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با عنایت به محدودیت شدید منابع آب و بحران آب بعنوان یکی از 

های اساسی کشور، اتخاذ رویکرد مدیریت بهینه تقاضا در چالش

 وری و کارآئی سموم در بخش کشاورزی کهمصرف، افزایش بهره

کننده آب است، ضروری و مورد تاکید است، در بزرگترین مصرف

وری همین راستا بررسی و ارزیابی انجام شده در زمینه افزایش بهره

های تولیدی خاصه آب در زنجیره تولید شکر عوامل و نهاده

-استحصالی از چغندرقند با نگرش به جدول زیر موید بهبود شاخص

وری آب در این و افزایش بهره های عملکرد در زراعت چغندرقند

محصول اساسی است، بنحوی که با یک نگاه اجمالی عملکرد تولید 

به  80تن در هکتار در سال  27چغندرقند در واحد سطح از میزان: 

افزایش یافته  95تن در هکتار در سال  53و  90تن در سال  43

لو کی 3190است، همچنین میزان شکر سفید استحصالی در هکتار از 

و میزان کل شکر سفید  95کیلو در سال  7626به  80در سال 

هزار تن با نگرش به کاهش  860تن به بیش از  549711تولیدی از 

هکتار به  172236سطح زیر کشت زراعت چغندرقند کشور از 

وری شکر هکتار ارتقاء یافته است و در این راستا میزان بهره 112798

 434به  80گرم در سال  220فی از به ازای هر متر مکعب آب مصر

گرم  شکر به ازای هر متر مکعب آب مصرفی  600و  90گرم در سال 

جوئی تر میزان آب صرفهافزایش یافته و بعبارتی ساده 95در سال 

وری تولید شکر در سال با فرض تولید با میزان بهره 95شده در سال 

 گردد.میلیارد متر مکعب برآورد می 2/2معادل حدود  70
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 ادامه سرمقاله

 سال
سطح زیر کشت 

 haچغندرقند 

راندمادن تولید 

haتن/ 

 شکر سفید

 (ha/kg) 

تولیدی میزان شکر 

 ) تن(

بهره وری شکر به ازای هر 

 𝑚3/grواحد آب مصرفی 

80 172236 27 3190 549711 220 

90 109494 43 5770 635906 434 

91 96000 3/42 6000 579000 460 

94 103593 54 7280 753120 565 

95 112798 53 7626 860211 600 

حمایت موثر دولت، هماهنگی، همکاری و مشارکت عوامل موثر در بهبود وضعیت تولید دستیابی به این نتایج چشمگیر از طریق اعمال 

های نوین ژی های نوین) اصالح و توسعه شیوهچغندرقند نظیر: بهبود مدیریت مزرعه، توسعه مکانیزاسیون، بکارگیری و توسعه تکنولو

فات، تغذیه بهینه گیاهی و ....( و تالش بر احیاء و توسعه کشت آبیاری، استفاده از بذور مونوژرم پیشرفته، مبارزه تلفیقی و کنترل آ

ایش ضریب استحصال شکر گذاری و ساماندهی مناسب برداشت و تحویل چغندرقند افزکشت نشائی چغندرقند، همچنین قیمتپائیزه و 

 های قند میسر شده است.در کارخانه

 های همه تالشگران عرصه تولیداشتغال و به منظور پاسداشت تالش پایدار و اتاق ایران با تاکید بر منویات اقتصاد مقاومتی ـ تولید

کشاورزان، صنعتگران، کارشناسان و محققان و ....( موضوع برگزاری جشن ملی تولید شکر را با توجه به دستیابی به رکورد بی سابقه )

وری در این محصول اساسی را در بهمن مر افزایش بهرهتوفیق حاصله در ا ساله عمر صنعت قند کشور خاصه 120تولید شکر در دوران 

به وزارت جهاد کشاورزی پیشنهاد نموده است و در نظر است که این جشن برای تجلیل از تالشگران زنجیره تولید شکر و  95ماه سال 

 تبیین این دستاورد مهم با مشارکت انجمن صنایع قند و شکر در مرداد ماه سال جاری برگزار گردد. 
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 خواران در انزلیمعرکه تاالب

گویند اند. آنها میخواران هم بالی دیگری شدهرسوبات، زباله، فاضالب و گیاهان غیربومی برای گرفتن جان تاالب انزلی کم نبود، تاالب

نشینی رسوبات، عمق تاالب ته .کاش تاالب خشک شود تا در زمینمان ویال بسازیم

مثل سرطان در سطحش رشد کرده و « آزوال»متر رسانده، نیممتر به 10انزلی را از 

اند؛ اینها همه هیچ بود، گیرد و فاضالب و شیرابه مسمومش کردهنفسش را می

هاست که همین های تاالبی هم به دردهای انزلی اضافه شد. سالتصرف زمین

« مونترو»تاالب دیگر ایران، در فهرست قرمز  6خطرات نام این تاالب را در کنار 

زیست با کمک آژانس جایکا تالشش را برای جای داده است. سازمان حفاظت محیط

خروج مرداب انزلی از فهرست درخطرهای کنوانسیون رامسر به کار گرفته و 

مونترو خروج تاالب انزلی از فهرست  برای گویند، تالششانعملیات برای احیای آن ادامه دارد؛ هرچند خیلی کُند. مجریان جایکا می

های تاالبی و افزایش رسوبات به اند تا به محض خشکیدن زمینخواران در کمین نشستهاست اما این کار آسان نیست. در این بلوا تاالب

کنند و رفته باغی در زمین بنا میکارند، رفتهخواران این است: ابتدا درختی در زمین خشکیده میانزلی چنگ بیندازند. استراتژی تاالب

های خواران است اما در ماههای خشکیده این تاالب در دست تاالبهکتار از حاشیه و زمین 15سازند. اکنون درحدود د در آن ویال میبع

 .ها درحال پیگیری استهای متصرفان در دادگاهها از این فراتر برود و پروندهاند تصرفاخیر نگذاشته

وارد شده را بیش از خطر  ضهای در معرتاالبفهرست به که انزلی ایران دلیل این هایتاالبابوالفضل آبشت، مدیر ملی طرح حفاظت از 

سطح آب تاالب خیلی بیشتر از این بود و اکنون به نیم متر رسیده است. در کنار »گوید: می« شهروند»داند. او به همه عوامل انسانی می

مشکل  .«برداری بیش از حد در باالدست کم شده استآب هم به دلیل بهرهکه رسوبگذاری در کاهش ظرفیت دخیل بوده، ورودی این

از « آزوال، جانشین کودهای شیمیایی ازته برنج»در قالب طرحی پژوهشی با عنوان  60ای که در دهه دیگر آزوال است؛ میهمان ناخوانده

به اشتباه معرفی شد و کنترل نشد. هر منطقه گونه  آزوال مهاجمی است که»یکی از کشورهای آسیای جنوب شرقی به گیالن راه یافت: 

سال در اکوسیستم به تعادل رسیده و دشمنان خاص خودش را دارد. اگر گونه دیگری بیاوری که ها بومی خودش را دارد که در میلیون

اجازه ورود نور و اکسیژن  گیرد وبه گفته آبشت، این آفت کل سطح آب را می« دشمنی نداشته باشد فرصتی است که بشدت زیاد شود.

فاظت از هاست. مدیر ملی طرح حهای در معرض خطر ورود آالیندهدلیل دیگر وارد شدن انزلی به فهرست تاالب .دهدرا به تاالب نمی

از کود  آورد و کشاورزان ناچار به استفادهبرنج بشدت قوت خاک و مواد آلی آن را پایین می»گوید: اره میبهای ایران در اینتاالب

ای از آلودگی تاالب است و کشاورزی در گیالن و مازندران کم نیست. مزارع برنج غرقابی است و کود را هستند. همین کود بخش عمده

 .«شوددهد و از طریق زهاب وارد تاالب و تاالب به مواد شیمیایی آلوده میها زیرزمینی میبه خورد خاک و آب

که تاالب احیا شود باید مراتع احیا شود، برای این»داند: را اصالح کشاورزی منطقه می ی احیای تاالببرا آبشت یکی از راهکارهای مهم

های آلوده و مواد شیمیایی وارد تاالب احیا نشدنشان یعنی رسوبات بیشتر و عمق کمتر آب. باید کشاورزی منطقه را اصالح کرد تا زهاب

کنند، بنابراین راه ل ایران است که در آن هزاران کشاورز معیشت خود را پیگیری مینشود. صحبت از کشاورزی در نوار ساحلی شما

 .«درازی در پیش داریم

  ادامه خبر  لینک خبر

 تاالب موضوع 

 ایگاه خبری تحلیلی آب ایرانپ منبع 

 20/03/1396 تاریخ خبر 

 

http://www.waternews.ir/1396/03/33829/
http://www.waternews.ir/1396/03/33829/
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ایران به توافق پاریس، راه نجات منابع آب الحاق  

زیست با اشاره به اهمیت توجه به مسئله تغییر اقلیم برای مقابله با بحران آب، پیوستن ایران به توافق رئیس سازمان حفاظت محیط

شت روز جهانی معصومه ابتکار در مراسم بزرگدا یک ضرورت ملی دانست. را پاریس

در سالن سرو پارک پردیسان برگزار شد، مسئله کمبود منابع آب را  تنوع زیستی که

خورد. وی افزود: مسئله آب با تغییر اقلیم گره می یک تهدید جدی برای ایران دانست.

های مقابله با تغییر اقلیم، یک ضرورت ملی برای ایران است. امیدواریم اجرای برنامه

ر نهایی شود. این مسئله برای ما حیاتی است سند الحاق ما به توافق پاریس، هرچه زودت

پذیری کشور در برابر مسایلی نظیر افزایش دما، کاهش بارندگی وحوادثی زیرا آسیب

 نظیر سیل، در حال افزایش است.

زیست گفت: در حال حاضر میزان وقوع سیل در کشور رئیس سازمان حفاظت محیط

رود و باید آمادگی الزم برای مدیریت شرایط را انسانی یک تهدید به شمار می کند. این مسئله برای جوامعروندی صعودی طی می

توان نادیده گرفت. خوشبختانه این رویکرد جامع، در زیستی و گردشگری را نمیبحث تغییر اقلیم با تنوعوی افزود: پیوند  داشته باشیم.

انگاری شود، یقینا تهدید در توجه به مسایل مرتبط با تغییر اقلیم سهلابتکار گفت: اگر  برنامه ششم توسعه مورد توجه قرار گرفته است. 

ها زیست به این مسئله توجه جدی داشته و یقینا در این راه از کمک دانشگاهاد خواهد کرد. سازمان حفاظت محیطبرای کشور ایج

انداز د، تا چشمهای علمی خواهد بوهمکاریاستفاده خواهد کرد. حرکت ما دانش بنیان و متکی به پژوهش و مطالعات دانشگاهی و 

 زیستی و گردشگری پایدار در کشور رقم زده شود.روشنی برای تنوع

ها درباره خاتمه یافتن و متوقف شدن قراردادهای مربوط سخنان خود با اشاره به خبر منتشر شده از سوی رئیس سازمان جنگل وی در

برداری تجاری از گیری خوب برنامه ششم و اخذ تصمیم برای توقف بهرهد: از این جهتهای جنگلداری، بیان کردرصد از طرح 80به 

های زیست ادامه داد: همکاری فرابخشی، کلید اجرایی شدن برنامهرئیس سازمان حفاظت محیط های شمال، خوشحال هستیم.جنگل

تر به تصویب برسانیم و آن را به یک زیستی را هرچه سریعهای مرتبط با حفاظت از تنوعنامهزیستی است. امیدواریم بتوانیم برتنوع

ایم. زیستی، عالوه بر تدوین گزارش، در بعد عملی نیز وارد شدهوی ادامه داد: در رابطه با تنوع راهکار در سطح ملی تبدیل کنیم.

 ی ارزشمندی در این دوره انجام شده است.زیستی و گردشگری تدوین کرده و کارهای در زمینه گردشگری پایدار، تنوعاهای ویژهبرنامه

های مردم نهاد، زیست با اشاره به اقدامات ارزشمند آغاز شده در ارتباط با جوامع محلی و شبکه سازمانرئیس سازمان حفاظت محیط

مهمی در تولید اشتغال وی گردشگری پایدار را عامل  اند.ها از بیانه دادن عبور کرده و وارد کار شدهعنوان کرد: در حال حاضر سمن

های زاگرس و زیست بر توسعه صنایع دستی به عنوان یک صنعت ملی تاکید دارد. در طرح: سازمان حفاظت محیطاعالم کرد و افزود

زیست و معرفی الگوهای جایگزین برای معیشت مردم استقرار کشاورزی سازگار با محیط دریاچه ارومیه نیز بر اصالح الگوی کشت،

 ایم.شدهمتمرکز 

  ادامه خبر  لینک خبر

 تغییر اقلیم موضوع 

 ایگاه خبری تحلیلی آب ایرانپ منبع 

 01/03/96تاریخ خبر       

 بازگشت به فهرست

 

http://www.waternews.ir/1396/03/33398/
http://www.waternews.ir/1396/03/33398/
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 استفاده از منابع آبی کشور داردای در کاهش دهاصالح الگوی کشت نقش تعیین کنن

با تاکید بر اینکه امروز موضوع آب شورای عالی آب جلسه  معاون اول رییس جمهور در 

های ترین چالشگفت: بحران کم آبی یکی از اصلی یک مطالبه و دغدغه عمومی است،

بحران و ریزی جامع از تشدید این دقیق و برنامهپیش روی کشور است و باید با مدیریت 

های جهانگیری با بیان اینکه همه بخش دکتر اسحاق .پیامدهایش جلوگیری کرد

کشاورزی، صنعت و شرب نیازمند اصالح الگوی مصرف است، اظهار داشت: با توجه به 

کند تهیه طرح درصد منابع آبی کشور را مصرف می اینکه بخش کشاورزی بیش از نود

 .ای در کاهش استفاده از منابع و ذخایر آبی کشور داشته باشدتواند نقش تعیین کنندهیع الگوی کشت به عنوان کار جدی مجام

وری و تواند موجب افزایش بهرهمختلف کشور و ابالغ آن همچنین میوی افزود: تهیه طرح جامع الگوی کشت مناسب برای مناطق 

های خود را در این زمینه با قوت پیش برده و نهایی برنامهوزارت جهاد کشاورزی باید  بنابراینسطح درآمد کشاورزان کشور شود ،

 کاهش سطح زیر کشت کاری بزرگ در افزایش تولید گندم همزمان با با اشاره به اینکه موفقیت کشور معاون اول رییس جمهور .کند

آبیاری که منجر به کاهش مصرف های کنونی در توسعه کشت گلخانه ای و بکارگیری روشهای نوین و ارزشمند است، بر تداوم برنامه

ریزی برای توسعه کشت متناسب برنامه ولت در مهار آبهای مرزی،گذاری ددکتر جهانگیری با یادآوری سرمایه .آب می شود،تاکید کرد

 ،کنندیورزانی که الگوی کشت را رعایت مبا نیاز کشور و این مناطق تاکید کرد و گفت: دولت تمهیدات قانونی برای حمایت از کشا

  .فراهم خواهد کرد

 زیست حضور داشتند،تجارت و رییس سازمان حفاظت محیط در این جلسه که وزرای نیرو، جهاد کشاورزی، کشور، صنعت، معدن و

مجموعه اقدامات انجام شده در مورد تغییر و اصالح الگوی کشت و دستیابی به الگوی کشت ملی با لحاظ »گزارشی در خصوص 

وزیر  .ارایه شد« مصوبات پانزدهمین جلسه شورای عالی آب 5مصوبات نهمین جلسه و نیز بند  11مجازی موضوع بند موضوع آب 

جهاد کشاورزی دراین جلسه با اشاره به برنامه وزارتخانه متبوعش برای کاهش اراضی زیر کشت در عین افزایش میزان محصوالت 

ای تولید محصوالتی که نیازمند آب فراوان هستند انجام شده و امروز از طریق کشت ای برهای گستردهریزیگفت: برنامه کشاورزی،

وزیر نیرو نیز با تاکید بر اهمیت موضوع اصالح  .فراسرزمینی و اجاره زمین در کشورهای دیگر به دنبال تامین نیازهای کشور هستیم

ریزی دقیق و هدایت کشاورزان به زینه تامین آب آنها و برنامهبه هالگوی کشت، خواستار برآورد دقیق قیمت واقعی محصوالت با توجه 

 .طرف کشت محصوالت سازگار با اقلیم مناطق مختلف کشورشد

اصالح الگوی کشت های بدست آمده در ارتباط با اد کشاورزی گزارشی درباره موفقیتکشاورز معاون وزیر جه مهندساین جلسه  در

های از تکنولوژیهای جدید، اصالح روش دیریت مزرعه، حمایت از محصوالت جایگزین، استفادههای حوزه مارایه کرد و گفت: سیاست

انتقال سبزی و صیفی به گلخانه، حمایت از صادرات محصوالت با تقاضای آب کمتر، توسعه آبیاری میکرو و تکیه بر استفاده از  کشت،

تولیدات برسد و اگر این روند ادامه یابد ظرف برنامه  در سال ش درصدوری به میزان شکشاورزی باعث شده که امروز بهره آب سبز در

 .ششم بحران آب مدیریت خواهد شد

 ادامه خبر لینک خبر

 آب مدیریت منابع موضوع 

 رسانی وزارت نیرواطالعایگاه پ منبع 

 27/03/1396 تاریخ خبر 

 بازگشت به فهرست

 

http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=49445
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=49445
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 استراتژی آبی ترکیه علیه ایران

 شود را قطعدست سرازیر میپایین میلیارد متر مکعب آبی که به کشورهای 80میلیارد از  30ترکیه با اقداماتی که در پیش گرفته،  

ترکیه کمر  رسدبه حداقل می 1405کند. با افزایش ریزگردها، کیفیت زندگی مردم ایران و عراق با ادامه ساخت ایلیسو تا سال می

اروند »شود؛ آب دجله به شرقی ترکیه و روی رود دجله ساخته میبسته است. سدی که در مرز جنوب« ایلیسو»همت به ساختن 

که پیش از این هم نسبت به احداث سدهای مختلف روی رودهای مادری مثل دجله و فرات، لیشود. درحاایران سرازیر می« رود

دستی مثل ایران و عراق ادامه دارد تا توجه به اوضاع کشورهای پایینبارها و بارها هشدار داده شده بود، روند سدسازی ترکیه بی

شود و البته خسارات احداث این سد به هورالعظیم محدود نمیمیزان آب در تاالب هورالعظیم به حداقل خود برسد و خشک شود. 

دست به بار خواهد آورد. از پایین ناپذیری برای کشورهایخسارات جبران

مشکالت معیشتی که برای ساکنان منطقه توسط ریزگردها پیش خواهد آمد، 

  ان.زایی و خشکسالی در عراق و حتی ایرگرفته تا ایجاد فرآیندهایی نظیر بیابان

گوید: پور، رئیس سابق کمیسیون کشاورزی اتاق ایران میمحمدحسین کریمی

ریزی شده تصمیم به های برنامهها با شروع طرحدهه است که ترک 4نزدیک 

اند تا های ترکیه در داخل کشور خودشان گرفتهکوهستان های سرچشمهمهار آب

پایان رساندن این اقدام، ترکیه با به  .شان را نجات دهندآبهای بیزمین

بزرگترین تهدید محیط زیستی علیه ایران را انجام داده و استاندارد زندگی 

دهد. به گفته او، تا مرز قابل توجهی کاهش می 1405سال  ها را تاایرانی

کردی حاکمیت ایران زیست جزو اولویت عمل ها در کشورهای مختلف، توان و منابع محدودی دارند و تا مادامی که محیطحاکمیت

رئیس دوم اتاق بازرگانی ایران اما محسن رشید فرخی، نایب .ها ادامه خواهد داشتنباشد، روند پایین آمدن استاندارد زندگی ایرانی

 .های ترکیه باشدمعتقد است که وزارت نیرو هشدارهای الزم را داده و حاال نوبت وزارت خارجه است که پیگیر موضوع سدسازی

 ن از چه قرار است؟داستا

سد ایرانی بود، عمال آغاز  650دولت ترکیه با افتتاح سد بزرگ آتاتورک روی رود فرات که ظرفیت آن معادل  1992سال  در

بار سد ایلیسو را زایی در عراق را رقم زد. دولت ترکیه همچنان مصمم است اینگیری ریزگردها در غرب ایران و تشدید بیابانشکل

 .درصد منابع آب دجله به خاک عراق جلوگیری کند56له بسازد و با این کار از ورود روی رود دج

به  2019سال  شروع شد و در 2006سال  سد ایلیسو، یکی از سدهای بزرگ در حال احداث در کشور ترکیه است که ساخت آن از

خاک عراق سرازیر  اث آن روی رود دجله که بهپایان خواهد رسید. با توجه به مرزی بودن این سد در جنوب شرق ترکیه و احد

المللی و جلب رضایت زیست کشور ایران را نیز به خود وابسته کرده است، این سد نیازمند مجوزهای قانونی بینشود و محیطمی

 .المللی درحال ساخت آن استکشورهای ایران و عراق است که دولت ترکیه بدون اخذ مجوزهای قانونی از مجامع بین

 شفتگی عراق و سوریه؛ سوءاستفاده ترکیهآ

پور ضمن سال اخیر، تالش ترکیه برای تسلط کامل بر آب دجله و فرات است. کریمی 40محیطی منطقه ما در بزرگترین اتفاق زیست

آب انسانی شوند که بخش اعظم مصرف های عراق و روسیه توسط دجله و فرات سیراب میدهد: سرزمیناعالم این موضوع ادامه می

های مختلف بودند و ترکیه های اخیر هر دو کشور عراق و سوریه درگیر تنشدر سال .شوداین دو کشور، توسط این دو رود تأمین می

 هایی که قدرت کافی داشت همه تالش خود از این نابسامانی نهایت سوءاستفاده را کرده است. به گفته این کارشناس، صدام در دوره
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 .های ورودی عراق محافظت کند اما این دوره قدرت بسیار کوتاه بوداز آب را کرد تا

 پرداخت صورتحساب حماقت ترکیه با ماست

آب توسط انسان مزید بر علت  مصرف رویه جمعیت و به تبع آن افزایش سرانهرویه ترکیه از سرچشمه و افزایش بیحاال برداشت بی

های گوید: امروز کشورهای همسایه مشغول پرداخت بهای حماقت و خودخواهی ترکیه هستند. سیکلپور میشده است. کریمی

رود بهایی است که کشورهای و افزایش فاضالب در دهانه اروند ها، پدیده گردوغبار و ریزگردهاموضعی آب، خشک شدن حوزه

ها باعث کاهش ، هیچ چیز به اندازه ریزگرد1405تا  1390سال پردازند. به عقیده من در بازه زمانی ایران امروزه میهمسایه و البته 

 .ها نشده استاستاندارد زندگی ایرانی

 گفته باره به ایلنانیرو در این محیطی در انتظار کشورهای اطراف دجله است. روز گذشته بهرام طاهری، مشاور وزیرزیست فاجعه 

دست طلب خواهد به کشور دیگری بدهد، امتیازاتی را از کشور پایینکند، وقتی میاست: کشوری که آبی را سهم خودش فرض می

که برای مهار ریزگردها باید با کشورهای او با اشاره به این .دهدکند؛ همانند آنچه اکنون بین ترکیه با عراق و سوریه رخ میمی

های مشترک به توافق برسند، چرا که در برخی های آبریز و رودخانهبرسیم، گفت: کشورها باید بر سر حوضه همسایه نیز به توافق

المللی و تداوم اند و این مسائل برای حل شدن نیاز به فشار بینموارد شاهدیم که اکنون کشورها دچار عدم توافق سیاسی شده

ی از ریزگردهای ایران از کشورهای سوریه، عراق، اردن، اسراییل، عربستان و الجزایر که منشأ بسیارطاهری با بیان این مذاکرات دارد.

 .ترندآیند، ریزتر و خطرناکاست، افزود: این ریزگردها هرچه از مناطق دورتر می

ه شده زیست نوشته است: سدهای ساختهای مردمی سازمان حفاظت محیطرکتتابناک به نقل از محمد درویش، مدیرکل دفتر مشا

های مرکزی عراق و سوریه، تبدیل تاالب گیرند. به گفته او، خشک شدن تاالبروی دجله و فرات، تمام آب این دو رودخانه را می

استان غربی و مرکزی کشورمان با معضل ریزگردها و افزایش  25هورالعظیم به بزرگترین کانون بحرانی ریزگرد در منطقه، درگیری 

میلیون هکتار از اراضی کشاورزی و نیم 6ای از ارمغان حذف حقابه دجله و فرات است. نابودی بیش از ونهچشمگیر این مسأله، نم

های فرسایش بادی و تولید گردوخاک، خشکی عراق و گردوغبار برخاسته از این کشور بر روی ایران، از عراق و سوریه، ایجاد کانون

 .ه با احداث سدهای گاپ استناپذیر اقدام دولت ترکیهای جبراندیگر آسیب

 
 

 

 

 

 
 

  ادامه خبر لینک خبر
 سدسازی ضوع مو

 پایگاه خبری تحلیلی آب ایران منبع 

 13/03/96           تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست 

 

 

http://www.waternews.ir/1396/03/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%E2%80%8C%D9%87%D8%A7/
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 های یخی را منتقل کند؟خواهد کوهامارات چطور می

 ترینترین و بزرگطلبانهاز جاه یک شرکت اماراتی تصمیم دارد با انتقال کوه یخی بزرگ از قطب جنوب به سواحل فجیره، یکی

 .زیستی ممکن را عملی کندهای محیطپروژه

شامل  معرفی شد،  National Advisor Bureau Limited این پروژه که اوایل ماه می و از سوی یک شرکت مستقر در دبی به نام

ها به سواحل هند و پس از آن رساندن یخ انوسکیلومتر از میان اقی 9200های یخی از قطب جنوب و به مسافتی بیش از کشیدن کوه

آب شرب خواهد بود. سلیمان الشهی، مدیر سرپرست این  به عنوان منبع از آن استفاده ودر ساحل ها امارات و مستقر ساختن آن

مالی پروژه را  ی فنی وشود. ما برنامهترین آب در دنیا قلمداد میعنوان خالصچنین منبعی به گوید:شرکت در این رابطه می

 2018های ویژه بهترین روش برای این کار است. ما این پروژه را در آغاز سال ایم. یدک کشیدن با طنابدهی و محاسبه کردهسازمان

 .شروع خواهیم کرد

میلیون لیتر آب سالم  80طور متوسط حاوی حدود به باور الشهی، هر کوه یخ به

حدود یک میلیون نفر در طی  آشامیدنی ی آبتواند برای رفع نیازهاین میاست و ا

 ت که کوه یخ از میان اقیانوس هندریزی شده اسسال کافی باشد. برنامه 5

 .کشد تا این کوه یخی به فُجَیره برسدسال طول می یک شود. کشیده

درصد  30اند که کوه یخ در طی این مدت بیش از محاسبات کامپیوتری نشان داده

خواهد داد. پس از رسیدن به محل مورد نظر و مستقر شدن حجم خود را از دست 

ها آغاز خواهد کرد و در آنجا، این کمپانی اقداماتی برای انجام فرایندهایی روی یخ

 .تر خواهیم بودهای کوچکهای یخ به بلوکدر این راستا ما شاهد تقسیم کوه

برای  دارندههای بزرگ نگهتواند در ادامه در تانکشد که این آب می های قطبی در ادامه به آب آشامیدنی تبدیل خواهندهای یخبلوک

انجام فرایندهای الزم روی آن ذخیره شود. این پروژه از سویی دیگر برای مورد توجه قرار دادن این واقعیت طراحی شده است که کشور 

زدایی از این پس برای تأمین آب است و فرایند نمکامارات با سرعت زیادی در حال از دست دادن و اتمام منابع آب آشامیدنی خود 

 .شرب مورد نیاز مردم کافی نخواهد بود

 15زمان کمی و در حدود تواند در مدتزیرزمینی این کشور می ،آسوشیتدپرس گزارش داده بود که منابع آب2015تر در سال پیش

زدایی برای برآورده کردن بیش از آشامیدنی حاصل از نمک مصرف آبسال آینده کامال خالی از آب شود و شهرها نیز با متکی بودن به 

 .خودشان هستند طور بودجهزیست و همیننیازشان، در حال نابود کردن محیطدرصد از  98

ت تر از نفخاورمیانه دارای شرایطی حتی حساس رسمی در مورد اینکه آب در منطقههای مقامات ها و توصیهاز طرفی با وجود تالش

 .جویی در مصرف آب برای بیشتر مردم محلی خیلی در اولویت نیسترسد که صرفهاست، باز هم به نظر می

توانند باعث جذب برخی های یخ در سواحل امارات نیز میالشهی همچنین به این موضوع اشاره دارد که مناظر ایجادشده از این کوه

های یخ هبینی کرده است که کوکند که بدانیم شرکت وی پیشتری پیدا میی ویژهوهها به این منطقه بشوند. این امر وقتی جلتوریست

 :گویدی ساحل فجیره خواهند شد. وی در گفتگو با پایگاه گلف نیوز میوهوای منحصر به خودشان در ناحیهیافته باعث تولید آبانتقال

 .کشیده شدن ابرهای تمام آن ناحیه به باالی محل کوه یخ خواهد شدتواند یک گردباد ایجاد کند؛ گردبادی که باعث کوه یخ می

ی زا در ناحیههای بارانفشار و توفانتواند منجر به نواحی کمهوای سرد فوران کننده از یک کوه یخ در نزدیک سواحل دریای عرب می

 .ی عربستان در تمام طول سال شودجزیرهخلیج فارس و بخش جنوبی شبه
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شود و های ناشی از کاهش فشار هوا، بخار آب در میان ابرها انباشته میها و چگالشیافتن هوای باالآمده به خاطر سرمایش با گسترش

ی که یک بلوک عظیم از یخ مستقرشده در ناحیهدرحالی .آیندصورت باران به زمین میشوند و در نهایت بهرفته سنگین میها رفتهآن

با در  آمیز است.ن تأثیر فوری را روی اتمسفر ناحیه داشته باشد؛ بارش باران در اثر چنین روندی اندکی مبالغهآفتابی شاید بتواند چنی

ز این اختالف دما از قبیل نظر داشتن اختالف دمای زیادی که میان دمای یخ و آب اطراف آن وجود دارد، برخی از تأثیرات ناشی ا

 .خواهند بودابرهایی در اطراف کوه یخ محتمل  توسعه

هایی از قبیل هرگونه تأثیرهای کنشای که در این فرایند دخیل هستند؛ برهمهای پیچیدهکنشبا این حال، با در نظر آوردن برهم

زا در تمام طول سال های بارانرسد ما در واقعیت شاهد وجود توفانی آب، به نظر نمیتر الگوی چرخههای بزرگشده در مقیاساعمال

 تواند در عمل انجام شود؟ن ناحیه باشیم. شاید بتوانیم یک سؤال دیگر نیز مطرح کنیم؛ آیا این پروژه اصال میدر ای

 پذیر است؟این طرح واقعا امکان 

کند که با وجود شک و تردیدهایی که از طرف منتقدان برای عملی شدن این پروژه وجود دارد، شرکت او در حال الشهی اظهار می

ها نخستین گروهی نیستند که به دنبال انجام به تعیین دقیق مسیر راه کرده است. اما باید در نظر داشته باشیم که آنحاضر شروع 

 .هایی در چنین مقیاسی رفته باشندچنین پروژه

مد الفیصل ی سعودی محمیالدی، یک مهندس فرانسوی به نام ژرژ موژا، مأموریتی از طرف شاهزاده 1970ی های دههتر در سالپیش

 Iceberg ی جدید موسوم بهاندازی یک پروژهآوری گروهی از مهندسان و کاوشگران قطبی، اقدام به راهدریافت کرده بود تا با جمع

Transport International   در این رابطه چنین گفت 2011کنند. دیوید زاکس در گزارش خود برای فست کمپانی در سال: 

کش طور یدکبندی شود و آن را بههای ویژه بستهها و پالستیکمیلیون تنی در پارچه 100بود تا یک کوه یخ ریزی کرده فیصل برنامه

او حتی در راستای یک  .میلیون دالر برآورد شده بود 100ای چنین پروژه وی دریای سرخ منتقل کنند. هزینهساز قطب شمال به

کوپتر، هواپیما تنی از طریق هلی 2های یخ، موفق به انتقال یک کوه یخ کوچک یری کوهکارگکنفرانس باشکوه و خودنمایانه در مورد به

های حاضران در تر تقسیم و با آن قطعات، نوشیدنیعظیم یخ را به قطعات کوچک و کامیون از آالسکا به ایالت آیووا شد. در آنجا بلوک

 .کنفرانس را خنک کردند

های پذیر بودن آن طرح و هزینهظاهر خوب پیش رفته بود؛ اما حاضران در کنفرانس در مورد امکانهبه هر ترتیب و با اینکه کنفرانس ب

 .رو آن پروژه برای همیشه متوقف شدبسیار باالی آن مردد بودند و از این

بخش ملی شود و نتیجهاست که بتواند در دنیای واقعی نیز ع همچنان در حال تالش برای سروشکل دادن به برنامه 2011موژا از سال 

 رسد که وی به نتایج قابل اتکایی رسیده باشد. آیا گروه الشهی و کارکنان آندهه از آن روزگار، هنوز به نظر نمی 3باشد؛ پس از گذشت 

 توانند کاری را انجام دهند که شاهزاده فیصل و مهندس فرانسوی از انجام آن دست کشیده بودند؟می

کنند، به همراه این کوه یخ می ها زندگیهای قطبی که روی یخها و خرسکوه یخ امارات این است که پنگوئن بخش پروژه ترین عجیب

 !به سواحل امارات خواهند آمد
 

 ادامه خبر لینک خبر

 تکنولوژی موضوع 

 آب ایران تحلیلی خبری پایگاه منبع 

 01/03/1396 تاریخ خبر 

 بازگشت به فهرست

 

http://www.waternews.ir/1396/03/33381/
http://www.waternews.ir/1396/03/33381/
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ترین اخبار کوتاه داخلیمهم  

 (6139 خرداد 2) خیز دنیا قرار داردایران در رده اول کشورهای سیل

الب وزارت نیرو در کارگاه آموزشی تبیین نظام نامه مدیریت سیمدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران در 

هـای اول کشـورهای   هدافتـد، ایـران در ر  ارشهای دنیا در کشور ما اتفاق مـی رغم اینکه یک سوم بای آذربایجان شرقی گفت: علیشرکت آب منطقه

مع سیالب در کشور با هدف کاهش خسارات سیالب تـدوین شـده و   افزود: نظام نامه جا اهلل آقابیگیمهندس سیف .خیز جهان و آسیا قرار داردسیل

 .های مرتبط به تفصیل آمده استهای مدیریت سیالب شناسایی و دامنه مسئولیت بخشدر آن تمامی تکالیف و مسئولیت

 (6139 خرداد 2) هزارساله در ایران دارد 3قنات قدمت 

سال پیش که ارمنستان بخشی از خـاک   3300هزار ساله دارد گفت: در  3پدر علم قنات ایران با بیان اینکه احداث قنات و حفرچاه در ایران قدمت 

ای شناسی در شرکت آب منطقهداری و قناتنیا در حاشیه کارگاه آموزشی قناتعبدالکریم بهروفسور پ .ایران اسالمی بود، اولین بار قنات ساخته شد

کشـور جهـان صـاحب     34کشور جهان منتقل شد، در حال حاضر  34علم ساخت قنات ابتدا در ایران شکوفا شد و سپس این فن به  :سمنان افزود

. وی کننـد ها کـار مـی  از ما برای احیاء قناتاند، بیشتر خت قنات را از ایران یاد گرفتهقنات هستند، اما متأسفانه کشورهایی که علم و تکنولوژی سا

هزار قنات وجود داشته است، اما به دلیل بی توجهی و عدم آگاهی، از همان سال تا کنـون،   60بیش از  ،1332ر کشور پهناور ایران در سال دافزود: 

 .است هزار قنات از بین رفته 23بالغ بر 

 (6139 خرداد 5) .متری تراز آب دریای خزر باشیمسانتی 42سال آینده شاهد افزایش  شود در سهبینی میپیش

سال گذشته شاهد پسروی آب دریـای   20مطالعات و تحقیقات دریای خزر با بیان این مطلب گفت: در  دکتر داریوش یوسفی کبریا مدیر مرکز ملی

 42سـال آینـده شـاهد افـزایش      شـود در سـه  بینی مـی پیش .متر افزایش تراز آب دریا را داریمنتیسا 11ماه گذشته بیش از  6خزر بودیم اما طی 

ای بـه  یای خـزر را در ابعـاد ملـی و منطقـه    ینکه این مرکز مسئولیت بررسی نوسانات سطح تراز آب دروی با بیان ا .متری تراز آب دریا باشیمسانتی

های ذیربط و تعدادی از اساتید برجسته دانشگاهی برگزار شـد تـا ایـن مهـم مـورد      با حضور متخصصین دستگاهاندیشی جلسه همعهده دارد افزود: 

کیلومتری کشورمان از ساحل دریای خزر و آثار سوء پسروی و پیشروی  865ا اشاره به برخورداری یوسفی ب .بررسی و راهکارهای مناسب ارائه شود

متری سطح آب دریا مواجه شـدیم   5/2با افزایش  70آب دریا از جمله خسارات مالی، جانی و آسیب جدی به اکوسیستم آبی اظهار داشت: در دهه 

 .خسارت دیدندهزار میلیارد ریال  15که کشورهای منطقه بیش از 

 (6139 خرداد 4) برداری از نیروگاه برق آبی سد رودبار لرستان آغاز شدبا حضور وزیر نیرو؛ بهره

 .گیگاوات ساعت است 986درصد معادل  25مگاواتی تشکیل شده است، تولید ساالنه آن با ضریب کارکرد  225 این نیروگاه سطحی که از دو واحد

اندازی جهت بازیابی شبکه کتیو و خود راهاکنترل فرکانس، کنترل توان رادیو مگاوات توان الکتریکی، قابلیت 450ین نیروگاه عالوه بر توانایی تولید ا

برق در نیروگاههـای کشـور    هزار مگاوات76در این مراسم طی سخنانی اظهار داشت:  چیانحمید چیت .بکه را داردسراسری در صورت خاموشی ش

 .های برقابی استمگاوات آن مربوط به نیروگاه 800 هزار و 11شود که یتولید م

 (6139 خرداد 24) منابع آب حوضه آبریز سفیدرود بررسی شدهم پیوسته  طرح مدیریت به

 مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران و  "هارسولیمحمد حاج"، نشستی با حضور مهندس رسانی وزارت نیرو )پاون(گزارش پایگاه اطالعبه

 تبادل نظر درخصوص پروژه مدیریت به هم پیوسته منابع آب  جهت های بین المللی ژاپن )جایکا( در ایرانکوبایاشی نماینده ارشد آژانس همکاری

 

http://www.wnn.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=26981&mode=thread&order=0&thold=0
http://www.wnn.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=26981&mode=thread&order=0&thold=0
http://www.wnn.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=26981&mode=thread&order=0&thold=0
http://www.wnn.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=26977&mode=thread&order=0&thold=0
http://www.wnn.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=27009&mode=thread&order=0&thold=0
http://www.wnn.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=27007&mode=thread&order=0&thold=0
http://www.wnn.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=27007&mode=thread&order=0&thold=0
http://www.wnn.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=27007&mode=thread&order=0&thold=0
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=49344


             
            مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب   

12 
   

 

6139خرداد  | هجده شماره |محیط زیست  بولتن آب و  
 

های خـوبی  گفت: در چندین سال گذشته بین بخش آب کشور و جایکا همکاری "هامحمد حاج رسولی"مهندس  حوضه آبریز سفیدرود برگزار شد.

ه عملیاتی رسـیده، پـروژه مطالعـات مـدیریت بـه هـم       ای که در حال حاضر به مرحلهای مختلفی نیز تعریف شده است. پروژهصورت گرفته و پروژه

های خاص خود را دارد. بـه  : این پروژه به لحاظ مباحث مدیریتی و نرم افزاری پیچیدگیوی افزود پیوسته منابع آب در حوضه آبریز سفیدرود است.

 .ستطور کلی در هر فرهنگ، اقلیم و شرایط خاص هر کشوری، مدیریت یکپارچه منابع آبی متفاوت ا

 (6139 خرداد 21) روستا در خوزستان، از طرح آبرسانی غدیر تأمین شد 22آب آشامیدنی 

خانه روستایی شهید منصوری، از آب آشامیدنی با کیفیـت  ب رودخانه کارون در محدوده تصفیهروستای خوزستان، در بخش مرکزی غر 22ساکنان 

سرپرست معاونت آبرسانی سازمان آب و برق خوزستان افـزود: در ایـن    .مند شدندمتر مکعب در شبانه روز بهره 5000طرح آبرسانی غدیر به میزان 

میکرومـوس بـر ثانیـه،     1500حـدود   EC نی غـدیر بـا  نفر را زیر پوشش دارد، آب با کیفیت طرح آبرسـا  620هزار و  17پروژه که جمعیتی حدود 

  د.میکروموس بر ثانیه ش  3700حدود  EC جایگزین آب مورد استفاده از رودخانه کارون با

 (6139 خرداد 20) های دولت دوازدهم استبخش آب و فاضالب از اولویت

وزارت نیـرو عملکـرد بسـیار    : فاضالب پردیس اظهار داشـت  خانهآیین افتتاح فاز اول تصفیهمعاون اول رییس جمهور در « اسحاق جهانگیری»دکتر 

وی تصـریح کـرد: در دولـت     .های خود قرار دهدد بخش آب و فاضالب را جزو اولویتخوبی در زمینه آب و برق داشته، و دولت دوازدهم نیز بنا دار

 .ای کنار نخواهد بود و دولت از تمام ظرفیت مدیریتی کشور استفاده خواهد کردای و حاشیهم هیچ مدیری به دلیل مسائل سلیقهدوازده

 (6139 خرداد 30) در استان مرکزی بهبود یافته است "میقان"وضعیت تاالب 
های غیرمجاز اطراف تاالب، نصب کنتـور هوشـمند و   ای مرکزی گفت: با مدیریت صحیح منابع آب همچون انسداد چاهشرکت آب منطقهمدیرعامل 

های حوضه آبریز تاالب در فصول غیرزراعی و انتقال پساب شهر اراک به های مجاز پیرامون تاالب، بازگشایی رودخانهجلوگیری از اضافه برداشت چاه

با اشاره به اهمیت تاالب میقـان گفـت: تـاالب میقـان بـا       "ایاله آمرهعزت"مهندس  ترین تاالب استان مرکزی دوباره احیا شد.ن، بزرگتاالب میقا

کیلومتری شهر اراک و در مجاورت روستای میقان واقع شده است، این تاالب عالوه بر نقش مهمی که  15کیلومتر مربع در  5481برابر با  ساحتیم

  ت و کیفیت آب و هوای منطقه دارد زیستگاه پرندگان مهاجر نیز است.در تثبی

 (6139 خرداد 1) لرستان سومین استان پرآب کشور
ی بـه  هـای جـار  میلیـارد مترمکعـب از آب   5/12استان لرستان در حال حاضر به عنوان سومین استان پرآب کشور مطرح است در حالیکه همچنان 

از سوی دیگـر   .خدادادی نبرد ای از این نعمته صفر باقی بماند و صنعت هم بهرهشود تا کشاورزی این استان در نقطراحتی از این استان خارج می

سـتاهای اسـتان از آب شـرب سـالم     این میزان خروجی آب از لرستان و عدم مهار آن موجب شده است که در حال حاضـر بسـیاری از سـاکنان رو   

میلیارد متر مکعـب آب از اسـتان لرسـتان     5/12ساالنه  .ترین استان کشور تعجب همگان را برانگیزدبرخوردار نباشند تا همواره مشکل آب در پرآب

شـود و در پشـت   کرخه خـارج مـی   دز و مابقی از حوزهدرصد از این میزان آب از حوزه کارون بزرگ و به طور عمده رودخانه  63خارج می شود که 

 .شودو کارون در استان خوزستان جمع میسدهای دز، کرخه 

 (6139 خرداد 6) طقه ای کرمانبرگزاری سمینار تخصصی مصرف بهینه منابع آب در شرکت آب من

ای آب منطقـه  سازی مصرف، سمینار تخصصی مصرف بهینه منابع آب در محل تاالر کرجی شرکتوری و بهینهو همزمان با روز بهره 96م خرداد یک

دوّمین چالش پـیش روی بخـش   از آنجایی که حل بحران تأمین آب به عنوان گفت:  مهندس اصغر طیّبیان، سخنران ویژه مراسم .کرمان برگزار شد

 المللی ایران در استفاده از منابع آب رودهای رسد پیگیری حقوق بینتار اقتصادی مطرح است، به نظر میاجرایی کشور بعد از ضرورت اصالح ساخ

 

http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=49286
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=49222
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=49222
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=49222
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=49531
http://www.waternews.ir/1396/03/33363/
http://www.wnn.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=27020&mode=thread&order=0&thold=0
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داشـت.   وق، تالش جدی و جهادیمرزی اجتناب ناپذیر است و در عرصه دیپلماسی خارجی باید بر پایه قراردادهای منعقده به منظور احقاق این حق

های انتقـال آب بـا   ن کرمان، صرف نظر از اجرای پروژهریزی دقیق برای استفاده بهینه از منابع آبی موجود در سطح استاوی همچنین بر لزوم برنامه

 .توجه به وضعیت بیالن منابع و مصارف آبی در استان تأکید نمود

 منفعه شدندالهای غیرمجاز در کشور پر و مسلوبچاه

از ابتدای سال جاری تاکنون در مناطق مختلـف   در راستای صیانت و حفاظت از منابع آبی و اجرای طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی،

 اند.المنفعه شدههای غیرمجاز شناسایی و مسلوبکشور چاه

 های پر شدهتعداد چاه نام منطقه
 87 استان سمنان

 جنوبیاستان خراسان 

 دیواندرهشهرستان 

232 

4 

 1 شهرستان ایوانکی

 6 دشتیشهرستان 

 9 مریوانشهرستان 

 2 شهرستان بشرویه

 30 اضشهرستان شهر

 2 دامغان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بازگشت به فهرست
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 های تجدیدپذیردر انرژی 2035های نفتی تا سال گذاری غولسرمایه
گـذاری توسـط   بر اساس یک تحلیل از چگونگی تاثیر تغییرات جهانی بر دگرگونی وضعیت بخـش انـرژی، بـیش از یـک پـنجم سـرمایه      

 انرژی خورشیدی و بادی باشد.بخش های بزرگ نفتی و گازی در یک دهه آینده باید در کمپانی

بینـی  گوید کاهش تقاضا بـرای نفـت و پـیش   گروه تحقیقاتی وود مکنزی می

هـایی را پدیـد   هـای تجدیـد پـذیر، تهدیـدها و فرصـت     رشد سریع در انرژی

توانند آن هایی مثل بریتیش پترولیوم و شل و توتال نمیآورند که شرکتمی

 را نادیده بگیرند.

هـای نهفتـه در   اکنون قابلیـت "گوید: والنتینا کرتشمار مدیر این تحقیق می

هـای نفتـی در حـال    کرد. شـرکت توان متوقف ها را نمیورای این تکنولوژی

اند که این یک جریان مهم است کـه کنـار نخواهـد رفـت؛     درک این حقیقت

 ."قطعا تهدیدی جدی برای کسب و کار آنها خواهد بود

 2035های بزرگ حوزه انرژی بایـد تـا سـال    تحلیلگران دریافتند که شرکت

گـذاری  همیلیارد دالر بر روی انـرژی بـاد و خورشـیدی سـرمای     350بیش از 

درصد سهمی که از بازار نفـت و گـاز در اختیـار     12کنند تا بتوانند به اندازه 

 دارند، از بازار انرژی در آینده سهم داشته باشند.

وودمکنــزی اذعــان کــرده اســت کــه پرداخــت چنــین مبلغــی حتــی بــرای  

هـای  بینی کـرده اسـت کـه حـوزه انـرژی     اما پیشرود های نفتی نیز رقمی باالست و بنابراین سناریویی غیر محتمل به شمار میشرکت

 ها را به خود اختصاص دهد.گذاری، بیش از یک پنجم سرمایه2030تواند پس از سال تجدیدپذیر می

 های مربوط به تغییرات اقلیمی و کاهش تقاضا به آهستگی در حال تغییر کردن هستند.های نفتی در پی سیاستبیشتر غول

هـای  قصد دارد اواخر سال جاری نخستین مزرعه بادی فراساحلی شناور در جهان را در اسکاتلتد بسازد تا نمونهشرکت استات اویل نروژ 

های فراساحلی خود را روی آب شناور کند. شل در نشست عمومی ساالنه خود در ماه می چندین ساعت را صرف توصیف موجود توربین

 های بادی در سواحل هلند کرد.های تجدیدپذیر مانند مزرعههای خود در بخش انرژیهتعهد خود به جلوگیری از تغییرات اقلیمی و پروژ

های تجدیدپذیر تهدید بسیار جدی برای آنهاست و باید با تنوع اند که انرژیهای نفت و گازی دریافتهگوید بیشتر شرکتوود مکنزی می

 های خود با این تهدید مقابله کنند.بخشی به فعالیت

پذیر در دو دهه آینده بسیار بیشتر از تقاضا بـرای نفـت باشـد.    ی تجدیدهاکند تقاضا برای انرژیبینی میی، مانند بی پی پیشوود مکنز

درصد در مقایسه با رشد تقاضای نیم درصدی برای نفت  11درصد و انرژی خورشیدی  6این تحلیلگران برای انرژی باد نرخ رشد ساالنه 

 بینی کردند.پیش

ترین تکنولوژی آینده در زمینه انرژی خواهد بود به خاطر اینکه قابل مقایسـه  گوید مزارع بادی فرا ساحلی احتماال جذابی میوود مکنز

ها برای انرژی بادی و خورشـیدی بـه معنـای ایـن     دهد: اما کاهش اساسی در هزینههای حوزه نفت و گاز هستند. وی ادامه میبا حفاری

 ها اکنون بدون نیاز به یارانه هستند.دوی این تکنولوژیاست که در برخی جاها هر 

هـای  بیشـتری بـه سـراغ انـرژی     های اروپایی نفت و گاز در مقایسه با رقبای آمریکایی خود بـا اشـتیاق بسـیار   گوید شرکتکرتشمار می

 های آمریکایی کمتر است.اند زیرا هزینه تولید نفت و گاز شرکتپذیر رفتهتجدید
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شود. بخش گاز و نفر را بخش راهکارهای انرژی خود استخدام کرده که شامل انرژی بادی می 100گوید اکنون در حدود می استات اویل

 13شـود،  ها و همچنـین گـاز مـی   های زیستی و باتریهای تجدیدپذیر شرکت فرانسوی توتال که شامل انرژی خورشیدی، سوختانرژی

 ها هزینه کرده است.میلیارد دالر در این بخش 7/4 ، 2016هزار نفر را استخدام کرده و در سال 

هـای  گوید بخش انرژیشرکت انگلیسی هلندی شل می

، ساالنه یـک میلیـارد دالر   2020نو این شرکت تا سال 

هـای  های زیستی، هیـدروژنی و انـرژی  در حوزه سوخت

گذاری خواهد کرد؛ همچنـین گفتـه   تجدیدپذیر سرمایه

میلیـون دالر   200شـرکت   شود سـال گذشـته ایـن   می

گوید وود مکنزی می صرف توسعه و تحقیق کرده است.

پذیر، نصـف  های تجدیدسرمایه در حوزه انرژی بازگشت

ــدت از    ــوالنی م ــدزایی ط ــا درآم ــاز اســت ام ــت و گ نف

توانـد کمـک کنـد    هایی مانند مزارع بادی میزیرساخت

 های خود باشند.ها پاسخگوی هزینهکه این شرکت

هـایی کـه در تغییـر    دهند اگر بخش انرژی بادی و خورشیدی با سرعتی بیش از حد انتطـار توسـعه یابـد، شـرکت    تحلیلگران هشدار می

 کنند، با خطر بیرون ماندن از قافله رقابت مواجه خواهند بود.رویکرد خود تاخیر می

برابـر   13این رقم بـه   2035های تجدیدپذیر است اما تا سال رژیبرابر بیشتر از ان 33درآمد حاصل از فعالیت در حوزه نفت و گاز اکنون 

 های تجدیدپذیر را جدی گرفته است.شود شرکت توتال تنها شرکت نفتی اروپایی است که انرژیرسد. گفته میمی

ای تجدیدپـذیر، از نظـر   هـ ای دارد. انرژیهای بلند پروازانهگوید: توتال برنامهمی Oil Change International گرگ موتی از موسسه

کننـد. از ایـن رو، ایـن    های شل و بریتیش پترولیوم برای تبلیغات نمایشی خوب است اما آنها هیچ کار مهمی در این حـوزه نمـی  شرکت

ای های تجدیدپذیر اختصاص دهنـد، فکـر شـجاعانه   گذاری خود را به بخش انرژیدرصد از سرمایه 20های بزرگ، نظریه که همه شرکت

 است.

درصدی در این بخش، با اهداف توافق نامه آب و هوایی پاریس همخوانی ندارد. این رقم حتـی   20گذاری حتی سرمایه"گوید: اما وی می

ها باعث تداوم مشـکالت  گذاریدرصد از سرمایه 80انداز توافق پاریس هم نیست. روی دیگر این سکه این است که هنوز نزدیک به چشم

 "خواهد بود.

 

 

 
   ادامه خبر                لینک خبر

   های نوانرژی موضوع 

   https://www.theguardian.com منبع 

   2017/06/12 خبر تاریخ 

 بازگشت به فهرست

 

 

  

https://www.theguardian.com/environment/2017/jun/12/oil-giants-need-to-invest-heavily-in-renewables-by-2035-analysis-finds
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 فناوری استفاده از انرژی جزر و مد

-ی پـیش در دریاچه استرانگفورد در ایرلنـد شـمال   شناخته می شود. دانشمندانجزر و مد دریاها بعنوان یکی از منابع انرژی تجدیدپذیر 

کنند که برای تولید انرژی الکتریسیته از جزر و مد دریا طراحی شده است. این فناوری قادر خواهد بـود هـر   نمونه ابزاری را آزمایش می

 .گیگاوات ساعت برق تولید کنند 6/1سال 

متر در ثانیـه   4/1رسد و سرعت آن بطور متوسط جزر و مد تا حدود چهار متر هم میدر دریاچه استرانگفورد در ایرلند شمالی تغییرات 

بـرای تبـدیل انـرژی     "پاورکایت" طرح موسوم به لیه ابزاری است که محققاناست. در نتیجه اینجا مکان مناسبی برای آزمایش نمونه او

 .اند. این پیش نمونه شبیه یک هواگرد است که به زیر آب فرستاده می شودر و مد به الکتریسیته طراحی کردهجز

ــد    ــدس ارشــ ــتبرگ، مهنــ ــی وبســ ــرکت  هــ شــ

کنـد،  که با این طـرح همکـاری مـی    "مینستو" سوئدی

ادبـادک  باین "گوید: اره نحوه کار این نمونه اولیه میدرب

چسبد. در پدیده جـزر و مـد   )هواگرد( به بستر دریا می

یک نیـروی باالبرنـده و حرکـت آب بـه سـمت جلـو را       

ه ما در کف دریـا شـروع بـه    داریم. در نتیجه پیش نمون

گیرد. بـه  و به خاطر بالهایش سرعت میکند حرکت می

کنــد و ترتیــب تــوربین شــروع بــه چرخیــدن مــی ایــن

 ."الکتریسیته تولید می شود

این بادبادک )هواگرد( زیردریایی به حسـگرهای متعـدد   

محققـان در واقـع   . و ابزارهای ارتباطی هم مجهز اسـت 

خواهند بدانند پیش نمونه آنها تحـت چـه شـرایطی    می

کند و عمق، حرکت و جهت حرکت آب در جریانهای جزر و مد چه تاثیری بر انرژی تولیـد  انرژی الکتریسته را تولید می زانبیشترین می

 .شده دارد

تـوان آن را  عهای مختلف آب، متفاوت است که مـی سرعت جزر و مد در اعماق و ارتفا"گوید: در اینباره میافزار نیل الفلین، مهندس نرم

توانیم پارامترهای مختلف را تغییر بدهیم و کاری کنیم که این هواگرد در جاهایی زیر آب حرکت کنـد کـه جـزر و مـد     اندازه گرفت. می

بـا جریانهـای    این وسیله با مواد سبک ساخته و از نظر هیدرو دینامیک طوری طراحی شده که زیرآب خود را". بیشترین سرعت را دارد

 .کندجزر و مد هماهنگ می

هدف این نیست که کایت زیردریایی قادر باشد با بیشترین سرعت حرکت کند. هـدف ایـن   "گوید: می مورد این نمونه رهیج وستبرگ د

گیـرد و  کند، سیستم تحت تـنش زیـاد قـرار مـی    است بیشترین میزان انرژی الکتریسیته را تولید کنیم. اگر با سرعت خیلی باال حرکت 

 ".که هم برق کافی تولید شود و هم خرابی کمتر شود ه باید سرعت بهینه را پیدا کردممکن است چیزی قطع شود یا بشکند در نتیج

  ادامه خبر لینک خبر

 فناوری موضوع 

 http://www.euronews.com منبع 
 2017/05/22 تاریخ خبر 

 بازگشت به فهرست

http://www.euronews.com/2017/05/22/an-underwater-kite-built-to-harness-tidal-energy
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 اثرات تغییرات شدید آب و هوایی بر تولید جهانی گندم

انـد. ایـن   ید جهانی و محلی گندم ارائـه کـرده  پذیری تولبر تغییرپژوهشگران رویکردی جدید برای شناسایی اثرات تغییرات آب و هوایی 

 کند.محصوالت در طول سی سال تحلیل می تلفاتبر روی مطالعه تاثیرات گرما و آب را 

مـورد بررسـی قـرار دادنـد. آن هـا یـک        2010تـا   1980اهمیت رابطه فشار گرما و خشکسالی را بر بازده گندم بین سال های محققان 

 اند.های گرما و آب ایجاد کردهم بهتر تاثیرات همزمان نابسامانیشاخص تنش ترکیبی جدید را برای ایجاد فه

، در اوایـل  "تلفات ناشی از امواج گرما، خشکسالی و افراط در مصرف آب در محصوالت گندم در مقیاس جهانی، ملـی و فراملـی  "مطالعه 

 دهـد نشان می( منتشر شده است. این مطالعات environmental research letters) زیستیآثار پژوهشی محیط ین ماه در مجلها

درصد از تغییرات در بازده محصول گندم از سالی به سال دیگـر   40تواند خشکسالی یا افراط در مصرف آب می که فشار گرما همزمان با

 را توضیح دهد.

رایـج، در برخـی کشـورها     تصور ها این است که برخالفیکی از یافته

یش از خشکسـالی تحـت تـاثیر    تولید گندم را ب ،افراط در مصرف آب

حد و پوشش ابری بیشتر، بـه ویـژه در   بارندگی بیش از  دهد.قرار می

طول مراحل حساس زراعی، یکی از عوامـل اصـلی در کـاهش تولیـد     

کنـد تـا بـه    ن که به آفات و بیمـاری هـا کمـک مـی    است، به دلیل ای

 سرعت تکثیر یابند و شرایط گیاهان را برای دسترسی بـه اکسـیژن و  

 کند.نوری که احتیاج دارند سخت تر می

درصــد کــالری کــل کاالهــای غــذایی در  20 ، گنــدم2010در ســال 

کشـورها بـه آن   از ی ر امنیـت غـذایی در جهـان دارد و بسـیار    ای دت. بنابراین این محصول، نقش عمدهسراسر جهان را تامین کرده اس

دهنـد  ایش مـی ر آب و هواهای نـامالیم افـز  وابسته هستند. به دلیل اینکه تغییرات آب و هوایی، مدت، تعداد دفعات و شدت حوادث را د

 شناسایی اثرات آنها و ارائه هشدارهای اولیه برای ایجاد ثبات در بازار و امنیت غذایی جهانی ضروری است.

حوادث محیطی سخت و تاثیرات آن بر مراحل خاص توسعه محصول را نشان داد )برای مثـال،   ه برای اولین بار اثرات جداگانهاین مطالع

در مقایسـه بـا رویکردهـای قبلـی، شـاخص تـنش        ها(.وسعه مانند گل دادن و رسیدن دانهی کلیدی تتاثیر خشکسالی در طول دوره ها

های آب و هوایی به طور جداگانـه بـر کـل تولیـد محصـوالت در سـطح       ادر به محاسبه تاثیرات نابسامانیترکیبی این مزیت را دارد که ق

-منطقـه  دما و رطوبت خاک )مثبت یا منفی( بر نوسانات تولید جهانی و برای بررسی تاثیرات تغییراتاز این مدل جهانی و محلی است. 

 شود.ای گندم استفاده می

د مرطوب نسبت بـه سـایر   یکی از موارد مطالعه موردی خاص در سطح فراملی در فرانسه انجام شد، جایی که گندم به شرایط بیش از ح

گـذار در تلفـات محصـوالت    بینـی شـده تاثیر  از مهمترین عوامل پـیش  و خشکسالی تر است. در سایر کشورها، فشار گرمامناطق حساس

 گذارد تا فشار گرمای هوا.تری بر محصول گندم میتاثیر مخربای خشکسالی برای مثال، در کشورهای مدیترانه هستند.
 ادامه خبر لینک خبر

 تغییر اقلیم موضوع 

 https://www.sciencedaily.com منبع 
 2017/07/04 تاریخ خبر 

 بازگشت به فهرست

 

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/07/170704094104.htm
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 خارجیترین اخبار کوتاه مهم

Climate change could make cities 8˚C hotter 

Under a dual onslaught of global warming and localised urban heating, some of the world’s cities 

may be as much as 8˚C warmer by 2100, researchers have warned. The projection is based on the 

worst-case scenario assumption that emissions of greenhouse gases continue to rise throughout the 

21st century. The top quarter of most populated cities, in this scenario, could see temperatures rise 

7˚C or more by century’s end, said a study in the journal Nature Climate Change. For some nearly 

5˚C of the total would be attributed to average global warming. The rest would be due to the so-

called “urban heat island” effect, which occurs when parks, dams and lakes, which have a cooling 

effect, are replaced by concrete and asphalt – making cities warmer than their surrounds, the 

researchers said.  

  تر کنددرجه گرم 8شهرها را تواند تغییرات آب و هوایی می

گرمایش جهانی و گرمایش محلی شهری  هجوم توامانتحت تاثیر  برخی از شهرهای جهان 2100سال  اند که تامحققان هشدار داده

شود انتشار این تحقیق بر اساس بدترین سناریوی ممکن بنا شده که فرض می تر شوند.گراد گرمدرجه سانتی 8تا حدود ممکن است 

گوید در این می "تغییرات اقلیمی طبیعت"یابد. تحقیق منتشر شده در مجله همچنان ادامه می 21ای تا پایان قرن گازهای گلخانه

در  گراد یا بیشتر را تا پایان قرن تجربه کنند. درجه سانتی 7ست افزایش دمایی تا فرضیه یک چهارم باالیی شهرهای پرجمعیت ممکن ا

گویند توان به متوسط گرمایش جهانی نسبت داد. این محققان میگراد از کل این مقدار را میدرجه سانتی 5ریبا مورد برخی شهرها تق

ها که تاثیر خنک کننده ها، سدها و دریاچهاست که وقتی پارک "جزیره گرمای شهری"بقیه این افزایش دما در نتیجه اثر معروف به 

 سازد.تر از حومه آن مید، شهرها را گرمدارند، با سیمان و آسفالت جایگزین شون

Peatlands, already dwindling, could face further losses 

Tropical peat swamp forests, which once occupied large swaths of Southeast Asia and other areas, 

provided a significant "sink" that helped remove carbon dioxide from the atmosphere. But such 

forests have been disappearing fast due to clear-cutting and drainage projects making way for 

plantations. Now, research shows peatlands face another threat, as climate change alters rainfall 

patterns, potentially destroying even forested peatlands that remain undrained. The net result is that 

these former carbon sinks, which have taken greenhouse gases out of the atmosphere, are now net 

carbon sources, instead accelerating the planet's warming. 

 های بیشترزارهای در حال نابودی، در معرض آسیبتورب 

قابل  "نکیس" ،وسیعی اشغال کرده بودند بطور را گریو مناطق د یجنوب شرق یایمناطق آس زمانیکه  یریگرمس یباتالق یهاجنگل

و  پاکسازی یهاپروژه لیها به دلجنگل نیکرد. اما امیکمک  نیکربن از جو زمدیاکسیکه به حذف د ه بودندرا به وجود آورد یتوجه

با این مناطق دهد ینشان م قاتی. در حال حاضر، تحقدر حال نابودی هستندکنند، به سرعت یمهموار کشت  یکه راه را برا یزهکش

ی نابودسبب طور بالقوه ب که این امر ،شودمی بارش یالگوها باعث تغییر در ییآب و هوا راتییتغ رایمواجه هستند، ز یگرید دیتهد

-را دریافت میجو  یاگلخانه یهاکه گاز کربن سابق جذب هاینکیس نیاست که ا نیا جهیمانده است. نتیباق یجنگل یهارزاتورب

 کنند.یم عیرا تسر ارهیس شیسرعت گرمابا نابودی آنها در عوض و  حال حاضر منابع کربن خالص هستند، در کردند

 

 

https://www.theguardian.com/environment/2017/may/30/climate-change-could-make-cities-8c-hotter-scientists
https://www.sciencedaily.com/releases/2017/06/170612153604.htm
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Air pollution more harmful to children in cars than outside 

Walking or cycling to school is better for children’s health as cars are ‘boxes collecting toxic gases’ .

Children are at risk of dangerous levels of air pollution in cars because exposure to toxic air is often 

far higher inside than outside vehicles. Prof Stephen Holgate, an asthma expert at Southampton 

University, said “It is nine to 12 times higher inside the car than outside,” he said. “Children are in 

the back of the car and often the car has the fans on, just sucking the fresh exhaust coming out of the 

car or lorry in front of them straight into the back of the car.” Children are more vulnerable than 

adults, he said, because air pollution can stunt the growing of their lungs and because it increases 

the risk of sensitisation which can lead to asthma and other respiratory conditions. 

  ها، بیشتر از بیرون استخطر آلودگی هوا برای کودکان سوار در ماشین

ای ها، همچون جعبهدانشمندان معتقدند که رفتن به مدرسه با پای پیاده یا با دوچرخه، برای سالمت کودکان بهتر است زیرا ماشین

کودکان در ماشین در معرض سطوح خطرناکی از آلودگی هوا هستند زیرا احتمال  کنند.که گازهای سمی را در خود جمع میهستند 

پروفسور استفن هولگیت متخصص آسم در دانشگاه  قرار گرفتن در معرض گازهای سمی در داخل ماشین بسیار باالتر از بیرون آن است.

برابر بیشتر از بیرون است. کودکان در عقب ماشین هستند و اغلب کولر ماشین  12تا  9ماشین آلودگی در " :گویدسوثهمپتون می

کند: کودکان از وی اضافه می ."فرستدهای جلویی مستقیما به عقب ماشین میها یا کامیونروشن است که دود تازه را از ماشین

برد که این ل رشد آنها آسیب بزند و احتمال حساسیت را در آنان باال میهای در حاتواند به ریهترند زیرا آلودگی میبزرگساالن حساس

 های تنفسی فراهم کند.تواند زمینه را برای آسم و دیگر بیماریامر خود، می

 
Global diet and farming methods 'must change for environment's sake' 

Reducing meat consumption and using more efficient farming methods globally are essential to 

stave off irreversible damage to the environmental, a new study says. The research also found that 

future increases in agricultural sustainability are likely to be driven by dietary shifts and increases in 

efficiency, rather than changes between food production systems. Researchers examined more than 

740 production systems for more than 90 different types of food, to understand the links between 

diets, agricultural production practices and environmental degradation. The impacts they studied 

covered levels of land use, greenhouse gas emissions, fossil fuel energy use, eutrophication (nutrient 

runoff) and acidification potential. 

 کند رییتغ یکشاورز یهاو روش یجهان ییغذا میرژ ، بایدستیز طیمح حفظ یبرا

 بیاز آس یریجلوگ یبرا یدر سطح جهان یکارآمد کشاورز یهاکاهش مصرف گوشت و استفاده از روش دهدیمنشان  دیجد مطالعات

 ادیبه احتمال ز در آینده یکشاورز یداریپا شینشان داد که افزا نیهمچن قیتحق نیاست. ا یضرور ستیزطیبرگشت به مح قابلریغ

 740از  شیغذا، موثر خواهد بود. محققان ب دیتول یهاستمیدر س رییتغ یبه جا ،یورهرهب شیو افزا ییغذادر رژیم  راتییتغ لهیبه وس

محصوالت  دیتول یهاوهیش ،ییغذا میرژ نیقرار دادند تا ارتباط ب ینوع مختلف غذا را مورد بررس 90از  شیب یبرا دیتول ستمیس

-گلخانه یانتشار گازها ن،ی، سطوح استفاده از زمدادندقرار  العهکه آنها مورد مط یرا درک کنند. اثرات ستیزطیمح بیو تخر یکشاورز

 .شودشامل میشدن را  یدیاس لی( و پتانسی)رواناب مواد مغذ یوتریفیکاسیون ،یلیسوخت فس یمصرف انرژ ،یا

 

 بازگشت به فهرست

 

https://www.theguardian.com/environment/2017/jun/12/children-risk-air-pollution-cars-former-uk-chief-scientist-warns
https://www.theguardian.com/environment/2017/jun/12/children-risk-air-pollution-cars-former-uk-chief-scientist-warns
https://www.sciencedaily.com/releases/2017/06/170615213258.htm
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 برداری از آب چشمهآوری بهرهایسیل، فن فرهنگ سنتی آب :
باعث پدید آمدن آبی در ایران و نیاز به آب کند. کمبرداری از آن را به خوبی نمایان میآبی در ایران اهمیت آب و فن بهرهسابقه کم

انبار، سد و ایسیل از آن جمله آن شده است که قنات، چاه، آب برداری و مصرففنون مختلفی در شناسایی محل آب، ذخیره و بهره

شناسند حتی اگر صدها متر زیر زمین یا در بلندترین قله یا در دل اند که هنر بدست آوردن آب را بخوبی میهستند. ایرانیان نشان داده

برداری از اند فن بهرهجور مانده و کمتر به آن پرداختهبرداری از آب، یکی ار فنونی که مهصخره یا کویر باشد. از بین فنون مختلف بهره

های الوند از شهرستان تویسرکان گویند. روستای کوهستانی کهنوش در دامنهمی "ایسیل"آب چشمه است که به لهجه کهنوشی به آن 

 قرار دارد.

 به نکات زیر اشاره کرد:توان برداری ار آب چشمه میکمتر مطرح شدن ایسیل به عنوان فن بهرهاز جمله دالیل 

 هاست نه آب آشامیدنی که مهمترین نیاز انسان است.اولویت کارکردی آن به عنوان منبع آبیاری باغ 

 در دسترس همگان بودنش بدلیل سادگی ساختار 

 کوچک بودن ایسیل از نظر وسعت نسبت به منابع آبی مانند رودخانه 

 شود، در سایه طبیعت استتار شده و در بیشتر مواقع از چشم عموم خته میبا توجه به اینکه از مصالح موجود در طبیعت سا

صورت نبود ایسیل بخصوص در بخش باالیی کوهستان، با که در روستای کوهستانی کهنوش در  دور است اما واقعیت اینست

-بیشتر باغ کند،ناممکن می هیهای آن که حفر چاه و قنات را بسیار پرهزینه، دشوار و گاای بودن و کوهستانتوجه به صخره

 شد.ها خشک و نابود می

هزینه و هماهنگ با طبیعت کوهستان چرا این فن تاکنون پایدار بوده و دچار تغییرات چندانی نشده است باید گفت: ایسیل فنی کم

ل، منبعی مناسب برای توانند در صورت داشتن یک چشمه با استفاده از خاک و سنگ موجود در محاست که روستاییان کم توان می

 محصوالت خود بدست بیاورند.
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 تعریف ایسیل:

که با توجه به وجود چشمه آن را کنده یا با مصالح طبیعی مانند سنگ و خاک دیواربندی کرده بطوریکه  شودایسیل به مکانی گفته می

های متفاوت دارای اشکال هندسی و طول، عرض و عمقتواند آب را در خود ذخیره کند و برای آبیاری قابل استفاده نماید. ایسیل می

متر  5/2تا  2متر و حداکثر سانتی 30ها نیز حداقل دهد. عمق ایسیلمتر مکعب آب را در خود جای می 5است که حداقل بیش از 

شود. تامین می ،ی به ایسیلهایی که در کف، دیواره یا باالی ایسیل قرار دارد و یا از طریق قنات منتهاست. آب ایسیل از طریق چشمه

 گیرد.در ایسیل هیچگونه وسیله برقی یا الکترونیکی یه کار نرفته است و ساخت آن با خاک و سنگ موجود در محل صورت می

 فن ساخت ایسیل:

پس از آن یا اطراف چشمه را خاکبرداری کرده  ای را پیدا کنیمای ندارد و برای ساختن آن کافی است چشمهساخت ایسیل فن پیچیده

چین دیواری درست کرده و آب را در آن ذخیره کنیم. ایسیل یک محل ورود آب دارد و یک محل خروج آب. و یا با خاکریزی و سنگ

به سمت محل  جوشد ولی محل خروج آب در پایین سطح کف ایسیل قرار دارد. کف ایسیلباالی ایسیل یا دیوار یا کف آن میآب از 

تر نقطه دیوار ایسیل است خروج آب شیب دارد تا آب براحتی از آن خارج شود. محل خروج آب بیشتر از یک خروجی کوچک در پایین

 شود. که با سنگ و پارچه و خاک باز و بسته می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بازگشت به فهرست
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 کنند؟چگونه کار میهای خورشیدی پنل: مطلب آموزشی

هزار تراوات. که ده هزار برابر بیشتر از انرژیِ مصرفی کل جمعیت زمین  173کند: زمین انرژی خورشیدی بسیار زیادی دریافت می

این پرسش، نخست باید ببینیم که به طور کامل انرژی دنیا از انرژی خورشیدی باشد؟ برای پاسخ به  است. آیا ممکن است روزی 

 .گردانندخورشیدی چگونه انرژی خورشیدی را به انرژی الکتریکی )برق( بر میهای نلپ

های خورشیدی از سیلیکون شوند. بیشتر سلولهای خورشیدی ساخته میهای خورشیدی از واحدهای کوچکتری به نام سلولنلپ

های رسانا دی، سیلیکون بلورین بین الیهرسانایی که دومین عنصر فراوان در زمین است. در یک سلول خورشیشوند، نیمهساخته می

دارد، ها را در جای خود نگه میاش وصل است، که الکترونر پیوند نیرومند به اتمهای کناریشود. هر اتم سیلیکون با چهاچفت می

  .تواند برقرار شودجوری که هیچ جریانی نمی

گوناگون از  در یک سلول خورشیدی سیلیکونی از دو الیه 

که الکترون  n شود. سیلیکون نوعسیلیکون بهره گرفته می

ای دارای فضاهای خالی p اضافی دارد، و سیلیکون نوع

ها در سراسر نام حفره برای الکترون است. الکترونبه

لیکون به هم جایی که این دو نوع سی)  P / N پیوندگاه

شوند، و در یک سو بار مثبت و در رسند( سرگردان میمی

 .آیددیگر بار منفی به وجود میسوی 

توانید نور را به صورت جریانی از ذرات کوچک به نام می

شوند. فوتون در نظر بگیرید، که از خورشید شلیک می

زمانی که یکی از این فوتونها با انرژی کافی به سلول 

تواند یک الکترون را از پیوند کند، میسیلیکونی برخورد می

فره به جا گذارد. الکترون با بار منفی بیرون بیاورد، و یک ح

. و حفره با بار مثبت اکنون آزادند تا به اطراف حرکت کنند

،  P / N اما به خاطر میدان الکتریکیِ موجود در پیوندگاه

کشیده  N تنها به یک سو خواهند رفت. الکترون به سمت

شود. کشیده می P شود در حالی که حفره به سمتمی

حال حرکت، توسط یک الیه نازک فلزی  هایِ درالکترون

شوند. آنها از آنجا در یک آوری میل جمعدر باالی سلو

خود، مانند تأمین یابند، و کار برقیمدار خارجی جریان می

 .گردندسلول است، باز می در پشت )زیر(  ورق آلومینیوم رسانایی که  دهند و از انرژی یک المپ را انجام می

توان برق بیشتری بدست آورد. دوازده سلول کردن آنها در یک ماژول میکند، اما با سرینیم ولت برق تولید می هر سلول سیلیکون

 .فتوولتائیک برای شارژ یک تلفن همراه بس است، ولی برای تامین برق یک خانه به ماژول های بسیاری از این سلولها نیاز داریم

آیند. هیچ چیز در این گردند که از آنجا میخورشیدی هستند، و همه آنها به جایی بر میهای متحرک در یک سلول الکترون تنها بخش

 آوردند. پس چه چیز ما را از اتکای کامل به ها دوام میشود، بنابراین سلول های خورشیدی برای دههسیستم فرسوده و یا مصرف نمی
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 دارد؟برق خورشیدی باز می

 کنند.)انرژی غیر خورشیدی( نیستند توجه نمی دارد،که به کسب و کارهایی که طرفدار وضع موجود عوامل سیاسی در این باره نقش

ها این است که انرژی خورشیدی به شکل های فیزیکی و لجستیکی تمرکز کنیم، بارزترین این چالشولی بیایید اینجا بر چالش

 .یکنواخت در سراسر این سیاره پخش نشده است

تر از جاهای دیگر است. همچنین انرژی خورشیدی پیوسته و پایدار نیست. در روزهای ابری و یا در شب خورشید برخی جاها آفتابی

کمتری در دسترس است. بنابراین برای اتکای کامل به برق خورشیدی به راههای کارآمد برای گرفتن برق از نقاط آفتابی و فرستادن آن 

 .، نیاز استبه نقاط ابری، و ذخیره سازی موثر انرژی

های جدا شده وری سلول خورشیدی نیز خودش یک چالش است. اگر نور خورشید به جای جذب شدن، بازتابد، و یا اگر الکترونبهره

درصد از  46رود. کارآمدترین سلول خورشیدی هنوز هم تنها پیش از جاری شدن در مدار به حفره بازگردند، انرژی فوتون از دست می

 .درصد کارایی دارند 20تا  15های تجاری هم اکنون کنند، و بیشتر سیستمدسترس را به برق تبدیل مینور خورشید در 

گذاری برای ساخت پذیر خواهد بود. به سرمایهبا فنآوری خورشیدی امروزی امکان ها، تامین برق کل دنیابا وجود این محدودیت

گوید، که ممکن است زیاد به نظر برسد، ولی ها تا صدها هزار مایل مربع سخن میها و فضای کافی نیاز داریم. برآوردها از دهزیرساخت

های خورشیدی هر روز دارند بهتر و ارزانتر در ضمن، سلول. میلیون مایل مربع مساحت دارد 3صحرای آفریقا به تنهایی بیش از 

انداز را کامال های خورشیدی شناور، ممکن است چشممزرعههایی مانند و نوآوری های برق را دارندبت با شبکهشوند و توانایی رقامی

گذشته از این آزمایشهای رویایی، واقعیت این است که بیش از یک میلیارد نفر به شبکه برق پایدار دسترسی ندارند، به . دگرگون کند

تر این دست، انرژی خورشیدی ارزانتر و امن بنابراین در جاهایی از. ویژه در کشورهای در حال توسعه، که بسیاری از آنها آفتابی هستند

های دیگر، مانند نفت سفید است. ولی در جاهایی مانند فنالند یا سیاتل شاید انرژیِ موثر خورشیدی هنوز کمی دست نیافتنی از گزینه

 .باشد
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