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  شود.اي بازنشر میانتشار مطالب خبري لزوما به معنی تایید محتواي آن نیست و صرفا جهت اطالع کاربران از فضاي رسانه ٭

  

 مقابله با بحران آب با آبخیزداري

 

کل منابع طبیعی و آبخیزداري استان همدان معاون آبخیزداري اداره

سعید  .آبخیزداري را یکی از راهکارهاي مقابله با بحران آب دانست

سالیست که با خشکسالی مواجه است،  8کشور رسولی با بیان اینکه 

ها کنترل و هدایت شود تا از ها از سرشاخهاظهار کرد: باید بارش

وي با اشاره به اینکه در  هاي سطحی جلوگیري شود.هدررفت آب

بحث مدیریتی رعایت تنوع و چراي دام، چرا در فصول مناسب در 

هایی که وزهمراتع از نکات مورد توجه است، اظهار کرد: در ح

اي و خندقی وجود دارد، با اجراي عملیات آبخیزداري فرسایش توده

اي فراهم ها تأخیر ایجاد شده و زمینهاي در روند این فرسایشو سازه

ها تأخیر ایجاد شده و فرصت نفوذ آب کنیم که در ایجاد سیالبمی

آبخیزداري فرصت نفوذ آب به  در نتیجه ها را فراهم شودبه سفره

وي با اشاره به اینکه . کندهاي زیرزمینی را فراهم میسفره

  مترمکعبی رواناب در هر هکتار می 270آبخیزداري باعث کنترل 

 81هاي آبخیزداري در هر هکتار شود، بیان کرد: با اجراي پروژه

تن در هکتار فرسایش را  2شود و مترمکعب آب استحصال می

 کند. کنترل می

کل منابع طبیعی استان همدان با بیان اینکه اداره معاون آبخیزداري

کیلوگرم در هر هکتار علوفه تولید  100با اجراي عملیات آبخیزداري 

شود، ادامه داد: عملیات آبخیزداري در مناطق مختلف باعث می

  شود. اشتغالزایی می
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  سازگاري با شرایط بهترین راه حل غلبه بر مشکل خشکسالی است

وضعیت پیشین نشان  کنونی ما بااز شبکه اول سیما اظهار داشت: مقایسه وضعیت » نگاه یک«در گفتگو با برنامه » رضا اردکانیان«دکتر 

ید توجه داشت که از وي افزود: البته با آب در کشور چندان پر بیراه نیست.دهد استفاده از کلمه بحران براي توصیف وضعیت کنونی می

زم بنابراین ال وي تصریح کرد: ته متفاوت نیست.هاي گذشندان با شرایط اقلیمی خود در سالبارش، کشور در حال حاضر چحیث میزان 

با حفر  سال گذشته 3000ما نیز در  نیاکان است ما به سمت سازگاري با محیط خشک و نیمه خشک خویش حرکت کنیم، همچنان که

دهد میانگین دماي شان میاردکانیان گفت: آمارها ن یطی از نظر منابع آبی فایق آیند.ودهاي محقنات این کار را کردند و توانستند بر کمب

  ش یافته است.رجه دماي کشور افزاید 2سال گذشته حدود  50درصد افزایش یافته و این یعنی اینکه در  4/0کشور در هر دهه حدود 

اي ونهیلیمتر کاهش یافته و این میزان براي تبخیر و تعرق بیشتر بوده به گم 1/1هاي کشور حدود خاطرنشان کرد: ساالنه میزان بارشوي 

وي تأکید کرد: پیشنهاد ما این است که بجاي تشکیل ستادهاي  میلیمتر افزایش یافته است. 4/5د که متوسط تعرق در کشور ساالنه حدو

اردکانیان گفت: متاسفانه باید پذیرفت که وضعیت کنونی ما  هاي سازگاري با اقلیم حرکت کنیم.مقابله با بحران آب باید به سمت ستاد

ایط طبیعی این رقیب بوده است اما نباید از نظر دور داشت که اقلیم خشک و نیمه خشک جزو شرآبی بیگذشته از نظر کم سال 48در 

هاي توسعه را منبعد کنیم برنامه ویش قرار دهیم و سعیوي افزود: ما باید توسعه آب محور را در دستور کار خ .کشور بوده و هست

بخشی بدانیم . وزارت نیرو وزیر نیرو ادامه داد: از این به بعد باید موضوع آب را موضوعی عمال میان متناسب با دسترسی به آب اجرا کنیم.

زیست، وزارت کشور، معدن و تجارت، سازمان حفاظت محیطبه تنهایی متولی آب نیست بلکه وزارت جهاد کشاورزي، وزارت صنعت، 

  هاي دولتی دیگر با موضوع آب در ارتباط هستند.وزارت بهداشت و اکثر سازمان

اردکانیان خاطرنشان کرد: از اینکه چه مقدار محصول به ازاي هر هکتار تولید می کنیم باید به این مرحله برسیم که چه مقدار محصول 

کرد: از ابتداي مسئولیت بنده در جلساتی که با وزیر جهاد کشاورزي و رییس سازمان وي اضافه  کنیم.اي هر مترمکعب آب تولید میبه از

ایم تا در هیس جمهور طرح هایی را آماده کردایم. با تاکید رئهاي مشترك شروع کردهرا براي طرحهایی زیست داشتیم بحثطمحی

جایگزین ها، طرح معیشت وي افزود: از جمله این طرح ا کنیم.صورت پایلوت در کشور اجر برخی از آن ها را به 97و  96خشکسالی سال 

رود و دریاچه ارومیه براي کاهش مصرف آب است. همچنین در استان کرمان با توجه به فعالیت خوب طرح در دو حوضه آبریز زاینده

وزیر نیرو گفت: آمایش آب محور و  همیاران آب قرار است بحث تشکیل بازار آب در این استان به همراه خراسان رضوي پیگیري کنیم.

هاي منابع آب را در یزد دنبال خواهیم کرد و بازچرخانی آب و استفاده از پساب در خراسان رضوي، آذربایجان توسعه مبتنی بر محدویت

از عدم آالیندگی وي تصریح کرد: همچنین در استان تهران و البرز کنترل کیفیت آب و اطمینان  کنیم.قی و یزد را نیز اجرایی میشر

ونی خشکسالی اظهار اردکانیان با توجه به ایجاد محدودیت کشت در صورت تداوم شرایط کن منابع آب شرب تهران بزرگ مدنظر است.

اي داشته باشیم، باید به سمت کاهش انیم هر نوع کشتی را در هر منطقههاي خشک ادامه پیدا کند طبیعتا ما نمی توداشت: اگر سال

  کشت برویم و به حوزه آب مجازي ورود پیدا کنیم.سطح زیر 

   ادامه خبر   لینک خبر

  مدیریت منابع آب  موضوع 

  پایگاه خبري آب و فاضالب، برق و جهاد کشاورزي  منبع 

  09/10/1396  تاریخ خبر 

  بازگشت به فهرست
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  پیشروي آب شور در منابع آب شیرین

با ». «تسال اخیر هشداري براي کشور اس 50سابقه در بحران آب و خشکسالی بی». «درصد مخازن سدهاي تهران خالی است 70«

ی شدید استان کشور درگیر خشکسال 15». «ها در کشور سال سختی را پیش رو خواهیم داشتدرصدي بارندگی 60توجه به کاهش 

ها ها وسازمانهایی است که بارها از سوي مسئوالن و دستگاهبینیاز اخبار و پیش هاییاین جمالت مجموعه کلیدواژه». تندهس

   وکارشناسان مرتبط با تغییرات اقلیمی وآب وهوایی اعالم شده، اما به گفته کارشناسان، گوش شنوایی نیست.

ان با بیان اینکه تا اآلن رشناسی ایردر این زمینه استاد دانشگاه تهران و پدر کوی

ند، همه اشتباه اهایی که دولت و وزارت نیرو براي حل بحران آب انجام دادهبرنامه

ینی در کشور اشاره کرد و گفت: هاي سطحی و زیرزمرویه آببوده، به مصرف بی

روست و برخی شهرها مانند و آبی روبه خشکسالی بارشی اکنون کشور با دوهم

ها تا چهار برابر هم بیشتر شود، باز هم و مشهد اگر میزان بارندگی کم آن تهران

رویه ه رو هستند چراکه ورودي جمعیت آنها، استفاده بیبا کمبود شدید آب روب

ها در این شهرها ها و برجاز منابع آبی وهمچنین گسترش ساخت وساز ساختمان

هاي کشور اکنون دشت خاطرنشان کرد: هموي  به دشت در حال افزایش است.

   کند و زمین در حال نشست است.ها خشک است و پیشروي آب شور منابع آبی ما را تهید میممنوعه و قنات

هاي آب زیرزمینی وي اظهارداشت: هم اکنون اکثر سدهاي کشور بخصوص تهران و مشهد در تأمین آب با بحران روبه رو هستند و سفره

هاي مشهد، نیشابور، تهران، شاهرود، سمنان، گرمسار، ورامین هاي کشور است. وي با بیان اینکه دشتته کشیده که خطري براي دشت

اند وسایر در حالت فوق بحران قرار دارند، گفت: هم اکنون تمام سدهاي اطراف تهران مانند کرج، لتیان، ماملو و... را براي تهران گرفته

ردوانی با بیان اینکه هم اکنون ک ین مسئله به دلیل تأمین آب شرب تهران و جمعیت آن است.اند که امناطق از این منابع محروم مانده

دروغ  دهند وزنند و به مصرف شرب میاستان در تنش آبی جدي قرار دارند، افزود: هم اکنون بر روي آب کشاورزي سد می 31مراکز 

هاي کشاورزي را یکی پس از دیگري لی است که چاهدرصد مصرف آب در بخش کشاورزي است واین موضوع در حا 90است که

  شود.بندند واین مسئله موجب مرگ کشاورزي در کشور میمی

سانتیمتري دشت  36سازي مصرف آب انجام نشده است، به فرونشست ساالنه بیان اینکه هیچ کاري براي بهینه این استاد دانشگاه با

متري حفر شده که بسیار 100هاي بزرگ در فاصله ین آب شرب شهرهاي بزرگ چاهتهران اشاره و تصریح کرد: هم اکنون براي تأم

 شود.ها خطرناك است وبا یک زلزله تأسیسات زیربنایی شهرهاي بزرگ مثل تهران نابود میبراي تأسیسات روبنایی و ساختمان

  

  ادامه خبر  لینک خبر

  مدیریت منابع آبی  موضوع 

 پایگاه خبري آب و فاضالب، برق و جهاد کشاورزي  منبع 

  08/11/1396  تاریخ خبر 

  بازگشت به فهرست
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 مهم ترین اخبار کوتاه داخلی

  )6139 بهمن 4( شود!درصد آب شرب، فاضالب می 90

شاعريعلی سالمی با بیان اینکه سخنگوي ، محمد  شوراي ا ر بخش درصد مصرف آب کشور د 90کمیسیون کشاورزي، آب و منابع طبیعی مجلس 

هاي سنتی براي یوهشدرصد است، تصریح کرد: در کشور ما به دلیل استفاده از  60کشاورزي است، در حالی که این میزان در کشورهاي دنیا حدودا 

شاورزي هدر رفت آب صوالت ک سامانه آبیاري مح ستفاده از  سمت ا ست باید به  سیار باال ا شاورزي وب بازچرخوانی و  هاي نوین آبیاري در بخش ک

ضالب صفیه فا شرب حرکت کنیم.ت سبز و آب غیر ضاي  شاورزي، ف شر 90ادامه داد:وي  ها براي تامین آب مورد نیاز بخش ک صد آب  شور به در ب ک

سمت استفاده از  شود، باید بهفیه این میزان از فاضالب بخش زیادي از بحران آب کشور حل میشود در صورت بازچرخوانی و تصفاضالب تبدیل می

شت سعه ک ست پیش برویم و تو سازگار با محیط زی شاورزي  ستور کار قراردهیم و همچنین هاي گلخانهارقام مقاوم و ک هاي نوین یوهشاي را در د

  آبیاري را توسعه دهیم.

  )6139 بهمن 5( موضوع پساب يبر رو يگذار هیلزوم سرما

شاره به افتتاح پروژه روین ریوز ان،یرضا اردکان سان رضو ،يبه صورت همزمان در مرکز یآبرسان يهابا ا  نیترخشک رانیکرد: ا انیب ،يهمدان و خرا

سپر ریسال اخ 50سال در  سال آب یچهارماه نیدر ا یو بارندگ کندیم يرا  شته یم يسپر یکه از  سال گذ سبت به  صد کمتر بوده  20شود ن در

ست. شاره به قرار گرفتن ا يو ا را مورد  یبا کم آب یستیهمز دیبا یخشک جهان، افزود: در کنار مقابله با خشکسال مهیدر منطقه خشک و ن رانیبا ا

کشــور تحت  تیدرصــد جمع 48کرد: هم اکنون  انیب انیضــا اردکانر .میمهم اســتفاده کن نیبر ا یمبتن يها و راهکارهاو از برنامه میتوجه قرار ده

 نیاستان تحت پوشش ا تیدرصد جمع 68باالتر است و  ياز شاخص کشور نهیزم نیدر ا زین يفاضالب هستند که استان مرکز يهاپوشش شبکه

 .ردیآب مورد استفاده قرار گ دیمنبع جد کیشود و به عنوان  يگذار هیموضوع پساب سرما يبر رو دیفزود: باا روین ریوز مهم هستند.

  )6139 بهمن 7( درصد آب دارند 40سد کشور کمتر از  95

اکنون کمتر رود، ساوه و مالصدرا همسد از جمله سدهاي دز، بانه، سفیدرود، الر، زاینده 95حوضه آبریز اصلی کشور،  6بزرگ در سد  177از میان 

رســانی وزارت نیرو (پاون)، بر اســاس ارزیابی صــورت گرفته از ابتداي ســال آبی (ابتداي گزارش پایگاه اطالعبه درصــد آب ذخیره شــده دارند. 40از 

حوضه آبریز دریاي خزر، خلیج فارس، دریاچه ارومیه، فالت مرکزي، هامون  6سد بزرگ موجود در  177ماه حجم ذخیره آب مهرماه) تا چهارم بهمن

ها هشت درصد و حجم آب ذخیره شده در مخازن این سدها درصد، خروجی آن 33ورودي به این سدها  است. مترمکعبمیلیارد  31/20و سرخس 

   بت به سال گذشته کاهش یافته است.درصد نس 14

  )6139 بهمن 7( هاي گلستان در سال آبی جاريدرصدي آورد رودخانه 80تا  60اهش ک

ها در مدت مهر لغایت دي ماه سال جاري، نسبت به دوره شاخص در حوضه قره سو اي گلستان گفت: جریان رودخانهمدیرعامل شرکت آب منطقه

 مهندس علی نظري اظهار کرد: میزان بارندگی در مدت مهر ماه لغایت دي دهد.درصد کاهش نشان می 61ه گرگانرود درصد کاهش و در حوض 79

ها هنوز ندگی، مخازن سدها و آورد رودخانهدهد که علیرغم این افزایش بارشته افزایش را نشان میماه سال جاري در مقایسه با مدت مشابه سال گذ

 95میلیون متر مکعب عنوان کرد که در مدت مشابه سال گذشته مخازن سدهاي استان  36حجم سدهاي استان را در حال حاضر  اند.تشنه آب

   درصدي را نشان می دهد. 62یون متر مکعب بود که کاهش میل

  )6139 بهمن 7( بحران آب در تهران جدي است

  هاي زیرزمینی به شدت رو به هاي گذشته تاکنون مصرف آب بسیار افزایش یافته و میزان ذخیره آبم نوري با تاکید بر اینکه از سالزهرا صدراعظ

  

  

http://barghab.ir/fa/news/90-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A2%D8%A8-%D8%B4%D8%B1%D8%A8%D8%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://barghab.ir/fa/news/????-??????-?????-??-???-?????-????
http://barghab.ir/fa/news/95-%D8%B3%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-40-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A2%D8%A8-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF
http://barghab.ir/fa/news/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-60-%D8%AA%D8%A7-80-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C
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 بع آبی محدود شده است و اقتضاکشور ما کمبود آب است و شهر تهران نیز به دلیل کمبود بارش باران و مناکاهش است، گفت: یکی از مشکالت 

زیست و خدمات شهري شوراي شهر تهران علت نشت آب در برخی رئیس کمیسیون محیط فاده از این منابع صرفه جویی شود.کند که در استمی

سرع وقت تصمیمات الزم اذعان داشت: باید از پرت آب جلوگیري به عمل آید و براي رفع این مساله در اها دانست و معابر پایتخت را فرسودگی لوله

گرفت، گفت: امروز از طریق هماهنگی که صدراعظم نوري با اشاره به اینکه طی دو دهه آبیاري فضاي سبز از طریق آب شرب صورت می اتخاذ شود.

هاي صد و به صورت قانونی از طریق چاهداري تهران انجام شده آبیاري فضاي سبز به صورت صد در بین سازمان آب و فاضالب و فضاي سبز شهر

  گیرد.مجاز صورت می

  )6139بهمن 8( تأمین آب کشاورزي در مناطق خشک با تکنولوژي یک استارتاپ ایرانی بدون تولید پساب

/ با توجه به مشکل کمبود آب سالم در مصارف آشامیدنی و کشاورزي، روش تولید آب از رطوبت هوا بر مبناي سطوح هیبریدي نانوپوشش ابرآبدوست

در همین راستا یک تیم استارتاپی متشکل از دانشجویان دانشگاه آزاد، صنعتی  کمترین هزینه مصرفی مد نظر محققان کشور قرار گرفته است.آبگریز با 

تحت عنوان » سامانه تولید آب از هواي مرطوب بر مبناي سطوح هیبریدي ابر آبدوست / آبگریز«شریف، علوم پزشکی شهید بهشتی موفق شدند ایده 

آوري آن از وپوشش ابرآبدوست و جداسازي و جمعاساس عملکرد دستگاه، جذب قطرات ریز رطوبت هوا توسط نقاط نان را اجرایی کنند.» وانآکوا«

هاي درجه بوده و با پیوستن قطره 5زاویه تماس قطرات با نقاط ابرآبدوست، کم تر از  سطح به دلیل افزایش وزن قطرات و سطح آبگریز بستر است.

در مجموع، بسته به میزان رطوبت و وزش  شوند.ده به یکدیگر، توسط سطح آبگریز بستر، به سمت پائین حرکت کرده و در مخزن ذخیره میجذب ش

  لیتر در روز تولید آب دارد. 8-20باد، به ازاي هر متر مربع، 

  )6139بهمن 8( یریت مصرفگذر از بحران کم آبی در اصفهان با اعمال مد

برداران هرهمدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در جلسه مدیریت بحران آب با هدف سازگاري با تبعات خشکسالی که باحضور مدیران و ب

مناسب در سال آبی شهرهاي تحت پوشش طرح آبرسانی اصفهان بزرگ تشکیل شد گفت: براساس شوراي مدیریت آب استان به دلیل عدم بارندگی 

ریزي آب شرب مشترکین را به صورت پایدار در طلبد مدیران با تدبیر و برنامهدرصد کاهش یافته است. پس می 10د جاري تخصیص آب شرب حدو

ها، رفیت رسانهاستفاده از ظافزود با وي  گیرد.ا اعمال مدیریت مصرف آب انجام میآبی بنمایند در حقیقت گذر از بحران کمسطح استان تأمین 

هنرمندان، آموزش و پرورش و فعالیت اکیپ مروجین مردم به مصرف بهینه آب بیش از پیش ترغیب شوند تا میزان سرانه مصرف آب در اصفهان از 

نصب تجهیزات  مترمکعب در ماه باید به مراتب کاهش یابد که در این راستا 20لیتر در شبانه روز کاهش یابد همچنین میزان الگوي مصرف از  154

درصدي مصرف آب را به  30گیرد چرا که استفاده از این تجهیزات کاهش وت در برخی از نقاط شهر انجام میو لوازم کاهنده مصرف به صورت پایل

  همراه دارد.

  )6139بهمن 8( پارازیت عامل بی بارانی

ها در کاهش بارندگی را مطرح کردند. بر اساس تئوري آنها اثر امواج پارازیت ممکن اش اولین بار موضوع تاثیر پارازیتپروفسور فرئود و تیم تحقیقاتی

هاي مثبت و منفی هیدروژن و اکسیژن در الیه پایینی اتمسفر، الگوي تراکم رطوبت هاي الکتریکی، تعداد یونتغییر جریاناست در شرایطی که باعث 

اي که در اینجا حائز اهمیت است این و الگوي تشکیل ابرها شود، بر کاهش رخداد بارش در فصول بارشی و وقوع خشکسالی اثرگذار باشد، اما مساله

اش در حد فرضیه است و باید براي به اثبات رسیدن آن آزمایش و تحقیق علمی صورت بگیرد. آن وفسور فرئود و تیم تحقیقاتیاست که ادعاي پر

ها در کاهش بارندگی اظهارنظر کنند، ولی در مقابل هم برخی دیگر توانند قطعا راجع به عدم تاثیر پارازیتچنان که بسیاري از اقلیم شناسان هم نمی

، کهرماسماعیل  ها ندارند.ها نقشی در عقیم سازي ابرها و خشکسالیکنند و بر این باورند که پارازیتمیاي را ردشناسان چنین فرضیهاز اقلیم 

ها نشان داده است، اثبات شده که تاثیري روي بارور نشدن ابرها : امواج الکترومغناطیسی تا آنجایی که آزمایشزیست معتقد استکارشناس محیط

  ستند.رند، ولی از نظر سالمتی به اثبات رسیده است که این امواج صد در صد براي زنان باردار، جنین و افرادي که کهولت سن دارند، زیان آور هندا

  

  

  

http://barghab.ir/fa/news/%D8%AA%D8%A3%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%A8-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%AE%D8%B4%DA%A9-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%BE-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%D8%B3%D8%A7%D8%A8
http://barghab.ir/fa/news/%DA%AF%D8%B0%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%85-%D8%A2%D8%A8%D9%8A-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81
http://barghab.ir/fa/news/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
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  )6139بهمن 10( »زیست با متخصصان علوم آب و محیط یاندیشهم«اولین اجالس  

ـــان این حوزه، اولی يهازمینه يریززارت نیرو با هدف پیو ـــص ن اجالس تعامل مؤثر و مســـتمر وزارت نیرو و مدیریت بخش آب کشـــور با متخص

شهم« ستمتخصصان علوم آب و محیطبا  یاندی شتوانه فکر جادیا ياجالس در تالش برا نیا .کردبرگزار  را» زی نعت آب کشور ص يبرا یو علم يپ

ها و ها، ایدهگاهو مدیریت منابع آب کشـــور و بیان دید یوزیر نیرو براي دوران جدید حکمران يهازیســـت، بیان دیدگاهدر هر دو بخش آب و محیط

شگاهیان و متخصصان آب و محیط يهاطرح ضا وخوب منابع آب، و موفقیت در مدیریت توأمان عرضه  یحکمرانتحقق  يزیست کشور برادان  يتقا

ست. نگر، اقتصاد و حقوق آب و امعو ج کپارچهی تیریمنابع آب کشور، مد یابیارز یدر چهار بسته موضوع زیاجالس ن نیا یتخصص يمحورها آب ا

  .است شده يبنددسته نیسرزم کیاز منابع آب متناسب با توان اکولوژ يبردارتوسعه بهره يهايریگجهت

  )6139 بهمن 19( خوشنیبه دشت ع یافتتاح شد/ بازگشت آبادان المیدر استان ا یطرح آب 3

شبکه آب"و  "انتقال نهرعنبرطرح خط "، "ریپمپاژ کنگ ستگاهیو ا ياریآب"شامل طرح  یطرح آب 3 ستان ا "خوشنیع یو زهکش ياریطرح   المیدر ا

سحاق جهانگ ضور ا ستار محمود يجمهورسیمعاون اول رئ ،يریبا ح شد. روین ریمقام وزقائم ،يو  برق  نیپمپاژ و تام ستگاهیو ا ياریآب طرح افتتاح 

ستان ا الیر اردیلیم 400و با اعتبار  لومتریک 65به طول  ریکنگ شهر شده که آب مورد ن وانیدر  ضی دشت زرنه را تام 1800 ازیواقع   نیهکتار از ارا

صله  زیطرح خط انتقال نهرعنبر ن نیهمچن .کندیم شده که با  15در فا شهر دهلران واقع  اعتبار، انتقال آب از  الیر اردیلیم 420کیلومتري جنوب 

ــی نهرعنبر را به م 1بند انحرافی دویرج  ــاحت به اراض ــلی و  پروژه .کندیم یاتیعمل هیمترمکعب در ثان 3هکتار و با حجم  3000س احداث کانال اص

صلی آبیاري عین خوش ن سرما زیشبکه ا شده و با  شهرستان دهلران، بخش موسیان و دشت عین خوش واقع  تامین  ،ياردیلیم 1000 يگذارهیدر 

  .دهدیش را انجام مهکتار از اراضی دشت عین خو 300هزار و  11آب کشاورزي 

  )6139 بهمن 11( مام مطالعات انتقال آب از دریاي عمانات

شرکت آب منطقه ستانمدیر روابط عمومی  شرب ا ضوي گفت: مطالعات انتقال آب از دریاي عمان براي تامین آب  سان ر ستان و اي خرا سی هاي 

شود یک انجام می که با همکاري بخش خصوصیبراي این طرح  کاظم جم افزود: بلوچستان، خراسان جنوبی و خراسان رضوي به پایان رسیده است.

شد تا نگرانی 600هزار و  سد.کیلومتر لوله گذار خواهد  صرفی در آینده به حداقل بر سالی ها ازکمبود آب م شک شرق  18هاي وي گفت: خ ساله در 

شت سیاري از د ست ب شده ا ستلزم همکاريکشور باعث  ستان حالت بحرانی به خود بگیرد و این کار م بهره برداران و فرهنگ صحیح از منابع  هاي ا

  آبی است.

  )6139 بهمن 11( اي خراسان رضويتوسط کارشناس شرکت آب منطقه  Springer Award -KSCE 2017 کسب جایزه

این کارشناس دفتر مطالعات پایه منابع آب این شرکت موفق به کسب  "رضا براتی"اي خراسان رضوي، گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقهبه 

ـــد.  جایزه ـــاله به نویســـنده مقاله اینش ـــاله اخیر در مججایز همه س  KSCE Journal of Civil لهاي که بیشـــترین ارجاع را طی پنج س

Engineering  ست، ارائه می شته ا سال  .گردددا درصد برتر  10جزو  1394سال محقق برتر وزارت نیرو، در  1393همچنین وي پیش از این در 

سی سال برر سی و در  سایت 1395کنندگان متون علمی بخش مهند سی کننده برتر متون علمی در ایران به انتخاب  شده  Publons پنجمین برر

  .است

  )6139 بهمن 20( شیراز به عنوان برگزیده زیست محیطی 2انتخاب تصفیه خانه فاضالب شماره 

شیراز به  2تصفیه خانه فاضالب شماره  مراسم بنیاد جهانی انرژي؛رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضالب شیراز گفت: در هجدهمین 

  شیراز 2نظر پور با اشاره با این مطلب که تصفیه خانه فاضالب شماره . عنوان طرح برگزیده انتخاب و جایزه زیست محیطی جهان را از آن خود کرد

  

  

http://barghab.ir/fa/news/???????-?????-?????-
http://barghab.ir/fa/news/3-???-???-??-?????-?????-??????-??-??????-???????-??-???-???%E2%80%8C???
http://barghab.ir/fa/news/%D8%A7%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D8%A8-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
http://www.wnn.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=30368&mode=thread&order=0&thold=0
http://barghab.ir/fa/news/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%B5%D9%81%DB%8C%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DB%B2-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7%DB%8C
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شود و هاي روز دنیا احداث میخانه با آخرین تکنیکاظهار داشت: این تصفیهتصفیه فاضالب را دارد هاي یکی از به روزترین تکنولوژي ( بلندمدت)

هاي د بود و قابلیت استفاده براي بخشخانه داراي کیفیت باالیی خواهپساب این تصفیه. در صد برق مورد نیاز خود را تامین کند 70قادر است حدود 

خانه استفاده یاري فضاي سبز از پساب این تصفیهوان براي آبتباشیم میسخت کم آبی میبه اینکه در شرایط کشاورزي و صنعت را داراست و باتوجه 

  .کرد

  )6139 بهمن 26( درصد شهرهاي خوزستان دچار مشکالت کمی و کیفی آب خواهند شد 96

درصد شهرها با توجه به شرایطی که وجود دارد، مشکل کمی یا کمی و 96شرکت آب و فاضالب خوزستان با بیان اینکه مجموعا  برداريرهمعاون به

شود، بر اثر وضعیت خشکسالی که درصد جمعیت استان را شامل می 53درصد از شهرهاي استان که  66کیفی در بحث آب خواهند داشت، گفت: 

کند نیز با مشکلی درصد جمعیت استان در آنجا زندگی می 34درصد شهرها که  30شوند. همچنین در بحث آب میوجود دارد، دچار مشکلی کمی 

شهر در استان خوزستان داراي تنش  15با اشاره به اینکه شرایط آبی در استان شرایط خاصی است، اظهار کرد: وي  کمی و کیفی مواجه خواهند شد.

که تولید آب مساوي یا کمتر از مصرف مردم منطقه است. شهرهاي شمال شرق استان مشکالت بسیار جدي در  آبی هستند. تنش به معناي آن است

  ها براي حل مشکالت آنها استفاده کرد.بحث آب دارند و باید از همه اهرم

  )6139 بهمن 30( از زمان احداث رهیحجم ذخ نیدر کمتر رودندهیسد زا

میلی متر  4/5بهمن،  22هاي اصفهان از ابتداي سال آبی تا با اعالم اینکه بارش "مسعود میرمحمد صادقی"اي اصفهان مدیرعامل شرکت آب منطقه

شته  سال گذ سط بلند مدت  26بوده افزود: این رقم در  سبت  60میلی متر و درمتو ستگاه چلگرد که میزان بارش آن ن ست و در ای میلی متر بوده ا

، این دهدمیلی متر بارش را نشان می 193بهمن  22ها کاهش چشمگیري داشته است، به طوري که تا مستقیم با حجم سد زاینده رود دارد، بارش

. وي افزود: درصدي در سال جاري است 75کاهش  میلی متر بوده که حاکی از 773میلی متر و در متوسط بلند مدت  818میزان در سال گذشته 

ــد زاینده ــد، حاکی  130تر از رود هم اکنون به پایینحجم ذخیره س ــوب در مخزن س ــت که با مقدار قابل توجه رس ــیده اس میلیون متر مکعب رس

میلیون متر مکعب بوده است. ایشان افزود با توجه به مطالب ارائه  230باشد. شایان ذکراست این حجم در سال گذشته ط بحرانی شدیدي میازشرای

شوراي هماهنگی زاینده شده صوبه  سال زراعی جاري وجود ندارد و عالوه بر زراعت، باغات نیز در معرض طبق م شاورزي در  رود امکان توزیع آب ک

  ي قرار دارند.خطر جد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  بازگشت به فهرست

 

  

  

http://barghab.ir/fa/news/%DB%B9%DB%B6-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%DA%86%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D9%85%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%B4%D8%AF
http://barghab.ir/fa/news/??-??????%E2%80%8C???-??-??????-???-?????-??-????-?????
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   با گیاهان اصالح شده و مقاومت بیشتر در برابر خشکسالینیاز آبی کمتر 

ــمندان دریافتند که با دبراي اولین بار  ــالح ژنی خاص که در همه انش اص

ست صرف توان گونه، میگیاهان موجود ا صد  25اي تولید کرد که با م در

آب کمتر، همان میزان محصــول را تولید کنند که گیاهان دســت نخورده 

ــنددر حالیکه میزان پروتئین  دهندمیوه می ــته باش . یک تیم باالتري داش

شگاه ایلینویزتحقیقاتی بین ، نوعی پروتئین به نام (Illinois)  المللی از دان

PsbS که به -ا شود گیاه منافذ تنفسی خود رکشف کردند که موجب می

شمندان بر  -کندتبادل گاز گیاه با محیط اطراف خود کمک می ببندد. دان

تواند به حفظ رطوبت آن کمک کند، این باورند که بســتن منافذ گیاه می

  .دهداکسید کربن را کاهش میاما جذب دي

صارف آب 90حدود  صاص میشیرین% م شاورزي اخت شدت گرفتن ، در دنیا به بخش ک روند تغییرات اقلیم، و کاهش منابع یابد که با 

سـال گذشـته مطالعات زیادي بر روي افزایش کیفیت و  60تواند دسـتآوردي بزرگ به حسـاب آید. اگرچه در آبی، این اصـالح الگو، می

صر ست و هیچگاه میزان م صورت تامین آب کافی ممکن بوده ا ست، ولی تمام این تحقیقات در  شده ا صول نهایی گیاهان  ف کمیت مح

  .آب کاهش نداشته است

ستفن النگ، گفت: مدیر این پروژه ست. در طول «، ا شته میزان  60این یک موفقیت ا صعملکرد سال گذ ول به طور مداوم افزایش مح

ست. اگ دانهه، اما میزان آب مورد نیاز براي پرورش هر تن یافت شود این معیار تغییرپذیر نی صور  شده ت ست، که باعث  ر ثابت باقی مانده ا

  »شود تا این هدفِ ضروري در آینده محقق شود.بیشتر باز می مان در عمل نتیجه بدهد، راه براي تحقیق و توسعهنظریه

درصد افزایش دادند، بدون آنکه  25اکسیدکربن ورودي به گیاه به آب خروجی از آن) را این تیم بازدهی مصرف آب گیاهان (نسبت دي

اکسیدکربن در جو زمین فقط طی هاي میدانیِ واقعی کاهش محسوسی داشته باشد. غلظت ديدر نمونهها میزان فتوسنتز یا محصول آن

شته  70 ست، که این امکانِ جذب دي 25سال گذ صد بوده ا سیدکربن کافی را بدون اینکه گیاه منافذ تنفسیدر اش را کامالً باز کند اک

گام با این تغییرات سریع به تکامل آفرینش هم«در دانشگاه لنکستر نیز هست گفت:  گیاهشناسیکند. النگ که استاد برایش فراهم می

  »اند.پیش نرفته است، بنابراین دانشمندان به یاري آن شتافته

شود: رطوبت، میزان ديچهار معیار می شدن  سته  سی به باز و ب سیدکربن در گیاه، کیفیت و مقدار نور. تواند باعث تحریک منافذ تنف اک

 منافذ تنفسی به مقدار نور آمده است.  العملن مطالعه اولین گزارشی است که در آن عکسای

PsbS کند. با افزایش طالعات مربوط به مقدار نور را مخابره میارسان در گیاه است که هاي پیامهاي اصلیِ کانالیکی از بخشPsbS  ،

شود منافذ تنفسی بسته شوند، چون نیازي به گیاه وجود ندارد. این باعث می کافی براي فتوسنتز خورشیديگویند که انرژي ها میپیام

    کربن براي فتوسنتزِ بیشتر نیست.داکسیدي

  

    ادامه خبر               لینک خبر

      کشاورزي  موضوع 

    https://www.sciencedaily.com  منبع 

   2018/03/06  خبر تاریخ 

  بازگشت به فهرست
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  تولید سوخت پاك با استفاده از سفیده تخم مرغ

اي آیندهدهد که تخم مرغ در تولید کنند. این تحقیقات نشان میمحققان ژاپنی موفق شدند از سفیده تخم مرغ سوختی عاري از کربن 

  نزدیک نقشی فراتر از خوراکی در زندگی مردم ایفا خواهد کرد.

ـــیل باالي انرژي و عدم تولید  تانس گاز هیدروژن به علت دارا بودن پ

شــود. با این عنوان ســوخت پاك آینده شــناخته می گازهاي آالینده به

ید ا چالشوجود تول با  ـــترده  عاد گس خت در اب ـــو یادي ین س هاي ز

  روست.روبه

ش ســرعت مد براي افزایآهاي نوري ترفندي کارفاده از کاتالیســتاســت

ها ارگیري این کاتالیستتوان با بکآید و میتولید هیدروژن به شمار می

ـــید، فرو منابع  یند تولید هیدروژن را آتجدیدپذیري مانند نور خورش

  تسهیل بخشید.

ن رو یریت بهینه، خاصیت کاتالیستی خود را از دست می دهند؛ از ایمولکول هاي کاتالیستی بسیار ناپایدار هستند و در صورت عدم مد

  آید.ري به شمار میها اقدامی ضروتجمع و نگهداري این مولکول

ستفاده از پروتئین صیت مولکول هاي کاربرديهاي خالص یکی از روشا سوب میبراي مدیریت و حفظ خا ستی مح شود اما هاي کاتالی

هاي مخصــوص و پردردســر آزمایشــگاهیســت. محققان ژاپنی اخیرا دریافتند که در ســفیده تخم مرغ زمند روشها نیاتولید این پروتئین

  هاي خالص شده استفاده کرد.توان از آنها به جاي پروتئینه پروتئینی وجود دارد که میموادي پای

ساکا اعالم کر شگاه او ستالمحققان دان سفیده تخم مرغ کری سوزیم وجود دارد که به دلیل دهاي متخلخلی مدند که در  سوم به لی ارا و

ساختارهاي منظم، می سیلهبودن نانو ست که براي مدیریت مولکولاي توان از آن به عنوان و ستفاده کرد. این در حالی ستی ا هاي کاتالی

هاي خالص تمام تولید پروتئینپیچیده آزمایشـگاهی تر از سـایر مواد و تجهیزات تر و راحتاز سـفیده تخم مرغ به مراتب ارزاناسـتفاده 

  شود.می

ــماري از شــرکت ــازي در جهان، هیدروژن را بهش گیرند. اســتفاده از عنوان منبع نهایی براي ســوخت خودروها در نظر میهاي خودروس

 .هاي فسیلی خواهد شدعنوان سوخت خودروها سبب کاهش پدیده گرمایش جهانی از طریق استفاده کمتر از سوختهیدروژن به

  

  

    ادامه خبر  لینک خبر

  هاي پاكانرژي  موضوع 

  https://www.sciencedaily.com  منبع 

  2018/02/14  تاریخ خبر 

  بازگشت به فهرست
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  دیده: بازسازي چقدر مؤثر است؟هاي آسیبترمیم اکوسیستم

ن عمل آمده، که چنیپژوهش ب 400تایج از ن جامعی د. اخیراً تحلیلشودیده میهاي آسیبساالنه میلیاردها دالر صرف ترمیم اکوسیستم

ستاي را براي آلودگیاقدامات بهبوددهنده سی کردهمحیطی بزرگهاي زی شمقیاس در کل جهان برر آنکه  دهد باان میاند. این تحلیل ن

ــتم ــیس ــت به حالت اولیه بازگردند، اما بهاکوس ــت کامالً بهبود یابند، چرا که مراحل نهاها ممکن اس ــازيندرت ممکن اس ــان ییِ بازس ش

شان میشوارترین مراحل کارند. در کمال تعجب، این مطالعه همد صرف هزینهچنین ن سازي  دهد که  شتر براي باز نیز لزوماً به  الفعبی

 انجامد.  بازسازي کاملتر و سریعتر نمی

  

هاي فعالیت و درصــورتیکهدهد که در بســیاري از موارد پژوهش ما نشــان می«شــمالی، گفت:  زهولی جونز، محقق دانشــگاه ایلینوی

سیب صرفهآ شاید به  شند،  شده با ساننده متوقف  شد که اجازه بدهیم ر صادي این با سازي از لحاظ اقت ستماترین راهبرد باز سی ها کو

انجمن سلطنتی بریتانیا  جونز سرپرست گروهی از محققان از پنج کشور بود، که نتایج کارشان در نشریه» خودشان خود را ترمیم کنند.

 منتشر شد. 

شمالی دارد، افزود:  ززیست، پایداري و انرژي دانشگاه ایلینویمطالعات محیطي جونز، که سمتی هم در بخش علوم بیولوژیکی و مؤسسه

ــازي یافته« ــت که میرا نادیده نمی فعالهاي ما اهمیت تالش براي بازس ــان این اس ها تر براي این تالشتوان عاقالنهانگارد، ولی حرفش

 »رد.شود بریزي کرد تا بیشترین بهره را از هر دالري که خرج میبرنامه

دیده را هاي آلوده یا آسیبدانشِ بازسازي اکولوژیکی نسبتاً جوان ولی مهم است. بسیار مهم است که بهترین راه براي ترمیم اکوسیستم

ست گونه ستی جلوگیري کنیم. فهر شگاه ایلینویبیابیم، تا از بحران تنوع زی ي از بین رفتن تنوع سرعت روزانه زهاي در معرض خطرِ دان

  دهد. مین را هزار برابر سرعت طبیعی آن نشان میزیستی ز

رساننده یا آالینده متوقف هاي آسیب، چراکه در آن فعالیتاشتباه گرفتدست گذاشتن روياما بازسازي غیرفعال را نباید با رویکردِ دست

شــود.  ها جلوگیري میچراي دام در جنگل بري وبشــوند یا ازچوکنند تخریب میپاره میها را تکهشــوند، مثالً ســدهایی که رودخانهمی

 زدایی شده.  ها یا کاشت درختان در نواحیِ جنگلي رودخانهشود، مانند پایدارسازيِ حاشیهاغلب پس از آن بازسازي فعال نیز اجرا می

سان غیرفعال به عنوان راهکار اول مط«جونز گفت:  سازي آ ست دیگر نیازح میروقتی باز شد شود، طبیعت ممکن ا شته با ي به کمک ندا

صورتیکه ما فعالیتهنگامی سازي هاي مخرب را متوقف کنیم. در  سازيکه روند باز شد، باید اقدامات باز فعال خاص آن مورد در  کند با

 »نظر گرفته شود تا بتوان بر موانع خاص فایق  آمد.

ستم«او افزود:  سی سازي را به طور توانیم بودجهي قابل توجهی دارند، میدههایی تمرکز کنیم که ارزش افزواگر بتوانیم فقط بر اکو ي باز

 »  هاي بیشتري را که واقعاً نیاز به بازسازي دارند نجات دهیم.دهیم و اکوسیستم کاهشمژثرتري 
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ندرت ممکن ده بهدیهاي آسیبخاطر اینکه اکوسیستمبتواند جایگزینی براي حفاظت از اکوسیستم تلقی شود. بازسازي نمی«جونز گفت: 

فواید جانبیِ  واند براي کاهش از بین رفتن تنوع زیســتی ندیدههایی که آســیب اســت به طور کامل احیا شــوند، حفاظت از اکوســیســتم

 د.شونها تهیه میها ضروري است، فوایدي مانند آب پاك، هواي پاك و داروهایی که از گیاهان آنارزشمندِ اکوسیستم

 
 
 
 
 
 

  ادامه خبر  لینک خبر

  منابع طبیعی  موضوع 

  https://www.sciencedaily.com  منبع 

 2018/03/01  تاریخ خبر 
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  خارجیمهم ترین اخبار کوتاه 

Recycled carbon fiber improve permeable pavement 
A research team is solving a high-tech waste problem while 
addressing the environmental challenge of stormwater run-
off. The researchers have shown they can greatly strengthen 
permeable pavements by adding waste carbon fiber 
composite material. Their recycling method doesn't require 
using much energy or chemicals -- a critical factor for 
recycling waste materials. 

   دهدهاي نفوذپذیر را بهبود میروافت شده، پیادهبازیفیبر کربن 

 براي بازیافت تکنولوژي پیشرفتهبا هاي م تحقیقاتی در حال حل مشکل زبالهیک تی

توانند اند که میقرار داده است. محققین نشان دادهطوفان را مورد توجه  ناشی از  آبهايمحیطی رواناست، در عین حال که چالش زیست

هاي نفوذپذیر را به مقدار زیادي مستحکم کنند. روش بازیافت آنها نیاز زیادي به ات مواد کامپوزیت فیبر کربن، سنگدن ضایعبا افزو

عالوه برآن فیبرکربنی در حالت کامپوزیتی خرد شده،  .است براي بازیافت مواد زائد یعامل مهم کهاستفاده از انرژي و مواد شیمیایی ندارد

  یایی سمی براي فرآوري آن نیاز نیست.گرما یا مواد شیم

 
As summers get warmer, more rain may not be better than less 
Warm, wet summers are historically unusual and 
could bring unexpected disruptions to ecosystems 
and society, according to new research. As climate 
change raises summer temperatures around the 
world, increases in precipitation could offset 
drought risk in some regions. However, a paper 
published in Nature Communications this month 
shows that wetter summers may bring other 
problems in a warming climate. Warmer, wetter 
summers could produce unexpected impacts, such 
as disease outbreaks and crop failures, because they break the climatic norms that ecosystems and 
human communities are adapted to. this new research points to subtropical and temperate regions -- 
the southeastern U.S., central Canada, northern Australia, southern Africa, central Asia and the 
African Sahel -- as areas where these types of warmer, wetter extremes are most likely to occur. 

  

  شوند، ممکن است بارانِ بیشتر بهتر نباشدتر میها گرمهرچه تابستان

ها اي را در اکوسیستمدهد ممکن است اختالالت غیرمنتظرهاند و تحقیقات اخیر نشان میهاي گرم و شرجی همیشه غیرعادي بودهتابستان

دهد، افزایش بارندگی ممکن است ها افزایش میوجود آورند. همچنان که تغییرات اقلیم در جهان دماي هوا را در تابستانو در جامعه به

دهد که ي ارتباطات طبیعت به چاپ رسید نشان میاي که ماه گذشته در نشریهخطر خشکسالی را در بعضی نواحی بیشتر کند. اما مقاله

 ها یا کاهش محصول غالت را به اي نظیر رواج ناگهانی بیماريتر ممکن است اثرات غیر منتظرههاي شرجیتابستان

  



             
            مرکز ملی مطالعات راهبردي کشاورزي و آب   

14 

   

 

6139بهمن  | بیست و شش شماره |محیط زیست  بولتن آب و  

  

 ند. زاند را بر هم میها به آن خو گرفتهها و انسانوهوایی که اکوسیستمهمراه داشته باشد، چراکه روند معمول آب

یقا، آسیاي مرکزي و و معتدل (جنوب ایاالت متحده، کاناداي مرکزي، شمال استرالیا، جنوب آفر ايحارهاین پژوهش جدید از مناطق زیر

  کند. ساحل آفریقا) به عنوان مناطقی که وقوع چنین شرایط گرما و شرجی شدید بیشتر امکان دارد یاد می

 
Commercial pesticides: Not as safe as they seem 
New regulations are needed to protect people and the environment from toxic pesticide ingredients 
that are not currently subject to safety assessments. This is the conclusion of the first comprehensive 
review of gaps in risk assessments for "adjuvants" -- ingredients added to pesticide formulations to 
enhance the function or application of the active ingredient. Ignoring the potential dangers of other 
ingredients in commonly used commercial pesticides leads to inaccuracies in the safety profile of the 
pesticide solution, as well as confusion in scientific literature on pesticide effects. 
Exposure to environmental levels of some of these adjuvant mixtures can affect non-target organisms 
-- and even can cause chronic human disease. 

  خطر نیستندهاي موجود در بازار آنقدرها هم بیکشآفت

هاي سمی انجام کشهاي ایمنی درمورد مواد موجود در آفتاکنون ارزیابیهم

این مواد زیست در برابر ها و محیطپذیرد. بایستی براي محافظت از انساننمی

وضع شود. در اولین مرور مفهومیِ خألهاي موجود در ارزیابی  قوانین جدیدي

ها میافزایند کشتآف(موادي که به ساختار » یا مواد کمکیجوونت اد «خطر 

رسیدند. عدم  ي فعال را تقویت کند) به این نتیجهتا عملکرد یا کاربرد ماده

هاي موجود در کشتوجه به خطرهاي احتمالی سایر مواد موجود در آفت

کش و نیز سردرگمی مباالتی در وضعیت ایمنیِ محلولِ آفتبازار باعث بی

جوونت ممکن است بل توجه از بعضی از این ترکیبات ادشود. قرار گرفتن در معرض مقدار قاا میهکشي ادبیات علمیِ اثرات آفتدرباره

  ها شود.هاي مزمن در انسانستند اثر بگذارد و حتی باعث بیمارينیارانی که هدف اصلیِ این ترکیبات بر جاند

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  بازگشت به فهرست
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  آب باران سیراف بوشهر استحصال هايحوضچه فرهنگ سنتی آب :

وان قبور سنگی یاد بینیم، و اندیشمندان و محققان از آن به عنهاي شمالی سیراف میآنچه که امروزه در ارتفاعات مشرف بر دامنه کوه

هاي اند که بر روي کوهبوده باران آب هاي استحصالاند بلکه حوضچهکنند، در ابتدا به منظور ایجاد قبر و مدفن مردگان خلق نشدهمی

جهت تقویت  یآب زیرزمین هايو شهر براي استفاده از آب باران و نیز تزریق به درون زمین و پیوستن به سطح سفره دریا مشرف به

 .اندهاي حفره شده در طبقات سنگی بودهدر پائین دست از طریق چاههاي آن منطقه و به منظور برداشت آبخوان

آوري آید جمعشمار میترین و مؤثرترین روش در استحصال آب باران بهبه منظور تأمین آب شرب از طریق باران، که تنهاترین، مهم

هاي آب یري از هدر رفتن آنها و نیز تغذیه سفرهاز آبهاي نازله و جلوگ وريبهره باشد. به منظورمستقیم آب بر روي سطوح نازله می

هاي حفر شده، استحصال مذکور در باالدست چاه کوه را بر سطح باران رسند که هر آنچه آببه این نتیجه می سیراف زیرزمینی پیشینیان

آوري شده فرصت بیشتري جهت نفوذ به درون زمین دهند. در حال حاضر از نواحی نزدیک هاي جمعبدین طریق به آب و ذخیره نمایند و

اند که هایی را در سرتاسر یال جنوبی کوه تعبیه نمودهحوضچه ،به خط الرأس کوه با ایجاد مخازن با مقطع چهارگوش به ابعاد متفاوت

هاي حفر شده درون طبقات سنگی نیز درست در پائین دست ه بر سطح اراضی مذکور باشد. چاهآوري مجموعه آبهاي نازلقادر به جمع

هاي مذکور را صله سطح آب چاهمنطقه بالفا سطح ایستابی هر مجموعه مخازن ذخیره آب تعبیه شده به طوریکه با نفوذ آب و رسیدن به

 .دهدتأثیر قرار می تحت

ها مستطیلی (چهارگوش) بوده و طول این مخازن در جهت شیب واقع است. برخی از این حوضچه ها عموماً به صورت مقطعابعاد حوضچه

است. همچنین در بخش انتهائی شدهدست هدایت مین، آب مستقیماً درون حوضچه پائینداراي سرریز بوده بطوریکه پس از پرشدن آ

توانسته مسیر طبیعی جریان آب باشد) ساز (که مییک کانال دستاي، سرریز آخرین حوضچه به هاي دامنهبرخی از این مجموعه حوضچه

شود که احتماالً از این کانال آب به عنوان سرریز نهائی یا حقابه پائین دست یا شاید آبیاري مزارع به مکانهاي مورد نظر هدایت ختم می

است که حتی در دامنه پائین کوه نیز ی به حدي بودههاي آب زیرزمینجهت تقویت سفره بارانزوم استفاده بهینه از آب است. لشدهمی

ها هستیم. کوچکی ابعاد این هایی با جهت عمود یا مایل نسبت به دیگر حوضچهامکان حفر گودال وجود داشته و شاهد حضور حوضچه

 .باشدتوان آنان را نسبت داد، قبر میگودالها به حدي است که به تنها چیزي که نمی

  
  بازگشت به فهرست
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  مفهوم خشکسالی :آموزشیمطلب 

باً در . این پدیده تقریپندارنداي تصادفی و نادر میاري به اشتباه آن را واقعه. گرچه بسیالتی نرمال و مستمر از اقلیم استخشکسالی ح

. خشکسالی یک اختالل موقتی کندکامًال تفاوت میه به منطقه دیگر ، گرچه مشخصات آن از یک منطقدهدتمامی مناطق اقلیمی رخ می

خشکسالی باشد. و حالتی دائمی از اقلیم میاست و با خشکی تفاوت دارد چرا که خشکی صرفاً محدود به مناطقی با بارندگی اندك است 

بالیاي طبیعی نامحسوس است. گر چه تعاریف متفاوتی براي  جزء

کمبود بارش در طی یک  این پدیده ارائه شده لیکن در کل حاصل

باشد. خشکسالی دوره ممتد زمانی معموالً یک فصل یا بیشتر می

بایستی در رابطه با برخی شرایط متوسط درازمدت از موازنه مابین 

اي یک و تبخیر و تعرق درنظر گرفته شود، معموالً در هر منطقه بارش

  شود.تعریف می "نرمال" شرایط خاص بعنوان

بعالوه این پدیده با زمان ( فصل اصلی وقوع این پدیده ، تأخیر در  

رشد گیاه ) شروع فصل بارانی، وقوع بارش در ارتباط با مراحل اصلی 

سایر فاکتورهاي اقلیمی نظیر دماي باال ، باد شدید و  .اد رخدادهاي بارندگی ) مرتبط استها ( شدت ، بارش ، تعدو نیز مؤثر بودن بارش

قابل مالحظه بر شدت آن توانند به طرز هان با این پدیده همراه شده و میتر غالباً در بسیاري از نقاط جنسبی پایین رطوبت

 نقش ياي کامالً فیزیکی یا طبیعی درنظر گرفت. تأثیرات آن در جامعه ماحصل ایفاخشکسالی را نبایست صرفاً بعنوان پدیده بیفزایند.

. انسانها باشدنیاز مردم به منابع تأمین آب می کمتر از حد مورد انتظار به دلیل تغییرات اقلیمی ) و مابین یک رخداد طبیعی ( بارش

ته و در حال توسعه نتایج اقتصادي، هاي اخیر در هر دو گروه کشورهاي توسعه یافبینند خشکسالیوالً از تأثیرات خشکسالی لطمه میمعم

ه زیانبخش پذیري تمامی جوامع به این پدیداند که آسیبه بار آورده که جملگی باعث شدهب هاي شخصیمحیطی و دشواريتأثیرات زیست

   .طبیعی مدنظر قرار گیرد

 :نوع تعریف کلی خشکسالی وجود دارددو 

  مفهومی و عملی 

  تعریف مفهومی خشکسالی :

سالی را درك کنند. بعنوان مثال مفهوم خشککند تا شده به افراد کمک میکلی بیان میتعاریف مفهومی که در قالب اصطالحاتی 

  ."شودمحصوالت زراعی و کاهش عملکرد می خشکسالی عبارت است از یک دورة ممتد کمبود بارش که منجر به صدمه زدن"

) در زمینه خشکسالی لی نیز حائز اهمیت است. مثالً خط مشی (سیاست کلیاري در زمینه خشکساسیاستگذتعاریف مفهومی در تبیین 

ی به هاي مالباشد. این کشور، کمکر تعریف متناظر آن از خشکسالی میر استرالیا تلفیقی از آگاهی نسبت به تغییرپذیري نرمال اقلیم دد

بالخص زمانی که شرایط خشکسالی حادتر از مواردي است که بعنوان جزیی از  "هاي استثناییخشکسالی"زارعان را صرفاً در رخداد 

  کند.می ، ارائهشودروژه درنظر گرفته میادي مدیریت پریسک ع

اري کمتر سیاستگذهاي علمی است. پیش از این زمانی که خشکسالی از نقطه نظر هاي استثنایی مبتنی بر ارزیابیتشخیص خشکسالی 

سال یکبار تقاضاي  ، برخی کشاورزان در مناطق اقلیمی نیمه خشک استرالیا هر چندرك درستی از آن نداشتندتعریف شده بود و زارعان د

  .ی براي مقابله با خشکسالی داشتندکمکهای
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  تعریف عملی خشکسالی :

الی تعاریف تعیین شروع خشکس کند تا شروع، خاتمه و درجه شدت خشکسالی را تشخیص دهند. برايتعاریف عملی به افراد کمک می 

مقایسه معموالً با  . این امرکندطول یک دوره زمانی را مشخص می در، میزان انحراف از میانگین بارش یا سایر متغیرهاي اقلیمی عملی

  .شودساله است انجام می 30هاي گذشته که غالباً مبتنی بر دوره آماريوضعیت فعلی نسبت به متوسط

یشتر ب موالًدرصد بارش متوسط در طول یک دوره زمانی مشخص) مع 75حد آستانه تعیین شده به عنوان شروع یک خشکسالی ( مثالً  

   .بطه دقیق تأثیرات خاص آن بر محیطشود تا بر مبناي رابه صورت قراردادي انتخاب می

شود تا سرعت ( نرخ ) تخلیه ا مقادیر تبخیر و تعرق مقایسه میدر تعریفی عملی از خشکسالی براي کشاورزي مقدار بارندگی روزانه ب

مراحل مختلف نمو  رات خشکسالی بر رفتار گیاه ( یعنی رشد و عملکرد ) دررطوبت خاك تعیین شود و این روابط برحسب میزان تأثی

  .گیاه بیان گردد

، رطوبت خاك و شرایط گیاه شکسالی براساس متغیرهاي هواشناسیتوان در ارزیابی عملی شدت و اثرات ختعاریفی نظیر این مورد را می 

. بعالوه این تعاریف عملی در را بر عملکرد نهایی ارزیابی کرد بالقوه این شرایطدر طی فصل رشد مورد استفاده قرار داد و مستمراً تأثیر 

هاي جوي در لیکن چنین تعاریفی نیازمند داده .کاربرد دارندتحلیل تناوب شدت و تداوم خشکسالی براي یک دوره تاریخی مفروض نیز 

ملکرد محصول پذیري از پدیده نظیر عهاي مربوط به تأثیراالً دادهایر مقاطع زمانی و احتم، ماهانه و سهاي زمانی ساعتی، روزانهمقیاس

وصیات و ، و درك بیشتري از خصخشکسالی یک منطقه شناسیتدوین ماهیت اقلیم .گیرندبسته به ماهیت تعریف، مورد استفاده قرار می

   .دهدمی هاي مختلف این پدیده بدستاحتمال وقوع مجدد در شدت
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