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 یک هفته برای آب

 

چندین سال است که     ،در ایرانبا شدت یافتن وضعیت بحران آب   

  گذارینام آبجویی در مصرف  صرفه هفته  مبه نا هفته اول تیرماه 
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 شده است.
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 سرمقاله:ادامه 
برای روز اول نقش محوری آب در اقتصاد و تولید ملی و اشتغال، اهمیت و ضرورت مشارکت همگانی در مدیریت بهینه منابع آب،ضرورت 

های آب تبیین شده که برگزاری ارتقای دانش و بینش عمومی درباره آب،حمایت از بخش خصوصی و تولیدکنندگان داخلی در اجرای طرح

های مشترک با فعاالن عرصه صنعت آب در بخش برگزاری نشست در مراکز آموزش عالی با حضور کارشناسان مربوط،های علمی نشست

ای برای تبیین جایگاه آب در شعار سال های علمی و رسانهگذاران طی نشستسرمایه نظران، پژوهشگران وخصوصی ودعوت از صاحب

 بود.های روز اول )اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال( جز فعالیت

 های دینی و فرهنگی در مصرف بهینه آب،برای روز دوم نیز نقش و جایگاه آب در باورها و اعتقادات دینی و فرهنگی مردم،نقش آموزه

و اموری همیون هماهنگی با ائمه جماعات مساجد برای تبیین موضوعات  و نگهداری منابع آب مطرح شدحفظ  جایگاه دانش بومی در

گذاری مساجد و اداره تبلیغات اسالمی استان و شهرستان هماهنگی با شورای سیاست مربوط به آب و مصرف بهینه در نمازهای جماعت،

هماهنگی برای حضور  از سوی امامان جماعات، "ماه مبارک رمضان"لیغی های تبدر سرفصل "مصرف بهینه آب" برای گنجاندن موضوع

اری نماز گزهای آموزشی در محل برانی و توزیع اقالم تبلیغی و بستهمدیران استانی و شهرستانی برای حضور در نماز جمعه و ایران سخنر

 د.جمعه و مساجد انجام ش

ها های عمومی خانوادههای موضوعی لزوم ارتقای آگاهیو مصرف آن(تبیین شده سرفصلدر روز سوم که به نام آب، خانواده )مدیریت تقاضا 

 های آینده ولزوم حفظ آب برای نسل تشریح و تبیین نقش زنان در اصالح الگوی مصرف، برای مشارکت آنان در مدیریت مصرف آب،

ژه های آموزشی ویهمینین تشکیل جلسات و کارگاه د.های تغییر رویکرد از مدیریت عرضه به مدیریت تقاضا و مصرف مطرح شضرورت

آموزی دعوت از نوجوانان در امر ترویج فرهنگ بهینه آب در قالب طرح ملی دانش مصرف،تجلیل از بانوان مشترک کم مشترکان پرمصرف،

دار برای دعوت از زنان خانه ،جویی آبهای آموزشی و فرهنگی شاد در اماکن عمومی با موضوع صرفهاجرای برنامه نجات آب )داناب(،

 .های اجرایی بودجزو برنامهآموزی نجات آب )داناب( بازدید از تاسیسات آب و برگزاری نمایشگاه دستاوردهای طرح ملی دانش

جایگاه  اهمیت آب مجازی و شناخت آن، روز یکشنبه نیزنقش آب در توسعه پایدار )کشاورزی و امنیت غذایی، توسعه صنعتی و... (

های آبیاری و زهکشی و آبیاری مدرن در توسعه کشاورزی ولزوم استفاده مجدد از آب در بخش کشاورزی مورد توجه قرار گرفته شبکه

تبیین ضرورت استفاده از پساب و نقش آن در کشاورزی از  رسانی در خصود ضرورت مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی،که اطالع

ای برگزاری میزگردهای مشترک رسانه تخصصی و ارتباط با نهادهای دولتی و غیر دولتی در این زمینه،طریق برگزاری میزگردهای علمی و 

های کشاورزی استان در خصود جایگاه آب در کشاورزی و ارتباط آن با امنیت غذایی و ایجاد بسترهای مناسب با مسئوالن سازمان

جز محورهای فعالیت در بخش کشاورزی جز موضوعاتی است که در این روز  سازی مصرف آبپژوهش و مطالعات راهبردی به منظور بهینه

 .قرار گرفت

له جماز  تشریح عوارض ناشی از عدم توسعه شبکه فاضالب برای چهارم تیرماه نیز تشریح راهکارهای جلوگیری از آلودگی منابع آب،

ان زیست و استادسئوالن استان، سازمان حفاظت محیطحضور مد تلویزیونی با میزگر برگزاریکه در قالب آن  بود ضوعات مورد توجهوم

م از طریق تشویق مرد هماهنگی برای بازدید مسئوالن استانی از فاضالب، های علوم پزشکی استان برای تشریح و تبیین موضوع،دانشگاه

از شبکه فاضالب در حفاظت از ت استفاده رسانی در خصود ضرورت و اهمیها و منابع آب و اطالعها برای پاکسازی حریم رودخانهرسانه

 .بود های اجرایی این روززیست و منابع آب جز فعالیتمحیط

نقش و جایگاه رسانه در  رسانی و افزایش آگاهی مردم نسبت به مسایل مربوط به آب،برای روز بعد نیز نقش و جایگاه رسانه در اطالع

 جویی رسانی هفته صرفهاطالع .قرار گرفتمورد توجه  ی بود کهط بحران آب سه موضوعاشاعه رفتار صحیح مصرف آب و نقش رسانه در شرای
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انجام مصاحبه  برگزاری نشست مشترک مدیرعامل و مدیر روابط عمومی با اصحاب رسانه، ها و مطبوعات محلی،آب از طریق رسانه

هماهنگی با صداوسیمای مرکز استان برای تهیه گزارش و انعکاس  ها،رسانهها، صداوسیما و یا بازدید از مدیرعامل با مطبوعات، خبرگزاری

های مصرف بهینه آب از طریق رادیو و تلویزیون و پخش تیزر و پیام ها،جویی با حضور مسئوالن شرکتهای فرهنگی صرفهفعالیت

 بود.های اجتماعی مواردمورد تاکید این روز های خبری و شبکهسایت

گذاری شده موضوع تبیین وضعیت منابع آب کشور به ویژه مسایلی مانند وضعیت ه به آب، قانون و حقوق شهروندی نامروز آخر نیز ک

لزوم رعایت قانون از سوی همگان در برداشت از  ها،ها و ... برای قضات و کارکنان دادگستریهای زیرزمینی، حریم و بستر رودخانهآب

انی رسو اموری همیون اطالع بع آب کشوررا مورد توجه قرار داداز منا مینی و نقش قوه قضائیه در حفاظتمنابع آب، به ویژه منابع آب زیرز

برگزاری جلسات پاسخگویی  ها،رسانی در دادگستریبرگزاری جلسات آموزشی و اطالع در خصود انواع جرایم و تخلفات در بخش آب،

 .دزیون و مطبوعات محلی( انجام شدیو، تلویای )رادر اماکن عمومی و برگزاری میزگردهای رسانه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 بازگشت به فهرست
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ای آسیا و اقیانوسیهمیزبانی ایران برای برگزاری پنجمین کنفرانس منطقه   

-Asia)یهاقیانوس ای آسیا وپنجمین کنفرانس منطقه رئیس هیأت اجرایی کمیته ملی سدهای بزرگ ایران از میزبانی ایران برای برگزاری

Pacific Group)   خبر داد 2019در سال . 

به گزارش دبیرخانه کمیته اجرایی سدهای بزرگ ایران، رئیس هیأت اجرایی 

با حضور   (APG) ای آسیا و اقیانوسیهاز برگزاری پنجمین کنفرانس منطقه

 خبر داد. در اجالس سالیانهکشور در تهران  30 نمایندگانی از بیش از

(ICOLD)   16تا  12کشور جهان که  72نفر از  1120با حضور بیش از 

در شهر پراگ جمهوری چک برگزار شد و در حاشیه نشست  1396تیر 

اقیانوسیه، ایران برای میزبانی پنجمین کنفرانس  -هیأت رئیسه گروه آسیا

 .برگزیده شد (APG) ای آسیا و اقیانوسیهمنطقه

با هدف ارتقاء همکاری و  2002در سال  (APG) لی نورزاد افزود: گروهع

تأسیس  ایتبادل اطالعات، تجربه و نظرات با محور موضوعات مرتبط با سد در بین کشورهای مختلف منطقه به عنوان یک باشگاه منطقه

شور ژاپن، ایران میزبان این رویداد مهم در سال در ک (APG) ای آسیا و اقیانوسیهشد و حال پس از برگزاری چهارمین کنفرانس منطقه

 .خواهد بود 2019

یری درخصود گترین مجمع تصمیمای در سطح آسیا و اقیانوسیه و مهمترین باشگاه منطقهوی با بیان اینکه گروه آسیا و اقیانوسیه، بزرگ

 سیهای آسیا و اقیانوآمده، پنجمین کنفرانس منطقهعملههای بتوسعه و بهبود امور سد در منطقه است، خاطرنشان کرد: براساس هماهنگی

(APG) یران المللی، به میزبانی اهای بینای در حوزه سد و تبادل تجربیات و توسعه همکاریهای منطقهبا هدف تبیین و بررسی سیاست

 .شوددر تهران برگزار می 2019در سال 

منظور سال قبل به 89میالدی یعنی قریب به  1928پاریس قراردارد، در سال  که مرکز آن در (ICOLD) کمیسیون جهانی سدهای بزرگ

المللی سدهای بزرگ کمیسیون بین .ارتقاء دانش سد سازی و تبادل تجربیات کارشناسان جهان در زمینه مهندسی سدسازی ایجاد شد

باشد. جمهوری اسالمی ایران از سال تیار دارند، میمنابع آب دنیا را در اخ %90عضو کشوری از کشورهای جهان، که بیش از  100دارای 

 .شمسی( به عضویت این کمیسیون درآمده است 1349میالدی ) 1970

های این کمیسیون در موارد بسیار مهمی چون ایمنی سدها، رفتارنگاری و رفتارسنجی، مسائل اجرائی، در هشتاد سال گذشته فعالیت

های اخیر به موضوعات مهم دیگری چون که در سالزیست تمرکز یافته بود درحالیآن در محیطبررسی کهولت سدها، سرریزها و اثرات 

 .های سدسازی نیز بدان افزوده شده استهای مرزی و تحلیل مالی پروژهبررسی هزینه احداث سدها، مسائل رودخانه

 

  ادامه خبر  لینک خبر

 سدسازی موضوع 

 آب ایران شبکه خبری منبع 

 21/04/1396 تاریخ خبر 

 بازگشت به فهرست

 

 

http://www.wnn.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=27564&mode=thread&order=0&thold=0
http://www.wnn.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=27564&mode=thread&order=0&thold=0
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 استفاده از پساب شهر مشهد برای تغذیه مصنوعی آبخوان منطقهکارگاه چگونگی 

کارگاه چگونگی استفاده از پساب شهر مشهد برای تغذیه مصنوعی آبخوان منطقه با شرکت نمایندگان وزارت محیط زیست آلمان و با 

ابراهیم  حضور مهندس حاج رسولیها مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران، مهندس

ریزی کالن آب و آبفای وزارت نیرو، جمعی از مدیران شرکت مدیریت دفتر برنامه نیا مدیرکل

 های آبب کشور و تعدادی از مدیران شرکتمنابع آب ایران و شرکت مهندسی آب و فاضال

 .ای در سالن خلیج فارس برگزار شدمنطقه

گفت رابطه  ر ابتدای جلسه مهندس حاج رسولیهابه گزارش شبکه خبری آب ایران، د

همکاری ایران و آلمان از قدمت و پشتوانه قوی در گذشته و حال برخوردار است. خصوصا 

های آب و فاضالب ارتباط وژی و طرحشمسی در خصود مباحث مرتبط با انتقال تکنول 70در بخش آب و فاضالب که در دهه 

عث شد در تاسیسات آب و فاضالب به خودکفایی برسیم و تنگاتنگی بین بخش آب و فاضالب ایران و آلمان غربی وجود داشت و با

بسیاری از مبانی طراحی تاسیسات آب و فاضالب ما نشات گرفته از استانداردهایی است که در آلمان هم استفاده می شود. در دهه 

جارب مندیم از تما عالقه ست.دانشگاهی آلمان برقرار کرده ااخیر نیز بخش آب کشور ارتباطات خوبی با مشاورین، پیمانکاران و بخش 

حاج رسولیها در ادامه گفت برای این که در شرایط اقلیمی  .آلمان در سایر کشورهایی که اقلیمی مشابه کشور ما دارند استفاده کنیم

افزایش سال و میلی متر در 210متر و کاهش آن به حدود میلی 240متوسط بارندگی   بیان چند نکته الزم است:ایران قرار گیرید 

درصد باعث شده منابع آب  5ای و کاهش منابع آب تجدیدپذیر ناشی از افزایش درجه حرارت به اندازه درجه حرارت یک درجه

درصد منابع آب  80میلیارد مترمکعب برسد. این کمبود منابع آب موجب شده بیش از  115میلیارد مترمکعب به  125تجدیدپذیر از 

مترمکعب در  1100مترمکعب برای هر نفر در دو دهه آینده به  1500شود سرانه فعلی بینی میو پیشتجدیدپذیر را استفاده کنیم 

مترمکعب سرانه در  500متر مکعب به طور متوسط است و در برخی حوضه ها ممکن است به  1100سال برای هر نفر برسد. این 

از  ای نامتعارف که یکیهو در برنامه ششم، استفاده از آب ه کشوراین موضوع باعث شده که در برنامه قبلی و فعلی توسع  .سال برسد

است به طور جدی در برنامه دولت قرار گیرد. در خصود استفاده از پساب در دو دهه گذشته که ارتباط تنگاتنگی با آلمان  آنها پساب

قرن  4در  .و تجهیزاتی در مورد این موضوع بودای ی وجود نداشت و بیشتر نگاه توسعهداشتیم، از دیدگاه مدیریت منابع آب نگاه جد

کردند، بدون این که توجهی به پیامدهای این حاصلخیز نمودن اراضی استفاده می پساب به عنوان منبعی برای تغذیه خاک و پیش از

شهرها  ریج در بسیاری ازهای فاضالب در کشور احداث شد و به تدخانهود نیم قرن پیش اولین تصفیهنوع استفاده داشته باشند. تا حد

های مهندسی در استفاده از پساب مربوط به خراسان رضوی، برداریالب ساخته شد. اولین بهرهو کالن شهرها تاسیسات آب و فاض

 وهای سطحی شد. یکی جایگزینی پساب به جای آببرداری از پساب تعریف ت. در خراسان رضوی دو پروژه بهرهاصفهان و تهران اس

 کشاورزی بههای زیرزمینی. هر دو پروژه در قالب ضرورتی بود که در خصود جایگزینی مصارف جایگزینی پساب به جای آباخیرا 

عنوان تزریق به آبخوان در ها مشکالتی داشت که گزینه جدید تحت از این پروژههای تامین آب بود. هر کدام جای آب شرب در برنامه

 . رو قرار گرفتهای وزارت نیبرنامه

 ادامه خبر لینک خبر

 مدیریت پساب موضوع 

 شبکه خبری آب ایران منبع 

 10/04/1396 تاریخ خبر 

 بازگشت به فهرست

 

http://www.wnn.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=27420&mode=thread&order=0&thold=0
http://www.wnn.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=27420&mode=thread&order=0&thold=0


             
            مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب   

7 
   

 

6139تیر  | نوزده شماره |محیط زیست  بولتن آب و  
  

 های اروندرود و بهمنشیرهای اطراف رودخانههزار هکتار از نخلستان 32احیای 

عملیات اجرایی سد و قفل کشتیرانی مارد، پایین دست بهمنشیر و افتتاح شبکه آبیاری زهکشی 

اروندکنار و چوئبده با حضور وزیر نیرو، مدیرعامل سازمان آب و نخیالت شمال شلمیه، اروند، 

به  .برق خوزستان، نمایندگان مردم آبادان و تنی چند از مسئوالن استانی در آبادان برگزار شد

گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، وزیر نیرو در این آیین گفت: با تامین آب از 

-های اطراف رودخانههزار هکتار از نخلستان 32سلولی، یجاد سد های آبیاری و زهکشی و اشبکه

، های آبادان و خرمشهرکشی نخلستاندر آیین طرح شبکه آبیاری و زه "چیانحمید چیت" .شوندرود و بهمنشیر احیا میهای اروند

که تامین آب کشاورزی با مساحت بیش از هایی را آغاز کردیم اظهارداشت: عالوه بر آبادان و خرمشهر، در اهواز، شوش و رامهرمز طرح

های مرده آبادان وی تصریح کرد: هر بار که نخل .میلیارد تومان دراقتصاد منطقه بسیار کار گشا خواهند بود 265هزار هکتار و با مبلغ  27

جوانان پاک ایران در آن ریخته شده و اند که خون ها در زمینی روییدهکشیدیم؛ چرا که این نخلدیدیم از درون رنج میو خرمشهر را می

وزیر نیرو افزود: مصرانه به دنبال اقدامی برای اصالح وضع موجود بودیم و با د. شدنوری آب دچار چنین سرنوشتی میها به دلیل شنخل

وی با  .شدند به کار گرفتهها تکیه بر مطالعات معتبر گذشته کار را آغاز کردبم و پیمانکاران و مشاوران صاحب نام برای طراحی سامانه

ها گفت: سد پبشنهادی در انتهای اروندرود مکمل این اشاره به استفاده از سدهای سلولی برای جلوگیری از نفوذ آب شور به رودخانه

وزیر نیرو ادامه  .های بیشتر به نتیجه برسانیمایم و امیداوریم با پیگیریها خواهد بود. ما مسئله سد مشترک با عراق را پیگیری کردهطرح

درصدی  96هایی است که در گذشته آغاز شده است و پیشرفت فیزیکی کنند مکمل طرحداد: سدهایی که امروز شروع به ساخت می

ای جامع داشته که ما به آب شرب در شهرهای خورستان مصوبه چیان با اشاره به تامین آب شهرها گفت: دولت درباره شبکهچیت .دارد

 .کنیمها را پیگیری میرحجدیت این ط

های آبادان و خرمشهر دارد و وزارت نیرو توجه ویژه نسبت به شهرستاندر این مراسم، مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان گفت: 

این ادامه داد:  "محمدرضا شمسایی" .رغم مشکالت مالی برای کشوراعتبار این دو سد از طریق منابع صندوق ذخیره ارزی تامین شدبه

رغم وجود سدهای کنونی، و به 40پروژه به یقین بزرگترین پروژه آبیاری و زهکشی کشور است و به دلیل مشکالت خشکسالی در دهه 

رود و جلوگیری از خسارت به نخیالت در حاشیه اروند رود توسط یک شرکت خارجی با شوری در هنگام کاهش دبی اروندمطالعات مبارزه 

وی یادآور شد: قصد ما جلوگیری از ارتباط آب شیرین کارون با آب شور دریاست و در این طرح  .اق انجام شدبرای کشور ایران و عر

ن هدایت آب به بهمنشیر بهمنشیر به عنوان مخزن درازمدت آب شیرین آبادان خرمشهر خواهد شد که با ساخت سد روی روخانه کارو

 .کندر را با کیفیت مناسب تامین میادان و خرمشهمحقق خواهد شد و کل آب شرب و صنعت و کشاورزی آب

 باشد. از اینرو در ایران مطالعات اندکی برروی این نوع سدها ساخت سدهای سلولی در صنعت سدسازی یک تکنولوژی جدید می

از تعدادی سلول درون آب درمحل باالدست رودخانه بهمنشیر، اجرا گردیده است. سد سلولی  اولین سد سلولی مدور انجام شده است.

بهم پیوسته تشکیل گردیده که به منظور اجرای هریک از سلولها، در ابتدای عملیات، شابلون مناسب و استاندارد با مشخصات 

ای انجام میباشد. پس از نصب کامل شابلون فضایی، عملیات استقرار سپرها به دور شابلون دایرهساختگاه محورسد مورد نیاز می

 .گرددالمللی وسپس عملیات خاکریزی درون سلولها انجام میکوبش آن طبق استانداردهای بین شود و در ادامه

  ادامه خبر  لینک خبر

 مدیریت آب موضوع 

 خبری آب ایران شبکه منبع 

 20/04/96تاریخ خبر       

 بازگشت به فهرست

http://www.wnn.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=27541&mode=thread&order=0&thold=0
http://www.wnn.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=27541&mode=thread&order=0&thold=0
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 نگرانی برای تأمین آب شرب سالم برای تهران وجود ندارد

اه گزارش پایگبه  .جلسه شورای عالی آب به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد

با بیان اینکه کیفیت آب  "اسحاق جهانگیری"دکتر  رسانی وزارت نیرو )پاون(،اطالع

ها بوده است، اقدامات صورت گرفته از سوی وزارت شرب تهران همواره یکی از دغدغه

های مربوطه برای سالمت آب شرب تهران را کارآمد و مؤثر ارزیابی نیرو و سایر دستگاه

ود دارد که آب کرد و گفت: خوشبختانه با کارهای انجام شده، امروز این اطمینان وج

 .شرب سالم در اختیار مردم تهران قرار دارد

جمهوری افزود: در چند سال اخیر در مقاطعی، نگرانی در خصود کیفیت آب شرب تهران باعث شد که جلساتی برای معاون اول رییس

جهانگیری همینین  .وجود نداردها مرتفع شده است و نگرانی در این خصود کنترل شرایط برگزار شود ولی خوشبختانه امروز دغدغه

های اجرایی را مورد تاکید قرار داد و تصریح با اشاره به پیشنهادات و مصوبات شورای عالی آب، ضرورت اجرای مصوبات از سوی دستگاه

 اجرای اینهای تکمیلی در خصود کیفیت و کمیت آب تهران تأمین و موانع موجود بر سر راه کرد: باید منابع مورد نیاز اجرای طرح

های های تأمین کننده آب شرب تهران ساماندهی و محدودیتوی ادامه داد: الزم است صنایع در حاشیه رودخانه .ها برطرف شودطرح

 .در نظر گرفته شده در این مناطق با جدیت اعمال شود تا شاهد بهبود هرچه بیشتر کیفیت آب شرب تهران در سالهای آینده باشیم

های متعدد فاضالب و تصفیه خانه و نیز استفاده از پساب فاضالب را از اقدامات و دستاوردهای جمهور اجرای طرحمعاون اول رییس 

در این جلسه وزیر نیرو گزارشی از وضعیت کیفیت  .ها تاکید کردمهم دولت برشمرد و بر لزوم تالش بیشتر برای توسعه اینگونه برنامه

ماملو، سد لتیان، سد طالقان، سد الر و سد امیرکبیر ارائه کرد و به تشریح تغییرات شاخص  های سدمنابع آب شرب تهران در حوضه

  .کیفیت آب شرب تهران در سالهای گذشته پرداخت

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب تهران نیز در تکمیل گزارش وزیر نیرو، به بیان اقدامات انجام شده برای تأمین آب با کیفیت مطلوب و 

ی در دست اقدام در قالب طرح جامع آبرسانی تهران پرداخت و گفت: میزان نیترات در آب شرب تهران که به یک دغدغه تبدیل هابرنامه

رییس سازمان حفاظت محیط زیست هم در این نشست با تاکید  .ای از تهران نگران کننده نیستده بود، در حال حاضر در هیچ نقطهش

اخل ها به دوم بر کیفیت آن گفت: بررسی و نظارت دائمی آب شرب برای جلوگیری از ورود آالیندهبر لزوم پایش آب شرب و نظارت مدا

در این جلسه استاندار تهران نیز در سخنانی اجرای طرح قمر بنی هاشم )ع( با هدف بهبود کیفیت آب تهران  .آب، امری ضروری است

آینده نزدیک خبر داد و خواستار رفع موانع پیش روی اجرای این طرح  را طرحی مؤثر و کلیدی توصیف کرد و از افتتاح این طرح در

 .شد

در این نشست که وزیر جهاد کشاورزی و رییس کل بانک مرکزی نیز حضور داشتند، رییس سازمان هواشناسی کشور گزارشی از درصد 

توضیح درباره وضعیت فعلی و پیش بینی دمای تا تیر ماه سال جاری ارائه کرد و ضمن  95ها و کشور از مهر سال تغییر بارش استان

د گرما در اهواز منتشر شده صحت ندارد و رها تحت عنوان افزایش بی سابقه دمای هوا و رکوهوای کشور، گفت: آنیه در برخی رسانه

 .شرایط دمای هوای کشور و اهواز در شرایط غیرعادی نیست

 ادامه خبر لینک خبر

 آبرسانی موضوع 

 رسانی وزارت نیرواطالعایگاه پ منبع 

 11/04/1396 تاریخ خبر 

 بازگشت به فهرست

 

http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=49817
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=49817
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کوتاه داخلیمهم ترین اخبار   
 (6139 تیر 1) دا حضور استاندار مازندران آغاز شرود محمودآباد بعملیات اجرایی سد الستیکی سرخ

ستیکی   در آئین کلنگ سد ال ساخت در بخش آب و خاک به عنوان مهمترین اولویت     زنی این  سعه زیر ستاندار مازندران از تو ، آقای دکتر ربیع فالح ا

ساخت الزم در این زمینه ج           ست بهترین خدمت به مردم ایجاد زیر ستوار ا شاورزی و آب ا صاد آن بر پایه ک ستانی که اقت ستان یادکرد و گفت: ا ت ها

رود از آن به عنوان بخشی از مطالبات به حق مردم منطقه  دکتر فالح با تأکید بر ضرورت تسریع در ساخت سد الستیکی سرخ       .رفع نگرانی آنها است 

صوب      ست محترم جمهوری م سفر ریا شد    ویادکرد و گفت: این طرح در  شروع  که انتظار داریم کمتر از برنامه زمانبندی اعالم  هعملیات اجرایی آن 

  د.رساری بشده به بهره برد

 (6139 تیر 4) شودوزن و گورگور به اردبیل تسریع میاستاندار اردبیل: انتقال آب قزل ا

 .دزل اوزن و چشمه گور گور تسریع شو   مطلوب نیست و برای رفع آن باید انتقال آب از رودخانه ق استاندار اردبیل گفت: آب آشامیدنی شهر اردبیل    

شرب اردبیل به لحاظ کمی و            شکل آب  ستان اردبیل افزود: برای رفع م سات آبی ا سی شورای حفاظت منابع ، مجاری و تا سه  مجید خدابخش در جل

ید بر    با به نظر می         کیفی  که  یه شدددود  مدون ته مه  مه    رسدددد نا نا باال برد        ریزی میبا بر یل را  یدنی اردب یت آب آشدددام یت و کم  .توان هم کیف

های غیرمجاز دشت اردبیل  ری از هدر رفت آب و ساماندهی چاه ، جلوگیو چشمه گورگور ، تغییر الگوی کشت  وی اضافه کرد: انتقال آب از قزل اوزن  

 .ی بحران آب در دشت اردبیل را گرفتتوان جلوی اساسی است که با اجرای آنها میاز جمله راهکارها

 (6139 تیر 4)  سد جدید در خوزستان آغاز شد 2ساخت 

سازمان آب و برق      سدهای  سعه و بهره برداری  ستان، از ت معاون تو سد و قفل     جهیز کارگاه و آغاز به کار پروژهخوز سد و قفل کشتیرانی مارد و  های 

ای کارون هر کنترل نفوذ شوری آب در رودخانه ها بین پروژهبا اشاره به تاثیر چشمگیر ا   "نورالدین بازگیر"اد. تیرانی پایین دست بهمنشیر خبر د  کش 

سد و    شی قفل کشتیرانی که حلقه و بهمنشیر افزود: با احداث این دو  ب شوند، آ رین در آبادان و خرمشهر محسوب می  های تکمیلی طرح تامین آب 

 .میلیون اصله نخل در جزیره آبادان و خرمشهر تامین خواهد شد 4هزار هکتار اراضی کشاورزی و حدود  32شیرین و پایدار برای مصارف صنعتی، 

 (6139 تیر 10) بازدید رئیس و اعضای کمیسیون امنیت ملى مجلس از طرح نجات و احیاى کشف رود

شرکت آب منطقه به  سیون امنیت ملى مجلس،       گزارش روابط عمومی  ضای کمی ضوی، رئیس و اع سان ر ضوی، معاونان،     ای خرا سان ر ستاندار خرا ا

رئیس کمیسیون امنیت ملی و   .بازدید کردند "طرح نجات و احیاى کشف رود "و خبرنگاران از  از اعضای جدید شورای شهر، مدیران استانی     جمعی

قاط که بایستی سایر ن   نظیری صورت گرفته است  کشف رود اقدامات بسیار بزرگ و بی  سیاست خارجی مجلس، ضمن بازدید گفت: در حوضه آبریز      

 . کشور براى ساماندهى آب و مشکالت زیست محیطی، بهداشتى و اجتماعی از آن الگو بگیرند

 (6139 تیر 10) ای دریاچه پریشان استهای مهم احیسدنرگسی یکی ازگزینه

ضمن مهم خ     سی  سد نرگ سد بعنوان یکی ازگزینه نماینده مجری  شان گفت: یکی از واندن این  سد    های احیای دریاچه پری صلی این  قال انت اهداف ا

این سددد را کنترل  اهداف دیگرامین قربانی . میلیون مترمکعب آب به دریاچه پریشددان برای احیای این تاالب مهم اسددتان وکشددوراسددت10سدداالنه 

شیرین  مهارسیالب  ساالنه رودخانه  شرب و  های  سد می  افزود: صنعت منطقه خواند و  رود وتامین بخشی ازآب  ساعت   48توان ازطریق این  گیگاوات 

سال انرژی برقابی تولید کرد  شی از    .در شاورزی بخ ضی پایین  وی تامین آب ک ست را ارا سد  از یکی دیگر د قربانی گفت: عملیات  .واندخ اهداف این 

سی اکنون    سدنرگ شرفت دارد   40اجرایی  صدپی سد می چنانیه اعتبارات ال و در سال   توان زم برای این طرح به موقع بر به مرحله آبگیری 97سدرادر

  ند.رسا

 

http://www.wnn.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=27331&mode=thread&order=0&thold=0
http://www.wnn.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=27361&mode=thread&order=0&thold=0
http://www.wnn.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=27390&mode=thread&order=0&thold=0
http://www.wnn.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=27412&mode=thread&order=0&thold=0
http://www.wnn.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=27411&mode=thread&order=0&thold=0
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 (6139تیر  10)  ان در در واردات آب مجازیرتبه هشتم ایر

کشور در  یابد.وری آب، مقدار آب مجازی در محصول یا کاالی مورد نظر کاهش میوری آب رابطه عکس دارد یعنی با افزایش بهرهآب مجازی با بهره

. دتواند بسیار موثر باشبر میواردات محصوالت آب رت آب مجازی وجات دلیل همین به وری مصرف آب کشاورزی باال استما به دلیل پایین بودن بهره

بر، مقدار آب توانند با تجارت آب مجازی و واردات محصوالت آبآب میکشورهای کم :گویدمی و استاد دانشگاهزاده کارشناس اقتصادی فتحی حسن

ن یبه محصوالت کشاورزی است و در بین آنها گندم باالتر موردنیاز برای تولید آنها را ذخیره کنند. بیشترین حجم تجارت جهانی آب مجازی مربوط

کند و یارد متر مکعب اب مجازی وارد میلمی 15بیش از  * ایران المللیهای بینطبق آمارهای سازمان :گویداین کارشناس در ادامه می میزان را دارد.

ت که ژاپن که هیچ مشکلی در این زمینه ندارد رتبه اول را به خودش . نکته جالب اینجاسر رتبه هشتم جهانی قرار داده استاین رقم ایران را د

 .اختصاد داده است

میلیارد متر  1/29برای ایران،  1995-1999های متوسط حجم آب مجازی خالص وارداتی )تفاوت حجم آب مجازی وارداتی و صادراتی( در سال *

 Hoekstra, 2002. Virtual Water Trade. Resesrch Report Seriesمکعب گزارش شده است. بر این اساس ایران در رتبه نوزدهم قراردارد ) 

No. 12رانبرای محصوالت کشاورزی )بدون در نظر (. همینین بر اساس مطالعه انجام شده در مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ای

 میلیارد متر مکعب بدست آمد. 30، آب مجازی خالص وارداتی 2005گرفتن صنایع غذایی، دام و طیور وشیالت( در سال 

 (6139تیر  21) هکتاری در شهرستان بناب 1600صالح الگوی کشت ا

شرقی، مهندس یونس آقاپور با قدردانی از هم به گزارش روابط عمومی آب منطقه شاورزان و بهره برداران ای آذربایجان  ستا  راهی ک  که ی قره چپقرو

شترک    شاورزان       همت واالیی در همکاری با امور منابع آب  ،ضمن آگاهی و درک م شان دادند، افزود: در نتیجه اقدامات بی نظیرک ستان بناب ن شهر

هکتار  400وستا از  هکتار و در سطح ر  300هکتار به  1900فهمیده این شهرستان، اصالح الگوی کشت و کاهش کشت پیاز در سطح شهرستان از          

 .به خصود در سطح روستا شده است تراز آب زیرزمینی در منطقهافزایش  و نتیجه آن موجب بهبود بخشی از کسری مخزن ه ورسیدکتار ه 10به 

 (6139تیر  41) آغاز آبگیری سد گلورد در شرق استان مازندران

میلیون مترمکعب  107ای مازندران، با حضددور وزیر نیرو سددد گلورد در اسددتان مازندران با حجم مخزنی حدود    آب منطقه گزارش روابط عمومیبه

سد دیگر در سطح    10حدود  96بر اساس این گزارش، وزیر نیرو در مراسم آبگیری سد گلورد شهرستان نکا بیان داشت: تا پایان سال          .آبگیری شد 

شد کشور افتتاح یا آبگیری خو  ضر  . اهد  سال    5وزیر نیرو گفت: در حال حا شد و   96سد در بهار  نده سد دیگر هم در روزهای آی  3افتتاح یا آبگیری 

و مردم آن  روستا در سطح کشور آبرسانی شد       400هزار و  5وی تصریح کرد: در چهار سال گذشته به بیش از     د.شو در کشور افتتاح یا آبگیری می 

چیان خاطر نشان کرد: سد گلورد نکا سی و سومین سد افتتاح یا آبگیری شده در سطح کشور           چیت .کشی برخوردار شدند  مناطق از آب شرب لوله 

 .کنندمتر مکعب از آب کشور را تامین میدر دولت یازدهم بود که این سدها بیش از چهار و نیم میلیارد 

 (6139تیر 17) میلیون متر مکعب آب از سد سفیدرود رهاسازی شده است 582بیش از یک میلیاردو 

سددفیدرود در مهرماه میلیون متر مکعبی آب ذخیره پشددت سددد  357ای گیالن به ذخیره رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل آب منطقه مهندس لطفی

سفیدرود محسوب می         95سال   سد  ساالنه  شد: ابتدای مهرماه آغاز آبگیری  شاره کرد و یادآور  ضعیت        ا شته که و سال گذ شش ماه دوم  شود و در 

شان می      سالی را ن شک سفیدرود            خ سد  ضه آبریز  ضمن اینکه با توجه به بارندگی در حو سد با احتیاط عمل کردیم  شت آب از   25در داد در بردا

میلیون متر مکعب آب از سد سفید رود در سال آبی جاری خبر     582میلیارد و  وی از رهاسازی یک  .ماه سال جاری آب از سد سرریز شد     فروردین

رد: ای گیالن اضافه کمدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه .میلیون متر مکعب به طور مستقیم به دریا ریخته شده است 300داد و اظهار کرد: حدود 

ست و چپ، گل          380میلیارد و یک سنگر، کانال را سد  سه نقطه پایاب  شده در  سازی  صارف  رود و تونل آبمیلیون متر مکعب آب رها بر فومن به م

 .کشاورزی رسیده است

http://zistonline.com/article/63067/%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%A8-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C.aspx
http://www.wnn.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=27436&mode=thread&order=0&thold=0
http://www.wnn.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=27466&mode=thread&order=0&thold=0
http://www.wnn.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=27490&mode=thread&order=0&thold=0
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 (6139تیر 18) کتاب ارزیابی و مدیریت ریسک سیالب منتشر شد

پس از  به اهتمام شکور سلطانی، مریم رحیمی فراهانی و خانم صادقی صائب ترجمه و تکمیل شده است،      کتاب ارزیابی و مدیریت ریسک سیالب که  

شده از طریق انتشارات جهاد   اخذ مجوزهای الزم و داوری شد        های انجام  شهید بهشتی چاپ و منتشر  شگاه  شگاهی دان کتاب ارزیابی و مدیریت  .دان

های احتماالتی مرتبط با آن را پوشش داده و  های بنیادین و اطالعات کاربردی مفهوم ریسک سیالب است و تئوری   مشتمل بر نظریه ریسک سیالب   

ی ، آنالیز فراوانهای تاریخی و باسددتانیب، برازش منحنی فراوانی، سددیالبالدر قالب فصددول مختلف کاربرد آمار در هیدرولوژی، آنالیز فراوانی سددی 

های زمانی نا ایستا، حداکثر بارش محتمل و حداکثر سیالب   واناب، آنالیز فراوانی بارش، سری دددد ر سازی بارش های فاقد آمار، مدلای، حوضه منطقه

به عنوان منبع  مقدماتی برای ارزیابی ریسددک و مدیریت سددیالب تدوین شددده و  محتمل و ... را بیان نموده اسددت. این کتاب به عنوان یک مرجع 

 .باشدط زیست، جغرافیا و علوم محیطی میهای مهندسی عمران، مهندسی محیهای تحصیالت تکمیلی در رشتهمناسبی برای دوره

 (6139 تیر 18) یابدای غیرمجاز استان آذربایجان غربی، به صنعت تخصیص میجویی شده از انسداد چاههآب صرفه

 ای استان در منطقهات موثر و به موقع شرکت آب اقدامگفت:  ای آذربایجان غربیشرکت آب منطقهبرداری معاون حفاظت و بهره مهندس رهبردین

موضوع مطالعه و اجرای طرح تعادل بخشی، موجب کاهش کسری ذخایر آب زیرزمینی استان و متعاقبا تخصیص آب به بخش صنعت استان از محل       

که از سوی مقام معظم رهبری به  96انسداد چاههای غیرمجاز، در سال جاری خواهد شدکه امیدواریم با توسعه و رونق صنعت در راستای شعار سال 

 .زایی برای جوانان استان نیز محقق شوداشتغال نامگذاری شده است، اشتغالل اقتصاد مقاومتی تولید و عنوان سا

 (6139تیر  20) افتتاح شدبخشی از طرح آبیاری و زهکشی رامهرمز 
 ها اقداماتوزیر نیرو در آیین افتتاح پروژه شبکه آبیاری و زهکشی ساحل راست ناحیه دوم رامهرمز گفت: برای اجرای این طرح "حمید چیت چیان"

سیع و پرهزینه  سد و کانال    ای انجام میو شاورزان قرار گیرد،  س   شود تا آب مطمئنی در اختیار ک صلی اجرا و  شده و در کنار آن موفق به  های ا اخته 

شده    سد انحرافی هم  شبکه    70ایم و حدود احداث  صد  شبکه   های فرعی همدر شی هم از  شده   اجرایی و بخ صلی اجرایی  وی ادامه داد:  .اندهای ا

سعه یک منطقه نقش اول و           ست و آنیه که در تو شاورزی منطقه ا شرب و ک شان دهنده توجه جدی به آب  صلی را بازی می اقدامات فوق ن کند ا

شهری و آبادانی و          شتغال و توسعه خدمات  شود قطعاً ا شود و اگر این خلق ثروت انجام  ست از اینکه باید تولید اقتصادی مؤثر انجام  وسعه  ت عبارت ا

 .واهند شدشود و اگر این گره باز شود مابقی کارها به سرعت اجرایی خفرهنگی و اقتصادی در زیر چتر این خلق ثروت ایجاد می

 (6139تیر  20) وزیر نیرو: به دنبال بیشترین بازدهی در بخش آب هستیم
میلیارد مترمکعب در سددال آب در  20در گذشددته بیش از : شددوش اظهار کرددر افتتاح پروژه آبیاری و زهکشددی دشددت ارای   "حمید چیت چیان"

میلیارد  14رودخانه کارون در کل حوزه چهارمحال و بختیاری، اصددفهان، کهگیلویه و بویراحمد، لرسددتان و خوزسددتان جریان داشددت که اکنون به  

ست  شاره به تحلیل هفتگی آمارها   .مترمکعب کاهش پیدا کرده ا شته،       چیت چیان با ا سال گذ سبت به  ستان ن صد   48گفت: میزان بارندگی خوز در

ست. بای      شرایط ویژه ا شان دهنده  شیاری از منابع  د راجع به تک تک قطرات آب برنامهکاهش پیدا کرده و ن ستفاده کنیم تا ریزی کرده و با هو  آب ا

 .ود این کمبودها بیشترین استفاده را از این منبع داشته باشندای که مردم بتوانند با وجو بازده را داشته باشد. به گونه وریبیشترین بهره

  )KNCOLDبزرگ کره جنوبی و کمیته ملی سدهای )IRCOLD (نامه بین کمیته ملی سدهای بزرگ ایرانامضاء تفاهم

 (1396تیر  21)

ضا    سم ام شتاد   2017جوالی  4) 1396تیر  13نامه در روز این تفاهم مرا شهر پراگ و همزمان با ه سالیانه و مجمع عمومی  ( در  وپنجمین اجالس 

سیون بین  سدهای بزرگ کمی شد  (ICOLD) المللی  شامل گسترش و تعمیق   اهداف این تفاهم .برگزار  همکاری در امور مربوط به زیرساخت  نامه 

 ریزیهای منابع آب و برنامههای مشترک، سیاست   گذاری بر اساس درک و منافع متقابل، ارتقاء مشاوره و آموزش برای همکاری  سدسازی و سیاست    

 .باشدیهای مشترک آموزشی مهای متقابل و بررسی مزایای کارکنان، مبادالت اطالعات و طرحمسائل مربوط به دغدغه

http://www.wnn.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=27506&mode=thread&order=0&thold=0
http://www.wnn.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=27497&mode=thread&order=0&thold=0
http://www.wnn.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=27542&mode=thread&order=0&thold=0
http://www.wnn.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=27540&mode=thread&order=0&thold=0
http://www.wnn.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=27563&mode=thread&order=0&thold=0
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هکتاری شمال دشت  2500با حضور مهندس حاج رسولیها؛مراسم کلنگ زنی اجرای شبکه اصلی آبیاری و زهکشی اراضی 

 (6139تیر  21) میناب برگزار شد
سهامی آب منطقه   به گزارش  شرکت  سولیها ای هرمزگانروابط عمومی  شرکت منابع آب ایران  ، مهندس محمد حاج ر شهر     مدیرعامل  ضور در  با ح

ضی       صلی آبیاری و زهکشی ارا شبکه ا شمیل و نیان را بر       2500تیرور میناب کلنگ آغاز اجرای  سدهای  شمال دشت میناب تحت پوشش  هکتاری 

عملکرد  ، افزایشمیلیون متر مکعب در سددال12ی حدود های شددمیل و نیان جهت مصددارف کشدداورز اف این طرح، انتقال آب از سددداهد .زمین زد

بکه لفات نشست و تبخیر از ش   ، حذف تت سطح آبخوان کیفیت منابع آب زیرزمینی و فرونشست زمین   ، جلوگیری از افتولیدات محصوالت کشاورزی  

درصددد به  30، افزایش راندمان آبیاری از حدود سددب با تحویل حجمی آب به کشدداورزانریزی مناهمینین تحقق برنامه .باشدددهای آبیاری میکانال

کاهش تعارضددات اجتماعی ناشددی از عدم  ، مدیریت بهینه منابع آب و خاک دشددت میناب،های نوین آبیاریبا به کارگیری روش درصددد 80بیش از 

س  کفایت آب، شت میناب،          تامین انرژی مورد نیاز  ستگاه پمپاژ تیرور، کمک به احیا د شمیل و حذف ای سد  ستفاده از هد  شار با ا رتقا ا امانه تحت ف

 .باشدمنطقه از دیگر اهداف این طرح می وری در مصرف آب و ایجاد ساختار الگوی کشت مناسببهره

 22) سد مخزنی قزلداش در خراسان شمالی با حضور وزیر نیرو و مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران،آبگیری شد

 (1396 تیر

سیدابراه  شرکت آب منطقه مهندس  سد مخزنی قزلداش       یم علوی مدیر عامل  ساخت  شمالی، هدف از  سان  شامیدنی و بهبود  ای خرا را تامین آب آ

هزار متر مکعب آب را  240میلیون و  12کشدداورزی و همینین بهبود وضددعیت معیشددت مردم منطقه اعالم کرد و گفت: مخزن این سددد گنجایش 

وی تصریح کرد: شبکه    .هزار مترمکعب را دارد 700دارد. علوی گفت: این سد از نوع خاکی با هسته رسی است و توان تنظیم ساالنه هفت میلیون و      

سد   شش خواهد برد هکتار از زمین 560آبیاری این  شبکه قزلداش را تاکنون       .های منطقه را زیر پو سد و  شده برای اجرای طرح  او، اعتبار هزینه 

 .تمیلیارد تومان اعتبار برای تکمیل اجرای این طرح مورد نیاز اس 38میلیارد تومان اعالم کرد و گفت: حدود  110بیش از 

 (6139تیر  24)  رضرورت اخذ مجوز محیط زیست جهت انتقال آب دریای خز استاندار سمنان تاکید کرد:

شتری در حوزه                   سمنان، گفت: تالش بی ستان  صاً ا صو شدید در کویر مرکزی ایران، خ سالی  شک شاره به بحران کمبود آب و خ سمنان با ا ستاندار  ا

خاطر نشددان کرد: انتقال آب دریای خزر تنها راه حل وی  .آب دریای خزر به اسددتان گرفته شددود حفاظت محیط زیسددت انجام شددود تا مجوز انتقال

الی ی مثل حاشیه نشینی، خشکس    اساسی برای رفع مشکل کم آبی استان سمنان است و اگر این موضوع محقق نشود، به طور قطع استان با معضالت          

شکالت امنیتی روبرو می   شدید  سا م ضافه کرد: امیدوارم با       .شود و چه ب ست، ا سمنان با تاکید بر پیگیری ویژه مدیر کل حفاظت محیط زی ستاندار  ا

سازمان متبوعه، بتوانیم مجوز نهایی انتقال آب را اخذ نماییم و وزارت نیرو هم اهتم      سات  ستفاده از ظرفیت مدیریتی خود و پیگیری در جل ویژه  اما

 .داشته باشد

 (6139تیر  26) برداری منابع آب زیرزمینی ممنوعمهرگرد،کمه و قبرکیخا ؛ توسعه بهره دردشتهای سمیرم،

قانون توزیع عادالنه آب و آیین نامه اجرایی آن و بمنظور  12و 4درراسددتای اجرای مواد  اصددفهان، ایبه گزارش روابط عمومی شددرکت آب منطقه

رد در  قبرکیخا و مهرگ کمه، دشتهای سمیرم،برداری منابع آب زیرزمینی توسعه بهرهجلسه پیشنهاد ممنوعیت  ،صیانت از منابع آب محدود باقیمانده

ی امطالعات و شدرکت آب منطقه  حفاظت، کالن آب و آبفا، بردارینظامهای بهره ر نمایندگانی از دفاترمحل شدرکت مدیریت منابع آب ایران باحضدو  

برای چهارسال ممنوعیت این دشتها مورد تصویب وزارت نیرو قرار گرفت تا از     مشورت و بررسی گزارشات،    اصفهان برگزار شد و پس از دو روز شورو   

 .گیری بعمل آیدافت بیشتر آب زیرزمینی این دشتها جلو

 بازگشت به فهرست

http://www.wnn.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=27558&mode=thread&order=0&thold=0
http://www.wnn.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=27558&mode=thread&order=0&thold=0
http://www.wnn.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=27567&mode=thread&order=0&thold=0
http://www.wnn.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=27614&mode=thread&order=0&thold=0
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 کندهای زیرزمینی تصفیه میها را قبل از رسیدن به آبخاک، برخی از آالینده
ای که بر روی زمینی، ابهامات فراوانی وجود داشت؛ در مطالعه تازه های زیرهای آبی و آبر اکوسیستم  های موجود ددرباره ارتباط آالینده

های  تقال مواد شیمیایی به آب ای درباره انهای زیرزمینی انجام پذیرفت، حقایق تازهمسیر ورود مواد دارویی و محصوالت بهداشتی به آب   

صفیه این مواد،  زیر زمینی و نقش موثر خاک در ت

 مشخص شد.

سی         سب برای برر ستیت جایی منا شگاه پن ا دان

 هایها به آبیایی از فاضددالبجریان مواد شددیم

زمینی اسددت زیرا این دانشددگاه تمام فاضددالب  زیر

هکتار  600تصددفیه شددده خود را صددرف آبیاری  

های درختکاری شدددده  زمین کشددداورزی و زمین

به  1980ها از اوایل دهه   کرده اسدددت؛ این زمین

 فیلتر زنده معروف شده است.

نده    باره نحوه ورود آالی به      در یایی  های شدددیم

زمینی هددای زیرهددای آبی و آباکوسدددیسدددتم

تردیدهای بسیاری وجود داشت؛ به گفته محققان 

در کالج علوم کشدداورزی دانشددگاه پن اسددتیت،   

ای را زمینی نکات تازههای زیرتقال مواد شیمیایی به آب ای که اخیرا بر روی مواد دارویی و بهداشتی انجام شد، درباره چگونگی ان  مطالعه

های معروف به فیلتر زنده دانشگاه انجام شد، مسیر هفت آالینده     تصفیه فاضالب و زمین  محققان در این تحقیق که در مرکز  آشکار کرد. 

 آمپیسیلین، کافئین، ناپروکسن، افلوکساسین، سولفامتوکسازول و تریمتوپریم را ردیابی کردند. وارد شده به آب: استامینوفن،

های موجود در فیلتر زنده ردیابی کنند تا  و در نهایت در چاه هدف این مطالعه این بود که این مواد را از طریق مرکز تصدددفیه فاضدددالب

 مانده در آب تصفیه شده را بررسی کنند.ی تصفیه بیشتر مواد آالینده باقیخانه و توانایی خاک براکارآمدی این تصفیه

ها به برداری انجام شد. نمونه مونهساعت و پس از هر مرحله تصفیه، ن   24ای یک بار به مدت تا ماه مارس این سال، هفته  2016از اکتبر 

ستی، یافته       14طور ماهانه از  ستاد مهندسی کشاورزی و علوم زی شد. به گفته هیثر گال، ا های  چاه زیرزمینی در محل فیلتر زنده گرفته 

 این تحقیق بسیار مفید بود.

ستی آمریک         شاورزی و علوم زی سان ک ست انجمن مهند ش این تحقیق از آن رو که " داد، گفت:ا ارائه میگال که نتایج این مطالعه را در ن

ست می        شیمیایی به د شیمیایی برای حذف برخی مواد  ستی  صویری لحظه به لحظه از عملکرد خاک به منزله یک فیلتر زی داد در نوع ت

 ."خود منحصر به فرد بود

گاه  زمینی بود زیرا این دانشی زیرهاها به آباضالبدانشگاه پن استیت جایی مناسب برای بررسی جریان مواد شیمیایی از ف" گوید:او می

به فیلتر  1980هکتار زمین کشاورزی و جنگلکاری شده کرده است که از اوایل دهه  600تمام فاضالب تصفیه شده خود را صرف آبیاری 

های  این سدددایت وارد آبدهد که غلظت مواد شدددیمیایی که در محدوده های آب موجود به ما اجازه میزنده معروف شدددده اسدددت؛ چاه

 ."اند را بررسی کنیمزمینی شدهزیر
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طور موثری استامینوفن و کافئین را از آب حذف کرد و نشان   خانه بهدهد که در مجموع، این مطالعه نشان داد که تصفیه  گال توضیح می 

های زیرزمینی بسیار کمتر از آب تصفیه شده     آبها در ها موثر است؛ همینین غلظت آالینده داد تغییرات فصلی در میزان حذف آالینده 

 کند.دهد خاک، به عنوان یک فیلتر بیوشیمیایی به طرز موثری عمل میبود که نشان می

کار میدانی که به سرپرستی بریتانی آیرس دانشجوی دانشگاه پن استیت انجام شد، در شرایط آب و هوایی مختلفی صورت گرفت که بر         

صفیه  شیمیایی تاثیرگذار بود. به نظر می   خانه دعملکرد ت صفیه مواد  سد، میکروب ر ت صفیه، آالینده ر ها را تجزیه و  هایی که در فرآیند ت

ستانی به طور موثری عمل نمی    حذف می سرد زم شرایط  ها  کردند. ظاهرا دمای پایین، بر توانایی خاک در فیلتر کردن آالیندهکردند، در 

ها قابلیت حذف این مواد را کاهش داد یعنی پس از این رویدادها، غلظت  شدددید و ذوب شدددن برف تاثیری نداشددته اسددت اما بارندگی  

 های آب مشاهده شد.باالتری از مواد شیمیایی در چاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   ادامه خبر                لینک خبر

   های زیرزمینیآب موضوع 

   https://www.sciencedaily.com منبع 

   2017/07/19 خبر تاریخ 

 بازگشت به فهرست

 

 

 

  

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/07/170719113331.htm
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 درصد بیش از تصورات قبلی است 50استفاده جهانی از فاضالب برای آبیاری کشاورزی 

گذاری اشتی قرار دارند، خواستار سرمایهای که در معرض مخاطرات بهدرف کنندهمیلیون مص 855 درنظرگرفتنتحقیقات انجام شده، با 

بر طبق جدیدترین مطالعه منتشر شده در مجله تحقیقات زیست محیطی، آبیاری محصوالت  فوری در ارتقاء بهداشت غذایی مردم شد.

 شد.تر از آن چیزی است که پنداشته میدرصد بیش 50کشاورزی با استفاده از فاضالب تصفیه نشده شهری 

ری های شهری برای آبیاز میزان استفاده جهانی از فاضالبسازی، اولین تخمین کامالً جامع اهای پیشرفته مدلاین مطالعه با اتکا به روش

ستم      هایدهدانتایج مطالعات موردی قبلی،  دهد. محققان این مطالعه، بر خالفهای زراعی را ارائه میزمین سی ستفاده از  مورد نظر را با ا

 اند.تجزیه و تحلیل کرده (GIS) اطالعات جغرافیایی

 

ه افتد که فاضالب رقیق باشد، با آن ک  اند که هنگامی اتفاق میرا بررسی کرده  "ه مجدد غیرمستقیم استفاد "همینین آنان برای اولین بار،

ای کشاورزی است و به  چنین شرایطی، اغلب استفاده مجدد آب در سراسر جهان بر  های سطحی است. در   زو غالب جریان آبهمینان ج

 های مختلف جهانی نسبت به فاضالب رقیق شده در مقایسه با آب آلوده، تعیین کیفیت آن کار دشواری است.دلیل دیدگاه

خطرات  کنند نیاز به کاهشدگان، برجسته میکنندن برای مصرفبو خطربیلی، یعنی آنیه نویسندگان این مطالعه با توجه به اولویت اص

بهداشددت عمومی با انجام اقداماتی در طول زنجیره تأمین مواد غذایی اسددت. این اقدامات شددامل ارتقاء تصددفیه فاضددالب با انجام مراحل 

 ی در حال افزایش است.پیشگیرانه در مزارع و نظارت بر مواد غذایی است، زیرا ظرفیت تصفیه آب در کشورهای در حال توسعه به آرام

طبق این مطالعه، استفاده کشاورزان از فاضالب بیشتر در مناطقی شایع است که باالترین میزان تولید فاضالب و آلودگی آب وجود دارد.         

سبز         سازگار و قابل اعتماد برای آبیاری مزارع از جمله محصوالت با ارزش مانند  شی  ضالب رو ست، فا  یجاتدر جایی که امنیت آب کم ا

 به  است که نسبت به سایر مواد غذایی اصلی به آب بیشتری نیاز دارند. هنگامی که فاضالب تصفیه نشده در دسترس است، کشاورزان

ز کودهای خریداری شددده را کاهش  ها به اسددتفاده اتفاده از آن دارند؛ زیرا نیاز آنغلظت باالی مواد مغذی تمایل بیشددتری به اسدد  دلیل

 ن، انگیزه بسیاری دارند؛ زیرا آنها شان نوع آب، به دلیل نیازهای اساسیحال، در اکثر موارد، کشاورزان برای استفاده از ایدهد. با این می
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 تری ندارند.ی سادههاجایگزین

ست گر    ، که(Anne Thebo) تبو آن ست، می   سرپر سندگان این مطالعه ا هش  ابا توجه به ترکیب افزایش آلودگی آب و ک"گوید: وه نوی

شود، استفاده مجدد از فاضالب شهری قابل درک است. تا       کشورهای در حال توسعه دیده می   دسترسی به آب شیرین که در بسیاری از    

کنندگان مواد خام با تهدیدات  معیت باشد، تعداد بسیاری از مصرف   تر از رشد ج ه گذاری در بخش تصفیه فاضالب عقب  زمانی که سرمای 

 "شوند.غذایی مواجه می کی در ایمنی موادخطرنا

ای تحت تأثیر  ین دسددت مراکز شددهری به طور گسددتردهکیلومتری پای 40درصددد مناطق آبیاری شددده در  65نتایج نشددان می دهد که 

میلیون هکتار در کشددورهایی اسددت که   3/29ها، میلیون هکتاری کل این زمین 9/35های فاضددالب قرار دارند. از کل مسدداحت  جریان

سالمت      ضالب را دارند که  صفیه فا صرف میلی 855محدودترین ت شاورزان و فر   ون نفر از م شهری و همینین ک شندگان مواد  کنندگان  و

های  یافتهیک و ایران قرار دارد. این اندازد. عمده این زمین های زراعی در پنج کشدددور چین، هند، پاکسدددتان، مکزغذایی را به خطر می

سال    جدید جایگزین برآورد صورت گرفته در  سان بر      70شود که بر مبنای مطالعات موردی در  می 2004های  شنا شور و زیر نظر کار ک

 میلیون هکتار بود که با فاضالب آبیاری شده بودند. 20روی مناطق زراعی به وسعت بیش از 

سل  سه بین    (Pay Drechsel) پِی درک س ست برنا   (IWMI)آب  المللی مدیریتاز مؤ سرپر ستم   ،  سی ها در مه تحقیقاتی آب، زمین و اکو

شورتی تحقیقات بین  سنده دوم این مطالعه   (CGIAR)المللی گروه م شاورزان کجا،   ب":گویدمیو نوی ست آوردن درک بهتری از اینکه ک   د

حالی که اقداماتی با هدف حفظ سالمت بشر    چرا و به چه اندازه از فاضالب استفاده کنند، گام مهمی در جهت حل این مشکل است. در    

های مختلف آزمایش شددده و با هدف بازگرداندن ایمن و اسددتفاده مجدد از منابع   ما می توانیم با اسددتفاده از روش اولین الویت را دارد،

ضالب، خطرات را محدود کنیم. نه فقط آب، بلکه انرژی، مواد ارگانیک و مواد مغذی همه آن چیز   شمند فا شاورزی نیاز    ارز ست که ک ی ا

 "کنیم تا در طول سالها، به چالش فاضالب پاسخ دهد.دارد. ما با چنین رویکردهایی به سازمان بهداشت جهانی کمک می

ضافه می کند:     سل ا شت در عملی کردن        "درک صان بهدا ستگزاران و متخص سیا سعه   6ما امیدواریم این مطالعه جدید بر توجه  هدف تو

ی  فاده مجدد از آب سالم تمرکز کند. یک هدف سوم، یعنی نصف شدن سهم فاضالب تصفیه نشده و افزایش بازیافت و است         پایدار، به ویژه 

آگاهی کمی درباره خطرات وجود دارد، پرورش تغییر رفتار از مزرعه تا خانه اسدددت. از دیگر   های عمده، به خصدددود زمانی کهاز چالش

سایر     اقدامات مهم و در مقیاس بزرگ برای بازی ستفاده مجدد از فاضالب و  ست که این فعالیت ابی و ا ها به عنوان کسب و   مواد زائد، آن ا

 "تر باشد.آن برای بخش خصوصی و دولتی جذاب کار در نظر گرفته شود تا مدیریت

ستفاده مجدد از آن  بازیابی منابع بی خطر ست محیطی توان بالقوه و قاب   و ا شتی و زی وجهی دارد؛ در عین حال ل تها در رفع خطرات بهدا

 کند.دهد و به چرخه اقتصاد کمک میو پایداری کشاورزی را افزایش می پذیری شهرهاانعطاف

 

 

  ادامه خبر لینک خبر

 فاضالب موضوع 

 https://www.sciencedaily.com منبع 
 2017/07/05 تاریخ خبر 

 بازگشت به فهرست

 

 

 

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/07/170705104135.htm
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 تولید زیست پالستیک از پسماند حبوبات

ولید ن برای تشددود. اما در ایتالیا دانشددمندانخود سددبز در اروپا دور ریخته می هایپسددماند حبوبات نظیر بقایای دانه نسدداالنه میلیونها ت

 برند.  با محیط از آن بهره می همساز نوعی زیست پالستیک

شگاهی در پارمای ایتالیا  در شمندان تالش دارند به   ،یک مرکز آزمای دان

سرو، زندگی و کارکرد تازه    سماند حبوبات کن شند، چراکه این  پ ای ببخ

، این روش چشددمگیری هسددتند. در قایا، حاوی فیبر و پروتئین گیاهیب

شوند و سپس یک حالل طبیعی ویژه خ میحبوبات پس از شستشو، چر

لنورا اومیلتا، شددیمیدان این آزمایشددگاه درباره  ا شددود.به آنها اضددافه می

ند  ید:  کار می  فرآی یک حالل   "گو یاهی در  حل      پروتئین گ طه  واسددد

سازی   می سازی  مایع از  شود. بعد مرحله جدا جامد را داریم، یعنی جدا

ست      اویبخش ح شده ممکن ا ستخراج  صاره ا صد   فیبر از محلول کلی. ع شد، اما در سیار   حاوی مقداری نمک با پروتئین موجود در آن ب

 ".است. چیزی نزدیک به هشتاد درصد باال

 ند. شدددود. پروتئینها ماده اصدددلی سدددازنده زیسدددت پالسدددتیکها هسدددت       ی تولید ترکیبات تازه اسدددتفاده می     از فیبرهای گیاهی برا  

ست چراکه کیفیت و کارایی پروتئ میزان خلود، به ویژه خلود"گوید: ژه میبرونکو، مدیر فنی این پروسمونا   صول ن  ین مهم ا   هاییمح

با فیبر و پروتئین  گرم کنیم که در یک فرآیند ترکیباسددتفاده می پلیمرهای طبیعی دهد. ما ازیعنی زیسددت پالسددتیک را افزایش می 

 ".هایی از زیست پالستیک می سازندشوند و دانهمیخته میآ

سماندها بازیافت می  این فرآیند دو فایده محیطی دارد ساخت پ    . نخست آنکه پ صلی  ستیک  الشوند و دیگر اینکه به جای نفت، که ماده ا

ستفاده می     ست، از منابع تجدیدپذیر ا سلوونی ا شود.  سنتی ا شی گلدانهای کوچک بهره  هایی برز چنین دانهکارگاهی در ا ای تولید آزمای

ده، در قالبهای ویژه شدکل داده   گیرند، سدپس به وسدیله حرارت ذوب شد   پالسدتیک در دسدتگاه تزریق قرار می  های زیسدت  برد. دانهمی

 د.شونمی

شترا  صول می "گوید: سر، یکی از مالکان این کارگاه می اِوا ا سال این مح سماندهای آلی( به     تواند در پو صل از تجزیه پ خانگی )کود حا

ستی برگردد. وقتی دیگر نیازی به آن ندارید  سال و یا حتی در خاک باغیه می  چرخه زی سه تا چهار ما آن را در پو  ه خودگذارید. بعد از 

دهد. حاال  یی چطور جواب مینیم که محصددول نهاشددود. ابتدا هزار نمونه آزمایشددی تولید کردیم تا ببی به خود تجزیه و جذب خاک می

سر و ک    ن حافظ محیط زیست و کسانی که نمی  کشاورزا  تریان عالقمند هستیم، کسانی نظیر  دنبال مش  ضایعات پالستیکی  ار  خواهند با 

 ".داشته باشند

 .ندگذاری کنر زمینه بازیافت پسماندها سرمایهاما آینده زیست پالستیکها در گرو این است که صنایع غذایی به شکل گسترده د

 

 ادامه خبر لینک خبر

 پسماند موضوع 

 http://www.euronews.com منبع 
 2017/05/17 تاریخ خبر 

 بازگشت به فهرست
 

 

 

http://www.ssica.it/
http://www.ssica.it/
http://leguval.eu/
http://leguval.eu/
http://www.euronews.com/2017/04/17/legumes-see-new-life-in-flowerpots
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 خارجیمهم ترین اخبار کوتاه 

Solar glasses generate solar power 

Organic solar cells are flexible, transparent, and light-weight -- and can be manufactured in arbitrary 

shapes or colors. Thus, they are suitable for a variety of applications that cannot be realized with 

conventional silicon solar cells. Researchers now present sunglasses with colored, semitransparent 

solar cells applied onto lenses that supply a microprocessor and two displays with electric power. This 

paves the way for other future applications such as the integration of organic solar cells into windows 

or overhead glazing. 

 تولید برق با عینک آفتابی!

ر توانند دیشفاف و سبک وزن هستند و م یر،پذانعطاف یکارگان یدیخورش یهاسلول

 یکاربرد یهاانواع برنامه یآنها برا ین،شوند. بنابرا یددلخواه تول هایو رنگ یهاشکل

. یابدق تحق یمعمول یلیکونیس یدیخورش یهاتوانند با سلولیمناسب هستند که نم

روشن و  یمهن یدیخورش یهارا با سلول یآفتاب ایهینکمحققان در حال حاضر ع

، دارند ییکبا قدرت الکتر یشگرو دو نما یزپردازندهر یککه  ییلنزها یشفاف که بر رو

هر  کنند.لنزهای این عینک تمام قطعات مذکور را که وظیفه نمایش شدت روشنایی و دمای محیط را دارند، نیرودهی می دهد.یارائه م

 کنند.مگاوات برق تولید می 200کنند، اما هرکدام از این لنزها در حدود ها در زیر نور مستقیم خورشید بهتر کار میچند که این عینک

از  .شمار کافی استهایی مانند یک سمعک یا یک گاماگر چه ممکن است که این میزان زیاد به نظر نرسد، اما برای نیرودهی به دستگاه

نتیجه  ه گرفت و درتوان از نور خورشید بهرهای ساختمان نیز استفاده کرد، چرا که در آنجا بسیار بیشتر میتوان در پنجرهاین فناوری می

 نیروی بیشتری تولید کرد.
Norwegian and French governments threaten world’s second largest tropical rainforest  

An area of rainforest the size of Italy is at risk of being cut down by loggers in the Democratic 

Republic of Congo (DRC), if a Norwegian-funded project to expand industrial logging in the country 

is approved in Kinshas. As well as destroying forest which is the home to many unique species of 

wildlife such a bonobos, and damaging the livelihoods of people dependent on the forest, if 

implemented, the project could cause 610,000,000 tonnes of carbon dioxide emissions, almost as 

much as the international aviation sector released in 2015. The new logging concessions could also 

cover areas of peat swamp storing an estimated 2.8 billion tonnes of carbon, equating to approximately 

10.4 billion tonnes of potential CO2 emissions if the peat swamps are damaged or destroyed. 

 کنندید میای جهان را تهدهای نروژ و فرانسه دومین جنگل بارانی حارهدولت

چنانیه پروژه بزرگ توسعه صنعت الوار در کشور جمهوری دموکراتیک کنگو که قرار است نروژ تامین مالی آن را بر عهده بگیرد در 

اگر این پروژه اجرایی  .گیردای جنگلی به وسعت دو برابر کشور ایتالیا در معرض خطر نابودی قرار میکینشازا به تصویب برسد، منطقه

های منحصر به فرد حیات وحش مانند بونوبوهاست و از بین بردن شود، ممکن است عالوه بر تخریب جنگلی که سکونتگاه بسیاری از گونه

میلیون تن گاز کربن شود که تقریبا معادل کربنی است که صنعت  610معیشت مردمی که به این جنگل وابسته هستند، باعث انتشار 

 8/2شود تواند مناطق باتالقی با خاک پیت که برآورد میوارد جو کرده است. این امتیاز تازه همینین می 2015انوردی جهان در سال هو

های پیتی، میزان کربنی که منتشر خواهد شد میلیارد تن کربن را در خود ذخیره کرده باشد را در بر بگیرد؛ در صورت تخریب باتالق

 .میلیارد تن دی اکسید کربن خواهد بود 4/104معادل آزاد شدن 
 

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/08/170802102800.htm
https://www.globalwitness.org/en/press-releases/norwegian-and-french-governments-threaten-worlds-second-largest-tropical-rainforest/
http://www.iana.ir/fa/news/46454/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B1%D9%88%DA%98-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
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Trees can make or break city weather 

Even a single urban tree can help moderate wind speeds and keep pedestrians comfortable as they 

walk down the street, according to a new University of British Columbia study that also found losing 

a single tree can increase wind pressure on nearby buildings and drive up heating costs. The 

researchers used remote-sensing laser technology to create a highly detailed computer model of a 

Vancouver neighbourhood down to every tree, plant and building. They then used computer 

simulation to determine how different scenarios -- no trees, bare trees, and trees in full leaf -- affect 

airflow and heat patterns around individual streets and houses. 

 توانند هوای شهر را تعدیل کنند یا بهم بزننددرختان می

عابران  هب و تعدیل کندتواند سرعت باد را یم ییتنها به یدرخت شهر یک یحت یا،کلمب یتیشدانشگاه بر در یدجد ایبر اساس مطالعه

ا هساختمان مجاورت فشار باد در یشباعث افزا ییتنها به درخت یکاز دست دادن  ین، همینعبور کنند یابانخکمک کند به راحتی از 

از  وترییکامپ یقدق یارمدل بس یکاز دور استفاده کردند تا  ی سنجشیزرل ی. محققان از تکنولوژشودمی یشیگرما یهازینهه یشو افزا

که چگونه  کنند ییناستفاده کردند تا تع یوتریکامپ یسازیهاز شب و ساختمان بسازند. سپس آنها یاههر درخت، گ ازای محله ونکوور را به

ها و یاباندر اطراف خ های گرماییمدلهوا و  یانبر جر -برهنه و درختان در برگ کامل  ختانبدون درختان، در -مختلف  یوهایسنار

 گذارد.یم یرد تاثافرا یهاخانه

How global warming is changing when Europe’s rain arrives 

Along with the rest of the planet, Europe is bracing for the impacts of climate change. Some areas are 

facing a range of risks, ranging from droughts to floods, but how well do we understand what to 

expect and how to respond? In Cyprus, the rains that turn one riverbed into a river are becoming less 

frequent, and more intense. This accelerates soil erosion, bringing more sediment. A check dam was 

built in the area to slow the river down so that water could soak into the ground, but increasing 

sediment is a hindrance. The concern is that, in this semi-arid country, more and more water will 

evaporate before reaching underground aquifers. Researchers take regular soil samples to learn how 

quickly, or how slowly, the river water can pass through the growing layer of dense sediment. 
 زمان بارندگی اروپا در گرم شدن زمینتغییرات 

به تغییرات آب و هوایی درگیر اسدددت. مناطق مختلف با خطرات متفاوتی روبرو       اروپا هم مثل دیگر مناطق جهان با مشدددکالت مربوط      

توان این مشکالت را بدرستی شناخت و راه حلی برایشان پیدا کرد؟ گروهی از محققان     خشکسالی گرفته تا سیل. چگونه می    هستند، از 

شغول انجام      ستتند تا به درک بهتری از چرخه آب   اروپایی و متخصصان هیدرولوژی و علوم خاک در قبرس و در آلمان م شهایی ه آزمای

ست بیابند.  شدن            د شک  سی می کنند. خ سالی را برر شک شی از خ ستر رودخانه در اثر کاهش میزان  محققان در قبرس خطرات نا  ب

سریع می کند. این مسئله رسوبات بیشتری در خاک ایجاد می کند.        نترلی ک محققان این طرح سدی بارندگی، روند فرسایش خاک را ت

شد. اما افزایش رسوبا        ساخته  شته با ت برای این فرایند مانع ایجاد  اند تا سرعت آب را کم کند و زمین فرصت بیشتری برای جذب آب دا

صلی این است که در این منطقه با آب و هوای نیمه خشک، آب قبل از رسیدن       کند.می  های زیرزمینی، تبخیر شود. به چشمه نگرانی ا

های رسوبی که میزانشان در حال   تواند از الیهنند تا بفهمند آب با چه سرعتی می کهایی از خاک را بررسی می نظم نمونهمحققان بطور م

 افزایش است، عبور کند.

 بازگشت به فهرست

 

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/07/170726091513.htm
http://www.euronews.com/2017/07/10/climate-change-and-europe-s-water-supply
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 نگاهی به وضعیت آب استان اردبیل
س و های آبریز اراین استان در بخشی از حوضه. استایران  شمال غربی استانهایباشد یکی از استان اردبیل که مرکز آن شهر اردبیل می

، 1395دهند. جمعیت این استان براساس سرشماری سال درصد استان اردبیل را تشکیل می 5/22و 5/77سفیدرود قرار دارد که به ترتیب 

 هزار نفر بوده است. 1270

میلیمتر بوده که نسبت به متوسط بلند  352، 1394-95استان اردبیل در سال آبی طبق گزارش شرکت مدیریت منابع آب، بارش در 

میلیمتر بوده که نسبت به بارش  267تا پایان تیر ماه این استان معادل  1395-96درصد افزایش داشته است. بارش سال آبی  11مدت 

 درصد کاهش داشته است. 10بلند مدت در زمان مشابه 

 

 
 و متوسط بلند مدت در استان اردبیل 94-95، 93-94، 92-93، 91-92های آبی سالبارش  -1نمودار 

شرکت مدیریت منابع آب، میزان برداشت از آبهای زیرزمینی استان اردبیل به تفکیک منابع  1387-1390با توجه به آماربرداری دوره 

 باشد. می میلیون مترمکعب 408باشد. در مجموع تخلیه ساالنه از منابع آب زیرزمینی این استان حدود ( می1آنها به شرح جدول )
 

 (1387-1390دوره آماربرداری منابع آنها ) های مطالعاتیمحدوده به تفکیک اردییلتعداد و میزان برداشت از منابع آب زیرزمینی استان  -1جدول 

  
 استان

 مکعب( تخلیه )میلیون متر تعداد

 قنات چشمه چاه  قنات چشمه چاه 

 21.7 121.4 295.5 193 2575 5878 اردبیل

 
میلیون مترمکعب  87.4حجم مخازن آبخوانهای این استان در مجموع  82-94سال  12شود طی مشاهده می 2همانطور که در نمودار 

 بعنوان مبنا در نظر گرفته شده است.  81-82کاهش داشته است. در این آماربرداری، حجم مخازن آبخوانها در سال 
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 حجم مخازن آبخوانهای استان اردبیلتغییرات  -2نمودار 

بنابر باشد. میلیون مترمکعب می  6.6و  104، 1318.6میزان مصارف در این استان برای کشاورزی، شرب و صنعت به ترتیب حدود 

های اخیر و با درنظر گرفتن سهم محیط برای این استان با توجه به کاهش بارش طی سالریزی گزارش وزارت نیرو، حجم آب قابل برنامه

 1281.2زیست به تفکیک برداشت از منابع آب سطحی و زیرزمینی برای مصارف اعم از کشاورزی، شرب، صنعت و فضای سبز به ترتیب 

هزار نفر بوده،  1270، 1395ران که جمعیت این استان در سال میلیون مترمکعب خواهد بود. با توجه به اطالعات مرکز آمار ای 143.2و 

مترمکعب باشد، آن منطقه  1700تا  1000شاخص فالکن مارک اگر سرانه بین  مترمکعب خواهد بود که براساس 1122سرانه آب حدود 

اغی )بارور و غیربارور( به ترتیب به تفکیک زراعی و ب1393-94با تنش آبی مواجه است. سطح زیر کشت آبی در این استان در سال آبی 

درصد از آن پر بوده است  55 1395-96بوده که تا پایان تیرماه سال آبی  بارزسد  6این استان دارای  هکتار بوده است. 35148و  222.8

لیون می 157ماه  10درصد کاهش داشته است. کل حجم آب ورودی به مخازن این سدها در این  2که نسبت به سال گذشته خود 

 درصد افزایش داشته است )شرکت مدیریت منابع آب(.  24مترمکعب بوده که نسبت به سال گذشته خود 

 1395-96سال آبی  تا پایان تیر ماه  -ی استان اردبیل وضعیت مخازن سدها - 2 جدول

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

  
سال 

 جاری
 سال قبل

درصد 

 تغییرات 

سال 

 جاری
 سال قبل

درصد 

 تغییرات 

حجم سال 

 جاری

حجم 

 سال قبل

حجم کل 

 مخزن

درصد پر بودن 

 سال جاری

درصد 

 تغییرات

8/61 سبالن  2/38  62 7/46  4/27  70 76 80 105 72 5-  

1/65 یامچی  6/60  7 54 3/51  5 27 26 82 33 6 

3/13 قوریچای  6/10  26 4/9  6 58 7 5 19 37 - 

5/8 7 مقدس اردبیلی  18-  5/5  2/6  11-  8 9 14 57 8-  

5/9 سقزچی  1/8  17 3/9  7 33 1 2 4/2  41 8-  

3/0 گیالرلو  15/0  121 4/0  3/0  19 8 8 9 93 6-  

-2 55 231 129 127 28 98 125 24 126 157 جمع  
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 سمنان روش سنتی تقسیم آب در فرهنگ سنتی آب :
که عوامل اصلی آن افزایش سریع جمعیت شهری، روند رو به تزاید مصرف در بخشهای کشاورزی، خانگی و صنعتی و نیز  بحران آب

ای تحوالت و دگرگونیها در ساختار طبیعت است، مشکلی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت. در کشورخشک و نیمه پاره

تواند بزرگترین و مهمترین ساختار اقلیمی آن تامین آب مورد نیاز برای مصارف کشاورزی و خانگی می های کلی درخشک ما با تفاوت

 دغدغه دولت و ملت بشمار آید. لذا بررسی نحوه رفع اینگونه معضالت توسط پیشینیان حائز اهمیت است.

در برخی منابع محلی به آن اشاره شده است. نظام آبیاری های تقریبی است که تر از تاریختردید نظام تقسیم آب در سمنان بسیار کهنبی

شهر سمنان به شیوه استخری از قرن چهارم هجری قمری متداول بوده است اما از نیمه قرن هفتم به بعد حساب و کتاب برای تقسیم 

بران هر استخر که اسامی صاحبان سهام و حقابه ریزی شدهدر سمنان طرح "قانون میاه"آب ایجاد شده است. در آن زمان دفتری به نام 

 شده است.همه ساله در آن ثبت می

سرچشمه  "سربند کله رودبار"های جنوبی شهمیرزاد و از محلی بنام کیلومتری شمال این شهر، از زیر کوه 20آب سمنان از محلی در 

 آبدهی ان بر اساسو کارستی بوده  ءلرودبار به لحاظ منشاپیوندد. چشمه گکه در محل دربند به سرشاخه ده صوفیان می گرفته است

لیتر در ثانیه نیز متجاوز  450باشد که این مقدار در قدیم از لیتر در ثانیه می 240ای سمنان در حدود گیریهای شرکت آب منطقهاندازه

های بوده است. در ادامه مسیر این رودخانه تا سمنان چشمه

آباد، راهبند و قنوات هوابن، اسالمرودخانه  کوچک داخل بستر

اضی به ارپیوندند. جریانات این رودخانه و ضیائیه نیز به آن می

برانی که در مسیر رودخانه قرار دارند تعلق دارد. الزم به حقابه

-کن، آسیابپخشذکر است این رودخانه تا رسیدن به محل آب

روستاهای  های مسیر را نیز به کار انداخته و همینطور مزارع و

 واقع در مسیر خود را تامین کرده است.

 تقسیم آب و گردش کار

رود پس از طی مسیر خود در محل جریان آب سمنان

شده و در نهر  از مسیر خود خارج "بندانحرافی درجزین"

-یا آب "پارا"تا به  یابدوسیعی بسوی شهر سمنان جریان می

ان گانه سمنوظیفه تقسیم آب استخرهای شش رسد.پخشان می

 رباشد. بستمی بعهده برجم و توسط مقسمهایی موسوم به پارا

ح و تراز شده است تا آب جوی آب در برجم با دقت زیاد تسطی

بتواند بطور یکنواخت حرکت کند. تاسیسات برجم در سطح 

شیبداری قرار گرفته و بنابراین آب رودخانه با فشاری که از این 

-تند وارد اولین پلکان آن میکند با جریانی شیب دریافت می

 یابد. در پلکان نهایی ششو تا پلکان نهایی جریان ادامه میشود 

قطعه چوب به شکل الوار پهن در عرض رودخانه در سطحی 

 اند. کامال مساوی کار گذاشته شده
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متر طول دارد. برای  5/8گذاری شده است م برجم کبیر ناماه نتر است و باین چوبها پارا نام دارند. آخرین برجم که از همه بزرگتر و دقیق

ا های همراه آب، چوب پارتوسط برجم به نهرهای مناطق مختلف بصورت یکنواخت صورت گیرد و سنگریزهاینکه حرکت آب و تقسیم آن 

موعا، شش پلکان تشکیل شده است. کوبی شده است. حدفاصل هر برجم بصورت پلکانی درآمده و مجرا خراش ندهد، سطح پهن پارا، آهن

واختی کند. از آنجا که یکنیا مخزن در سطحی باالتر از پلکان قبلی قرار گرفته است. هر پلکان نقش فشارشکن آب را ایفا می نهر پلکا

ب عدم غربی که عمود بر جهت جریان آب است و موج-جریان در سطح آب اهمیت زیادی دارد و با توجه به جهت وزش بادهای شرقی

بصورت  اهشود، لذا دو طرف مسیر رودخانه در محدوده پارا با تعدادی بادشکن احاطه شده است. این بادشکنتقسیم متناسب آن می

کنند. همینین جهت افزایش دقت در حاشیه دو طرف اند که حرکت تندبادها را مهار میمتر تعبیه شده 3تا  2های شنی، به ارتفاع تپه

ای سنگی ساخته و در طرفین نهرها نیزار ایجاد شده است که این نیزار در مهار بادها و یکنواختی حرکت آب بسیار ها، دیوارهمقسم

ای مجاور پارا، مشرف بر کند. درنهایت درناحیهها نیز زمین را سخت و از نفوذ آب در زمین جلوگیری میتاثیرگذارند. همینین ریشه نی

 جهت نظارت بر جریان تقسیم آب بنا شده است. )پارابان(گهبان ها محلی بمنظور استقرار نبرجم

( ارزیابی گردیده است که در محل لیتر 150واحد اصلی تقسیم آب در سمنان معادل پی )  32گردد کل آبی که از برجم کبیر سرازیر می

 یابد.محله سمنان تخصیص می 6متفاوت بین  هایدر پارا به نسبتپی آب  32گیرد. این پارا، تقسیمات اساسی حقابه استخرها صورت می

 

باشد. صبح هنگام اشخاصی که در آن روز از مدار آب سهم دارند در در طول هر روز از مدار گردش، مقدار حقابه هر کشاورز مشخص می

کنند قبل از تقسیم می دانگ()صد چوب یا صد محل استخر حضور یافته و باتوجه به کل سهم افراد در آن روز جمع آب را به هزار اسه 

برد، استخربان اسه آب سهم می 200سنجند بدین ترتیب اگر نهری هدایت آب به اولین برجم بسته به حقابه هر نهر و دهنه، بند آنرا می

ون اسه آب دیگر در در 800دهد تا قسمت مساوی تقسیم کرده و یک قسمت را به آن نهر اختصاد می 5با چوب خود برجم را به 

ها شود و همینطور تا آخرین برجم کل اسهاسه آن تفکیک می 200نهرهای باقیمانده تقسیم شود. بدین شکل آب از برجم اول گذشته و 

 شود.بران آنروز واگذار میتقسیم و آب بین کلیه حقابه

ساعت در هر مدار  36ا جریان دارد و شبانه روز آب به کل استخره 13روزه است. از این مقدار  15مدار گردش آب در کلیه استخرها 

فاضل میا، عبارتست از احتساب  گویند. "فاضل میا"ساعت باقیانده را اصطالحا  12باشد و گردش نیز متعلق به روستای درجزین می

 کندیم  کترودخانه در روستای درجزین، آبی که در بستر رود بسمت سمنان حر تا سمنان بدین شکل که پس از قطع آبراه درجزین آب

 شود و این آب تنها به سه استخر کدیور، کوشمغان و زاوغان اختصاد دارد که این مقدار در حال حاضر می هفاضل میا خواند
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شود. گانه هدایت میروزه آب رودخانه به کل استخرهای شش 15شود. با آغاز گردش مجدد زیستی از آن یاد میتحت عنوان سهم محیط

 آب چاه به استخرها جهتدر سالهای اخیر آب رودخانه گلرودبار جهت شرب شهر سمنان اختصاد یافته و در عوض به همان میزان، 

ه نامه شیخ عالءالدولگردد. نکته حائز اهمیت اینست که کل سهم آب استخرها بر اساس وقفجبران حقابه کشاورزان از رودخانه اضافه می

 قرن نکرده است. 5هجری قمری تا دوران معاصر تغییر چندانی در طول بیش از  870سمنانی در سال 
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 به روش اسمز معکوس کنآب شیرین :مطلب آموزشی

اند اما کمبود آب یکی از مهمترین عوامل محدود ها و دریاها تشکیل دادهسه چهارم کره زمین را آب اقیانوسر حال حاضر با وجود اینکه د

تن حدود ها به دلیل داشم استفاده مستقیمی از آب اقیانوستوانیتوسعه نیافتن صنایع است زیرا نمیکننده محیط زندگی و کشاورزی و 

آب کشاورزی هم  امالح مجازگرم در لیتر امالح داشته باشد. میلی 1000آشامیدنی نباید بیش از درصد امالح مختلف کنیم؛ آب  5/3

ها و ن خوردگی، با ایجاد رسوب در لوله، عالوه بر امکاهای سخت با امالح زیاددر صنعت هم آب .استر گرم در لیتمیلی 5000حداکثر 

گرم در  35اشتن ها و دریاها با ددهند بنابراین آب اقیانوسهای هنگفتی را به هدر میسات ایجاد و سرمایهها، مشکالتی در تاسیدستگاه

 .و شرب مورد استفاده قرار گیرند توانند مستقیما در صنعت و کشاورزیاز مواد محلول، به هیچ عنوان نمیلیتر 

 (RO) های تصفیه آب به روش اسمز معکوسسیستم

آب به آب دارد، استفاده از سیستم تصفیه   (TDS)بهترین روش تهیه آب شیرین و خالص که بستگی به کاهش مجموع امالح محلول

های سطحی و زیرزمینی و همینین آب دریا را جهت ترین آبکیفیتباشد که استفاده بیکن میشیرینروش اسمز معکوس یا همان آب

، آزمایشگاهیای، پرورش دام و طیور، ع مصارف صنعتی، آشامیدنی، گلخانهشیرین سازی و همینین تصفیه و ضد عفونی آب برای انوا

 .صنایع غذایی امکانپذیر ساخته است

دهد که یک محلول رقیق در مجاورت یک محلول . این فرآیند زمانی رخ میاست ای بسیار مهم در طبیعتپدیده (Osmosis)اسمز 

دیگر جدا از یک نیمه تراواتر را توسط یک غشاء تر و دیگری رقیقگیرد. بعنوان مثال اگر دو محلول آب نمک که یکی غلیظغلیظ قرار می

لیظ غسمت قکنید، نمک تمایل دارد که از غشاء عبور کرده و به سمت محلول رقیق حرکت کند و آب نیز تمایل دارد از قسمت رقیق به 

ا همحلول، باکتریدهد ولی مانع عبور امالح، مواد را مینفوذ کند. غشاء نیمه تراوا یک صافی است که اجازه عبور آب از داخل منافذ خود 

 گردد. زا میو مواد بیماری

کند و با ایجاد فشار زیاد جهت غلبه بر فشار طبیعی ( برخالف فرآیند طبیعی اسمز عمل میReverse Osmosisاسمز معکوس )

  باشد. زدایی آن میتراوا و نمکگردد. بنابراین نیاز به فشار باالیی جهت عبور آب از غشاء نمیهاسمزی باعث عبور آب از غشاها می
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 :زدایی در جهانگذاری در پروژه نمکمیزان سرمایه

 

 
 

 

 :متوسط هزینه استحصال یک مترمکعب آب نمک زدایی شده در طول زمان به روش اسمز معکوس
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 اثرات محیط زیستی نمکزدایی روی منابع آب مورد استفاده

گذاری آبگیر باعث اختالل در بستر کف دریا می شود که موجودات آبزی دریا شود. لوله نمکزدایی در آبگیر ممکن است باعث تلف شدن

برداری به موقعیت گردد.اما میزان صدمات در طی دوره بهرههای موجود در اّ مینشین شده ،مواد مغزی یا آلودگیموجب شناوری مواد ته

 رد.گذاری آبگیر، میزان آبگیری وحجم کل آبگیری بستگی دالوله

 ات محیط زیستی ناشی از دفع پساب اثر

از یک طرف رهاسازی پساب به دلیل افزایش میزان شوری ودما روی محیط زیست آب تنش ایجاد کرده و از طرف دیگر این پساب، حاوی 

ت . تصفیه اسمواد مازاد شیمیایی تزریق شده در طی مراحل پیش تصفیه آب دریا و نیز محصوالت جانبی تشکیل شده در طی مراحل 

محصوالت جانبی ممکن است برای موجودات دریایی سمی بوده ، ماندگار شود و یا در گل الی ته نشین و در موجودات  این مواد افزودنی و

زنده انباشته گردد. به غیر از خواد فیزیکی وشیمیایی ، تاثیر پساب به موقعیت هیدرو دینامکی محیط بستگی دارد که شامل تاثیر رقیق 

 .ساختار های بیولوژیکی منطقه تخلیه است ازی پساب وس

 ای های گلخانهتولید گاز

 کربن اکسید دی گاز تولید باعث ،(حرارتی هایروش در خصوصا) زدایینمک فرآیندهای در (فسیلی هایسوخت) انررژی از استفاده اثر در

 را یستز محیط کمتر آلودگی غیرمستقیمی طور به انرژی، به زدایینمک فرآیند کمتر نیاز گفت توانلذا می شود؛می جو دمای افزایش و

 .داشت پی خواهد در

شود. استفاده کمتر از سوخت کیلوگرم دی اکسید کربن وارد جو می 3به طور میانگین به ازای تولید هر مترمکعب آب نمک زدایی شده، 

یکی از راه کارهای عملی   )مانند انرژی خورشیدی(نرژی های پاک های کم مصرف تر یا مبتنی بر اهای فسیلی و جایگزینی آن با روش

 .در زمینه کاهش این اثر مخرب زیست محیطی است

 

 انرژی مصرف شده برحسب کیلو وات ساعت در متر مکعب منبع آب

 14/0 متر40پمپاژ از چاه با عمق 

 24/0 متر 60پمپاژ از چاه با عمق 

 36/0 تصفیه آب های سطحی

 1/4-3/0 زدایی از آب لب شورنمک 

 5/4-4/3 نمک زدایی از دریا

 

 
 
 
 
 

 بازگشت به فهرست
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