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مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران پیرو 

مابین ستاد احیا دریاچه ارومیه و دانشگاه تعامالت شکل گرفته فی

ملبورن استرالیا در خصوص مدیریت حوضه آبریز ماری دارلینگ در 

توسعه "کارگاه آموزشی با موضوع  9316دی ماه  91تاریخ دوشنبه 

در اتاق ایران برگزار  Aitherمشاور  را با همراهی شرکت "بازار آب

حات آب دولت استرالیا در گذاری و اصالکرد. در این کارگاه سیاست

حوضه آبریز ماری دارلینگ با حضور مدیران این شرکت و 

متخصصان و کارشناسان این حوضه در کشور به اشتراک گذاشته 

 شد. 
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 ادامه سرمقاله

البته الزم به ذکر است که قبل از تشکیل بازار آب، نیاز به ارزشگذاری آن است و این ارزشگذاری بر اساس ماهیت و هدف متفاوت است 

و مبنای آن زیست محیطی، مصرف کشاورزی، شرب و صنعت است و صرفا مباحث مالی در این ارزشگذاری مالک نیست. همچنین 

وان از تاصول قابل استفاده است و میشود لذا تجربه استرالیا به لحاظ حیطی است که در آن اجرا میسیاستگذاری آب کامال وابسته به م

 آن به عنوان یک نسخه یا دفترچه راهنما استفاده کرد.

در ای مبانی و ساختار بازار آب در استرالیا را ارائه کردند. ایشان در ابتدا تاریخچه Aitherاز شرکت  Ryan Gormlyسپس آقای 

 الیل و لزوم استفاده ازخصوص بازار آب در استرالیا ارائه کردند و روندی از چگونگی تغییر مدیریت آب در گذر زمان را نشان داده و به د

 ه توسعهتوان بهای مدیریت آب در استرالیا را برشمردند که از جمله میایشان چالشدر نتیجه روند تغییر مدیریت اشاره کردند.  و بازار آب

های شدید، تغییرات پی در پی در منابع آب کشور، های زیست محیطی، خشکسالیتن شاخصمنابع آب در استرالیا بدون در نظر گرف

زی وری کشاورافزایش تقاضا برای آب، رشد جمعیت نیاز به آب شرب، رشد صنعت و تخصیص بیش از حد آب به کشاورزی و کاهش بهره

 ست وا تر بودهتر و کارآمداده از روش بازار آب در مقایسه با سایر روشهای به کار رفته دارای نتایج اثربخشآبی اشاره کرد. از این رو استف

 مایدنبهینه آب را تعیین می رفاز طرفی منجر به اعمال مدیریت تقاضا و مصرف بهینه آب گردیده است. بدین ترتیب خود بازار نوع مص

وری محصوالت کشاورزی طراحی گردیده تا بدینوسیله ارزش آب نشان بازار آب برای افزایش بهره. ابدیو نیاز به مداخله دولت کاهش می

 وری آن افزایش یابد. بهره داده شود که آب در کاربردهای مختلف چه ارزشی دارد و در همه ابعاد

مدیریت منابع آب ایران در گزارشی به بیان ریزی و امور اقتصادی شرکت مادر تخصصی معاونت برنامه پس از آن آقای مهندس سیاری،

میلیمتر بارندگی داشتیم که این مقدار نسبت به گذشته  33وضعیت آب کشور پرداختند. ایشان بیان کردند که در ابتدای سال جاری 

کعب رسیده است میلیارد متر م 6درصد کاهش داشته است. اضافه برداشت از منابع آب به  64درصد و نسبت به متوسط بلند مدت  04

 باشد. بدین ترتیب قطعا در تابستان سال آینده دچار مشکل خواهیم شد. درصد می 04یره مخازن سدهای کشور و مقدار ذخ

پذیری و نحوه استقرار بازار آب در محدوده مطالعاتی برخوار خانم دکتر احمدی از دانشگاه صنعتی اصفهان در مورد مطالعه، بررسی امکان

 کردند.  گزارشی را ارائه ،بازارهای محلی و یافتن راه حلی مناسب در این زمینه ن با هدف ارزیابی شرایط و استفاده از پتانسیلاستان اصفها

های گیری از ظرفیترس انرژی در صنعت آب کشور و بهرهسپس آقای مهندس شفیعی از شرکت تالشگران ژرف اندیش در مورد کارکرد بو

 آب سد جگین صحبت کردند. بورس انرژی برای مبادله

ایی هدر انتها پرسش و پاسخ بین شرکت کنندگان و  تیم استرالیایی مطرح شد و با ارائه شرایط بازار آب در ایران  و مشکالت و چالش

ل صین ارساهایی در مورد چگونگی طراحی و اجرای این بازار در ایران مطرح و برای این متخصکه ما در کشور با آن مواجه هستیم، پرسش

 ها را در آینده نزدیک ارائه نمایند. گردید و از ایشان خواسته شد که پاسخ این پرسش

 

 

 
 

 بازگشت به فهرست
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 آب؟ یورشکستگ
ها، فرونشست دشت ها،اچهیها، درها، رودخانهشدن تاالبخود را نشان داده است. خشک یگریاز هر زمان د تریروزها جد نیحران آب اب

 زانیها از مآب برداشت زانیشده و م یآب یدچار ورشکستگ رانی. کارشناسان معتقدند که ادهدیتلخ م یاهمه و همه خبر از وقوع حادثه

گرفته شده، چراکه طبق آمار و ارقام  یبخش کشاورز یانگشت اتهام به سو اهو،یه نیا در کشور سبقت گرفته است. ریدپذیتجد یهاآب

 یمیفرسوده قد آالتنیماش ریحوزه هنوز اس نیاست که ا یدر حال نی. اشودیمصرف م رانیا یدرصد آب در بخش کشاورز 14به  کینزد

 داده است. صاصدرصد اشتغال کشور را به خود اخت 91بوده و تنها  ریکار پ یرویو ن

در  ریدر طول چند سال اخ هاتیمحدود یبرخ جادیباعث ا رانیدر ا یو کمبود منابع آب یاز حد آب در بخش کشاورز شیمصرف ب نیهم

کشور همچون فارس، اصفهان و لرستان نام  یرشمالیغ یهاکشت برنج در استان تیبه ممنوع توانیحوزه شده که به طور نمونه م نیا

 نیاست و در چن ریخرد درگ اسیدر مق یو کشاورز نییپا یورخشک و بهره میاقل همچون یمشکالتکشور با  یبرد. بخش کشاورز

 یالهادر کا ییبه خودکفا دنیرس نیبه شهرها و همچن انییاز مهاجرت روستا یریکشاورزان و جلوگ انیجبران ز یدولتمردان برا ،یطیشرا

در آب و برق،  نیسنگ یهاارانهیمحصوالت، پرداخت  ینیتضم دیخر مچونه یتیحما یهااستیهمچون گندم، برنج و... انواع س یاساس

 نیکه ا ستین یدیترد کرده است. یاتیآن را عمل ریو نظا قیعممهیو ن قیعم یهادادن مجوز چاه مت،یقارزان یبانک التیتسه یاعطا

نجر به م تواندیم یمال یهانهیهز لیعالوه بر تحم ینیتض دیخر استیکرده است. س لیرا به دولت تحم ینیسنگ یهانهیهز هااستیس

تار تعرفه ساخ اگر کشت شود. یالگو تیرعا یبرا زهیآب، واردات قاچاق محصوالت و کاهش انگ ینیرزمیفشار بر منابع ز از،یمازاد بر ن دیتول

 یارتقا دیقابل رقابت نخواهد بود. ما با یغالب محصوالت کشاورز دیشود، تول یدر کشور واقع یآب و انرژ یگذارمتینباشد و اگر ق

 .میتالش کن اریبس قاتیو تحق جیدولت، آموزش و ترو یسازخاک و آب، کوچک یعلم تیریمد وآب  یوربهره

  ادامه خبر  لینک خبر

 مدیریت منابع آب موضوع 

 فاضالب، برق و جهاد کشاورزیپایگاه خبری آب و  منبع 

 41/94/9316 تاریخ خبر 

 

 های آبیاری؛ حلقه گمشده کشاورزی منطقه شمال خوزستانحریم شبکه

جائی که گاهی  ای معمول تبدیل شده است؛ تاشمال خوزستان این روزها به رویه های آبیاریتصرف حریم و محدوده قانونی شبکه

یاری دز رسانی شبکه آببه گزارش پایگاه اطالع .رسدمی آبیاری به عنوان محدوده باغ به فروش هایها و زهکشحریم قانونی کانال

ه ف شده است کای تعریا تاسیسات آبیاری، حریم و محدودهدانند که طبق قانون برای هر کانال، زهکش و یبسیاری از مردم هنوز نمی

زافی صرف رفع های گنه هزینهساال .در این حریم قانونی ممنوع استساز و حتی کشت محصوالت کشاورزی  و هرگونه اسکان، ساخت

ازی بازس شود که اگر این این مقدار هزینه، صرف تعمیر وهای آبیاری دز و کرخه شمالی میهای شبکهها و زهکشتصرف از حریم کانال

 .تحولی شگرف را شاهد خواهیم بودها گردد؛ بدون شک در افزایش تولید محصوالت زراعی، ابنیه آبی و توسعه شبکه

 ادامه خبر لینک خبر

 آبیاری موضوع 

 خبری آب ایرانشبکه  منبع 

 43/94/9316 تاریخ خبر 

 بازگشت به فهرست
  

http://barghab.ir/fa/news/ورشکستگی-آب؟
http://www.wnn.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=29894&mode=thread&order=0&thold=0
http://www.wnn.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=29894&mode=thread&order=0&thold=0
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های برتر بتنی در بیستمین همایش سالیانه ملی ت منابع آب ایران به عنوان پروژهطرح از شرکت مدیری 3انتخاب 

 (ACI)  انجمن بتن آمریکا

  :برگزیده به شرح ذیل استهای بری آب ایران، اسامی طرحه گزارش شبکه خب

میلیون مترمکعب احداث شده است. بدنه  991حجم مخزن  اب که (،ای مازندران)شرکت آب منطقه های جانبی آنسدگلورد و سازه

  .باشد، سرریز آن از نوع آزاد با ثبوت بتنی استمی CFR ای با رویه بتنیاین سد از نوع سنگریزه

، با (RCC) این سد از نوع وزنی از جنس بتن غلطکی (،)شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران گچساران سد و نیروگاه چم شیر

 .باشدیلیون متر مکعب در تراز نرمال میم 3344دار و با حجم مخزن متر و نوع سرریز اصلی اوجی دریچه034متر و طول تاج  914ارتفاع 

دستگاه توربین  3واحد توربین ) 1مگاوات شامل  906و ظرفیت نیروگاهی  متر 931نیروگاه آن نیز با مشخصات روزمینی، هد طراحی 

 .باشدمی %31اوات ساعت در سال با ضریب گیگ 014دستگاه توربین کوچک( با تولید انرژی به میزان  3اصلی و 

ه نیمه چهارم با مخزن چا (ای سیستان و بلوچستان)شرکت آب منطقه 4 برداری از مخزن چاه نیمه شمارههخروجی مستقل بهر

رود. آبگیری و میلیون متر مکعب، بزرگترین مخزن در بین مخازن چاه نیمه بشمار می 144متر و حجم مخزن حدود  34ارتفاع حداکثر 

 کیلومتر انجام می شود.  3به طول  0تخلیه از چاه نیمه چهارم، از طریق یک آبراهه خاکی واقع در داخل مخزن چاه نیمه 

  ادامه خبر  لینک خبر

 سدسازی موضوع 

 خبری آب ایران شبکه منبع 

 94/94/16  تاریخ خبر      

 

 یسد دز با ادامه روند خشکسال اچهیآب در یمترمکعب اردیلیم کیکاهش 
 زود:اف میسد دز مواجه هست اچهیآب به در یامسال با کاهش ورود نکهیا انیبا ب، امور آب شمالغرب خوزستان سیرئ ،انیسجاد دمحمدیس

 نکهیا انیبا ب یو .میداشته باش طیشرا نیمواجهه با ا یبرا یشتریب یآمادگ دیصورت گرفته با ینیبشیو پ یخشکسال طیبا توجه به شرا

سال ام زیپائ یآب به مخازن سد دز تا انتها یآورد حجم ورود زانیهم ادامه دارد گفت: م ندهیسال آ انیتا پا یخشکسال ینیبشیطبق پ

درصد انحراف و کاهش  31 یمتر مکعب بوده منف ونیلیم 633موقع که  نیمتر مکعب بوده که نسبت به سال گذشته هم ونیلیم 000

 نکهیبا توجه به ا افزود: یو دهد.یدرصد کاهش را نشان م 13متر مکعب بوده  ونیلیم 133سال گذشته که  04و نسبت به  شتهمنابع دا

 کنند. اقدام به کشت یشتریب ریو تدب تیموجود آگاه کرد تا با درا تیکشاورزان را از وضع دیاست لذا با یشهرستان کشاورز کیدزفول 

 پارسال شود.یم نیمدرن تام یاریرودخانه دز و شبکه آب، و چاه ینیرزمیز یهاهرستان دزفول از محل آبش یمزارع کشاورز ازیآب مورد ن

ده امکان انجام ش ینیبشیکم و پ یبارندگ طیو شرا یفعل تیدر وضع یبود ول نیشهرستان قابل تام نیا یدرصد آب بخش کشاورز 944

ان را نش یدر حوزه دز تداوم خشکسال یاستاندارد بارش یهاطبق شاخص تیوضع نیو ا ستین یبخش کشاورز ازیکل آب موردن نیتام

 دهد.یم

 ادامه خبر لینک خبر
 خشکسالی موضوع 

 پایگاه خبری آب و فاضالب، برق و جهاد کشاورزی منبع 

  40/94/9316 تاریخ خبر 
 بازگشت به فهرست

http://www.wnn.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=29998&mode=thread&order=0&thold=0
http://www.wnn.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=29998&mode=thread&order=0&thold=0
http://barghab.ir/fa/news/کاهش-یک-میلیارد-مترمکعبی-آب-دریاچه-سد-دز-با-ادامه-روند-خشکسالی
http://barghab.ir/fa/news/کاهش-یک-میلیارد-مترمکعبی-آب-دریاچه-سد-دز-با-ادامه-روند-خشکسالی


             
            مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب   

6 
   

 

6931دی  | بیست و پنج شماره |محیط زیست  بولتن آب و  
 

 مهم ترین اخبار کوتاه داخلی
 (6131 دی 1) تامین آب شرب تمام شهرهای استان مرکزی از منابع آبهای سطحی تا پایان برنامه ششم توسعه

شرکت آب منطقه  شرب تم      ی مرکزی گفت: بهامدیر عامل  ضریب اطمینان، تامین آب  شت از منابع آب زیرزمینی و باال بردن  م امنظور کاهش بردا

: با اجرای رینگ جنوبی خط انتقال آب سد کمال صالح ای افزودمهندس آمره .های سطحی در دستور کار قرار داردشهرهای استان از محل منابع آب

سال آینده اجرا خواهد شد     مدیر عامل  .تمام مناطق شهر اراک به شبکه آبرسانی از مخزن سد کمال صالح متصل خواهند شد         در شهر اراک که از 

شازند، امکان تامین         شرکت آب منطقه  ستان  شهر صالح به اراک از  سد کمال  شان کرد: با توجه به عبور خط انتقال آب  ای مرکزی همچنین خاطر ن

 .نی شده است که در صورت اعالم نیاز و تصویب اعتبارات ویژه به مرحله اجرا در خواهد آمدبیند و هندودر نیز در این مسیر پیشآب شرب شهر شاز

 (6131 دی 1) رسید میلیون متر مکعب 11حجم مخزن ذخیره آب سد اکباتان به 

شرکت آب منطقه      ست  سد اکباتان به  سرپر سیده که معا  344میلیون و  99ای همدان گفت: حجم ذخیره آب در مخزن   33دل هزار متر مکعب ر

گذشته،  ستوده ادامه داد: این در حالی است که استان همدان به طور میانگین در مدت زمان مشابه سال آبی      . دهددرصد حجم مخزن را تشکیل می  

ست که   1/13 سال گذشته و به میزان       33میلی متر بارش را تجربه کرده ا شان می  درصد ن  69درصد نسبت به   .دهدسبت به بلند مدت کاهش را ن

ستند و در زمان بارش و        صلی ه سد اکباتان ف سد را می   ستوده گفت: دو رودخانه تامین کننده  صول غیر زراعی آب مخزن   وی .توانند تامین کنندف

درصررد منابع آب  14ن بیش از اسررتان همدا .لیتر در ثانیه آب به جهت مصرررف شرررب از سررد برداشررت می شررود  164ادامه داد: اکنون به میزان 

ستفاده می  صرف بیش از    تجدیدپذیر خود را ا شاورزی با م ستان به خود         14کند و بخش ک صرف آب را در ا شترین میزان م صد از منابع آبی، بی در

 .است اختصاص داده

 (6131 دی 3) منتشر شد "بازرسی تفصیلی سدهای خاکی"کتاب 

ایمان شعار، دکتر نیما اکبری پایدار، مهندس جهانگیر حبیبی   های مهندسی آب و با اهتمام آقایان دکتر فرهاد  ظر به اهمیت مستندسازی در طرح  ن

برداری از سررردهای مخزنی جدیداالحداث و امکان آبگیری و بهره ،و مهندس آرش اخوان ماسررروله، تجربیات حاصرررل از بازدیدهای کمیته بررسررری

 منتشر شد. "بازرسی تفصیلی سدهای خاکی"برداری از سدها، در قالب کتاب بهره

 (6131 دی 5) کمیته مشورتی کنوانسیون رامسر بین کشورهای ایران و عراق تشکیل شد

ر ایران و وبه صورت دو جانبه بین دو کش  « النهرینهای بینتوسعه پایدار تاالب ت در حفاظت و مشارک »کمیته مشورتی کنوانسیون رامسر با موضوع     

های جامع منابع آب عاون مطالعات پایه و طرحم .ها تشررکیل شرردلی فعال در زمینه حفاظت از تاالبالملها و نهادهای بینعراق، با حضررور سررازمان

ستان    شاره به  سازمان آب و برق خوز ستم   فاظت از تاالباهمیت روز افزون ح با ا سی ساس و تاثیر ها به عنوان اکو گذار در منطقه، از برگزاری های ح

زیست، اساتید دانشگاهی، نماینده کمیته    مرکز احیاء تاالب ها، وزارت محیطجلسات مذکور با حضور نمایندگان کشور عراق شامل وزارت منابع آب،     

سر         سیون رام سر و نماینده کنوان سیون رام شورتی کنوان شامل      UNEP ،UNDP ،UNAMI در ایران، نمایندگانم شور ایران  و نمایندگان ک

زیست خوزستان، در دو بخش، در کشور عراق و زیست کشور و اداره حفاظت محیطبرق خوزستان، سازمان حفاظت محیط وزارت نیرو، سازمان آب و

 .ایران خبر داد
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های اصلی مدیریت آب در  های زیرزمینی چالشا و وضعیت آب های هرمزگان ؛ تصرف حریم رودخانه مدیر عامل آب منطقه

 (6131 دی 5) استان

دهند را تشکیل می  زمینی ماها منابع آب زیرحلقه چاه داریم که به همراه قناتهزار  33امروز ما در استان  : تای هرمزگان گفهمنطقدیر عامل آب م

صنعت و چه      11و در کشور امروز   شرب چه در  شود اما این آمار  تامین میزمینی در کشاورزی از طریق منابع آب زیر درصد از نیازهای آبی چه در 

های کنیم و در این بین سررهم آبمان را از منابع زیرزمینی برداشررت میدرصررد از نیاز های آبی 11سررت و ما ان هرمزگان به کلی متفاوت ادر اسررت

شیرین     94سطحی   سهم  شد درصد می  1سازی آب دریا  درصد و  سال   وی  .با شد: در  هزار حلقه چاه بود اما  1های ما کمتر از چاه تعداد 19یادآور 

 .اند ی منابع آب زیرزمینی شرررده ریم که باعث از بین رفتن و تخلیه    هزار حلقه چاه دا   33ها افزایش پیدا کرده و ما در اسرررتان     ن چاه تعداد ای امروز 

 عمها باعث تغییر رنگ و بو و طتوجهیکیفی در آب نیز هسررتیم و برخی بی دکتر مالیی گفت: امروز عالوه بر تغییر کمی میزان آب شرراهد تغییرات

 .ها و امراض استزیرا آب ناسالم ناشی تمام بیماریساز است برخی مناطق شده است که بسیار خطرکیفیت آب در 

 (6131 دی 6) ای زنجان برگزار شدکشوری شکست سد در شرکت آب منطقه وکارگاه آموزشی انتقال تجارب جهانی 

بمناسبت پنجم دیماه روز ایمنی در برابر زلزله و کاهش اثرات بالیای طبیعی، کارگاه آموزشی    ای زنجان،گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه به 

سان ذیربط در حوزه         شنا ضور مدیران و کار ست با ح شک ستان زنجان از  انتقال تجارب  سدهای ا سعه و  های طرح ومعاونت مدیریت   برداری وبهره تو

از عملکرد و تخصص در  و گزارشی   در محل سالن جلسات شهید خلیفه این شرکت برگزار شد        HSEپدافند غیرعامل و کارگروه مدیریت بحران و

 ارائه شد. های مربوطهریزی برای مدیریت بحرانبرنامه زمینه مدلسازی شکست سد و

 (6131 دی 6) نامه اولیه نیروگاه شناور خورشیدی بر روی دریاچه سد طرقامضای تفاهم

شید تفاهم شرکت   ی بر نامه اولیه احداث نیروگاه خور سد طرق بین  ش های آب منطقهروی دریاچه  ضور مدیران عامل این  ای و توزیع برق م هد با ح

وی گفت:  ای خراسان رض  ، مدیر عامل شرکت آب منطقه "جعفریمحمدحسین  " .ای خراسان به امضا رسید   ها و مدیرعامل شرکت برق منطقه شرکت 

های گرانیتی اطراف دریاچه جذابیت طبیعی بر محیط بخشیده  تار دو قوسی سد و سنگ   چرا که ساخ  انداز سد و دریاچه طرق بسیار زیبا است،   چشم 

ست؛ و قرار گرفتن نیر  شیدی در کنار مزیت  ا شناور خور سالم بر وگاه  شگری این منطقه نیز می  های باالی تولید انرژی  گیری بهره .افزایدظرفیت گرد

 .باشدست از مزایای این طرح میزیخیر آب سد و سازگار بودن با محیطتب، کاهش  2Co های آبی، عدم انتشار گازاز سطوح و پهنه

 (6131 دی 1) ی و آتی نیستپتانسیل آب استان پاسخگوی نیاز فعل ای گلستان:مدیرعامل شرکت آب منطقه

 های مختلف مصرف، اقتصادی نبودن  باال بودن هدر رفت آب در بخش ،ل آب استان برای نیاز فعلی و آتی مهندس علی نظری پاسخگو نبودن پتانسی  

ستان و    شاورزی ا شاورزی با توجه به ق  ک شده آب را از جمله چالش پایین بودن ارزش افزوده آب در ک ستان عنوان کرد های آب یمت تمام  مدیر  .ا

ستان گلستان به مدت حدود    عامل شرکت آب منطقه  ستان افزود: ا ست و چشمه      سال  0ای ا ها ها کم آب شده و رودخانه درگیر پدیده خشکسالی ا

به  مردم نسرربت برداری از آب، توجه دادن بههمکاری همه جانبه مردم در بهره .اند و سررطح آب زیرزمینی افت کرده اسررتبصررورت فصررلی در آمده

شو      ،پدیده خشکسالی و تغییر اقلیم   شت غیرمجاز آب، ت شرعی در بردا شکال  ت یق مردم به عدم کشت محصوال  تبیین جایگاه آب به عنوان انفال و ا

حفظ و های کشرراورزی، صررنعت، شرررب از جمله انتظارات ماسررت تا بتوانیم در  بخشمصرررف بهینه آب در  جلوگیری از آلودگی منابع آب، ،برپرآب

  .نگهداری از منابع آبی استان موثرتر باشیم
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 (6131 دی 11) پژوهشگر برتر بخش آب کشور انتخاب شد

شرکت مدیریت منابع آب ایران،  ا سوی  ستان    ز  سازمان آب و برق خوز شد   "آرش برجسته "همکار   شآر .به عنوان پژوهشگر برتر بخش آب معرفی 

 .برداری سدها مشغول به خدمت استبع قرضه، در معاونت توسعه و بهرهشناسی و منابرجسته، با عنوان رئیس گروه زمین

 (6131 دی 11) چای با مدیریت بهم پیوسته حوضه آبریزحیات دوباره رودخانه قره

شرکت آب منطقه  سئولین  مدیرعامل  ض     ای مرکزی گفت: با همکاری مردم و م سطح حو شرکت در  های ه آبریز و روانابو با اقدامات مدیریتی این 

ستان، رودخانه قره هبارندگیسابقه  کاهش بیرغم سطحی و علی  با همکاری  در اولین اقدام: ای ادامه دادآمره .چای جان دوباره گرفتای پاییزی در ا

صول غیر   فرماندار شاورزان مناطق در ف شت، دریچه   زراعی که نیاز به ان و ک ضی و باغات وجود ندا سر دهنه آبیاری ارا ضه  ها و  های انهار واقع در حو

وی  .های شازند، خنداب و کمیجان تا تفرش مسدود و در نتیجه جریان آب در رودخانه به خوبی مدیریت شده است     چای شامل شهرستان   آبریز قره

چای بود که به جریان سریع آب کمک  اقدام در مورد الیروبی مسیر رودخانه قره ای مرکزی گفت: دومین اقدام مهم و موثر توسط شرکت آب منطقه  

  .شایانی کرده است

 (6131 دی 11) اصالح روند مصرف آب یبرا روین ریوز شنهادیپ

کاال نه  نیا متیآب باشد؛ چرا که ق  متیق یساز یواقع دیدولت با تیکرده که اولو انیب نیچن نیموضع خود را ا با قیمت آب در رابطه  زین روین ریوز

سال   سال  9310در   آب هنکیبه فروش برسد و با توجه به ا  یواقع متیباالتر از ق ییکه کاال نیا یعنی یگران نخواهد شد؛ چون گران  ندهیآ یهاو در 

 تمام شده آب و برق و  متیبا اشاره به لزوم کاهش ق  یو .معناست یدو کاال ب نیا یمفهوم برا نیتمام شده خود دارند، ا  متیتا ق یادیو برق فاصله ز 

شترکان در  صله ب   شود، یم افتیآنچه از م ضر فا س  نیا نیاظهار کرد: در حال حا ست و با  ادیز اریدو مقوله ب ش  دیا  یوربه ط م؛یبه دنبال کاهش آن با

ص  متیق یو به عبارت افتهیتمام شده کاهش   متیق یبه شکل محسوس    دیاکه ب  نیه امعناست ک  نیبد نیادامه داد: ا انیاردکان شود.  الحآب و برق ا

شد اما ق  صالح م  هامتیدو کاال گران نخواهد  شکل پا  رویکه وزارت ن یبه نوع شود؛ یا شترکان قرار  اریو در اخت نیتام داریبتواند آب و برق را به   م

 .میمشترکان قرار ده اریدر اخت رادو کاال  نیهمچنان ا میبتوان م،یروبرو شد یگذارهیبا کاهش سرما یدهد تا اگر زمان

 (6131 دی 11) در مصرف آب یتریل ونیلیم311 ییجوصرفه

 ونیلیم 063و  اردیلیم کی، 16آذرماه  انیتا پا 9311سررال  رماهی)سرراتبا( از ترانیا یانرژ یورو بهره ریدپذیتجد یهایاعالم سررازمان انرژ براسرراس

 نیا براساس  ساعت بوده است.   لوواتیک ونیلیم 14سهم آذرماه امسال برابر با    انیم نیشده که از ا  دیتول یانرژ ریدپذیساعت از منابع تجد  لوواتیک

سته چ  ریدپذیتجد یهایبرق از محل انرژ دیتول زانیم نیگزارش ا شار گازها  390و  ونیلیم کیحدود  یزیتوان بکاهد که  یاگلخانه یهزار تن از انت

 یهاآب در سال  یتریل ونیلیم 311نو باعث کاهش  یهایانرژ دیتول زانیم نیاست، ا  یگفتن هزار تن بوده است.  31حدود  یسهم آذرماه سال جار  

 است. تریل ونیلیم 99حدود  ییشده است که سهم آذرماه به تنها ریاخ

 (6131 دی 11) ردیدر دستور کار قرار گ رشربیمصارف غ یاستفاده از آب باران برا

ا استان گفت: ب یسازمان نظام مهندس سیبا رئ داریدر د یرحمت یشرکت آب و فاضالب استان گلستان، مهندس محمدهاد    یه گزارش روابط عمومب

آب  هیتغذ کردیآب باران با رو یسرراز رهیو ذخ یآورجمع ینیبشی، پ"یآب شررهر یسرراز نهیتوسررعه و به"قانون  یینامه اجرا نییتوجه به ابالغ آ

ستفاده از آن در مصارف غ   ینیرزمیز ش  یمانند شستشو    رشرب یو ا  یو .دریدر دستور کار شرکت قرار گ   یسبز خانگ  یفضا  یاریو آب اطیو ح نیما

شان کرد: با پ  ستفاده مجدد از آب باران عالوه بر تغذ  ستم یس  ینیب شیخاطرن ضالب و همچن   بااز ورود روان ینیرزمیز یهاآب هیا شبکه فا  نیها به 

  تالیتسه یشده سازمان نظام مهندس شنهادیطرح، پ نیدر ا نیمشارکت مشترک یبرا . همچنینشودیم یریخانه جلوگهیبروز مشکل در تصف

 

http://www.wnn.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=30003&mode=thread&order=0&thold=0
http://www.wnn.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=29992&mode=thread&order=0&thold=0
http://www.wnn.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=29992&mode=thread&order=0&thold=0
http://www.wnn.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=29992&mode=thread&order=0&thold=0
http://barghab.ir/fa/news/پیشنهاد-وزیر-نیرو-برای-اصلاح-روند-مصرف-آب
http://barghab.ir/fa/news/صرفه%E2%80%8Cجویی-۳۸۸میلیون-لیتری-در-مصرف-آب
http://barghab.ir/fa/news/استفاده-از-آب-باران-برای-مصارف-غیرشرب-در-دستور-کار-قرار-گیرد
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 .ردیو سازندگان درنظر گ نیمالک یبرا یاژهیو

 (6131 دی 14) نصب شد یبار در استان خراسان شمال نیاول یکنتور هوشمند آب برا 511

حظه حظه به لامکان قرائت کنتور ل ستم یس  نیاظهار کرد: در ا یساق  نیغالمحس استان خراسان شمالی،     شرکت  نیشرکت آب و فاضالب ا   رعاملیمد

قبض  یترکو اگر مش  میداشته باش   زین را فشار  تیریمد میتوانیو م ست یکنتور به درب منازل ن یبه حضور قار  ازیاست و ن  ریپذاز مرکز کنترل امکان

افزود: پس از قرائت کنتور اطالعات قبض   یسرراق مهندس قطع اقدام کرد. رو اخطا امکینسرربت به ارسررال پ  توانیخود را پرداخت نکرده باشررد م

صرف  صورت پ    یم ستر تلفن همراه به  سال م    امکیدر ب شترک ار ستر برا  شرفته یمدل پ نیکه با انجام ا شود یبه م در   یاتخدم یشرکتها  گرید یب

 یاستا برا ر نیکرد: در هم حیدارد، تصر  یهنگفت نهیهوشند هز  ینصب کنتورها  نکهیبا اشاره به ا  یو .شود یفراهم م ایاش  نترنتیاستفاده از ا  یراستا 

 .ستیموجود ن یکنتورها ضیبه تعو ازین و شوندیم لیتبد تالیجیبه کنتور د نصب و یریموجود قرائت تصو یکنتورها

 (6131 دی 11) زد؟یریخزر م یایبدون استفاده به در هایآبه شرب تهرانچقدر از حق

رخوردار ب ینامطلوب اریبس تیاستان از وضع نیا یسدها گریآب شرب استان تهران است نسبت به د  نیتأم یسد اصل   1از  یکیکه الر سد   یآب ریذخا

ست  صد از مخزن   0تنها  کهیطور به ا ست.    رهیسد آب ذخ  نیا یمترمکعب ونیلیم 164در سال  یاشرکت آب منطقه  شده ا ست که    یتهران چند ا

 مواجه شد. یاریبس یرهایپروژه با تأخ نیا یسد، اجرا نیسد الر در دست دارد که با وجود فرار گسترده آب از مخزن ا یبخشبا عنوان عالج یاپروژه

مترمکعب است که از  ونیلیم 314طرح گفت: آورد ساالنه سد الر  نیا یتهران در خصوص اجرا یاشرکت آب منطقه رعاملیمد یاریمحمدرضا بخت 

ست که برا  ونیلیم 914مترمکعب حق آبه مازندران و  ونیلیم 944رقم  نیا شرب تهران با  نیتأم یمترمکعب حق آبه تهران ا شود.    دیآب  ستفاده   ا

 دیکه با یمترمکعب آب ونیلیم 914فرار آب از سد الر،  لیکنند، اما به دل یمترمکعب حق آبه خود استفاده م ونیلیم 944ها از  یافزود: مازندران یو

 شود.یخزر م یایآب شرب تهران شود، بدون استفاده هدر رفته و وارد در نیسد صرف تأم نیا ریدر هر سال از ذخا

 (6131 دی 11) متر استیسانت 01ی در حوضه دریاچه ارومیه های زیرزمینیزان افت آبم

سازمان زمین   مدیر پروژه آب ستی در  ستگذاری و حکمرانی در تبریز            های کار سیا شی دوروزه  شور در کارگاه آموز سی ک شاره به آب شنا های با ا

ضه دریاچه ارومیه گفت: در حدود زیر سمت      64 زمینی حو ضه آبریز را ق صد این حو شکیل می در شانه فقر آب های غیرکربناته ت های دهد که خود ن

ست  سلی با بیان اینکه یکی از ظرفیت م .زیرزمینی ا شور ما آبخوان ر ست، گفت:   های ک ستی ا ض     0های کار ساحت حو صد م ه آبریز دریاچه ارومیه در

س   صطالح فنی به   ت.کارستی ا شان کرد: در ا سنگ  وی خاطرن  .ودش ه )آهک و دولومیت( کارست گفته می های کربناتپدیده خوردگی و انحالل توده 

ضه دریاچه ارومیه را   های زیرزمینی دروی میزان افت آب شان کرد: از نظر تعداد چاه متر اعالم و خاسانتی  04حو شرقی    طرن شور، آذربایجان  های ک

 .در رده هفتم و آذربایجان غربی در رده سوم قرار دارد

 (6131 دی 11)ه آموزشی سیاستگذاری و حکمرانی آب با همکاری ایران و استرالیا برگزار شد کارگا

شی دو  سترالیا            کارگاه آموز صان حوزه آب ایران و ا ص ضور متخ ستگذاری و حکمرانی آب با ح سیا ای آذربایجان هشرکت آب منطق به میزبانی روزه 

شد    سترالیا      .شرقی برگزار  ستگذاری آب ا سیا شت: دولت باید با       رئیس تیم  ست از آب اظهار دا سیا صاد و  در این کارگاه با تأکید بر تأثیرپذیری اقت

ستراتژی    ساخت و ا صی واگذار کند، تا در این میان با ن    ایجاد زیر صو صنایع و خدمات را به بخش خ ستقل و ارائه  های الزم، مدیریت آب در  ظارت م

ویل فارگز گفت: ما هم در اسرترالیا با چالش کشراورزی وسریع با     .ممکن، حفظ و نگهداری شرود طرفانه، منابع آبی به بهترین شرکل  های بیگزارش

شاور  ست انجام زی را همراه با حفظ منابع و محیطمنابع آبی محدود مواجهیم، اما ک دهیم،زیرا که یکی بدون دیگری ارزش ندارد، از این رو در می زی

 .شود که بیشترین بهره وری در کشاورزی و کمترین تخریب در محیط زیست اتفاق بیفتده میای از آن استفادهدایت راهبردی آب، به گونه

 

http://barghab.ir/fa/news/۵۰۰-کنتور-هوشمند-آب-برای-اولین-بار-در-استان-خراسان-شمالی-نصب-شد
http://barghab.ir/fa/news/چقدر-از-حق%E2%80%8Cآبه-شرب-تهرانی%E2%80%8Cها-بدون-استفاده-به-دریای-خزر-می%E2%80%8Cریزد؟
http://www.wnn.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=30122&mode=thread&order=0&thold=0
http://www.wnn.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=30119&mode=thread&order=0&thold=0
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 (6131 دی 11) آب در شازند ییزداگند یبرا یدیخورش یاستفاده از انرژ

صب تعداد        ریمد شازند از ن ستان  شهر ش  6امور آبفار  ستاها  ییزداگند یهاستم یس  ازیمورد ن یانرژ نیتام یبرا یدیپنل خور  نیا یآب ژاول در رو

آب ژاول  یقیتزر یهاکلرزن یراه انداز یرابطه افزود: برا نیدر ا یطاهر دیحم یشرررکت آبفار مرکز یگزارش روابط عموم به شررهرسررتان خبر داد.

 یدیخورش  یهاادامه داد : با نصب پنل  ی. ومیمواجه هست  یبا مشکالت  یبرق گاه نیتام یبه برق بوده که برا ازیها نآب در چشمه  ییزدادجهت گن

سهولت انجام م  ییزداستم گند یس  ازیمورد ن یانرژ شازند     ری. مدردیپذیانجام م یشتر یآب با دقت ب ییو گندزدا ردیپذیبه  ستان  شهر با  امور آبفار 

بالغ بر  یا نهیشررهرسررتان با هز نیا ری، فاقرلو ، سررارجلو و خلج مالم ی، چالهما ، خنادرسررفل ریمالم یدر روسررتاها یدیخورشرر یهاپنل نکهیا انیب

 شهرستان خبر داد. نیا یروستاها ریدر سا کینزد یاندهیدر آ هاستمیس نیعدد از ا 30شد از نصب  ینصب و راه انداز الیر ونیلیم934

 (6131 دی 11) در جهان کدام کشور است؟ یمصرف کننده آب و انرژ نیبدتر

و  صنعت آب  یحل مشکالت فرارو  یمردم نهاد برا یهااز مشارکت سازمان   رویوزارت ن، المللنیدر امور ب روین ریقائم مقام وز یدائم رضا یعلبه گفته 

ها آن یداریدرسررت جهت پا یزیرمنابع و برنامه نیکاهش هدر رفت ا یو مشررارکت مردم برا عیصررنا نیدر ا نهیدر حوزه مصرررف به ژهیبرق به و

ستقبال م  سئول افزود: با  نیا .کندیا شارکت اجتماع    دیمقام م شت که م شور و حرکت   یاجتماع هیسرما  شیافزاساز   نهیزم تواندیم یتوجه دا در ک

م امر را ه نیو ا میرویدر جهان به شمار م  یمصرف کنندگان آب و انرژ  نیشود. متاسفانه ما در حال حاضر جزء بدتر    داریبه سمت توسعه پا   عتریسر 

مشاهده کرد که  یتا سه برابر متوسط جهان یبخش تا شدت مصرف انرژ نیو هدررفت آب در ا یمحصوالت کشاورز یدرصد 34 زیدر دور ر توانیم

 .مییآ قیحوزه فا نیرو در ا شیبر مشکالت پ میمردم نهاد بتوان یهابا مشارکت گسترده سازمان میدواریام

 (6131 دی 13) شودیم یکشاورز یهانیآب رودخانه کارون مانع پمپاژ آب به زم یدب دیکاهش شد

 یکشرراورز یهانیهزار هکتار از زم 90رودخانه کارون، گفت: حدود  یدب دیبا اشرراره به کاهش شررد یاسررالم یمردم اهواز در مجلس شررورا ندهینما

ستان باو   ست که حت  نییپا یرودخانه به حد یگفت: دب یو .وجود ندارد هانیزم نیا یاریآب یبرا یکشت رفته اما آب  ریز یشهر توسط   توانینم یا

که مقرر شررد از  میو اسررتاندار خوزسررتان داشررت  یکه با معاونت وزارت جهاد کشرراورز ییهااظهار کرد: تماس یو پمپاژ آب رودخانه را منتقل کرد.

خود را  یکشررت و زراعت زندگ قیمنطقه از طر نیاغلب مردم ا نکهیا انیب بااظم نسررب جواد ک شررود. یآب رهاسرراز یباالدسررت سررد گتوند مقدار

 را به دنبال دارد. یادیز یاجتماع یهامردم منطقه بحران یکشاورز یهانیزم یو نابود یآبیطور حتم بگفت: به گذرانند،یم

 (6131 دی 14) فیساخت محققان دانشگاه شر« سامانه خودکار انتقال آب»با  یآبحل بحران کم

اظهار  یو کنترل از راه دور شبکه انتقال آب کشاورز   نگیتوریمان ون،یدر خصوص سامانه اتوماس    فیشر  یاستاد دانشگاه صنعت    ،یفرهاد رضا یدکتر عل

 یشاورز ک یاریسامانه با توجه به مشخصات خاص شبکه آب     نیو کنترل از راه دور )اسکادا( ا  نگیتوریو نرم افزار مان یسخت افزار کنترل  یراحط کرد:

ن یسررامانه خودکار انتقال آب، با عقد قرارداد با سررازمان آب و برق خوزسررتان، ا  یبه دانش بوم یابیو بعد از دسررت میانجام داد تیکشررور را با موفق

 وی .میسامانه خودکار اجرا کرد  لوتیبعنوان پا 1D-2W-1CH-2Wکانال  یمیتنظ یهاسازه  یدستاورد را در استان خوزستان جهت خودکارساز    

ده متمرکز ش  "یسد ساز  "و بطور خالصه بر   "عرضه  ای نیتام" تیریب، بر مدمنابع آ تیریمد نهیکشور در زم  یهاتیشد: تاکنون عمده فعال  ادآوری

ست. اما آنچه که در مد  ست،       تیریا شده ا شور مغفول واقع  ضا )ن    نیتعادل ب یبرقرار"منابع آب ک ضه و تقا ست که عدم   "برداران(بهره یآب ازیعر ا

 یاورزکش  یاریشبکه آب  یو خودکارساز  ونیبا اتوماس  جهیکشور شده است. در نت    یکشاورز  یاریراندمان شبکه آب  ریتوازن آن، موجب کاهش چشمگ 

 .شودیممنابع آب کشور پر  تیریحلقه مفقوده در مد نیا شود،یعرضه و تقاضا م نیب یاتعادل لحظه یکه موجب برقرار

 بازگشت به فهرست
 

 

http://barghab.ir/fa/news/استفاده-از-انرژی-خورشیدی-برای-گند-زدایی-آب-در-شازند
http://barghab.ir/fa/news/بدترین-مصرف-کننده-آب-و-انرژی-در-جهان-کدام-کشور-است؟
http://barghab.ir/fa/news/کاهش-شدید-دبی-آب-رودخانه-کارون-مانع-پمپاژ-آب-به-زمین%E2%80%8Cهای-کشاورزی-می-شود
http://barghab.ir/fa/news/حل-بحران-کم%E2%80%8Cآبی-با-
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 در آب را از بین ببردتواند سرب موجود ای که میشناسایی خزه
شمند  شده      ژاپنی اندان سایی نوعی خزه  شنا شکل موثری مقادیر باال اند که میموفق به  سرب را جذب کرده و گزینه خوبی   یتواند به 

 .برای از بین بردن آلودگی آب و خاک آلوده باشد

سرب دغدغه   آلوده هایآب ست   جدیبه  ست محیط زی . از طرف دیگر،  ا

شکل   سایر فلزا    حذف معمول برای هایشروم سنگین از آب  سرب یا  ت 

ند. هستانرژی  یهای فسیلی و حجم باالنیازمند مصرف سوختاینست که 

های معمول اسررت که از گیاهان  روشرری جایگزین برای روش 9گیاه پاالیی

به فلزات سنگین   آلوده هایپاکسازی زیستی خاک یا آب  برای فتوسنتزی  

 .شودمی استفاده

ساس متد   RIKEN محققان مرکز ستفاده    گیاه پاالییژاپن برا شروع به ا  ،

دنررد؛ این خزه برره رشررررد خوب در     کر  F. hygrometrica از خزه 

 .به فلزاتی نظیر مس، روی و سرب معروف است آلوده هایمکان

ما دریافتیم این “گوید: باره میرپرست تیم تحقیق، دراین میسائو ایتوگا، س  

بدین معناست که پروتونما  ارزشمنداین توانایی »به گفته وی، . ”به جاذب عالی سرب تبدیل شود *واند در مرحله رشد پروتونماتخزه می

 «.های معادن و صنایع شیمیایی باشدکننده عالی فاضالبتواند پاکخزه می

فلز مختلف آماده کرده و   91های متفاوت های با غلظتجذب سرررب، ابتدا تیم تحقیق محلول به منظور پی بردن به این توانایی خزه در

 .قرار داد F. hygrometrica آنها را در معرض پروتونما

 .شان سرب جذب کرده بودنددرصد وزن خشک 00های خزه بالغ بر عت، آنالیز محققان نشان داد سلولسا 33بعد از گذشت 

شان می  س    F. hygrometrica دهداین یافته ها ن ستی  سرب از محلول یک ماده زی ست که می ودمند برای بازیابی  تواند در های آبی ا

 .داشته باشد زیست نقش موثریحفظ محیط
. بنابراین یک پروتونما  رویندهای برگدار میهایی وجود دارد که از آنها شرراخهآیند. روی پروتونما جوانهخزه کامل از پروتونما بوجود می*

 .که از رشد یک هاگ به وجود آمده است ممکن است چندین شاخه خزه ایجاد کند

 
 

    
   ادامه خبر                لینک خبر

   تصفیه آب موضوع 

   https://www.sciencedaily.com منبع 

   2018/01/17 خبر تاریخ 

 بازگشت به فهرست

 

 

 

  

                                                   
1 phytoremediation 

https://khabarban.com/16831089/%D8%AE%D8%B2%D9%87_%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D9%87_%D8%B3%D8%B1%D8%A8_%D8%A2%D8%A8_%D8%B1%D8%A7_%D8%A7%D8%B2_%D8%A8%DB%8C%D9%86_%D9%85%DB%8C%D8%A8%D8%B1%D8%AF
https://khabarban.com/16831089/%D8%AE%D8%B2%D9%87_%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D9%87_%D8%B3%D8%B1%D8%A8_%D8%A2%D8%A8_%D8%B1%D8%A7_%D8%A7%D8%B2_%D8%A8%DB%8C%D9%86_%D9%85%DB%8C%D8%A8%D8%B1%D8%AF
https://khabarban.com/16831089/%D8%AE%D8%B2%D9%87_%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D9%87_%D8%B3%D8%B1%D8%A8_%D8%A2%D8%A8_%D8%B1%D8%A7_%D8%A7%D8%B2_%D8%A8%DB%8C%D9%86_%D9%85%DB%8C%D8%A8%D8%B1%D8%AF
https://khabarban.com/16831089/%D8%AE%D8%B2%D9%87_%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D9%87_%D8%B3%D8%B1%D8%A8_%D8%A2%D8%A8_%D8%B1%D8%A7_%D8%A7%D8%B2_%D8%A8%DB%8C%D9%86_%D9%85%DB%8C%D8%A8%D8%B1%D8%AF
https://khabarban.com/16831089/%D8%AE%D8%B2%D9%87_%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D9%87_%D8%B3%D8%B1%D8%A8_%D8%A2%D8%A8_%D8%B1%D8%A7_%D8%A7%D8%B2_%D8%A8%DB%8C%D9%86_%D9%85%DB%8C%D8%A8%D8%B1%D8%AF
https://khabarban.com/16831089/%D8%AE%D8%B2%D9%87_%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D9%87_%D8%B3%D8%B1%D8%A8_%D8%A2%D8%A8_%D8%B1%D8%A7_%D8%A7%D8%B2_%D8%A8%DB%8C%D9%86_%D9%85%DB%8C%D8%A8%D8%B1%D8%AF
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/01/180117131134.htm
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 جویی آب در کالیفرنیااثرات مثبت صرفه

شده   صرف آب  اقدامات انجام  صرفه  عالوه بر اینکهکالیفرنیا، در جهت کاهش میزان م سبب      باعث  شده،  صرف آب  کاهش  جویی در م

 به دنبال خشکسالی شده است.نیز ( و مصرف انرژی GHGای )انتشار گازهای گلخانه

باعث از بین رفتن          0 یا که  له در کالیفرن  00/3هکتار زمین و هزینه    391304سرررا

شده بود، اقداماتی ب    39444و از بین رفتن میلیارد دالری  صرف  رشغل  ای کاهش م

 :یالت در حال انجام است که عبارتند ازدرصد در این ا 31آب به میزان 

شکیل   -9 صرفه   »ت ضربت  شترکین  با « جویی آب )پلیس آب(واحد  هدف آموزش م

جویی در مصرررف آن و همچنین نظارت بر روند نسرربت به اهمیت آب و نحوه صرررفه

 اجرای مصوبات محدود کننده مصرف آب توسط مشترکین

دالر )مشرترکینی که بیش از حد مجاز از آب برای مصرارفی مانند آبیاری    144افزایش جریمه روزانه مشرترکین پرمصررف تا سرقف     -3

 (کنندیا شستن خودروهای خود استفاده میوی منازل فضای سبز جل

نى که مقاومت  سررازی و همچنین جایگزین کردن چمن با گیاها ک برای زیباهای خشررنصررب چمن مصررنوعی و رنگ کردن چمن  -3

 آبى دارندبیشترى در مقابل کم

 ایجاد محدودیت و اصالح شیوه آبیاری بخش کشاورزی -0

شگاه دیویس کالیفرنیا دریافتند   سیدن به هدف کاهش آب به میزان  محققان دان شد ولی    31اگرچه ر صد کامال محقق ن  یکدر طول  در

 گذاشت. یطیمح یستاهداف ز یگربر د یاثرات مثبت شد که یرهگالن آب ذخ یلیونم 130،444سال گذشته 

شگاه   به صرفه ، کالیفرنیا، دیویسگفته محققان دان صرف  علیرغم  شده     31 هدفهزار میلیون گالن آب،  130جویی در م صدی تعیین  در

ست.     شده ا سال محقق ن سایر اهداف محیط    طی یک  صورت گرفته اثرات مثبتی بر  شته   با این وجود، مجموع اقدامات  ستی دا  اند. درزی

ستند.      کالیفرنیا، بخش سته ه شدیدا به یکدیگر واب س های آب و تجهیزات انرژی  ستم   انرژی مورد ا سی ا از های انتقالی که آب رتفاده در 

درصد از مجموع تقاضا برای الکتریسیته     91کنند، تر است هدایت می تر و پرجمعیتهای پرآب شمالی به سمت جنوب که خشک   بخش

وسط مصرفی ت  دهد. این میزان شامل انرژی درصد از کل تقاضا برای گاز طبیعی در بخش غیرنیروگاهی در کل ایالت را تشکیل می    33و 

 شود.  کننده نهایی و سایر موارد از قبیل پمپاژ و بهسازی میتجهیزات برای تصفیه و توزیع، گرمایش آب مصرفی توسط مصرف

سپنگ  سئول این    ،به گفته دکتر ادوارد ا سنده م شگاه کالیفرنیا، دیویس:   نوی اط تنگاتنگ  شود، به دلیل ارتب بینی میپیش"تحقیق از دان

جالب . "( شررده باشرردGWhگیگاوات سرراعت ) 134/9ژی، کاهش مصرررف آب موجب ذخیره قابل توجهی انرژی به میزان بین آب و انر

صرفه جویی     ست که این میزان  سط      99ا صرف طی همان دوره تو شتر از میزان کاهش م سرمایه برابر بی شده در  تجهیزات برقی  گذاری 

ست.  ایش( بهرههای )افزقالب طرح شار گازهای گلخانه در نتیج همچنین، تقلی"وری ا سیته     ل انت صرف الکتری ستقیم کاهش در م ر د ه م

ها به هزار اتومبیل از جاده 999بر حذف (. این میزان براCO2eهزار متر مکعب معادل دی اکسرررید کربن ) 130منطقه قابل توجه بود؛ 

 ."باشدمدت یک سال می

  ادامه خبر لینک خبر
 خشکسالی موضوع 

 https://www.sciencedaily.com منبع 
 2018/01/11 تاریخ خبر 

 بازگشت به فهرست

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/01/180111224009.htm
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 ها و آب زیرزمینیردیابی مسیر حرکت فاضالب تا چاه
شیده و فراموش میکنیم  "معموال  سرویس   "سیفون را ک ضالب  سینک  که فا شتی و  سیر     ها به کجا میهای بهدا ست م ضروری ا روند. اما 

رسند. زیرنظر داشتن مسیر این آب و مقصد نهایی آن امری مشکل      آنها را پایش کرده و اطمینان پیدا کنیم که به مقاصد ناخواسته نمی  

ضالب   ست: در فا سخ     ها چه چیا ست که بتوان به همه آنها تعمیم داد؟ پا شترکی ا صنوعی شیرین کننده "ز م شد. این مواد  می "های م با

 نسبت به سایر ترکیبات مورد استفاده جهت ردیابی فاضالب در محیط زیست مزایایی دارند.  

دهد که  باره توضررریح میدا دراینزیسرررت و اقلیم در کاناجان اسرررپلسرررترا محقق محیط

ضالب یافت می   نندهشیرین ک " صنوعی به طور خاص در فا شوند و منابع احتمالی  های م

زیسررت برای آنها وجود دارد. غلظت این مواد معموال بیشررتر از سررایر  محدودی در محیط

سرعت تجزیه نمی      ست و به  ضالب ا شانگرهای فا شوند؛ در نتیجه پایش و ردیابی آن ها   ن

وجود هستند. هیچ وقت نمونه فاضالبی بدون  آسانتر است. همچنین، همواره در فاضالب م

  "ایم.ها نداشتهکنندهوجود این نوع شیرین

د.  انتاریو مورد بررسری قرار دادن محققان آب را از دو منبع در نواحی روسرتایی آلیسرتون،   

آب مورد نیاز  که  بودندهای با مالکیت خصرروصرری  های آب خانگی و چاهاولین مورد، چاه

ای زیرزمینی بودند. با  ههای آبها و نشررتیمورد دوم، چشررمهد. کردنمیخانوار را تامین 

های مصنوعی، دانشمندان به بررسی این موضوع پرداختند کنندهشاخص قراردادن شیرین

 . یا نه شوندوارد میکه آیا آب سیستم سپتیک نهایتا در این منابع 

شد که حدود   در نهای شخص  صد از چاه 34ت م شمه در شتند.    0ها یک یا چند مورد از ها و چ عالوه بر این،  شیرین کننده مورد نظر را دا

از خروجی سیستم سپتیک دریافت  درصد و حتی بیشتر 9های خانگی آب مورد نیاز خود را از درصد چاه 6/93الی  0/3مشخص شد که 

شود که آب زیرزمینی نیز دارای آب  این، مشخص می بنابردرصد بود.   0/0تا  3های آب زیرزمینی چشمه کنند. نتیجه این مورد برای می

س  سپتیک می   خروجی از  ستم  شد.  ی سترا    با سپل ضافه دراین ا شیرین "کند که می باره ا سه  الها در آب زیرزمینی فیکنندهوجود این  نف

جود سایر موارد شیمیایی و    و دهنده وجود فاضالب در منابع آبی و متعاقبا ها نشان ای سالمت انسان نیست اما حضور آن    موجب نگرانی بر

موجب افت کیفیت ها رسررند؛ در نتیجه آلودگی آنا میها و نهرههای زیرزمینی به رودخانهآبباشررد. کننده میها اسررت که نگرانباکتری

  "های مصررنوعی بر بیشررتر جانداران آبزی همچنان مشررخص نیسررت.کنندهالزم بذکر اسررت، اثرات شرریرینشررود. منابع آب سررطحی می

.  تهای مصنوعی ایمن اسکنندهنگرفته و از نظر دولت کانادا خوردن این شیرین  ها صورت محققان معتقدند تست باکتری در این آزمایش 

وارد  شود. سپس ها تصفیه و تجزیه می ود و در آنجا در اثر حضور باکتری ش انه وارد سپتیک تانک زیرزمینی می فاضالب خروجی از یک خ 

ر مناطق شهری، فاضالب    شود. در نهایت ممکن است فاضالب وارد آب زیرزمینی محدوده شود. د    لتر و تصویه می یخاک شده و بیشتر ف  

ضالب و    مراکزدر  صفیه فا صفیه می    ت سازی به محیط ت شیرین ش پیش از رها ست چرا که    کنندهود ولی همچنان دارای  صنوعی ا های م

 باشد.  یگر ورود آنها به منابع آبی میهای دورد نیز از روشها دشوار است. این مآنجداسازی 

 ادامه خبر لینک خبر

 تصفیه فاضالب موضوع 

 https://www.sciencedaily.com منبع 
 2018/01/24 تاریخ خبر 

 بازگشت به فهرست

 

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/01/180124085601.htm
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 خارجیمهم ترین اخبار کوتاه 

Predicting snowpack even before the snow falls 

As farmers in the American West decide what, when and where 

to plant, and urban water managers plan for water needs in the 

next year, they want to know how much water their community 

will get from melting snow in the mountains. This melting snow 

comes from snowpack, the high elevation reservoir of snow 

which melts in the spring and summer. New NOAA research is 

showing we can predict snow levels in the mountains of the 

West in March some eight months in advance. This prediction 

can be down to the scale of a mountain range, which will 

improve regional water forecasts. Agriculture depends on snowpack for a majority of its water. 

Meltwater also contributes to municipal water supply; feeds rivers and streams, boosting fisheries and 

tourism; and conditions the landscape, helping lessen the effects of drought and wildfires.  

 پیش از بارش برف  حتی انباشتبرفبینی پیش

ریزی آبی سال آتی برنامه گیرند چه محصولی را چه زمانی و کجا بکارند و مدیران آب شهری درباره نیازهایهنگامیکه کشاورزان غرب آمریکا تصمیم می

بهار  رشند. برف آب شده معموال دشود، اطالعات داشته باها از کوهستان دریافت مییزان آبی که به واسطه آب شدن برفکنند، نیاز است درباره ممی

، (NOAA) ایاالت متحده مرکز ملی مطالعات جوی و اقیانوسیه جدیدتحقیقات شود. بنابر ر برفی در ارتفاعات باال حاصل میذخائ و تابستان از

ا هتواند تا مقیاس رشته کوهبینی میاین پیشبینی کرد. پیش  (هشت ماه جلوترحدود )های غربی را در فروردین توان میزان برف در کوهستانمی

 رفیذخایر بشود. کشاورزی برای تامین بخش عمده آب مورد نیاز خود وابسته به این تخمین میزان آب در منطقه میباشد که باعث افزایش دقت در 

هرها، افزایش ماهیگیری و گردشگری، تلطیف ها و نیل تامین آب شهری، تغذیه رودخانهبه موارد دیگری از قبها وه بر کشاورزی، ذوب برفاست. عال

 کند. های جنگلی کمک میسوزیکمک به کاهش اثرات خشکسالی و آتشمناظر و 
 

New research to help reduce number of algae blooms  

In recent years, stunning satellite images show toxic algal blooms across the world. In fact, according 

to a recent publication in Science, nutrient pollution is the second greatest environmental threat to 

humanity, with economic damages from the issue costing up to $2.3 trillion annually. New research 

presents a new tool to fight this global crisis. This study found that rivers and streams could be used 

as "sensors" of ecosystem health, allowing both improved water quality and food production. The 

research shows that sampling headwaters where streams form can identify which landscapes are 

resilient enough to handle the rigors of farming and which are vulnerable to leaching toxic residue 

into waterways. 

 تحقیقات جدید برای کمک به کاهش شکوفایی جلبکی

دهد. بر اساس مطالعه های جهان، نشان میای از شکوفایی جلبکی دریاچهکنندههای خیرهای عکسهای اخیر تصاویر ماهوارهسال در

ها را به زیستی در جهان است که سالمت انسانآلودگی به مواد مغذی دومین تهدید مهم محیط، Scienceجدید چاپ شده در مجله 

 ابزاری جدید پژوهشاین تریلیون دالر در سال تخمین زده شده است.  3/3تصادی این مسئله به ارزش های اقاندازد و زیانخطر می

 ورد م "سنسورهای سالمت اکوسیستم"توانند به عنوان هامیها و جریاندهد که بر اساس آن رودخانهبرای رفع این بحران جهانی ارائه می 

 

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/01/180122164718.htm
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/01/180117121644.htm
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/01/180117121644.htm
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یکه ها جایگیری از سرشاخهدهد، نمونهشود. تحقیقات نشان میو تولید مواد غذایی میاستفاده قرار گیرند و باعث بهبود کیفیت آب 

مشخص کند کدام مناطق در برابر آلودگی کشاورزی مقاوم هستند و کدامیک نسبت به آبشویی مواد  تواندگیرند، میها شکل میجریان

 سمی در معرض خظر هستند.
 

The impact of climate change on the Antarctic 

Unfortunately, King George Island lies ice cap is rapidly warming up. Since the 1950s, the 

temperature has increased by half a degree every 10 years. The Antarctic continent, like the North 

Pole, is one of the regions in the world most affected by global warming. During summer in the 

southern hemisphere, scientific bases welcome experts from all over the world. It gives them the 

opportunity to study the consequences of climate change close up. "The South and North Poles are 

where we find the least anthropogenic influence, that is to say the least human intervention," Ana 

Beatriz Oaquim, a Brazilian oceanographer and Eduardo Oliveira, explains. “Conducting research in 

these places where human influence is minimal makes it much easier to determine possible climatic 

changes. We always say that the poles amplify all the phenomena we see everywhere else on the 

globe”. Several times a week, scientists probe and collect water samples from the melting ice.Their 

goal: to study the concentration of phytoplankton to assess the impact of climate change. 

 در قطب بر گرمایش کره زمین   اقلیمیتغییرات اثرات 

نگ جرج در قطب جنوب بسرعت در حال  های جزیره کییخمتاسفانه  

در حال  9114دهه ذوب شررردن اسرررت. دمای هوا در این منطقه از 

ست بطوریکه هر   ست.      94افزایش ا شده ا سال، هوا نیم درجه گرمتر 

قاره قطب جنوب مانند، قطب شرررمال یکی از مناطقی اسرررت که           

شترین  گرمایش جهانی ست.    را بر آن تاثیر بی شته ا شمندان ا  دا ز دان

سر جهان همزمان  س  ستان در نیم کره جنوبی به این جا   با را فصل تاب

طب جنوب            قاره ق مایش زمین بر  تاثیرات گر یک  تا از نزد ند  می آی

ست. او می آنا بئاتریز اوآکیم، اقیانوس نگار برزیلی، مشغول انجام تحقیقات  .بررسی کنند  ش »گوید: در این دریاچه یخ زده ا مال هم قطب 

جاهایی هسررتند که مداخله و فعالیت انسرران در آن نسرربت به جاهای دیگر کمتر اسررت. انجام تحقیقات علمی در    و هم قطب جنوب 

تر است. اما از سوی دیگر اتفاقاتی که در ی بررسی تغییرات آب و هوایی ساده جاهایی که مداخله تخریب گر انسان در آن زیاد نیست، برا  

 ».یده های مربوط به گرمایش زمین را در سراسر جهان چند برابر می کنددو قطب شمال و جنوب رخ می دهد، تاثیر پد

دانشمندان در اینجا چندبار در هفته، نمونه های از آبهای ناشی از ذوب شدن یخها را بررسی می کنند. هدفشان این است که با مطالعه 

 .غلظت فیتوپالنکتون موجود در آب، میزان تغییرات اقلیمی را ارزیابی کنند

 بازگشت به فهرست
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 نقش پل بند شادروان بر مدیریت چرخه آبی در شوشتر فرهنگ سنتی آب :
ای هشهر شوشتر در شمال شرقی خوزستان، در نزدیکی محل ورود کارون به دشت خوزستان و در مسیر راهی باستانی به موازات کوهپایه

بالقوه آب و زمین بسیار مساعد در این محیط باعث پیشرفت فن استفاده از آب و آبیاری و سازمان یافتن زاگرس قرار گرفته است. امکانات 

ی اشهر به مفهوم ابتدایی آن و مهندسی مدبرانه آب و در نتیجه شکل گرفتن منظومه آبی در مسیر رودخانه که شهر را همچون جزیره

ساکنان این سرزمین برای استفاده از آب و انرژی آبی و جلوگیری از صدمات  هدر میان گرفته است، حاصل کوشش و دخالت هوشمندان

 های بزرگترین رودخانه دائمی ایران است.طغیان

ای شوشتر و چرخش آب به غرب، گذر متناسبی که یکی از بهترین امکانات عبور از در بدو ورود کارون و برخورد آن با موقعیت صخره

کند و در همین محل است که پل بند شادروان بنا شده است که با باال آمدن سطح آب آورد، ایجاد میکارون را در دشت فراهم می

 رودخانه نقش بسزایی در کنترل و انتقال آب کارون داشته است.

هکتار زمین کشاورزی وجود داشته است که برا ی انجام عملیات کشاورزی باید سطح خاک را با آب  04444در شهرستان شوشتر 

های اطراف است، بطور طبیعی امکان سوار کردن آب رودخانه تر از زمینها پایینها آبیاری نمود. از آنجایی که سطح آب رودخانهرودخانه

ها وجود ندارد. در گذشته که هنوز پمپ اختراع نشده بود بشر روش دیگری را برای باال آوردن آب اختراع کرد و آن ساخت بر این زمین

  ر روی رودخانه بود.ب "پل بند"

 

پل بند شادروان بمنظور باال آوردن و آرام نمودن جریان آب  بدین ترتیب که هم پل است و هم بند. ،ای است دو منظورهسازه "پل بند"

های ز دروازههای آن و ورود آب به نهر داریون برای آبیاری مزارع، ایجاد ارتباط بین دو طرف رودخانه و به عنوان یکی اتوسط پی و پایه

  غربی بر روی رود شطیط ساخته شد.-در جهت شرقی هااصلی و مهم شهر و همچنین جهت چرخاندن چرخ آسیاب

ای، های نا منظم رودخانهمتر، قلوه سنگسانتی 14متر و ضخامت  3ای به طول تقریبی های ماسهسنگمصالح بکار رفته در بند شامل 

 ها بکار رفته است.ت اتصال ماسه سنگهای فلزی که جهمالت ساروج و بست
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ده و هر گونه م مرتبط بووار بهبر تاسیساتی است که سلسله ای در بر گرفته مشتملمانند جزیرهحلقه عظیم آبی که شهرستان شوشتر را 

ترین اصول مهندسی این میان دقیقکرد، لذا در داد کل مجموعه را مختل میهای موجود در این سیستم رخ میخللی در هر کدام از سازه

تقسیم نموده، عالوه بر این دو شاخه  0و  3ها، رود کارون را به دو شاخه با نسبت در ابتدا بند میزان در باالدست سایر سازه پیاده گردید.

 اریون یا کانال داریوش منشعبتحت عنوان نهر د کارون خانهای دیگر از رودتر از بند میزان و درست از زیر قلعه سالسل شاخهکمی پایین

های آبی موجود را بصورت منظم بر روی این ای در آبیاری اراضی و انسجام سیستم آبیاری موجود دارد، سازهشده که سهم قابل مالحظه

 شعب شاهدیم.

کرد داریون وابسته بوده که با عملنظیر بشری ست، بطور غیر قابل انکاری به نهر بطور مثال پل بند عظیم شادروان که از شاهکارهای بی

گشت. وظیفه اصلی این نهر آبیاری دشت میان آب در طول مسیر است. دشت خود سطح آب را باال آورده و باعث آبگیری نهر داریون می

از سطح  حاصلخیز میان آب که بین دو شاخه گرگر و شطیط محصور شده، در اثر آبرفت رودها به وجود آمده که به واسطه باال بودن

و میزان در زیر قلعه سالسل های اطراف، توسط نهر داریون که منشعب شده از دو تونل از شاخه شطیط که بین دو پل بند شادروان زمین

 گشت.است، مشروب می

ود به چند شعبه اند. سس نهر داریون خدادهاند و بصورت روباز ادامه مسیر میرسیدهمتر مسیر به هم می 944ها بعد از عبور این تونل

هایی در آورد. حاصلخیزی میان آب موجب نشو و نمای تمدنکوچکتر تقسیم شده و شبکه آبیاری منظمی را در میان آب به وجود می

ا های که نباید از نظر دور داشت اینست که بستر طبیعی زمین در شهرستان شوشتر به معماران این سازهمساله این ناحیه بوده است.

اند آن را ای یا سنگی دیدهگیری نمایند و در طول مسیر هر کجا حفرهداد تا از عوارض موجود در انجام بهتر و سهولت امور بهرهاجازه می

ته های عظیمی که در این منطقه ایجاد گشبا مشاهده سیستم آبیاری پیشرفته و سازهاند. ای مقاوم در برابر فشار آب نمودهتبدیل به دیواره

 ای در ادوار مختلف تاریخی برخوردار بوده است.العادهبابیم که این شهرستان از اهمیت فوقدرمی
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 کشاورزی شهریمعرفی  :آموزشیمطلب 

منظور نیل به امنیت گرفته است. بدون شک بهها قرار های دولتعنوان یکی از اهداف مهم سرلوحه برنامه در جهان امروز امنیت غذایی به

ای باشد که تمامی عوامل گذاری جهانی به گونههای مطلوب و برخورداری از منابع کافی باید سیاستغذایی عالوه بر اتخاذ سیاست

 .تأثیرگذار را به شکل همزمان و در تعامل با تمامی کشورها تحلیل و بررسی نماید

 داند.می "کشاورزی شهری" ویژه در کشورهای در حال توسعه رامؤثر در واکنش به افزایش جمعیت شهرنشینان بههای فائو یکی از راه

شود، به شهروندان کمک شده تا در تولید غذا و تغذیه خود و ای که تحت عنوان غذا برای شهرنشینان توسط فائو اجرا میبراساس برنامه

ها و های سبز شهری در تولید میوهها شامل استفاده از اراضی و محیطای از این برنامهسایرین مشارکت داشته باشند. بخش عمده

سود ببرند. ابتکاراتی  کشاورزی شهری توانند از فضای اختصاص داده شده بهشهروندان جامعه می .سبزیجات در فضاهای آپارتمان است

نیت غذایی شهری با تأمین دسترسی تمامی شهروندان به غذاهای مغذی های عمودی، جامعه را برای رسیدن به خودکفایی و امنظیر باغ

 .کنددست آمده از کشاورزی شهری کمک میبه

 :کشاورزی شهری و تعریف آن

توان طور خالصه میرا ب Urban agriculture با نام التین کشاورزی شهری

پرورش گیاهان و جانوران در داخل و اطراف شهرها تعریف کرد.کشاورزی 

شهری فقط به پرورش گیاهان خوراکی و غیر خوراکی مورد نیاز محدود 

 حوزه این در نیز …شود بلکه در پرورش دام و طیور، پرورش قارچ ونمی

 کشاورزی درک صحیح ازFAO  تعریف براساس .شودمی تعریف

های کشاورزی و خانگی منجر به امنیت فعالیت گونه است که تنوعاین شهری

 .درآمد شودغذایی و ایجاد 

ین نوع کشاورزی با اقتصاد و کند آن است که اترین شاخصی که کشاورزی شهری را از کشاورزی رایج )روستایی( متمایز میمهم

کند و تفاوت آن با کشاورزی رایج آن است که از فضاهای داخل شهری شود و به نوعی تعامل برقرار میزیست شهری یکپارچه میمحیط

 لهای بالاستفاده، فضاهای عمومی و نیمه عمومی )مثها، دیوارها، فضای داخل خانه و آپارتمان، سولهبامنده مانند پشتکه بالاستفاده ما

 .شودها استفاده میها و مدارس( و بوستاندانشگاه 

دنیا )مثل برج هایی در نقط مختلف های کشاورزی شهری است، تا جایی که اکنون شاهد ساخت برجکشاورزی عمودی یکی از روش

 .شوندهای نوین کشت و تولید میها محصوالت کشاورزی با روشسنجاقک در نیویورک آمریکا( هستیم که در این برج

در  کشاورزان شهری تر از کشاورزان روستایی شوند. از طرفی،کشاورزان شهری، موفق رشد بیش از حد و سریع شهرها باعث شده است که

ی شهرها میلبه دلیل ناتوانی و یا بی های کوچک خود، سودهای فراوان داشته باشند.کنند تا با طرحگذاری میسرمایههای نوین، سیستم

کنند. بنا به گزارش سازمان ملل ای جدید تامین میوالن شهرها، مواد غذایی مورد نیاز را به گونهئمسدر تکیه به منابع غذایی وارداتی، 

 .شود و این مقدار رو به رشد استدر مناطق شهری تولید میوالت غذایی جهان، درصد محص 91متحد، حدود 

 :ه کشاورزی شهریچتاریخ

شود، اما چندان موضوع جدیدی را برای بشر مطرح نکرده است. جوامع به عنوان یک موج جدید نام برده می کشاورزی شهری درحالیکه از

اده است. دبودند که آب را تصفیه کرده و در گلدانهای سبزیجات مورد استفاده قرار میباستانی مانند مصر و ماچو پیچو دارای سیستمی 

  را مشاهده خواهید کرد که فضاهایی را برای 91اگر چند هزار سال به جلوتر بیایید، باغهای اختصاصی آلمان در قرن 

 

http://www.nazboo.com/wp-content/uploads/2017/08/urban3.jpg
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را برای  هاییو کانادا باغ آمریکابیستم، ساکنان ایالت متحده شهروندان در نظر گرفتند تا مواد غذایی خود را در آن تولید کنند. در قرن 

 .های جهانی اول و دوم ارائه کردندزا در صنعت کشاورزی طی جنگکمک به از بین بردن عوامل استرس

 سبزیجات، شوید که هدف از ایجاد آن، داشتن آزادی برای تولید میوه،کشاورزی شهری، متوجه می با در نظر گرفتن تاریخچه طوالنی

تخم مرغ، شیر و حتی گوشت برای افراد خانواده و تولید آنها مانند روستاهای امروزی است. با این حال یکی از اهداف اررزشمند هر شهر 

تنها دادن اجازه برای این امر نیست، بلکه هدف این است که از شهروندان بخواهند تا جایی که امکان دارد بخش بزرگی از مواد خوراکی 

 ود را خودشان پرورش دهد. خ

 :کشاورزی شهری در ایران

است در حالی در یکی های پژوهشی و اجرایی کشورمان اقدام خاصی صورت نگرفته از طرف واحد کشاورزی شهری یمتأسفانه در حوزه

 .اختصاص یافته است کشاورزی شهری درصد از فضای سبز شهری به 14های آمریکا بیش از از شهر

گیاه در آن با استفاده از نور مصنوعی هایی وجود دارد که کشتونقل و تولید محصوالت تازه، پناهگاههای حملبرای کاهش هزینهدر لندن 

 .شودشهری میانجام شده و این مهم موجب رونق کشاورزی 

ها اضالبی فبا آب حاصل از تصفیه شود و بخشی از فضای سبز شهری نیزمیی آب پرداخت های بسیاری بابت تصفیهدر کشور ما هزینه

توان با در نظر گرفتن بخشی از فضای سبز شهری در مناطق فاقد آلودگی بحرانی هوا و رعایت شود. با توجه به این مهم میآبیاری می

 .تولید کیفی محصول به پرورش گیاهان خوراکی و دارویی پرداخت

 :نکات مهم درباره کشاورزی شهری

بستر شرایط بومی و الزامات خاص هر منطقه شهری تعریف در  کشاورزی شهری

شود. نکته مهم این است که مقصود از کشاورزی در شهر، زراعت وتوجیه می

وکشت و کار به معنای عمومی آن نیست. تولید محصوالت کشاورزی اساسی 

رای یافته بتوسعه ای ونظیر گندم، برنج و غالت نیازمند شرایط کشاورزی حرفه

 .نیازهای ملی و در مقیاس کالن است تأمین

مقصود از ایجاد کشاورزی در شهر، کاشت و تولید محصوالت خرد غذایی با 

های بومی در مناطق مسکونی شهری نه تنها جات و برخی میوهباشد. تولید سبزیجات، صیفیهای آسان و با حداقل امکانات میروش

 .شودهای توسعه شهری، امری سودمند و ضروری تلقی میمحتمل و انجام شدنی است، بلکه بنا به ضرورت

شاورزی  بین پیوند با برقراری ستم    و ک سی سوب  کار نیروی شهری  ساکنان  شهری،  اکو شهر مثل زباله    یم مح شوند و از منابع معمولی 

ستفاده می     شهری برای آبیاری ا ضالب  صرف    ارگانیک به عنوان کود و از فا ستقیم با م شهری وجود دارد، اثرات  کنندگشود، ارتباط م ان 

ستقیمی )مثبت یا منفی( بر روی محیط  شته می    م شهری به جا گذا ست  شهری می         زی ستم غذایی  سی شی از  شاورزی بخ ود،  ش شود، ک

 .گذارندهای شهری اثر خود را به جا میها و برنامهگذاریگیرد، سیاسترقابت برای زمین و سایر توابع شهری صورت می

های باشررد و درصررد زیادی از جمعیت در منظومههای شررهرنشررینی دربین کشررورهای در حال توسررعه میباالترین نرخ خاورمیانه دارای

ست که نقش شهری کوچک و بزرگ زندگی می  شهری   کنند. این به آن معنا شاورزی  شمگیرتر    ک سبت به نواحی دیگر چ در این ناحیه ن

خشک این منطقه قرار دارند. این محصوالت    هوای گرم و تر تحت تأثیر آب واست. نوع محصوالت کشاورزی در شهرهای خاورمیانه بیش     

 .نددهباشند ونسبت به آلودگی ناشی از خاک، آب یا هوا حساسیت کمتری نشان میهای محدود مناسب میبرای کشت فشرده در زمین

 بازگشت به فهرست
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