفرونرست زمین در دشت اردبیل  پنج عامل

تالرین عامالل   رفت در مرحله بعدی به عنالوان ایاللی  ترین عامل و اپس ضخامت آببه عنوان مهم یزمینعامل افت اطح آب زیر وه ،و زمین شناای

زمینی دشت اردبیل در وضالعیت  های زیرای اردبیل، منابع آبر اااس اعالم وارشنااان آب منطیهب .ت در دشت اردبیل شناخته شده ااتفرونرس

های دیگر ایالن دشالت و   ستر  پدیده فرونرست زمین در قسمتهای ناگواری از جمله گتواند ابب پیامدقرار دارد و تداوم این موضوع می هردار

زمینی و بروز پدیالده فرونرسالت، وقالوع یالک زمالین لالرزه متواالط        های زیربا توجه به واه  شدید اطح آب .بروز خسارات و تلفات احتمالی شود

، تاایسات زیربنالایی و دیگالر امالاون    های مسکونی، تجاری، خدماتیخسارات انگین به واحد احتمالی در دشت اردبیل بطور قطع ابب وارد شدن

قرن اخیالر همالواره مالورد     1/9ویلومتر مربع با داشتن منابع آب زیرزمینی غنی و خاک مرغوب در  111دشت اردبیل با مساحت حدود  .خواهد شد

 .امین آب شرب و وراورزی بوده ااتتوجه بوده و محل مناابی برای ت

 (6139فروردین  20)  چاه مجازکشاورزی در استان همدان حلقه 400جلوگیری از اضافه برداشت 

های مجالاز  حلیه از ااه 411: ای همدان گفتفاظت وبهره برداری شروت آب منطیهای همدان، معاون حگزار  روابط عمومی شروت آب منطیهبه 

 .دهالا جلالوگیری شال   منصوبات از اضافه برداشت این ااهایالح  وه دارای اضافه برداشت بودند با نصب ونتور هوشمند و 11وراورزی ااتان دراال 

 داالتگاه حفالاری   941وهمننالین تعالداد    غیرمجاز در اطح ااتان انجالام شالد  مورد جلوگیری از حفاری ااه  311تعداد  11در اال : اتوده افزود

حلیه ااه غیر مجاز در ااتان پالر   3از ابتدای االجاری و در ایام نوروز تعداد : وی تاوید ورد .غیرمجاز در حین حفاری توقیف وروانه پاروینگ شدند

 .و مسلوب المنفعه گردید

 (1396فروردین  20) های کهگیلویه و بویراحمد و تصفیه پساب گیالن همکاری ایران و کره در زمینه احیای رودخانه
رور در خصالوص انجالام   وره جنوبی، شروت مدیریت منابع آب ایران و شروت مهندای آب و فاضالب و KEITI نامه همکاری میان شروت تفاهم

مالدیرول دفتالر    "تیالی عبالادی  " در ایالن جلساله    .های وهگیلویه و بویراحمد و تصفیه پساب گالیالن امضالا شالد    مطالعات طرح جامع احیای رودخانه

وودی مهالر از  دا  برداری شروت مدیریت منالابع آب ایالران،   معاون حفاظت و بهره "جهانگیر حبیبی"های آب و آبفای وزارت نیرو،  ااتانداردها و طرح

 از  "لی"پور از شروت مهندای آب و فاضالب ورور و شماری از وارشنااان مرتبط از ایران و  ای وهگیلویه و بویراحمد و علی شروت آب منطیه

http://www.waternews.ir/1396/01/زدودن-نمک-دریا-با-استفاده-از-صافی-گرافی/
http://www.waternews.ir/1396/01/زدودن-نمک-دریا-با-استفاده-از-صافی-گرافی/
http://www.waternews.ir/1396/01/%d8%b2%d9%86%da%af-%d8%ae%d8%b7%d8%b1-%d9%81%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa-%d8%af%d8%b4%d8%aa-%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a8%db%8c%d9%84/
http://www.waternews.ir/1396/01/%d8%b2%d9%86%da%af-%d8%ae%d8%b7%d8%b1-%d9%81%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa-%d8%af%d8%b4%d8%aa-%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a8%db%8c%d9%84/
http://www.wnn.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=26549&mode=thread&order=0&thold=0
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=44107
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 نولالوژی شروت تک  افارت وره،  یست،شماری از مدیران و وارشنااان اازمان تکنولوژی و ینعت محیط ز  مدیران وزارت محیط زیست وره جنوبی،

 .وره، شروت وری و شروت دیلیم حضور داشتند

 (1396فروردین  21) های ایرانی برای فعالیت در خارج از ورور های مالی شروت نامه تسهیل ضمانت
در دیدار با فعاالن بخ  خصویالی آب در االاختمان   ینایع آب و برق،  پرتیبانیالملل و قائم میام وزیر نیرو در امور بین "علیرضا دائمی"مهندس 

هالا ومالک    اتادی این وزارتخانه با اشاره به اینکه بخ  خصویی بایستی از ااراوب دولت خارج شود و در این مسیر وزارت نیرو نیز به این شروت

مالی در خارج از ورور با مرکلی مواجه شود، وزارت نیرو ضمن حمایت از این  های اناننه این بخ  در زمینه تهیه ضمانت نامه: خواهد ورد، افزود

ای، تسالهیل گالری در امالور     تواالعه بازارهالای منطیاله     وی پرتیبانی از یالنعت،  .بخ ، تا زمان رفع این مرکل از هیچ تالشی فروگذار نخواهد ورد

نظارت، تسهیل گالری، تنظالیم   : دانست وه بایستی به آن توجه شود و در ادامه افزودای  گذاری خارجی را اهار مؤلفه المللی و رفع موانع ارمایه بین

علیرضا دائمی با بیان اینکه قرار نیست دولت نی  تولید وننده را در ورالور ایفالا    .ها نیز از وظایف دولت اات میررات و توانمند اازی این مجموعه

های داخلی و خارجی در بخ   یک میلیون نفر افزای  یابد و بخ  خصویی نیز در پروژه هزار به 911بایستی جمعیت ینایع ورور از : وند، افزود

 .آب و فاضالب پیررو باشد

 (6139 فهروردین  12) "رود حوضهه آبریهز کشه    "ی ایران و هلند در خصوص ها برگزاری جلسه کمیته مشترک همکاری

های ایران و هلند در خصوص آشنایی با حوضه آبریالز   ای خرااان رضوی، جلسه ومیته مرترک همکاریگزار  روابط عمومی شروت آب منطیهبه 

بهالرام  "ای یونسالکو در تهالران،   هلنالد در تهالران، نماینالدگان منطیاله     ، افیر"اوزانا تراتال"رود و اقدامات انجام شده در این زمینه با حضور  ورف

المللی آبیاری و ین، رئیس ومیسیون ب"اعید نی ریزی"، مراور وزیر نیرو و مدیرول دفتر محیط زیست، ایمنی، بهداشت و امور اجتماعی، "طاهری

عمالومی و انیالالب مروالز خرااالان رضالوی، جمعالی از ااالاتید         معاون داداتان "محمد بخری محبی"، فرماندار مرهد، "رحیم نوروزیان"زهکری، 

مالدیرعامل شالروت    .دانرگاهی، مدیرعامل، مراوران و معاونان شروت آب منطیه ای خرااان رضوی در محل اتاق ونفرانس این شروت برگزار شالد 

اات؛ امیدوار به عید  یه پایلوت شناخته شدهبه عنوان منط "ورف رود" 2116با توجه به اینکه در شورای جهانی آب در اال : ای گفتآب منطیه

 .ای در این زمینه با یونسکو هستیمتفاهم نامه

 (1396فهروردین   21) گهردد المللهی آب برگهزار مهی   چهاردهمین کنفرانس فنهاوری ههای آب و فاضهالب انجمهن بهین     

در شالهر فلوریالانوپلیس برزیالل    ( 2197ژوئالن   2می لغایت  21)  9316خرداد ماه  ۸-92این ونفرانس را در تاریخ  (IWA) المللی آبانجمن بین

-های جدید در مورد اگونگی شکلدیدگاهفرانس جهانی اات وه در آن به گزار  شبکه خبری آب ایران، این ونفرانس یک ون .برگزار خواهد ورد

در  2197ایالن ونفالرانس در االال    . گرددلمی و وارهای عملی پیررو مطرح میهای فنی و عمده در مدیریت آب از طریق نوآوریگیری تغییرات ع

ی رواالتایی از طریالق تنالوع    هالا شهرها، شهرهای وواکتر و محیطالنشهر فلوریانوپلیس برزیل جایی وه رویکردهای مدیریت آب شهری در میان و

آوریالل   91آخرین مهلت ثبالت نالام و ااالتفاده از تخفیالف ونفالرانس      . شرایط آب و هوایی و محیط طبیعی و انسانی نرات گرفته، برگزار خواهد شد

  .عالقمندان می توانند جهت وسب اطالعات بیرتر به اایت زیر مراجعه فرمایند. می باشد 2197

-NETWORK&utm_campaign=81fa376770-http://www.let2017.org/?utm_source=IWA

158921541-81fa376770-017_04_03&utm_medium=email&utm_term=0_c457ab9803EMAIL_CAMPAIGN_2 

 

 

 

 

 

http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=44122
http://www.wnn.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=26560&mode=thread&order=0&thold=0
http://www.wnn.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=26557&mode=thread&order=0&thold=0
http://www.let2017.org/?utm_source=IWA-NETWORK&utm_campaign=81fa376770-EMAIL_CAMPAIGN_2017_04_03&utm_medium=email&utm_term=0_c457ab9803-81fa376770-158921541
http://www.let2017.org/?utm_source=IWA-NETWORK&utm_campaign=81fa376770-EMAIL_CAMPAIGN_2017_04_03&utm_medium=email&utm_term=0_c457ab9803-81fa376770-158921541
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فهروردین   82) سهال آینهده   60های زراعی تها   غیرقابل کشت شدن زمین/ خانمان کرد خانوار را بی 105جان سیل آذربای

1396) 

بر اثر ایل گذشالته واله   : وارده به این ااتان بر اثر ایل، گفت  ها در خصوص میزان خسارات نماینده ااتان آذربایجان شرقی در شورای عالی ااتان

های خود را به یورت وامالل از   خانوار خانه 911هایی از ااتان آذربایجان شرقی رخ داده اات، متاافانه حدود  قسمتها در  به علت طغیان رودخانه

های عجب شیر و آذرشهر به طور وامل تخریب  دو رواتای همجوار شهراتان: های ویران شده، ادامه داد وی با اشاره به رواتاها و خانه .دات دادند

خانه  1همننین قسمتی از شهر تبریز هم بر اثر وقوع ایل خسارت دیده اات وه . ها ااون بودند خانواده در این رواتا 911اند وه در مجموع  شده

منطیه مورد نظر از زمالین حایاللخیزی   : های زراعی منطیه خاطرنران ورد با اشاره به خسارات وارده به زمین وی .به یورت وامل از بین رفته اات

 61ها تا  دهد وه این زمین اما متاافانه با وجود گل و الیی وه همراه با ایل این مناطق را پوشانده اات، تحیییات ما نران میبرخوردار بوده اات، 

 .اند اال آینده قابل زراعت نخواهد بود، ارا وه خسارت جبران ناپذیری دیده

 (6139فههروردین  92)  پههرو ه بههزری آبیههاری و زهکشههی در جنههوب خوزسههتان    2تکمیههل و بهههره بههرداری از  

 بخ  آبیاری شالبکه هالای آبیالاری و   : گفت "حمیدرضا خدابخری" ،معاون طرح و تواعه شبکه های آبیاری و زهکری اازمان آب و برق خوزاتان

، باله   KQ9-11به واعت یک هزار هکتار در جنوب خوزاتان و مراحل اجرایالی االه واحالد زراعالی    ( عج)زهکری شلمنه و دهکده حضرت ولیعصر

شالبکه آبیالاری و زهکرالی شاللمنه و دهکالده      »وی بالا اشالاره باله اینکاله     . هکتار در حاشیه اروند، تکمیل و آماده بهره بالرداری ااالت   2911واعت 

االازمان آب و بالرق   : ، افالزود «هکتار، بخری از طرح ااختمان شبکه آبیاری و زهکری خرمرالهر محسالوب مالی شالود     1911با واعت ( عج)ولیعصر

  .هکتار از شبکه های آبیاری آن تکمیل و آماده بهره برداری اات 9111هکتار آن را در دات اجرا دارد وه  2111خوزاتان 

 (1396فروردین  29) های وزارت نیرو از آغاز دولت یازدهم  بازچرخانی آب از اولویت

حمیالد   .های وزارت نیرو از آغاز دولالت یالازدهم بالوده ااالت      میوله بازارخانی آب از اولویت: خانه فاضالب پرند گفت وزیر نیرو در آیین افتتاح تصفیه

حفالظ محالیط زیسالت، تولیالد     : ای به لحاظ اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی دارد گفت های آب و فاضالب ابعاد گسترده وه طرح ایان با بیان این ایت

به گفته وزیر نیرو در  .شده برای تغذیه منابع زیرزمینی آب از آن جمله اات محصوالت دامی و وراورزی االم و بهداشتی و ااتفاده از پساب تصفیه

راالد واله    بالرداری مالی   ه بهالره واحد دیگر هم تا پایان عمر این دولت بال  91برداری رایده اات و  خانه فاضالب به بهره تصفیه 39طول دولت یازدهم 

در آغاز وار دولالت یالازدهم ظرفیالت تصالفیه     : ایان افزود ایت .ها در شهرهای ااتان تهران شامل ااالمرهر، پردیس و پیروا هستند تعدادی از آن

 .دهد یدی را نران میدر۸1هزار متر مکعب رایده اات وه افزای   111هزار متر مکعب بود وه اونون این رقم به  111فاضالب در ااتان تهران 

 (6139فروردین  31) سد بزری در دولت یازدهم به بهره برداری رسیده است 30: دکتر روحانی

 جمهوری  رییس "حسن روحانی"دوتر  .برداری راید ریز افتتاح و به بهره جمهوری به ااتان فارس، اد ارمه عاشق در شهر نی در افر امروز رییس

اد  974براااس گزار  وزیر، تاونون در ایران با احتساب این اد، : در فرمان افتتاح اد مخزنی ارمه عاشق، پس از گزار  وزیر نیرو گفت ایران

این  .اد براد 31یان دولت این تعداد به شود و امیدوارم تا پا برداری می امین ادی اات وه بهره بزرگ افتتاح شده و تنها در دولت یازدهم این ای

متر اات و حجم ول مخزن  61متر و ارتفاع از پی  6متر عرض در تاج  19متر و عرض در پی  371به طول تاج ( بتن غلطکی ) R.C.Cنوع اد از

هزینه تمام شده طرح تالاونون  میلیون مترمکعب اات وه  43میلیون مترمکعب و حجم فعلی آب مخزنی نیز  69میلیون مترمکعب، حجم مفید  61

ویلومتری جنوب شرق شیراز  311اد ارمه عاشق نی ریز در فایله  .درید پیررفت فیزیکی دارد 1۸81میلیارد تومان عنوان شده و  911حدود 

 .ویلومتری جنوب رواتای وزیره واقع شده اات ۸ویلومتری جنوب شرق شهراتان نی ریز در بخ  قطرویه و  11و 

http://www.waternews.ir/1396/01/%d8%b3%db%8c%d9%84-%d8%a2%d8%b0%d8%b1%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%ac%d8%a7%d9%86-%db%b1%db%b0%db%b5-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%db%8c%e2%80%8c%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%85%d8%a7%d9%86/
http://www.wnn.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=26629&mode=thread&order=0&thold=0
http://www.waternews.ir/1396/01/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%da%86%d8%b1%d8%ae%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a2%d8%a8-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%88%d9%84%d9%88%db%8c%d8%aa%e2%80%8c%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%86%db%8c/
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=44224
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 المنفعه شدندغیرمجاز در کشور پر و مسلوبهای چاه

از ابتدای اال جاری تاونون در مناطق مختلالف   در رااتای ییانت و حفاظت از منابع آبی و اجرای طرح احیاء و تعادل بخری منابع آب زیرزمینی،

 .اندالمنفعه شدههای غیرمجاز شنااایی و مسلوبورور ااه

 های پر شدهتعداد چاه نام منطقه

 شهراتان نمین

 ورمانراه

2 

97 

 22 قاینات و زیرووه

 3231 همدان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بازگشت به فهرست
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 تواند شهرها را به شهرهای هوشمند آبی تبدیل وند؟آوری آب باران میآیا جمع
در واقالع، ایالن رو  بالرای هالزاران االال در بسالیاری از نیالاط جهالان از طریالق          . آوری آب باران و مدیریت آن ایز جدیدی نیسالت  جمع

ومبود آب، تغییرات آب و هالوا، گسالتر     افزای با . آوری آب باران و ذخیره آن در منافذ خاک برای مصارف برر به وار رفته اات جمع

 .تواند گزینه عملی برای شهرها باشد آب، بار دیگر این رو  قدیمی می شهرنرینی و افزای  تیاضا برای

آب آشالامیدنی   عرضههای اطحی و  منظور واه  مصرف آب، واه  رواناب به( RWHM)آوری و مدیریت آب باران  ظرفیت برای جمع

فالت محلالی، تالاثیر تنالوع فصاللی در میالزان       این نادیده گرفتن با توجاله باله با  . شود تا حد زیادی در دوران مدرن ونونی نادیده گرفته می

باله ایالن مسالایل،    . آورد وجالود مالی   هالای موجالود، موانالع خایالی را باله      اازی، تصفیه آب و همننین ایااالت  های ذخیره بارندگی، هزینه

 .های اطحی و زیرزمینی را هم اضافه ونید های ووته بینانه مدیریت آب با تکیه بر برداشت بی  از ظرفیت آب  ایاات

 

 
 

ماهیالت  . ونند، مالدیریت بالاران در درازمالدت اهمیالت ولیالدی دارد      برای شهرها و جوامعی وه از رو  هوشمند مدیریت آب ااتفاده می

یک شهر با مدیریت هوشمند آب در وهله . گذارند نیاز به مراروت و همکاری جوامعی دارد وه بیرترین تاثیر را می RWHMنامترمروز 

مهمترین مزیت ااتفاده از آب باران رفع دغدغه در مورد ویفیالت آب ااالت، در واقالع ویفیالت آب     . شنااد اول مزایای این ایستم را می

های موفق از این رو  در آایا اجرا شده اات واله در اینجالا بالرای شالناخت اجمالالی برخالی از ایالن         تاونون نمونه. مانند آب میطر اات

 :شود ها، مواردی آورده می تجربه

 سنگاپور
های انتی موجود برای واه ، ااتفاده مجدد و تغذیه دوبالاره   ااتراتژیاز آوری آب باران  در انگاپور، شهری با منابع محدود آب، جمع

آوری آب بالاران در   وننالد، بنالابراین ایسالتم جمالع     های بلند زندگی می درید از جمعیت انگاپور در ااختمان ۸6تیریبا . منابع آب بود

آوری شالده،   آب بالاران جمالع  . آبریز را فراهم آورد ها طوری طراحی شده اات تا امکان حداوثر ااتفاده از آب باران، شبیه حوزه پرت بام

. شالود  ها و آبیاری فضای ابز ااختمان به وار گرفته می در مخازن نگهداری و برای ومک به واه  مصرف، در تأمین آب ایفون توالت

 .شود های دیگر می انرژی و همننین واه  هزینه جویی در مصرفیرفهاین شیوه باعث 
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 کره
اات وه در رطوبت خاک، گیاهان زنده و اتمسالفر وجالود    "آب نامرئی"درید از ول منابع آب  11ات نران داده اات وه در وره، مطالع

والاه  تعالداد االطوح غیرقابالل نفالوذ و نگهداشالت آن در خالاک و         که از طریقحفظ و افزای  آب نامرئی برای شهرها حیاتی اات. دارد

ند متیابالل  واری شهری برای ایجالاد روابالط االودم    های جنگل اازی عمومی و پروژه هفضای ابز شهری به محوط. آید دات می گیاهان به

 .زیست اشاره داردبین ااونان شهر و محیط

. گردد، این فرآیند ارخه وامالل و والواکی از آب ااالت    شود و بعد از طریق باران به زمین باز می آب نامرئی تبخیر شده تبدیل به ابر می

هالای شالدید و والاه      پذیری در برابر حوادث ناشی از بارندگی افزای  انعطاف: ا از دو لحاظ منفعت دارندهای ابز برای شهره زیرااخت

شالوند و خطالرات االیل را والاه       گیاهان ابز مانع حروت تنالد جریالان آب مالی   . مرئیوایله تبخیر و تعرق آب نا ایی بهآثار جزیره گرم

ویلالووات   711یک مترمکعب آب برای تبخیر، . شوند ر، باعث واه  دما میگیاهان ابز همننین با مصرف انرژی تواط تبخی. دهند می

 .ای اات تهویه پنجره 911وند، وه این رقم معادل انرژی مصرف شده در  ااعت انرژی مصرف می

 چین
هالدف شالهر   . تبدیل شالده ااالت   *شنژن شهری در این، در پااخ به بحران ومبود آب به یکی از اولین پذیرندگان مفهوم شهر اافنجی

هالا و   این هالدف بالا اجالرای ایااالت    . اافنجی تبدیل شدن به حوضه آبریز تأمین آب و افزای  ااتفاده از آب نامرئی در ونترل دما اات

اما هنوز بالا االال  اطمینالان از آب    . های ااختمانی جدید آغاز شده اات میررات برای نفوذ بار ، نگهداری و ذخیره آب باران در پروژه

هالایی   اازی شده در شهرها، همگی رو  های میاوم افزای  فضای ابز شهری، مفهوم شهر اافنجی و ااختمان. ز روبرواتپایدار و تمی

 .ای نامرخص اات برای آمادگی در برابر آینده

در ونفرانس شهرنرینی تواط رییس جمهور این ورور بیالان   2193شهر اافنجی ایطالحی اات وه در این برای اولین بار در اال *

. عمالل ونالیم   "مثل اافنج"آوری آب باران از اطح شهرها و مدیریت آن باید  رییس جمهور این در این ونفرانس گفت برای جمع. شد

هالا و هالدایت آنهالا بالرای      منظور از شهر اافنجی، فراهم آوردن شرایطی در شالهرها از لحالاظ زیراالاختی ااالت تالا امکالان جالذب بالار         

 .مصارف مختلف بتوان ااتفاده ورد از این منبع آب، برایاازی و نگهداری فراهم شود تا  ذخیره

 رو راه پیش
های آینده مراروت زیادی وند، اما ما باید به امت الگوی جدیدی پالی  بالرویم واله در آن، آب     تواند در راه حل مدیریت انتی آب می

انالداز آب   نفعالان را در ارالم   تالوانیم ذی  ین وار ما میبا انجام ا. عنوان منبع ایلی در ول ارخه آب در شهر مورد توجه قرار گیرد باران به

 .عنوان جامعه هوشمند آب در نظر بگیریم شهری به

 
 

   ادامه خبر                لینک خبر

   منابع آب موضوع 

   http://www.iwa-network.org منبع 

   2017/04/30 خبر تاریخ 

 بازگشت به فهرست

 

 

 

  

http://www.iwa-network.org/can-rainwater-harvesting-transform-cities-into-water-wise-cities/
http://www.iwa-network.org/can-rainwater-harvesting-transform-cities-into-water-wise-cities/
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 ها در واه  اثرات تغییرات آب و هوایی  قابلیت جنگل
ارخاله آب و انالرژی بالین    هالا بالا تنظالیم     اند وه تاثیرات خنک وننده جنگل ای جهانی را طراحی ورده دانرمندان برای نخستین بار نیره

بر اااس تحیییات توماس هالوران پژوهرگر دانرگاه ولمسون، مطالعات جدید درباره اثرات . وند گیری می اطح زمین و اتمسفر را اندازه

 .ها بر روی دمای اطحی، ایستم ارزشمندی را در جهت واه  تغییرات آب و هوایی پدید خواهد آورد جنگل

اوهالوران و همکاران او در ارااالر جهالان،   . وننده با جذب دی اوسید وربن تواط جنگل همراه ااتتاثیر خنکدر بسیاری مناطق، این 

شالود، نگالاه    ها و باالی درختان دریافت می ها با اطالعات محلی وه از حسگرهای نصب شده بر روی برج با ترویب وردن اطالعات ماهواره

های مهمی درباره اینکاله اگوناله و در وجالا انالواع      آنها به یافته .اند ر تنظیم آب و هوا انداختهها د تری به نی  جنگل تر و موشکافانه وامل

های مبتنی بر اطالعات قابل  های حفاظت از جنگل و ایاات توان برای واه  تغییرات آب و هوایی با برنامه مختلف پوش  خاک را می

 Nature" طالعاله آنالان اخیالرا در مجلاله تغییالرات آب و هالوایی در طبیعالت       نتالایج م . وار برد، داالت یافتنالد   ااتفاده در عریه زمین به

Climate Change " منترر شده اات. 

اوهالالالوران، ااالالتاد جنگلالالداری و حفالالظ محالالیط زیسالالت در   

: گویالد  انستیتوی ولمسالون بالاروخ در جالورج واشالنگتن مالی     

ریالزی   هایی در هنگام برناماله  امیدواریم بتوان از انین نیره"

ه  اثالالرات تغییالالرات آب و هالالوایی بهالالره هالالای والالا در پالالروژه

 ."ببریم

پی  از این دانرمندان تاثیر ارابزی بر روی درجه حرارت 

گیری ورده بودنالد   ای اندازه محلی را با ومک تصاویر ماهواره

وه تنها محدود به روزهای یاف و اند بار االنج  در یالک   

انالد   های محلی ااتفاده ورده روز بوده اات یا تنها از ایستگاه

دات آمده  های با ارتفاع بی  از ید فوت، با اطالعات به ترویب اطالعات گردآوری شده از فراز برج. وه داترای به آنها محدودیت دارد

این گروه تحیییالاتی دریافتنالد   . وند تر از متغیرهای موثر بر دمای اطحی را فراهم می اندازی دقیق ها امکان فراهم آوردن ارم از ماهواره

این الگالوی   .های متواط و پایین، بیرتر محسوس اات شد، بوده اات و در عرض ها بیرتر از آننه تصور می وننده جنگل خنکوه تاثیر 

هالای مطلالوب بالرای     دهد وه مکالان  جدید آماری از تحلیل تاثیر جنگل بر روی دمای محلی، به جوامع مختلف در اطراف جهان اجازه می

 .ها را به دقت مرخص ونند جنگل واشت جنگل یا نیاط منااب برای احیای

ر اروپالا و  اال یان برایت از مواسه نروژی تحیییات اقتصاد زیستی در نروژ و اندین همکالار دیگالر از ارا  ااوهالوران این میاله را با ومک ر

و دیگالر گازهالای    دی اوسید وربن بر خالف تغییرات جهانی آب و هوایی وه در نتیجه تولید ":گوید برایت می. ایاالت متحده نوشته اات

های انسانی بر روی خاک مرتبط اات، از این جهالت واله تنهالا متالاثر از      شود، تغییرات محلی آب و هوا وه به فعالیت ای ایجاد می گلخانه

 ."قابل توجه ااتایاات های محلی اات، 

  ادامه خبر لینک خبر

 تغییر اقلیم موضوع 

 https://www.sciencedaily.com منبع 

 2017/04/20 تاریخ خبر 

 بازگشت به فهرست

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/04/170420132345.htm
https://www.sciencedaily.com/releases/2017/04/170420132345.htm
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 طرح تصفیه فاضالب شهری بدون مصرف انرژی
روی این موضالوع هسالتند واله اگوناله     محییان در ااپانیا مرغول آزمای  

یدا والرد واله   پتوان با ااتفاده از الکتروباوتری روشهایی برای تصفیه آب می

اد آلالی زائالد   باوتریهایی را وه ضمن تجزیه مو .با محیط زیست اازگار باشد

دانرالمندان  . بالرد  توان در تصفیه آب به والار ونند، میالکتریسیته تولید می

 .ونند خواهند از الکتروباوتری برای تصفیه آب ااتفادهاروپایی می

در االویل  « واریون دلوس اسپدس»در شهر  طرح واحدهای آزمایری این

. در اینجا از بوی فاضالب و پراله و مگالس خبالری نیسالت     .ااپانیا قرار دارد

پسابهایی وه از شالهر  . ااختمانها هم به ااختمانهای ینعتی شباهتی ندارد

سالم  به این محل جاری می شود، به شیوه ای طبیعالی و تواالط میکروارگانی  

 .بهتر شده اات اخیر شی قدیمی وه با تحیییاترو. شودمین تصفیه و پاالی  میزیرز( میکروبهای)

 مزیت استفاده از الکترو باکتری در تصفیه آب

به همین دلیل هم محل تصالفیه آب باله   . برابر اریعتر از معمول تصفیه ونند 91الکتروباوتریها وقتی از محیط خارج شود، قادرند آب را 

 .شن با موادی پر شده اات وه هادی جریان الکتریسیته هستندجای 

پسالابها وارد  ": مالی گویالد   آبراهام ااتو نونز، محیق بیوتکنولوژی زیست محیطی و مسئول هماهنگ وننده ایالن طالرح دربالاره ایالن رو     

ونند وارد واوالن    د الکتریسیته تولیدتواننالکتروباوتریهایی وه می. از نیستبه هیچ منبع خارجی برای تامین انرژی نی. شودایستم می

این مواد مانند یک تکیه گاه فیزیکی عمل ورده و همزمان . پوشاننداطح مواد هادی الکتریسیته را می این باوتریها. شوندبا این مواد می

 ".ژی به دات می آیدای اات وه بدون مصرف انرنتیجه، آب وامال پاالی  شده. شودیع فرایند متابولیک پاالی  آب میباعث تسر

ز مخالزن االپتیک، از   فاضالالب پالس از خالروج ا   . خالورد فیه آب به درد مناطق وم جمعیت مالی ایستمهای وواکی مثل این ایستم تص

اولین ایسالتم هالای    .هزار لیتر آب منااب برای آبیاری مزارع در روز تولید وند21تواند تا شود وه میای عبور داده میفیلترهای گیاهی

 .نوع در ااپانیا، مکزیک، آرژانتین و دانمارک در حال ااخت ااتاز این 

این فناوری تنها منحصر   ااتفاده از": گویددر ااپانیا می مروز تحیییاتی فناوریهای جدید تصفیه آب خوان خوزه ااالس رودریگز، مدیر

االرد  همانطور وه ثابت شده اات این رو  در منالاطیی واله آب و هالوای    . توان آن را در اراار جهان به وار بردشود و مینجا نمیبه ای

ارنالد، در  هالای خالاک قالرار د   ونند زیالر الیاله  هایی وه آب را پاک میفرامو  نکنیم وه زیست توده. ونددارند بدون هیچ مرکلی وار می

 ".ونند و به همین شکل آب را تصفیه ونندتوانند وار نتیجه در دمای وم هم می

 
 ادامه خبر لینک خبر

 تصفیه آب موضوع 

 http://www.euronews.com منبع 

 2017/05/01 تاریخ خبر 

 فهرست بازگشت به

 

 

 

http://www.centa.es/quienes-somos/
http://www.centa.es/quienes-somos/
http://www.euronews.com/2017/05/01/electric-bacteria-can-purify-sewage-water-fast
http://www.euronews.com/2017/05/01/electric-bacteria-can-purify-sewage-water-fast
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 خارجیمهم ترین اخبار کوتاه 

New study emphasizes the relative scarcity of lake water 

What is the volume of water in lakes on Earth? Using a mathematical analysis, researcher David 

Seekell, at Umeå University, and his American collaborators now suggest that the mean depth of 

lakes is 30 per cent lower than previously estimated.“Our estimations measure around 190,000 km
3
, 

which is a very small amount of water. In comparison, the ocean contains 1.3 billion km
3
 of water. 

If we poured the water of all lakes on Earth together into one big lake, the mean depth of the lake 

would be 42 metres. The mean depth of the ocean is 3,682 metres,” says David Seekell, associate 

professor at the Department of Ecology and Environmental Sciences and the Climate Impacts 

Research Centre (CIRC) at Umeå University in Sweden. A possible conclusion is if lakes are 

shallower, they release more methane into the atmosphere than previously estimated. 

 بر اساس مطالعات جدید هادریاچهکمبود نسبی آب 

، با ااتفاده از تجزیه و گاه اومئو اوئد و همکاران ل، از دانریکاین ایدر اات؟ مطالعه جدید دیوید ها در روی زم حجم آب دریااه 

 .های قبلی اات درید ومتر از تخمین 31دهد وه متواط عمق دریااه ها  ها نران می تحلیل ریاضی داده

گیری برآورد  اندازه: گوید می( CIRC)اتادیار گروه اوولوژی و علوم محیط زیست و مروز تحیییاتی اثرات آب و هوایی ل، ایکادیوید  

 میلیارد متر مکعب آب هستند، 3/9در میایسه با اقیانواها وه شامل  هزار ویلومترمکعب وه 911ها حدود  شده ما از حجم آب دریااه

نگین م و دریااه بزرگی ترکیل دهیم، میاهای روی زمین را با هم جمع ونی اگر ما تمام دریااه .میدار بسیار ومی از منبع آبی اات

این عمق متواط جدید برآورد . متر اات 6۸2ها اه هزار و   وه عمق متواط اقیانوس متر خواهد راید، در حالی 42عمق دریااه به 

 تروم عمق هاااهیدر وه هر اه محتمل اینست جهینت .ومتر اات( متر 919تا  62)های قبلی  طور قابل توجهی از تخمین شده، به

 .ونند، در جو آزاد میآننه قبال برآورد شده ااتاز  یرتریمتان ب د،باشن

 
New approach to improve detection of landfill-related pollution 

Numerous hazardous substances seep from landfills into soil and groundwater, threatening human 

health and the environment. However, current methods for monitoring these substances are 

cumbersome and can create additional hazardous chemicals. A method known as laser induced 

breakdown spectroscopy (LIBS) offers a cleaner, faster and simpler approach than existing 

technologies for detecting contaminants in the fluids coming from landfills. 

 های دفن زبالهی در محلهای جدید برای بهبود تشخیص آلودگروش
های دفن زباله به خاک و آب زیرزمینی نفوذ بسیاری از مواد خطرناک در محل

های با این حال، رو . ونندورده و االمت انسان و محیط زیست را تهدید می

تواند مواد شیمیایی معمول برای نظارت بر این مواد دات و پاگیر بوده و می

انجی فروشکست الیایی روشی وه به عنوان طیف .خطرناک اضافی ایجاد نماید

تر نسبت به تر، اریعتر و پاکشود، روشی اادهشناخته می( LIBS)لیزری 

ها در پساب خروجی از محل دفن های موجود برای شنااایی آالیندهتکنولوژی

 .باشدزباله می

http://www.enn.com/ecosystems/article/51028
https://www.sciencedaily.com/releases/2017/04/170424110717.htm
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Urban Water Atlas for Europe 

On 27 April 2017, the European Commission published the Urban Water Atlas for Europe. The 

publication – the first of its kind – shows how different water management choices, as well as other 

factors such as waste management, climate change and even our food preferences, affect the long-

term sustainability of water use in our cities. The new atlas illustrates the role of water in European 

cities and informs citizens as well as local authorities and experts about good practices and cutting-

edge developments that can contribute to ensuring that water is used more efficiently and 

sustainably, helping to save this valuable resource. The Urban Water Atlas for Europe present the 

state of water management in more than 40 European cities and regions, together with a number of 

overseas examples.  

 اطلس آب شهری اروپا
های مختلف دهد وه اگونه گزینه، ومیسیون اروپا برای اولین بار اطلس آب شهری اروپا را منترر ورد وه نران می2197آوریل  27در 

تواند پایداری درازمدت مصرف آب در پسماند، تغییرات اقلیم، اولویت غذایی مییریت دمدیریت آب در ونار دیگر فاوتورها مانند م

را دهد و مردم، میامات محلی و وارشنااان اطلس جدید نی  آب در شهرهای اروپا را نران می. شهرهای اروپا را تحت تاثیر قرار دهد

اطلس . اازدفاده بهینه و پایدار از منابع آبی اات، آگاه میوننده ااتهای جدید تواعه وه تضمینهای مفید و تکنولوژیدر مورد رو 

 .دهدهای خارج از اروپا را ارائه میشهر و منطیه اروپایی همراه تعدادی از نمونه 41آب شهری اروپا وضعیت مدیریت آب در 
 

For the first time, climate change has caused a river to completely reroute 

For the first time on record, climate change has completely changed the route of a river. In a shift 

that researchers called “geologically instantaneous,” a river in Canada’s Yukon territory shifted 

from draining into the Bering Sea to draining into the Pacific Ocean below Alaska. What makes this 

particularly concerning is that while shifting rivers aren’t unheard of in the Earth’s history, never 

before to our knowledge has a river rerouted so quickly, causing an enormous impact on the 

surrounding environment. 

 شدبرای اولین بار، تغییرات آب و هوایی باعث تغییر مسیر کامل یک رودخانه 
 یشناا نیزم"وه محییان به نام  رییتغ کیدر . داد رییرودخانه را تغ کی ریآب و هوا به طور وامل مس رییتغ خ،یبار در تار نیاول یبرا

آالاکا  تر ازپایینآرام  انوسیبه اق بریزد تغییر مسیر داده و نگیبر یایبه در بجای اینکه وانادا نوویرودخانه در  کی نامند،می "،یآن

از   یپ اات واابیه  یبامری  نیوره زم خیها در تاررودخانه مسیر رییوه تغ ستنیا شودایزی وه باعث نگرانی می. منتیل شده اات

 .شودمیاطراف  زیستطیمح یبر رو ات زیانباریراث منجر به وهو  ای به این ارعت تغییر مسیر نداده ااترودخانههرگز  نیا
 

 

 

 

 بازگشت به فهرست

 

 

 

 

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/04/170427110918.htm
http://inhabitat.com/for-the-first-time-climate-change-has-caused-a-river-to-completely-reroute/
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  بندسار، سیستم سنتی استحصال آب باران در خراسان جنوبی :فرهنگ سنتی آب 

 رو  این مبنای. باشد می آبی وم با میابله برای باران آب از برداری بهره مدیریت هایتکنیک ترینشاخص از یکی باران آب ااتحصال

 ابب و اات گردیده احاطه رادمی متر دو به حداوثر آن ارتفاع وه بلند ایپرته تواط وه زمین از اطحی به هارودخانه ایالب هدایت

 واه  باعث تواندمی مستییم غیر بطور رو  این  .گرددمی اطالق اار بند آن به وه شودمی آن دات باال اطح در ایالب آوری جمع

 رودخانه در جاری ایالب وه اات یورت این به اارها بند مکانیزم .باشد رودخانه آب یا و قنات ااه، نظیر معمول آب منابع به اتکاء

 ایالب .شودمی هدایت بند داخل به اات، آب جریان برابر در ایرودخانه مواد از شده احداث مانع نوع یک واقع در وه بند تروه تواط

 شدن یزرار از اجتناب و مازاد آب اازی خارج منظور به .یابدمی تجمع شود،می احداث تراز خط روی در عموماً وه بند بدنه پرت در

 محل، این در فراای  از پیرگیری برای. گویندمی بند گو  یا گوشه آن به وه رودمی وار به اریز عنوان به بند دیواره انتهای بند،

 .شودمی گذاشته ایبوته گیاهان و انگ قطعات

 .شوندمی مراهده ایدامنه دشتهای و هاافکنه مخروط ،(یافته فراای  یهاافکنه مخروط)فالتها ها، تپه در بنداارها فیزیوگرافی نظر از

 متر 911 حدود از اات ممکن بند یک مساحت .دهندمی ترکیل درشت دانه آبرفتهای را بنداار احداث محل اولیه، بستر موارد اوثر در

 از آن، اطح در آب یکنواخت توزیع برای بزرگ بندهای در گاهی.باشد متفاوت تر شیب وم اراضی در هکتار 31 بر بالغ تا ها دره در مربع

 با تراز خطوط روی در ریزیخاو با و نیست پینیده بنداارها احداث شیوه .شودمی ااتفاده ایلی بند بر عمود یا موازی فرعی بندهای

 حاضر حال در ولی شد،می ااتفاده ابتدایی واایل از خاوریزها این احداث برای گذشته در. شوندمی ااخته دات پایین خاک از ااتفاده

 .شود می ااتفاده تراوتور یا و بولدوزر از غالباً
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-خرابی یمترم و حفار حیوانات النه وردن مسدود ضعیف، هایقسمت تحکیم نظر از هاییمراقبت ایالب، جریان و بارندگی فصل از قبل

 اراضی این .اات متفاوت بنداار احداث نحوه افکنه مخروط یا دار انگریزه شکل بادبزنی اراضی روی در .دارد ضرورت گذشته اال های

 این .شودمی مراهده ایپنجه یورت به آبراهه از ایشبکه آن روی در و اندشده ترکیل دانه درشت (رفتی ووه و آبرفتی) راوبات از

 به .اات بنداار ااخت برای مناابی محل آبراهه دو وااط حد در واقع زمین .اات ایالب گستر  طبیعی محل نرانگر هاآبراهه الگوی

 آنها داخل به را ایالبی هایجریان و ورده احداث اندشده ریزیخاو آن جهت اه وه هاییورت گاهی عمومی، رو  از غیر به منظور این

 اناننه .داشت خواهد را (ارریز محل) بند گو  نی  میابل، ورودی شود، انجام رودخرکه یک از فیط آبگیری اناننه .ونندمی هدایت

 ذور به الزم. شودمی متوقف ایالب ورود و زده پس آب بند، پرشدن از پس وه اات ایگونه به طراحی شود، انجام طرفین از آبگیری

 در شده ااخته بند طول گاهی .ونندمی قطع را جریان لزوم یورت در و دارند حضور محل در وراورزان آبگیری، هنگام به وه اات

 روی بر بنداارها این دات پایین دیواره اون .رادمی نیز متر 2 تا آن خاوریز دیواره ارتفاع و اات ویلومتر 2 از متجاوز تراز خط امتداد

 .هستند شنااایی قابل راحتی به هوایی هایعکس در شود،می ااخته تراز خط

 در. دارند اختصاص آبی زراعت به آب و خاک منااب شرایط بوااطه معموالً و اندشده ترکیل تر دانه ریز راوبات از ایدامنه های دشت

 50 از ومتر هاورت این مرز ارتفاع .شودمی دیده ایالبی هایجریان با ( زراعی اراضی یا) هاورت بهاری و زمستانی آبیاری اراضی این

 .گیردمی یورت نهر شق طریق از آنها داخل به ایالبی هایجریان انتیال و اات متراانتی

 با توأم ندارد، تطابق گیاه نیازآبی زمان با بار  فصل وه درمناطیی تواندنمی ایالب، از مستییم ااتفاده رو  وه داده نران تحیییات

 خواهند بین از گیاهان شرایط این در و ورد ذخیره خرکی دوره برای مرطوب فصل از خاک در را رطوبت تواننمی زیرا .باشد موفییت

 به اال تغییرات .اات آبی زراعت به نسبت متفاوتی و متمایز خصوییات دارای دیم زراعت .ورد نخواهند وراورز عاید را ثمری و رفت

 در خطرپذیری و اطمینان عدم شودمی ابب وه هستند عواملی جمله از جوی نزوالت پراون  نحوه و میدار تغییرات و بارندگی اال

 و خطرپذیری واه  در وه مختلفی هایشیوه و راهکارها لذا .باشد اندک آن پایداری و ثبات ودرجه اعتماد ضریب و بوده باال دیم زراعت

 .اات توجه مورد باشد، مؤثر دیم محصوالت عملکرد پایداری و ثبات ایجاد
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 آب آبی، آب سبز، آب خاکستری: آموزشیمطلب 

 نی  و نموده تفکیک آبی آب منابع از را ابز آب بتوان طریق بدین تا گردید معرفی (9111) فالکنمارک تواط ابز آب مفهوم بار اولین

 غیراشباع مناطق در وه شودمی اطالق آبی حجم به ابز آب. داد نران بهتر خرک نیمه و خرک مناطق در وراورزی تولیدات در را آب

 خاک اطح از یا و شود می گیاهی تعرق یرف موثر یورت به دیم مناطق در آبی منبع این. شودمی ذخیره خاک رطوبت یورت به خاک

 ترکیل را آبی آب ،(ها رودخانه و ها دریااه) اطحی آبهای و زیرزمینی آبهای. گرددمی خارج داترس از تبخیر یورت به آزاد آبهای و

 ادها، پرت مخازن از وه آب از حجمی. شود می مصرف ینعت و شرب بخرهای مزارع، آبیاری نظیر مصارفی برای آبی آب .دهندمی

در  اات، آبی و ابز آب منرا بارندگی . شودمی گرفته نظر در آبی آب عنوان به نیز شودمی تبخیر آب انتیال هایوانال و مزارع اطح

برداری از آب آبی به  بهره .ونند از غذای مردم را تولید می% 61جهان زیر ورت دیم هستند وه های وراورزی در  زمین% ۸1حدود 

تر ورده و  های انتیال و توزیع آب بسیار گرانتر از آب ابز اات اما همین قابلیت انتیال و توزیع، مدیریت آن را ااده دلیل نیاز به شبکه

برداری از آب ابز،  این در حالی اات وه عمده راه بهره.افزای  داده اات )عتی و خانگیوراورزی، ین(برداری از آن را  های بهره گزینه

 آب منابع از ااتفاده .اات شده پرداخته ابز و آبی آب منابع میایسه به زیر جدول در .دآن در تولید محصوالت دیم می باش ااتفاده از

 و مجازی آب مفهوم ظهور با اخیر های اال در. ندارد محیطزیست بر مخربی اثر و وندنمی ایجاد هیدرولوژی ایستم در تغییری ابز

 جدید، ومی هایشاخص با محصوالت تولید در مناطق ااتعداد شنااایی و آب منابع مجدد توزیع در موادغذایی تجارت نی  درک

 .برداری بهینه از آن تاوید شده ااتشده و در بهره آاانتر ابز آب مدیریت

 

 بارندگی متواط. اات برشمرده آبی آب با میایسه در بزرگتری منبع را ابز آب ذخایر حجم ،(2116) آب مدیریت لمللیا بین مؤاسه

 (آبی آب) ها دریااه و ها رودخانه زیرزمینی، آبهای به آن اوم یک حدود وه اات شده برآورد مکعب ویلومتر 110000 جهان ااالنه

 رطوبت یورت به باقیمانده اوم دو حالیکه در. رادمی برر مصرف به آن مکعب ویلومتر 12000 حدود تنها حجم، این واز پیونددمی

 (.ابز آب) گرددبازمی اتمسفر به تبخیر عمل اثر در یا و شده ذخیره خاک

 این .اات داده دات از را خود اولیه ویفیت و شده آلوده ،محصوالت تولید یندفرآ طی وه شودمی اطالق آبی حجم به خاوستری، آب 

 رااند، مطلوب و ااتاندارد اطح به را آلوده آبهای ویفیت بتوان تا اات الزم وه آبی میزان. شودمی آبی طبیعی های ایستم وارد آبها

 نیز آبی منابع آلودگی مسئله جهان، در آبی وم بحران تردید بر عالوه امروزه .شود می گرفته نظر در خاوستری مجازی آب حجم معادل
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 حکایت جهانی برآوردهای. رودمی شمار به آب منابع آالینده عامل مهمترین عنوان به وراورزی بخ  .یابدمی  بیرتری شدت روز روزبه 

 ای بگونه  فاضالب، میدار این اازی رقیق برای .شود می تخلیه آبی منابع به فاضالب ویلومترمکعب450  حدود اال هر وه دارد آن از

 نیازمندیم – زمین وره ااالنه شیرین آبهای ول درید 6/66 معادل – آب ویلومترمکعب 6000 به نمود، ااتفاده آب از مجدداً بتوان وه

 پسابهای خصوص در رقم، این .بود خواهد موجود وضع برابر 4/9 حداقل گوناگون مصارف از برگرتی آبهای حجم 1400 اال در. 

-پیکره به و شده آلوده مختلف دالیل به وه آبهایی مجموع 1400 اال در دیگر، عبارت به .شد خواهد برابر 7/2 حدود ینعتی و شهری

 .شد خواهد بالغ تجدیدشونده آب منابع درید 30 حدود به گردندبرمی آبی های

 
 

 

 گزارشات مجموعه″، ملل مصرف الگوی تأثیر از شاخصی و مصرف تا تولید مرحله از (خاوستری و آبی ابز، آب ) آب ردپای  :منبع

 ″2199-یونسکو 50 شماره پژوهری
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