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سازگاری با تغییرات اقلیم و دانش "المللی نشست بین

 "بومی منابع آب

 

سازگاری با تغییرات اقلیم و دانش بوومی  "نشست تخصصی علمی 

المللوی از  با حضور کارشناسوا  و اواحن ناورا  بوین     "منابع آب

نشسووت اگاگانووم علمووی در مرکوو    6کشووور اهووا   ووی  هفووت

و در تواری  یوازدهم    های تاریخی آبی یو د المللی قنات و سازهبین

این نشسوت علموی بوا حضوور متخصصوانی از       .شگبرگ ار  مهر ماه

کشورهای ایورا   آلموا   سوو،یف  نرانسوم  کنیوا و ااکسوتا  بوم        

توثییرات منفوی   کارهای اایگار برای مقابلم بوا  مناور استجوی راه

  شوگ   های بومی ومحلی برگ ارتغییرات اقلیم در منطقم از  ریق 

های دانش بوومی بورای سوازگاری بهتور بوا      ظرنیت در این نشست

سوازگاری  »نشست علمی اگاگانم با عناوین:  6تغییرات اقلیم  ی 

انبوم هوای ااتمواعی و    »  «با تغییرات اقلیمی از  ریوق ننواوری  

هوای  ابتکوارات و برناموم  »  «تغییرات اقلیموی مگیریتی سازگاری با 

تغییوورات اقلیمووی  »  «موورتبط بووا سووازگاری بووا تغییوورات اقلیمووی

آبیاری سنتی و سازگاری »  «اکولوژی انسانی و منارهای نرهنگی

 تشکیل شگ  « با تغییرات اقلیمی
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 ااالح الگوی کشت و اارای سامانم آبیاری نوین یک ضرورت است
اولین السم شورای حفاظت از منابع آب شهرستا  اراک در سال ااری عنوا  کرد: اگر وضعیت منابع آبی در کشور نرمانگار اراک در 

های حوزه سیستم آبیاری وی با اشاره بم چالش .سال آینگه مسئلم آب بحرا  االی کشور خواهگ بود 99مورد توام قرار نگیرد قطعاً در 

رنت و اتالف آب بسیاری بم همراه م  ان ود: سیستم نعلی آبیاری هگرایر در این راستا نرسیگهاف مورد نانوین و اینکم تاکنو  بم اهگ

 اده از کنتورهای حجمی در بخشهای هوشمنگ آبیاری و استفکتر بختیاری بر استفاده از سیستمد .دارد و بایگ رونگ مواود ااالح شود

کشاورزی بایگ با حمایت دولت دنبال شود و ه ینم آ  توسط این بخش استفاده از کنتورهای حجمی در بخش : کشاورزی تاکیگ کرد

های استراتژیک ار اراک بر کنترل و ناارت بر کشتنرمانگ .تامین شود تا بتوا  سطح استفاده از این کنتورها را در استا  ان ایش داد

ت محصوالتی همچو  هنگوانم اورت گرنت  اما تاکیگ کرد و گفت:  ی سم سال اخیر تاکیگات نراوانی در مقرو  بم ارنم نبود  کش

کاری انجام نشگ  در اورتی کم توام بم کشت استراتژیک بایگ بم عنوا  یک کار زیربنایی در حوزه کنترل و ناارت بر منابع آب بم 

هرگونم چاه ر،یف شورای حفاظت از منابع آب شهرستا  اراک عنوا  کرد: نبایگ ااازه حفر  .اورت اگی مورد توام قرار گیرد

الزم است کم چاههای غیرمجاز و ناقگ اروانم مواود نی  سامانگهی شود و با نصن کنتور حجمی ااازه خشک و غیرمجاز داده شود 

وی با شاره بم مصرف باالی آب در نضای سب  شهری بر ل وم استفاده از اساب ناضالب در  .شگ  باغات و اراضی کشاورزی داده نشود

 .رداین حوزه تاکیگ ک

  ادامه خبر  لینک خبر

 کشاورزی موضوع 

 آب ایرا  شبکم خبری منبع 

 91/97/9316 تاری  خبر 

 توا  منابع آبی استمادر مشکالت انعت آب کشور مصرف بیشتر از 
معاو  وزیر نیرو در امور آب و آبفا گفت: مادر مشکالت انعت آب کشور مصرف بیشتر از توا  منابع آبی و عگم تعادل در منابع و 

گفت: کم همین مسئلم  لمللی آب و تاسیسات آب و ناضالب ادر حاشیم سی دهمین نمایشگاه بین "رحیم میگانی" .مصارف است

وری را ان ایش دهیم  مصرف بیش از ع آب استفاده کنیم  حتی اگر بهرهتوا  از منابنگرا  کرده است چرا کم تا حگی میمتخصصا  را 

وی ان ود: یکی از اقگامات مهمی کم در این راستا بایگ انجام شود  این است کم  .توانگ کشور را با بحرا  روبرو کنگاز منابع می حگ آب

میگانی  .ایم و در حال مطالعم هستیمزیانت را در مشهگ مقگس شروع کردهانت آب باشیم؛ ب رگترین اروژه بابایگ در کشور دنبال بازی

 ین بریم کم با آب کشاورزی اایگها مطالعات این  رح را ایش میاستفاده کنیم  با همکاری آلمانی گفت: برای اینکم از تجربم همم دنیا

معاو  وزیر  .های زیرزمینی تغذیم کنیماری نیست  بخشی نی  بایگ بم سفرهم منطبق با زما  آبیها همیشکنیم؛ البتم از آنجا کم اساب

نیرو گفت: از آنجا کم استفاده از اساب برای مصرف کشاورزی استانگاردهای خود را دارد و ما استانگاردهای ملی در این زمینم نگاریم  

آلما   آمریکا و اسپانیا را اخذ کردیم و ممکن است این استانگاردها را بم استانگارد استانگاردهای نحوه استفاده از اساب در کشورهای 

میلیو  متر مکعن توا  بازیانت اساب را در این شهر داشتم باشیم؛ این  999وی گفت: این اروژه قادر است ساالنم  .ملی تبگیل کنیم

 .ز اارایی می شود رح در حال مطالعم است و اف از اتمام ناز مطالعاتی  وارد نا

 دامه خبرا لینک خبر

 مگیریت منابع آب موضوع 

 رسانی وزارت نیرواایگاه ا الع منبع 

 66/97/9316 تاری  خبر 
  

http://www.wnn.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=28873&mode=thread&order=0&thold=0
http://www.wnn.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=28873&mode=thread&order=0&thold=0
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=52493
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=52493
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=52493
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 ها چقگر است ؟تهرانیصرف آب شرب م
تهرا  در سال آبی  ای تهرا  می ا  آب شرب تامین شگه شهریسات آبی و برقآبی شرکت آب منطقممگیر بهره برداری و نگهگاری از تاس

از  ریق منابع  میلیو  متر مکعن از این حجم آب 676میلیو  متر مکعن عنوا  کرد و گفت: حگود  69میلیارد و  9را حگود  16-19

میلیو  متر مکعن نی  از  ریق سگهای انجگانم تهرا  تامین شگه است کم بگین ترتین در سال آبی گذشتم بیش  793زیرزمینی و  آب

ای تهرا  را تامین سیاست شرکت آب منطقم وی .دراگ از آب شرب استا  تهرا  از  ریق منابع آب سطحی تامین شگه است 73از 

حی در سال آبی گذشتم بهتر از ها و وضعیت منابع آب سطمی ا  بارش رد و ان ود: از آنجا کمآب از  ریق منابع آب سطحی عنوا  ک

های خشک و کم بارش نسیت های سطحی تامین شگ اما در سالز آب مورد نیاز از  ریق منابع آبهای قبل بود  بخش بیشتری اسال

وی با تاکیگ بر ل وم ذخیره منابع  .یابگش مینابع آب زیرزمینی ان ایبرداشت آب از منابع سطحی و زیرزمینی تغییر کرده و برداشت از م

های عیت منابع آب زیرزمینی و نرونشسترویم این بخش از منابع آبی گفت: با توام بم وضزیرزمینی و الوگیری از برداشت بیآب 

ت ستیم کم این موضوع نی  بم شگت بم وضعیاگیگ آمگه  بم دنبال کاهش برداشت منابع آب زیرزمینی و تامین آب از منابع سطحی ه

کننگه آب شرب تهرا  گفت: تامین و انتقال بم سگهای تامینبا اشاره محمگ شهریاری  ارد ها بستگی دآب و هوا  بارش و آورد رودخانم

شامل گیرد کم سامانم شرق شامل سگهای الر  لتیا  و ماملو و سامانم غرب ریق دو سامانم شرق و غرب اورت میآب استا  تهرا  از  

  .شودسگهای امیرکبیر و  القا  می

  ادامه خبر  لینک خبر

 مگیریت آب موضوع 

 خبری آب ایرا  شبکم منبع 

 99/97/16تاری  خبر       

 

 شودهای دیگر تثمین میدراگ آب آشامیگنی استا  بوشهر از استا  19 
در همایش مگیریت مصرف انعت آب و برق استا   ری ی و منابع انسانی شرکت آبفای استا  بوشهرمعاو  برنامم  مهگی محمگی

شود  گفت: ایرا  با اقلیم گرم و خشک بوشهر با اشاره بم تثمین آب آشامیگنی استا  بوشهر از خطوط  والنی و با مشقت انجام می

ی با بیا  اینکم بیش و .های دارای تنش آبی استآبی و بحرا  آب است و در این میا  استا  بوشهر از استا دارای شرایط خاص کم

های ها قرار دارد ان ود: آب آشامیگنی استا  بوشهر از استا دراگ منابع تثمین آب آشامیگنی استا  بوشهر در دیگر استا  19از 

 محمگی با اشاره بم اینکم نروش .شودها تثمین میکنهای داخلی و آب شیریندراگ از چاه 99نارس و کهگیلویم و بویراحمگ و تنها 

محصول آب آشامیگنی همواره با ضرر و زیا  همراه است خا ر نشا  کرد: شرکت آب و ناضالب استا  بوشهر مسئول محصولی است 

شود بم بهترین وام ها میلیارد توما  زیا  واود دارد ولی همواره تالش میسر است و ساالنم دهکم قیمت نروش آ  زیر نقطم سربم

ری ی و منابع انسانی شرکت آبفای استا  بوشهر با معاو  برنامم .رنتم و رضایتمنگی آنا  حاال شودآب در اختیار مشترکا  قرار گ

های مگیریت مصرف آب در بین اعضای خانواده گفت: راههای زیادی برای مگیریت مصرف آب واود دارد کم تاکیگ بر نراگیری آموزش

 .ضروری استنراگیری آموزش برای یانتن راهکارهای الزم امری مهم و 

 ادامه خبر لینک خبر
 احیای تاالب موضوع 

 رسانی وزارت نیروا العایگاه ا منبع 

 62/97/9316 تاری  خبر 

http://www.wnn.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=28762&mode=thread&order=0&thold=0
http://www.wnn.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=28762&mode=thread&order=0&thold=0
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=52327
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=52327
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 مهم ترین اخبار کوتاه داخلی
 (6131 هرم 1) لزوم ایجاد بانک اطالعات آب و خاک در استان تهران

 .کاری سازما  اهاد کشواورزی اسوتا  تهورا  تاکیوگ کورد     ای تهرا  بر ایجاد بانک ا العات مشترک آب و خاک با هممگیرعامل شرکت آب منطقم

سازما  اهاد کشاورزی استا  تهرا  گفت: این کارگروه در راستای بیانیم مشوترک وزارت  با این شرکت  در کارگروه مشترک "بختیاریمحمگرضا "

وی انو ود: یکوی از    .کشواورزی تشوکیل شوگه اسوت    سازی مصرف آب در بخش م مناور مگیریت بحرا  آب و بهینمنیرو و وزارت اهاد کشاورزی ب

ا بر اساس آ  ا العات چاه بانک ا العات مشترک آب و خاک است ت موضوعات این السم بحث تگقیق ا العات و آمار منابع و مصارف آب و ایجاد

 .های کشاورزی با یک سیستم نوین منطبق شودو زمین

 (6131 هرم 1) های جهاناز طرح کنوانسیون حفاظت از تاالبرونمایی 

اها  با موضووع  های از  رح کنوانسیو  حفاظت از تاالبای مرک ی در چهارمین نمایشگاه برق  آب  ناضالب و تجهی ات وابستم شرکت آب منطقم

د:  ورح  مگیر روابط عمومی این شرکت در توضیح این  رح ان و مهنگس مسعود بهاری .برای اولین بار در استا  مرک ی رونمایی کرد "چرخم آب"

ود را بوم عنووا    کننگگا  در این بازی سفر خشرکت وی ادامم داد: .هاستآب از ابر تا لیوا  بچم های اها   سفر قطرهکنوانسیو  حفاظت از تاالب

گذارنوگ و بوم   هایی را نیو  اشوت سور ب   در این مسیر بایگ چالشرونگ تا بم لیوا  آب برسنگ و وع کرده و مرحلم بم مرحلم ایش میقطره آب از ابر شر

بوم   ایون  ورح     کورد: مهنگس بهاری بیوا  .شود ااس  داده و الو برونگم آبری  و تغییر اقلیم ارسیگه میهای چرخم آب  حوضسواالتی کم در زمینم

هایی کم در ها و چالشکننگگا  بم راحتی با سختیشرکت سازی مصرف آب شناختم شگه است  چرا کمی از  رحهای برتر در ترویج بهینمعنوا  یک

 .شونگبم لیوا  آنها واود دارد آشنا میمسیر رسانگ  آب 

 (6131 هرم 1) هزار منبع آبی در سطح استان وجود دارد 66ای کردستان: مدیرعامل شرکت آب منطقه

هوای  داری سراسری از منوابع و مصوارف آب  اولین السم کمیتم هماهنگی دور سوم آماربرای کردستا   گ ارش روابط عمومی شرکت آب منطقمبم 

ریو ی  موگیر   یت منابع آب ایرا   معاو  برناممزیرزمینی و سطحی با حضور مگیرعامل شرکت  کارشناس دنتر مطالعات اایم منابع آب شرکت مگیر

ای کردسوتا   بوا اشواره بوم     این السم مگیرعامل شرکت آب منطقمدر  .ر برگ ارشگدنتر مطالعات اایم منابع آب شرکت و سایر اعضای کمیتم مذکو

هو ار   69گفت: در دو دوره گذشوتم از   33و  33های های سطحی و زیرزمینی  ی سال رح آماربرداری سراسری منابع آب های گذشتم ااراءدوره

ه ار حلقم چواه و سوایر منوابع همچوو       99ه ار دهنم چشمم و  33شامل  منبع آبی سطحی و زیرزمینی در کردستا  آماربرداری بم عمل آمگه کم

 .باشگموتور تلمبم و ایستگاه امپاژ می قنات  نهر 

 (6131 هرم 2) های غیرمجازاصلی حفر چاهای زیرزمینی قربانی هآب

هوای  گه است بم دلیل انت قابل تواوم آب کم در محگوده شرقی واقع شکردستا  رویم موان شگه تا سم دشت استا  های بیداشتبحرا  آب و بر

ن یو خارج از میو ا  تعریوش شوگه در ا   ای هز قبیل حفر چاه غیرمجاز و برداشتزیرزمینی بم عنوا  دشت ممنوعم اعالم گردد  بگین اهت عملیاتی ا

بردارا  هستنگ کم لم اول  این کشاورزا  و بهرههر وگردد لذا دت زمین و از بین رنتن کشاورزی میهای این منا ق  نشسها موان نابودی آبدشت

 .ااراء آ  از هیچ تالشی دریغ ننماینگهای تبیین شگه متابعت نموده و در رار معاش خود از قوانین و ممانعتبایگ برای حفظ و دوام منبع ام

 (6131 هرم 2) استفاده از تسهیالت مالی خارجی برای اجرای طرح انتقال آب ارس به دشت شبستر و دریاچه

ای آذربایجا  شرقی از تصوین استفاده از تسهیالت مالی خارای برای اارای  رح انتقال آب ارس بم دشت شبسوتر و  مگیرعامل شرکت آب منطقم

 با اعالم این خبر همچنین خا رنشا  کرد: تثمین آب شرب سالم و مورد نیاز بهگاشت  "غالمرضا هاشمی" .دریاچم ارومیم در شورای اقتصاد خبر داد

http://www.wnn.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=28605&mode=thread&order=0&thold=0
http://www.wnn.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=28595&mode=thread&order=0&thold=0
http://www.wnn.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=28592&mode=thread&order=0&thold=0
http://www.wnn.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=28636&mode=thread&order=0&thold=0
http://www.wnn.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=28628&mode=thread&order=0&thold=0
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ترین مراک  امعیتی و انعتی کشور و سوایر شوهرها و روسوتاهای واقوع در مسویر خوط انتقوال در        و انعت کال  شهر تبری  بم عنوا  یکی از مهم

وی همچنین تثمین حقابم زیست محیطی دریاچم ارومیم از محل  .ترین اهگاف این  رح استهای تبری   شبستر  مرنگ و الفا یکی از مهمشهرستا 

 .میلیو  متر مکعن در سال را از دیگر اهگاف مهم این  رح عنوا  کرد 999اساب بازیانتی بم می ا  برگشت 

 (6131 مهر 3) بع آب زیرزمینی استان تهرانمیلیون متر مکعب از منا 16جلوگیری از برداشت 

 96حلقم چاه غیر مجاز در استا  تهرا  از برداشوت بویش از    299ماهم نخست امسال با انسگاد  6ای تهرا  گفت:  ی مگیرعامل شرکت آب منطقم

بخشی منابع آب زیرزمینوی اظهوار   در چهل و نهمین نشست  رح احیا و تعادل  "محمگرضا بختیاری" .میلیو  متر مکعن آب الوگیری شگه است

حلقم چاه غیر مجاز را  9999ای تهرا  بایگ در سال ااری منابع آب ایرا    شرکت آب منطقم تخصصی مگیریت داشت: بر اساس ابالغ شرکت مادر

 .المنفعم کنگار و مسلوب

 (6131 مهر 4) شودبه دفاتر پیشخوان دولت واگذار میای تهران بخشی از خدمات شرکت آب منطقه

دولوت  هوای  ی نمود  دولت الکترونیک و برناممگفت: در راستای اارای ای تهرا آب منطقم دبیر کمیتم نناوری ا العات شرکت "علیرضا موسوی "

موسووی در   .شودبم دناتر ایشخوا  دولت واگذار میای تهرا  وای بخشی از خگمات شرکت آب منطقممبنی بر واگذاری امور اارایی بم بخش خص

های این  رح عنوا  کرد: ان ایش رضایتمنگی و اارای بهینم  رح تکریم ارباب راوع  الوگیری از اتالف وقت  ان ایش بوازدهی در  خصوص ویژگی

همچنین تصریح کرد:  دبیر کمیتم نناوری ا العات شرکت .باشگک از املم م ایای این واگذاری میسرعت و کیفیت خگمات و ایجاد دولت الکترونی

 .باشنگای میخگمات مورد تاییگ شرکت آب منطقم دنتر اهت انجام 699دنتر ایشخوا  دولت  173از 

 (6131 مهر 4) درصدی بارندگی گلستان نسبت به سال آبی گذشته 33کاهش 

متر بوده است کم میلی 383.5 حگود 16ای گلستا  گفت: میانگین بارنگگی استا  از ابتگای سال آبی تااایا  شهریور مگیرعامل شرکت آب منطقم

مهنگس علی ناری اظهوار کورد:    .دهگدراگی را نشا  می 69از مگت کاهش دراگی و نسبت بم در 33نسبت بم مگت مشابم سال گذشتم کاهش 

  دراوگی را نشوا   19از موگت کواهش   دراگ و نسبت بم دوره شاخص در 16می ا  بارنگگی شهریور ماه سال ااری نی  در مقایسم با سال گذشتم 

 .دهگمی

 (6131 مهر 6) در باغبهادران انجام شد،آزاد سازی مسیر،حریم و بستر رودخانه زاینده رود

رود شورکت سواما  آب   ردال  یگوا  حفاظوت رودخانوم زاینوگه      اچم علیشاه  در باغبهادرا   اافها ای گ ارش روابط عمومی شرکت آب منطقمبم 

چواه غیور    سوازی  محو وم  کلبوم   سرزمین نسبت بم اارای حکم قطعی مبنی بر قلع و قمع و رنع تصرف محو م ویال کم بم اورت ساخت آالچیق 

عگد سکو ویالهای واقع در منطقم اردال کم اقگام بم سکوسوازی و تصورف رودخانوم     9ین مجاز و    احگاث شگه بود اقگام و هم چنین نسبت بم تخر

 .نموده بودنگ تمامی تصرنات تخرین و قلع و قمع شگ

 (6131 مهر 16) هکتار از اراضی ملی و حریم بستر رودخانه های استان تهران 23آزادسازی 

ها  ی شش ماهوم  هکتار از اراضی ملی و حریم بستر رودخانم 63ای تهرا  از آزادسازی رداری از منابع آب شرکت آب منطقمبمعاو  حفاظت و بهره

-هوم  :دوم آزادسازی حریم بستر رودخانم ااارود  ی ماههای آتی خبر داد و گفوت در ادامم از اارای مرحلم  خانیکی .نخست سال ااری خبر داد

وی  .هستیم مورد دیگر از تصرنات غیرقانونی حریم بستر رودخانم ااارود 969اکنو  در حال هماهنگی با مقامات استانی و قضایی برای آزادسازی 

 شود  اظهار داشت: باعات سامانگهی حریم بستر انجام میها   رح مطالرودخانم رایی آزادسازی حریم بستربا بیا  این کم هم ما  با عملیات اا

 

http://www.wnn.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=28664&mode=thread&order=0&thold=0
http://www.wnn.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=28687&mode=thread&order=0&thold=0
http://www.wnn.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=28682&mode=thread&order=0&thold=0
http://www.wnn.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=28723&mode=thread&order=0&thold=0
http://www.wnn.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=28747&mode=thread&order=0&thold=0
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ده ایمون همو نوا  در ناور    هایی برای استفار آب باز شگه و در حاشیم آ  مکا انجام کار عالوه بر الوگیری از تصرف مجگد این بخش  محل عبو 

 .شودگرنتم می

 (6131 مهر 16) های تبخیرسنج خودکار روی سدهای مخزنی خوزستاناندازی ایستگاهنصب و راه

-تا  نصون و راه سازما  آب و برق خوزسهای سنجش آب و هواشناسی ی سگهای مخ نی توسط دنتر ایستگاههای تبخیرسنجی خودکار روایستگاه

یابی بم میو ا   دست :درتصریح ک معاو  مطالعات اایم و  رح های اامع منابع آب سازما  آب و برق خوزستا   "هوشنگ حسونی زاده" .انگازی شگ

محسوب می شود کم تاییر مستیم بور  تبخیر اورت گرنتم از دریاچم سگهای مخ نی  با توام بم وسعت حوزه آبی اشت سگ یکی از موارد ارکاربرد 

هوای تبخیرسونج خودکوار روی سوگهای مخ نوی  ا العوات       انوگازی ایسوتگاه  انو ود: بوا نصون و راه    وی  محاسبم می ا  دبی ورودی بم سگها دارنگ

دقیقوم یوک بوار     99رت هور  اارامترهایی ماننگ ارتفاع تشت تبخیر  اهت باد  سرعت باد  دمای هوا  ر وبت سنجی  نشار هوا و می ا  بارش بم اوو 

  شونگرق خوزستا  )دیسپاچینگ( ارسال میقرا،ت و بم اورت خودکار بم مرک  مانیتورینگ سازما  آب و ب

 (6131 مهر 16) سه آموزشی آب یو نسکوهای موسمعرفی دوره

های های مختلفی را در زمینمدی دورهمیال 6993مستقر در شهر دلفت هلنگ در نار دارد در سال  (UNESCO-IHE) نسکوموسسم آموزشی آب یو

مگیریت کیفوی    زیرزمینیمنابع آبمگیریت   زیستآب و قوانین محیط  تصفیم ناضالب  تصفیم آب زهکشی  مهنگسی رودخانم  :ذیل برگ ار نمایگ

مگیریت بم هوم ایوسوتم منوابع      حمایت مالی و سرمایم گذاری در بخش آب  زیستمهنگسی محیط  ارزیابی منابع آبی  مگیریت مناقشات آبی  آب

     و هااقتصاد و تعرنم  مگیریت سیالب شهریب  ری ی منابع آبرنامم  های آبیاری و زهکشیمگیریت سامانم  آب

 نگ بیشتر بم آدرس ذیل مرااعم نمای شود اهت کسن ا العاتمنگا  دعوت میاز عالقم

 course-ihe.org/short-https://www.un  
بهتررین کمیتره   »تبریک مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران به مناسبت انتخاب کمیته ملی آبیاری ایران به عنوان

 (6131 مهر 16) " ICID ملی از میان کشورهای عضو

ای مونقیت کسن شگه توسط کمیتم ملی آبیاری و زهکشی ایرا  مگیریت منابع آب ایرا    ی نامم مهنگس محمگ حاج رسولیها مگیرعامل شرکت

 بوم گو ارش   .انگرکارا  بخوش آب تبریوک گفوت   را بم کلیم کارشناسا  و دستICID  بهترین کمیتم ملی از میا  کشورهای عضو"در کسن عنوا 

المللی آبیاری دوره سم سالم توسط کمیسیو  بینبرای یک  6997های ملی عضو کم در سال براساس ارزیابی عملکرد کمیتم شبکم خبری آب ایرا  

کشور نعال کمیسویو    39ترین کمیتم ملی از میا  ن دیک بم و زهکشی انجام گردیگه  کمیتم ملی آبیاری و زهکشی ایرا  بم عنوا  بهترین و نعال

 .المللی آبیاری و زهکشی انتخاب شگه استبین

 (6131 مهر 16) در توکیوی ژاپن برگزار می شود )IWA (انجمن بین المللی آب 2613کنگره و نمایشگاه جهانی آب 

این کنگره و  6993گردد  در سال در شهرهای مختلش اها  برگ ار می بم گ ارش شبکم خبری آب ایرا   این کنگره و نمایشگاه هر دو سال یک بار

تواننوگ اهوت کسون    منگا  میعالقم .( در شهر توکیوی ژاان برگ ار خواهگ شگ9317شهریور ماه  25 -30 ) سپتامبر 69تا  96نمایشگاه در تاری  

  ا العات بیشتر در مورد این رویگاد بم سایت زیر مرااعم نرماینگ

announcement-first-2018-network.org/news/tokyo-http://www.iwa 

 (6131 مهر 16) گذاری استهای گلستان نیازمند رپرکیلومتر از رودخانه 2030

 گذاری حگ نهایی د نیاز اهت مهنگسی رودخانم عالمتگانم مورهای هشتای گلستا   یکی از اروژهگ ارش روابط عمومی شرکت آب منطقمبم 

 

http://www.wnn.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=28743&mode=thread&order=0&thold=0
http://www.wnn.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=28740&mode=thread&order=0&thold=0
https://www.un-ihe.org/short-course
http://www.wnn.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=28750&mode=thread&order=0&thold=0
http://www.wnn.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=28750&mode=thread&order=0&thold=0
http://www.wnn.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=28737&mode=thread&order=0&thold=0
http://www.iwa-network.org/news/tokyo-2018-first-announcement
http://www.iwa-network.org/news/tokyo-2018-first-announcement
http://www.wnn.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=28732&mode=thread&order=0&thold=0


             
            مطالعات راهبردی کشاورزی و آب مرکز ملی   

8 
   

 

6931مهر  | بیست و دو شماره |محیط زیست  بولتن آب و  
 

 iهوا ک صن شوگه در حوگ بسوتر رودخانوم    های نای استا  بیا  کرد: عالمتبرداری شرکت آب منطقممعاو  حفاظت و بهره .ها استرودخانمبستر 

هوایی  هایی بم رنگ آبی است وگاهی االک-انی آ  بتونی و قسمت نوقانی لولمای هستنگ کم قسمت تحتگوینگ عال،م دو تکمآ  رار میااطالحا بم 

و قسمت خارای آ  ابتوگای   سالم 69ا  بستر رودخانم با دبی برگشت هدهگ کم در بخش داخلی آنعال،م نشا  می این نی  روی آ  نصن شگه است 

در  کیلومتر مطالعات حگ بستر و حریم اورت گرنتم و 9399کیلومتر رودخانم  6799وی تصریح کرد: در استا  گلستا  از مجموع گ  باشحریم می

 .کیلومتر است 6939گه است و می ا  باقی مانگه  رف رودخانم نصن ش دوهای مطالعم شگه  رار در کیلومتر از رودخانم 679 ول 

 مهرر  11) ها نسربت بره سرال گذشرته    درصدی بارش 55رود/ کاهش بینی خشکسالی خفیف در حوضه آبریز زایندهپیش

1316) 

رود بورای سوال   های سازما  هواشناسی انتاار مینالت مرک ی گفت: بر اساس گ ارش هم ایوستم منابع آب حوضم آبری  مگیرکل دنتر مگیریت بم

مهنوگس   .انگاز بهتری نخواهیم داشتدر مقایسم با سال آبی گذشتم چشم رود با خشکسالی خفیش مواام باشیم وآبی اگیگ در حوضم آبری  زاینگه

آبریو    ها در منطقم نالت مرک ی باعوث شوگه توا سوگ و حوضوم     شتم و کاهش بارشسال گذ 99های با تاکیگ بر اینکم خشکسالی "مهرزاد احسانی"

و این  بودهمیلیمتر  92رود را دست حوضم آبری  زاینگهدر اایین 16-19های سال آبی حجم بارش  :رود در کمبود شگیگ آبی قرار گیرنگ  گفتزاینگه

دراگی نسبت بم سال آبی گذشوتم   99منطقم نسبت بم متوسط بلنگمگت و انت های اوی این دراگی ری ش 29اعگاد و ارقام حکایت از کاهش 

 .دارد

 (6131 مهر 12) 2آبی کارونبرقگذاری سد و نیروگاه المللی ارزیابی کیفی جهت سرمایهفراخوان بین

نراخووا    6آبوی کوارو    گذارا  وااگ شرایط اهت احگاث سگ و نیروگاه بورق مناور ارزیابی کیفی سرمایمشرکت توسعم منابع آب و نیروی ایرا  بم

از  ریوق   6آبی کوارو   نیروگاه برقبم گ ارش روابط عمومی شرکت توسعم منابع آب و نیروی ایرا   مقررشگه است تا سگ و  .المللی اعالم نمودبین

المللوی از  برداری و واگذاری( اارا شود  در این راستا با اعالم نراخوا  بوین ساخت  بهره) BOT بم روش (PPP) مشارکت بخش دولتی و خصوای

گذارا  خارای  دناتر نماینگگی نهادهای سرمایمگذاری  ها  هلگینگهای سرمایمگذاری  بانککلیم اشخاص حقوقی اعم از نهادهای متولی امر سرمایم

المللوی ارزیوابی کیفوی    شود تا اهت دریانت ا العات بیشتر از شورایط  مشخصوات و آگهوی نراخووا  بوین         دعوت می المللی در ایرا  ومالی بین

 .مرااعم نماینگ fa.iwpco.ir/karun2 گذاری  رح بم نشانی اینترنتیسرمایم

 شددومین همایش ملی مدیریت منابع آب نواحی ساحلی در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری برگزار 

 (1316 مهر 12)

بوم   شگ رزی و منابع  بیعی ساری برگ ار مهرماه سال ااری در محل دانشگاه علوم کشاو 69ساحلی دومین همایش ملی مگیریت منابع آب نواحی 

ای مازنگرا : دومین همایش ملی مگیریت منابع آب نواحی ساحلی با محورهای ویژه احیاء و تعادل بخشوی منوابع   گ ارش روابط عمومی آب منطقم

ای  در محل دانشگاه علوم کشاورزی و منابع  بیعی ز بحرا  آب و انتقال آب بین حوضمات ناشی اآب زیرزمینی  روشهای نوین برای مقابلم با تهگیگ

 .گردیگساری برگ ار 

 (6131 مهر 16) هابندانسازی آب در آباد بر ذخیرهحمودآبتأکید شورای حفاظت شهرستان م

بنوگا  در شهرسوتا    قطعوم آب  32ای مازنگرا   آقای محمگی  معاو  نرمانگار محمودآباد با اشواره بوم واوود    م گ ارش روابط عمومی آب منطقمب

بنگا  ها اقگام نماینوگ  خواست هرچم سریعتر نسبت بم آبگیری آبمحمودآباد و نقش آنها در تثمین آب زراعی شهرستا  از کشاورزا  و متولیا  امر 

 .تا در نصل زراعی با کمبود آب مواام نشونگ

http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=52323
http://www.wnn.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=28786&mode=thread&order=0&thold=0
http://www.wnn.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=28773&mode=thread&order=0&thold=0
http://www.wnn.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=28809&mode=thread&order=0&thold=0
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 (6131 رهم 71) ان برای مصارف استان سیستان وبلوچستانمیلیاردمترمکعب آب دریای عم2تخصیص 

ری بخوش  گوذا عن آب از دریوای عموا  بورای سورمایم    میلیارد متر مک6ای سیستا  و بلوچستا  در این خصوص اظهارداشت: مگیرعامل آب منطقم

با توام بم وضعیت منابع آب در استا  و مهنگس اعفری درباره اهمیت تخصیص آب از دریای عما  اضانم کرد  ت خصوای در استا  تخصیص یان

کرد  و انتقال آب از دریا یکی از  رحهای وزارت نیرو در استا  است کم قادر است وابستگی شیرینکم در این خصوص واود دارد  هایی محگودیت

وی  گ و اونعت اسوتا  قورار دهو    رس بخوش شورب   مرتفع نموده و آب مطموئن در دسوت   مرک  استا  و منطقم سیستا  بم آب رودخانم هیرمنگ را

میلیو  مترمکعون دربخوش کشواورزی شوامل  رحهوای       397 بهگاشت  میلیو  مترمکعن برای مصارف شرب و 9/93می ا   ان ودازحجم یادشگه 

 699 و توسوعم شورق کشوور    و میلیو  مترمکعن دربخش انعت بم عنوا  نیروی محرکم رشگ9991 وری مناسن بهره ای بارانگما  وکشت گلخانم

 .شگ اروری مصرف خواهگعن دربخش شیالت شامل  رحهای آب یمیلیو  مترمک

 (6131 مهر 13) آب و برق خوزستانهای فصلی در سازمان بینیداری عملیاتی از سامانه پیشبرآغاز بهره

کوم  شوهبازی بوا اشواره بوم ایون      .های نصولی نوراهم شوگ   بینیروکلیمیت(  امکا  ارا،م ایشبینی هواشناسی آب و اقلیم )هیگبا ارتقای سامانم ایش

در  :شوود اداموم داد  ماهوم ارا،وم موی    1در انوق زموانی    CFSV2 های مگلدما و بارش با استفاده از خروای های نصلی بر اایم متغیرهایبینیایش

-ناکتورهای اقلیموی موویر در تصومیم    شود کم از مهمترینهای بارش و دما نی  تولیگ میها و ناهنجاریها  عگم قطعیتبینیهای این ایشخروای

هوایی بوا رویکورد    م تولیوگ گو ارش  بینی بو انی ایششگه مگلهای اه گیری در حوضم مسا،ل منابع آب است و این سامانم با اردازش ا العات تولیگ

 هوای کاربردوست بود  و تولیگ نقشمبرداری بسیار ساده  وی همچنین بهره .اردازدهای موردنیاز کاربرا  میمحگوده های آبری  و درمگیریت حوضم

 .سامانم نام بردهای استفاده از این را بم عنوا  م یت Google Earth ان ارقابلیت نمایش در سامانم و نرم گرانیکی با

 (6131 مهر 11)  افزایش سطح زیر کشت محصوالت تابستانه شبکه آبیاری کرخه شمالی

دراگی کشت محصوالت تابستانم در شبکم آبیاری کرخوم   29آبیاری شمال خوزستا  از ان ایش حگود های برداری از شبکممگیرعامل شرکت بهره

هکتوار از اراضوی    169ه ار و  3بیش از  گفت: در تابستا  امسال "محمگ اسالمی"بم گ ارش اایگاه ا الع رسانی شبکم آبیاری دز  .شمالی خبر داد

  بم زیر کشت محصوالت تابستانم از املم ذرت رنت دوسالق  ارایض و باغم های اوا  ورزی دشتکشا

 (6131 مهر 11) های اخیرر کاهش بارندگی و خشکسالی در سالکاهش حجم آب سد دامغان بر اث

گفت: باتوام بم کاهش ن والت اوی و اایین آمگ  میو ا       مگیر منابع آب شهرستا  دامغا ای سمناگ ارش روابط عمومی شرکت آب منطقمبم 

بردارا  اایین سگ نسبت بم مگیریت مصرف آ  اقوگام نماینوگ توا مشوکلی در آب     رود بهرهسالهای اخیر  انتاار میآب ذخیره شگه در اشت سگ در 

مهنگس شاهرودی ان ود: تغذیم دریاچم سگ بم اریا  ورودی آ  از چشمم علی وابستم است و بم  .ت شرب و کشاورزی شهر ایجاد نشودتحویلی اه

وی اضوانم کورد: شوهر دامغوا  بورخالف سوایر         های اخیر ایر مستقیم بر حجم آب دریاچم داشتم استن اهت کاهش ن والت اوی و خشکسالیای

تاکنو  بامشکل شرب مواام نبوده است  و با موگیریت مصورف آب سوگ میتووا  بحورا  اب کشواورزی را        د سگ مخ نیشهرهای استا  بگلیل واو

 99میلیو  مترمکعن عنوا  کورد و گفوت: ایون میو ا  حجوم در حوال حاضور        69وی حجم نرمال سگ شهیگ شاهچراغی دامغا  را   نی بر رف کرد

 .میلیو  مترمکعن است

 (6131 مهر 23)شد مهرماه در شیراز برگزار  26ها مایش ملی بحران آب، جرایم و آسیبه

مهرماه ااری در محل سالن ااتماعات مرک  علووم اهوا  اسوالم بوا      66شناسی تا ایشگیری روز ها از علتمایش ملی بحرا  آب  ارایم و آسینه

 دبیر همایش ضمن اعالم مطلن نوق بیا  داشت: متاسفانم کشور ایرا  در   شگحضور متخصصین آب  حقوق و علوم ااتماعی سراسر کشور برگ ار 

 

http://www.wnn.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=28826&mode=thread&order=0&thold=0
http://www.wnn.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=28858&mode=thread&order=0&thold=0
http://www.wnn.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=28881&mode=thread&order=0&thold=0
http://www.wnn.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=28879&mode=thread&order=0&thold=0
http://www.wnn.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=28914&mode=thread&order=0&thold=0
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دکتر نروغوی اظهوار    .باعث نگرانیهایی درخصوص وضعیت آب کشور بواود آورده استمنطقم خشک و نیمم خشک و کم آب قرارداد و این موضوع 

ک بحورا  و توگوین راهبورد و    ؛ آگاه ساختن بیش از اویش بورای در   نمود: نرضیم همایش کم بم کمک اساتیگ و مسئولین تگوین شگه عبارتست از

 .گیری حقوق کیفری و ارم شناسیری ی با اهتبرنامم

کشور خرارجی در   26/ حضور فعال برگزار شدآب و تاسیسات آب و فاضالب آغاز  المللی صنعتسیزدهمین نمایشگاه بین

 (6131 مهر 24) نمایشگاه امسال

بوا حضوور سرارسوت وزارت نیورو       مهور  66شرکت داخلی و خارای  363سی دهمین نمایشگاه بین المللی آب و تاسیسات آب و ناضالب با حضور 

در این نمایشگاه آخرین دستاوردها و تولیوگات مورتبط بوا بخوش آب     برگ ار شگ  انعتگرا  داخلی و شماری از سفرای خارای حاضر در نمایشگاه 

هوای  کن  لولم و اتصاالت و شیرآالت  اتوماسیو  و سامانمهای آب شیرینولم و اتصاالت الیمری و نل ی  تصفیم و نیلتراسیو   سامانمهمچو  انواع ل

ها و تولیگات و تجهی ات آب و ناضالب در معرض نمایش عموومی قورار   های انگازه گیری  تجهی ات آزمایشگاهی و آخرین نناوریاب ار دقیق  سامانم

 .گرنت

 (6131 مهر 26) رودخانه پایاب سد سنگ سیاه احیاء شد

سنوات گذشتم آورد سگ سنگ سیاه خیلی کمتر های متمادی در ی کردستا   بم دلیل وقوع خشکسالیاگ ارش روابط عمومی شرکت آب منطقمبم 

اال های بعمل آمگه تحقق یانتم است  عالوه بر کاهش چشمگیر ن والت اوی  وضعیت بانت و اریا  آب حوضم در بو بینیرآوردهای اولیم و ایشاز ب

هوای  بیعوی و   گور در مسویر آبراهوم   بوم عبوارت دی    د می ا  رواناب سطحی را موان شگه است دست  انت شگیدست و مسیر رودخانم در اایین

گیرد و موانع  ریا  عمگتاً بم شکل معکوس شکل میی  اهت ایور باشنگ بم دلیل انت تراز ایستاهای مجاآنکم محل زهکشی دشترودخانم بم اای 

ش همکوارا  شورکت آب   وب و توال با همکاری اهالی محلی  خصواواً موردم روسوتای عباسوج    کم  گرددی اریا  رواناب در اکثر مواقع میگیرشکل

  ای کردستا  رودخانم اایاب سگ سنگ سیاه مجگداً احیا شگمنطقم

های برابری کنتورهای هوشمند داخلی در مقایسه با شرکت 16کند/ تولید ساخت کنتورهای هوشمندی که با باطری کار می

 (6131 مهر 26) اروپایی

کنگ خبر داد و مگیرعامل گروه انعتی و مهنگسی ایفا انعت غرب از ساخت کنتورهای هوشمنگی کم با با ری کار می "یاشار ناظر عگل"مهنگس 

  اینکم ناظر عگل با بیا .های برق هستنگ تولیگ شگه استهای کشاورزی دی لی کم ناقگ شبکمان ود: این کنتورها بم درخواست وزارت نیرو برای چاه

ه ار دستگاه سواالنم از ایون    6های ارواایی توا  تولیگ شرکت :ان ود شگه است و ااسخگوی نیاز کشور نبوده این کنتورها در گذشتم از ارواا وارد می

 .تولیگ کنگ ه ار دستگاه کنتور هوشمنگ 69ه ار کنتور و ساالنم حگود  9کنتور را دارنگ در حالیکم این شرکت مونق شگه است ماهانم تا 

 (6131 مهر 26) برگزار شد "الف مثل آب"جشن ملی 

اوور تهورا    با حضور معاو  آب و آبفای وزیر نیرو و مگیرعامل شرکت مهنگسی آب و ناضالب کشور در مگرسوم االیوی   "الش مثل آب"اشن ملی 

دانویم کوم آب   زیست  گفت: همم موی ه مگنی  معاو  سازما  حفاظت محیطدر این مراسم کاو .آموزا  نواختم شگضور دانشبرگ ار و زنگ آب در ح

  .هوا در حفوط آب بکوشوویم  کننوگ  مووا بایوگ بوا یوادآوری بووم آ     هسوت ولوی کوم اسووت  موادر و اوگرهای مووا گواهی ایون مسوئلم را نراموووش موی         

های آب زیست از بطریش آموزا  خواست تا برای حفظ محیطسالم بود  آب شرب تمام نقاط کشور  از دانمعاو  سازما  محیط زیست با اشاره بم 

 .معگنی در حگ توا  استفاده نکننگ

 

http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=52494
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=52494
http://www.wnn.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=28946&mode=thread&order=0&thold=0
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=52723
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=52723
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=51552
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-المللی رفتار بلندمدت و فنت منابع آب ایران در کنفرانس بینها مدیرعامل شرکت مدیریرسولیمهندس حاج سخنرانی 

 (6131 مهر 26) زیست سدهاهای سازگار با محیطآوری

تی عملیوا هوای  هوا و برناموم  حل این بحرا  درگرو توگوین سیاسوت   وضعیت آب در اها  بحرانی است و :مگیرعامل شرکت مگیریت منابع آب گفت

منگ برداری اایگار از سگها می باشگ  ناامهای سطحی از ریق سگسازی و بهرهها  مهار آبباشگ  یکی از این برنامممنسجم با هگف توسعم اایگار می

زمینم رنتار ها محیطی در تخصیص آب  رحهای زیستها و مناور نمود  حقابمنمود  تخصیص آب  رعایت اال توسعم اایگار و توا  مجاز حوضم

  ایون مهوم بسویار    نمایگ  در ایورا نراهم می زیست سگها از منار توسعم منابع آب در کشورها راهای نوسازی و سازگار با محیطبلنگمگت و نناوری

ری ی آب قابل برنامم و ابالغ سقش مجازاز املم تعیین  روی وزارت نیروهای ایشمردا  و کارشناسا  بوده و برناممگذارا   دولتمورد توام سیاست

-انعت  کشاورزی و نیازهوای زیسوت   ری ی و مگیریت منابع آب بم تفکیک مصارف شرب های اخیر بم مناور برناممهای آبری  کشور در سالحوضم

 .محیطی توسعم منابع آب در کشور استیطی نویگ بخش تضمین اایگاری زیستمح

 (6131 مهر 21) سازی استهان: دنیای بهتر در گرو توسعه سددبیر کمیته ملی سدهای بزرگ ج

-تار بلنگمگت سگها  در مرک  هموایش المللی رنشیم برگ اری چهارمین کنفرانف بیندر حا   دبیر کمیتم ملی سگهای ب رگ اها "آنتو  اشالیف"

اد: البتوم مطالعوات سوگهای    وی ادامم د ت امین نیازهای اامعم بشری الزم اسالمللی اگا و سیما گفت: قطعا احگاث سگهای اگیگ برای تهای بین

با اشاره بوم  وی  .تصادی اورت گیردمحیطی  ننی  ااتماعی و اقمسایل زیست تر و با درنارگرنتن ا العات اگیگترتر  اامعبایست دقیقاگیگ می

 محیطی در سوددهی بیشوتر و کواهش ایورات منفوی    شک توام ویژه بم مباحث زیستتصریح کرد: بی "بهتر  دنیای بهترسگهای "شعار همیشگی 

 .های آبیاری و زهکشی نی  نقش مویری خواهگ داشتشبکم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بازگشت به فهرست
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 شود؟های کشاورزی مصرف میمی ا  آب برای آبیاری زمین چم

دقیوق اینکوم چوم    های نقشم ایجاد و یبت ا العات  اما کننگه آب شیرین در دنیاستهای کشاورزی ب رگترین عامل مصرفآبیاری زمین 

آب موورد  نوم  انوگ کوم چگو  کشش کورده کنو  تیمی از اژوهشگرا    ابسیار دشوار است وسط کشاورزا  بم کار می رود زمانی و کجا آب ت

 مسیریابی کنیم  راکشاورزی  استفاده در

منتشور   مقاالت اژوهشی ژ،ونی یوک  ای کم در مجلمدر مقالم

ت اسووتفاده از تصوواویر شووگه اسووت  ایوون اژوهشووگرا  ا ،یووا

انوگ   ای برای تولیگ نقشم ساالنم آبیاری را توضیح دادهماهواره

ها بم کشاورزا   مگیرا  منوابع  معتقگنگ این یانتمدانشمنگا  

آبیواری مطلوع    هوای کنگ تا از گ ینوم آب و سایرین کمک می

آب منووابع شووونگ و تصوومیمات بهتووری در زمینووم مووگیریت  

 بگیرنگ 

یشوویگا  و دیویووگ هینووگمن  هیگروژ،ولوژیسووت از دانشووگاه م

خوواهیم بوگانیم کوم    ما می"گویگ: محقق االی این اروژه می

گ و درآموگ کشواورزا  را   کنو ده محصوالت را تقریبا دوبرابور موی  آبیاری  باز"  "گذارنگزیست تاییر میگونم بر محیطهای انسانی چنعالیت

شوود  سووال   آبهای زیرزمینوی در سراسور اهوا  موی    دهگ  اما استفاده بیش از حگ از آب برای آبیاری منجر بم کاهش سفره ان ایش می

 "ن استفاده را کنیم؟توانیم از آب بهتریاینست کم: چگونم می

  دهگریت مویرتر منابع آبی  نشا  میبرای مگی ا العات مکانی و زمانی آبیاری رااین مقالم نیاز بم دانستن 

ه  بم سیسوتم آبیواری   دانستیم کگام م رعم مج  میدر گذشتم "گویگ: ا  و نویسنگه ارشگ این مطالعم میایلیا  دین  از دانشگاه میشیگ

سال نراهم کورده   93 ول  های آبیاری ما این ا العات را درشونگ  نقشمم م ارع در هر سال خاص آبیاری میدانستیم کگااست  اما نمی

  "گیری در مورد آبیاری مرتبط است استفاده شودانگ برای درک عواملی کم بم تصمیمتواست و می

س ب رگ را در دسوترس  ای و زیست محیطی در مقیاهای ماهوارهههای دادکم تحلیلز موتور گوگل ارث استفاده کردنگاین اژوهشگرا  ا

الت مهم برای کشاورزا   مشاوردهنگگا  محصوو  اییانتم نگ؛ اینلی بم سال دیگر بسنجدهگ تا تغییرات در آبیاری را از ساعموم قرار می

 کننگ وری آبیاری کار میای بهبود بهرهکم بر ی استگذارانو سیاست

 چی ی بایگ کاشتم شود  چم مقگار زمین برای کشت الزم است و چم می ا  آبیاری بورای اشوتیبانی از یوک محصوول     دانستن اینکم چم

هوا   ای را تصور کننوگ کوم در آ  موگل   تواننگ آینگه  اکنو  کشاورزا  میهاست کم برای کشاورزا  یک چالش استمورد نیاز است  سال

  کنگبیشتر و سودمنگی محصول نراهم می وریبهرهگیری برای هایی برای کمک بم تصمیمگ ینم

 
   ادامه خبر                لینک خبر

   آبیاری موضوع 

   https://www.sciencedaily.com منبع 

   2017/10/23 خبر تاری  

 بازگشت به فهرست

 

 

  

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/10/171023182529.htm
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 های سب   انرژی برقآبی بیشترین خطرات را دارددر میا  انرژی
تجگیگاذیر هستنگ  با ایون حوال     هایانرژی ی و حرکت بم سمت استفاده ازهای نسیلحال ناالم گرنتن از انرژیبسیاری از کشورها در 

   انگ کننگ را یررسی کردههای سب  ایجاد میزیست محیطی کم این موج از انرژی خطراتدر یک مطالعم اگیگ برخی دانشمنگا  

دانشوگاه   یسوت یدانشوکگه علووم ز  اریاستاد بسو  یدکتر لوک گ 

 یهوا سووخت  اسوتفاده از  میدانو یموا مو  ": گویگمیهنگ کنگ  

باعوث گرموایش   رسوانگ و  یمو  نیآسو  سوت یزطیبم محو  یلینس

 یهوا نول ا ازدیواد  هایی نیو  در موورد  نگرانیاما  شوداهانی می

 "واود دارد   یآببرق یهاو سگ یباد یهانیتورب  یگیخورش

 یگیخورش  های برقآبیانرژی یطیمحستیایرات ز این محققا 

باورنوگ کوم    نیو بور ا  آنهوا کردنوگ    سمیرا مقا یبادهای توربینو 

را بوم هموراه دارد  ارونسوور     ایر تخریبی نیشتریب برقآبی یانرژ

: معتقوگ اسوت   ایکوک در استرال م یف از دانشگاه اورنل امیلیو

 ارهیسو در  نادر بیولووژیکی  یهاستگاهیاز ز یبرخ برقآبی یانرژ"

 "کرده است  شیما را تضع

در  "سوب   یانورژ  " است کم من آنهوا را  ایبم انگازه یریگرمس یباران یهاانگل یبرا برقآبی یهااروژهایر تخریبی  "اضانم کرد: لورنف 

در ایورات تخریبوی آنهوا    شونگ  اما  یطیمحستیز نیتواننگ باعث آسیم یگیخورش یهاو انل یباد یهانیتورب نیهمچن  رمیگینار نم

 " است ناچی  اریبس یآببرق یهایبا انرژ سمیمقا

اتورژی   %63چوین بوا تولیوگ     کننگ  در ایون میوا  کشوور   یک چهارم انرژی الکتریسیتم اها  را تامین می های تجگیگاذیردر کل انرژی

 های بادی در این زمینم ایشروست از توربین %39های خورشیگی و نلاز ا %66الکتریسیتم خود از انرژی برقآبی  

 اتیو بوم ح  گیاگ یهاحاال شود کم اروژه نا یتا ا م را زیر نار بگیریمسب   هاییانرژالزم است بم دقت توسعم  ": گویگمی بسو یگ

 ایو از ارنوگگا    یاریتواننوگ بسو  یمو  یباد یهانیتورب کم یمهاارت یهاریدر مس ژهیبم ونرساننگ  نیحساس آس یهاستگاهیز ایوحش و 

 "ها را بکشنگ خفاش

تعوادل   سوت یزطیمح تامین سالمتو  یانرژ ما بم رو بم رشگ یازهاین نیبکم  قابلیت این را دارنگ تجگیگاذیر هاییانرژ ": وی ادامم داد

آ  واقعوا سوب     نگهیکم آ میحاال کن نا یتا ا م میو کاهش ده ییرا شناسا ریاذگیتجگ یانرژ یطیمحستیایرات ز گیما بابرقرار کننگ  

  "خواهگ بود

 

  ادامه خبر لینک خبر

 تجگیگاذیرهای انرژی موضوع 

 https://www.sciencedaily.com منبع 
 2017/10/25 تاری  خبر 

 بازگشت به فهرست

 

 

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/10/171025103148.htm
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 تریهای ااکهای کمتری نیاز دارنگ نم ماشینشهرهای ما بم ماشین
کننگ  بازده سوخت آنها عمال دو برابر شگه و می ا  انتشوار گازهوای   می ها آلودگی بسیار کمتری ایجاد  ماشیندر ول چهار دهم گذشتم

کاهش یانتم است  با این حال شهرهایی ماننگ لنگ  و ااریف همچنا  با دود و آلودگی مواام هستنگ  در دراگ 19خروای آنها بیش از 

 نیست  این میا  حرکت بم سوی ناوگا  خودروهای الکتریکی یک گام مثبت است اگرچم کانی

تغییور اساسوی   معماری حمل و نقل شهری موا بایوگ   

از خودروها  دراگ 29کنگ  در بوستن آمریکا بیش از 

حتوی  در ساعت اوج ترانیک تنها یک سرنشین دارد  

با واوود کوارایی بیشوتر وسوایل نقلیوم الکتریکوی و       

انتشار گازهای خروای افر بم معنای کاهش انتشار 

از  دراگ 99امروزه بیش از کربن در هر سفر نیست  

از  دراوگ  69برق تولیگ شگه در انگلستا  و بویش از  

-برق تولیگ شگه در ایاالت متحگه آمریکا از سووخت 

ل نقلیوم را بوم   های نسیلی است  اگر موا هموم وسوای   

خودروهای الکتریکی تبگیل کنیم بم سوختی ایورات   

 یابگ کربنی ما بم می ا  یک چهارم بهبود می

 یارزشمنگ برا یشهر هاینیزم یبم مقگار قابل تواه   ما در حال حاضرردیمورد توام قرار گ گیواود دارد کم با  ین یگرید یهانگرانی

کنوگ   یم یبانیها را اشترساختیدهگ و زیها اختصاص مخود را بم ااده نیدراگ از سطح زم 62 بای  لنگ  تقرنیاز داریم هااادهاحگاث 

  رسگنی  میدراگ  29 این عگد بمکا یآمر یاز شهرها یاریدر بس

 نیو   بوا ا اختصواص دهوگ   نفرهر  یبرارا سب   یمترمربع نضا 1سرانم حگاقل  بایگشهر  هر برآورد کرده است کم یسازما  بهگاشت اهان

 نااوذیر سواخت  ی سیری اشتها میتغذ یبرا ارزشمنگ یهانیزم صیسراسر اها  اف از تخص در حال رشگ در یاز شهرها یاریحال  بس

مردم  ی اگیگ بم نگرتهاها و ب رگراهاضانم کرد  ااده اما دهنگبرای هر نفر اختصاص میکمتر از دو متر مربع را   هانگیها و اارکااده

  کنگیم نیترغ عمومیحمل و نقل  وسایلرا بم استفاده از  یشتریب

 یهوا نیبم ماشو  ازی  در عوض  شهرها نستنگیقادر بم حل مشکالت شهرها ن ییبم تنها کاا الکتریکی و یهاا خودروب هانیماشاایگ ینی 

کواهش   یسوارا  و حمول و نقول عمووم     دوچرخمعابرا  توانگ با مورد توام قرار داد  شرایط بهتر برایای کربن میردادارنگ و  یکمتر

  چشمگیری یابگ

 
 

 ادامه خبر لینک خبر

 آلودگی هوا موضوع 

 https://www.theguardian.com منبع 
 2017/10/16 تاری  خبر 

 به فهرستبازگشت 
 

 

https://www.theguardian.com/environment/2017/oct/16/our-cities-need-fewer-cars-not-cleaner-cars-electric-green-transport
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 خارجیمهم ترین اخبار کوتاه 

Cool roofs have water saving benefits too 

The energy and climate benefits of cool roofs have 

been well established: By reflecting rather than 

absorbing the sun's energy, light-colored roofs keep 

buildings, cities, and even the entire planet cooler. 

Now a new study has found that cool roofs can also 

save water by reducing how much is needed for urban 

irrigation. This is the first study to look at the link 

between water and heat mitigation strategies in urban 

areas. Cool roofs can reduce water demand by 

reducing the ambient air temperature -- this study found urban cooling ranging from 1 to 1.5 degrees 

Celsius -- which means lawns and other landscaping need less water. 

 شوندمی نیز های خنک باعث کاهش مصرف آببام

هوای  های خنک از نار انرژی و تغییرات گرمایی بر کسی اوشیگه نیست  با منعکف کرد  نور خورشیگ بم اای اذب آ   بامم ایای بام

 ایدر حوال حاضور مطالعوم   شوونگ   شهرها و حتی کل کره زمین موی ها  داشتن ساختما  باعث خنک نگم های با رنگ سفیگ()بام روشن

در مصورف   ییاوارنم باعث یشهر اهایضن یاریبم آب ازین  ا یکاهش مبا تواننگ یم نیخنک همچن یهابامنشا  داده است کم  گیاگ

اوردازد   یمو  یدر منوا ق شوهر   آبو مصورف  گرموا  کاهش  یهایاستراتژ نیب ارتباط یاست کم بم بررس ایمطالعم نیاول نیا  آب شونگ

 هوای روشون  با اسوتفاده از سوقش   مطالعم نشا  داد نیهوا کاهش دهنگ  ا یآب را با کاهش دما یتواننگ تقاضایکننگه مخنک یهاسقش

 دارنگ  یبم آب کمتر ازیها نیسازمحو م ریها و ساچمناین بگا  معنی است  است گرادیسانت درام 9/9تا  9رنج خنک شگ  شهرها 

 
New headway in desalination technology 

Engineers have taken a step forward in developing a saltwater desalination process that is 

potentially cheaper than reverse osmosis and borrows from battery technology. In their study, the 

researchers are focusing on new materials that could make desalination of brackish waters 

economically desirable and energy efficient. In a previous study, researchers used theoretical 

modeling to show that technology used in sodium-ion batteries may efficiently desalinate seawater. 

In their new study, they constructed and experimented with a battery like device that uses electrodes 

made from a different material. That material can remove from brackish water not only sodium ions 

but also potassium, calcium, magnesium and others. 

 کن های تکنولوژی آب شیرینتازه

تر از اسم  معکوس است و در آ  از تکنولوژی کن برداشتنگ کم بطور بالقوه ارزا شیرینمهنگسا  گامی بم الو در توسعم نرآینگ آب

تر و تواننگ آب شور را از لحاظ اقتصادی ارزا ود  محققا  در مطالعم خود بر روی مواد اگیگی تمرک  کردنگ کم میشباتری استفاده می

مورد  یهایآورتا نشا  دهنگ کم نن نار تئوری مگلی را بررسی کردنگمحققا  از در مطالعم قبلی این  تر کنگ از نار مصرف انرژی بهینم

از  کم ماننگ یباتری دستگاه آنها گ ی  در مطالعم اگشیرین کنگرا  شور یهاتوانگ بم  ور مویر آبیم م یسگ یو  یهایاستفاده در باتر

 م یبلکم اتاس میسگ یهاو یتوانگ از آب شور نم تنها یماده م نیکردنگ  ا شیآزما را استمواد مختلش ساختم شگه ی با یالکترودها

  حذف کنگ  یرا ن    و  می یمن م یکلس

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/10/171020092213.htm
https://www.sciencedaily.com/releases/2017/10/171012164001.htm
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How cities can best fight climate change 

Energy-efficient construction is key to lowering urban emissions, study finds. It will be easier for 

cities to reduce emissions coming from residential energy use rather than from local transportation, 

say researchers -- and this reduction will happen mostly thanks to better building practices, not 

greater housing density. To conduct the study, the researchers examined economic, environmental, 

and demographic data from 11 major U.S. cities, then developed models projecting emissions 

through the year 2030, based on a series of different policy scenarios. 

 مقابله موثر شهرها با تغییرات آب و هوایی

 ست  محققا  معتقگنگ کم شهرها باانرژی  کلیگ کاهش انتشار گازهای شهری ا های بهینم در مصرفدهگ ساخت سازهمطالعات نشا  می

تری نسبت بم کاهش از بخش حمل و نقل عمومی دارنگ و های مسکونی راه سادهمنتشر شگه از خانمای کاهش می ا  گازهای گلخانم

-برای انجام این تحقیق  محققا  داده راکم بیشتر آنها ها باشگ نم تتوانگ عمگتا بم دلیل اقگامات بهتر در ساخت ساختما این کاهش می

-های تولیگ گاز گلخانمشهر ب رگ آمریکا مورد بررسی قرار دادنگ  سپف مگل 99زیستی و امعیت شناختی را از های اقتصادی  محیط

خانوار و های تکتما و تحت سناریوهای مختلش توسعم دادنگ  برخالف تصور  سناریوی کاهش ساخت ساخ 6939ای را برای سال 

های با مصرف ای نگارد بلکم ساخت خانمهای چنگخانواری تاییر چنگانی در کاهش انتشار گازهای گلخانماایگ ینی آ  با ساختما 

 حل است انرژی بهینم بهترین راه

Reducing power plants' freshwater consumption with new silica filter 

Power plants draw more freshwater than any other consumer in the United States, accounting for 

more than 50 percent of the nation's freshwater use at about 500 billion gallons daily. To help save 

this water, researchers have developed a new silica filter for power plant cooling waters that 

decreases the amount of freshwater power plants consume by increasing the number of times 

cooling tower water can be reused and recycled. 

 ها با فیلتر جدید سیلیکاروگاهمصرفی نی کاهش آب شیرین

میلیارد گالن  999دراگ کل آب شیرین کم حگود  99ها با مصرف گاهنیرو

 یبران در آمریکا هستنگ  کننگه آب شیریدر روز است ب رگترین مصرف

را توسعم  کایلیس گیاگ لتریآب  محققا  ن مصرفدر  ییاوکمک بم ارنم

ها را چنگین بار خنک کنگ و توانگ آب مصرنی در نیروگاهدادنگ کم می

  در نتیجم باعث کاهش مصرف آب شود دوباره مورد استفاده قرار دهگ

 

 

 

 

 

 بازگشت به فهرست

 

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/10/171026135322.htm
https://www.sciencedaily.com/releases/2017/10/171018113506.htm
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 هابارهرو یا آبهای آبپل فرهنگ سنتی آب :
ها احگاث دسترس بوده  تگابیر مختلفی انگیشیگه شگه است  یکی از این راه در ایرا  از دیرباز برای مگیریت آب نسبتا انگکی کم در

ها در منا ق مختلش بارهرو است  این آبباره یا ال آبها و یا رودها بم نام آبمعبرهای مرتفعی برای عبور آب از روی شیارها  دره

نی  متفاوت است  بستم بم ب رگی و  ول از چوب و یا مصالح بنایی ها انگ  مصالح بکار رنتم در این الهای گوناگو  اارا گردیگهبصورت

 انگ:از نار مصالح بکار برده شگه بم انواع زیر تقسیم شگهها ها استفاده گردیگه است  این البارهیعنی سنگ  آار و مالت در ساخت آب

 روی چوبیهای آبپل

روی چوبی در ایرا  های آبمتر بم  رف دیگر آ   دو نوع از ال 2الی  3 های نسبتا کوچک تا دهانمبرای انتقال آب از یکطرف شکاف

 انگ: الش( نو  ب( اار شناختم شگه

شود  با توام بم اینکم عنصر رو از بریگ   ولی درختا  قطور و خالی کرد  قسمت میانی بگنم درخت ساختم میاین نوع ال آبنو: 

 شگ خوردگی و از بین رنتن آنها میگرنتنگ کم باعث ترکرض یخبنگا  قرار میها چوب بوده  در زمستا  در معاالی این ال

آیگ  اار معموال از چنگ کنگه کم در بواود می  اار از کنار هم قرار داد  چنگ کنگه درخت متوسط کم بهم متصل شگه باشنگجار: 

شود  برای درزگیری معموال از گل قرار میگیرنگ  تشکیل می روقسمت اایین بم عنوا  کش و دو کنگه در دو کنار کم بم عنوا  دیواره آب

 شگه است و ریشم گیاها  استفاده می

 

 هابارهروی بنایی یا آبهای آبپل

ها در نواحی مختلش   بم این الانگهای آبروی مختلفی بستم شگههای ب رگ آبرسانی برای روا  کرد  آب از روی موانع  الاروژهدر 

 بر  ناسما  ترنا یا ال نهرآب داده شگه است باره  اوبر  ال اویی  ال آبرو  ال آبرسا   آبگوناگونی از قبیل ال آب ایرا   اسامی

 باره خرانق ) ده قرن پیش، دوران سلجوقی(آب

های آ  از سنگ و گچ های قطور این ال از ماسم سنگ و مالت ساروج و  اقرو در روستای خرانق ن دیک ی د قرار دارد  اایماین ال آب

 باره دارای چهار دانم اوشیگه از  اق مگور است و اهت انتقال آب کاری  از یک سوی رودخانم دوکالی بم ساختم شگه است  این آب
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 29سوی دیگر آ  ساختم شگه است   ول این ال 

  متر و عرض آ 9/7  از کش رودخانم متر  ارتفاع آ

آبگذری بم  متر است کم در میا  آ  6/9حگود 

 متر تعبیم شگه است  9/9عرض 

 
 

 

 

 

 باره سرپل بشرویه ) دوره ساسانی(آب

آباد  بخش ارسک از توابع شهرستا  کیلومتری روستای نتح 96باره در این آب

باره کم در زبا  بشرویم در استا  خراسا  انوبی واقع شگه است  این آب

کوهی بم نام شتری واقع است ( موسوم است در Tarnavمحلی بم ال ترناو )

باشگ   بقم اایین برای عبور انراد و  بقم باالی آ  برای عبور و دو  بقم می

م اول اتاقکی واود دارد کم آب اختصاص داده شگه است  در یک سمت  بق

باره یا ترناو از یک  اق باشگ  این آبورودی و خروای مستقل میدارای 

باشگ و متر می 66اع آ  از کش رودخانم اناغی مرتفع تشکیل شگه کم ارتف

 مصالح ا  از سنگ است 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بازگشت به فهرست
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 شهری های مدیریت روانابروش :آموزشیمطلب 

مگیریت شهری است  های ترین مباحث در اروژههای شهری یکی از مهممحیطی در مگیریت روانابها و مالحاات زیستبررسی چالش

آوری و دنع هرچم سریعتر رواناب سطحی از سطح شهرها بم هگف االی مگیریت رواناب شهری امعهای سنتی مگیریت  در روش

-های نوین برخالف روشارانهای ب رگ بوده است  در  راحیکمک روشهای زهکشی بم مناور الوگیری از سیالبی شگ  شهرها  ی ب

های سب  است  هگف از این از منا ق شهری بم عنوا  رود دره های  بیعی در برخیشتن و حفاظت آبراهمسعی بر نگم داهای سنتی 

ها  ان ایش نفوذ بم آبخوا   استفاده از رواناب شهری  حفاظت کیفی آبهای اذیرنگه و در نهایت قگامات ان ایش توا   بیعی آبراهما

 ای از راهکارهای مگیریتی کنترل سیالب آمگه است:در ادامم نمونم ست شهای اکوسیستمی در منا ق شهری اان ایش ارز

های چاهکباران ) های نفوذ آبچاهک

 (جذبی

ای های اذبی  مخاز  مکعبی یا استوانمچاه

حفاری شگه در زمین هستنگ کم بم وسیلم 

ها از انف انگ و دیواره آ سنگ الشم ار شگه

بتنی و ساختم های ایشهای آاری  بلوکغالف

کم ا راف و  اتیلن مشبک استهای الییا حلقم

شود  از م ایای دانم ار میدرو  آ  با مواد درشت

و حجم  کاهش اوجتوا  بم میها این چاهک

های هیگروگراف  بهبود کیفیت آب و تغذیم آب

 زیرزمینی اشاره کرد 

 

 روسازی تراوا یا متخلخل

رود و شباهت زیادی بم رو و هم در سطح خیابا  و محل عبور و مرور وسایل نقلیم بکار مین روسازی هم برای روکش سطح ایادهاز ای

رواناب ناشی از آب بارا  بم اای آنکم در سطح ااری گردد  از  ریق روکش نفوذاذیر بم های معمول دارد با این تفاوت کم روسازی

 گردد از اریا  آب زدوده میهای آ  مهار و های زیرین نفوذ کرده و بخشی از آالینگهالیم
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 هاباغچه جوی

اوی باغچم یا آبراهم علفکاری شگه  کانال خاکی عریض و کم عمقی است کم 

برای الوگیری از نرسایش و تسهیل نفوذ آب بم درو  خاک علفکاری شگه 

است  شین کم اوی باغچم با استفاده از موانع کوتاه در  ول مسیر  

ای از دهگ و در این راستا بخش قابل مالحامان ایش مینفوذاذیری آ  را 

 شود های آب نی  زدوده میآلودگی

 

 های نفوذترانشه

ترانشم نفوذ  یک ترانشم  ویل و کم عرض است کم درو  آ  با ذرات درشت دانم و 

شود و معموال مجرای خروای نگارد  ورودی بم این تاسیسات در قطعات سنگ ار می

ها بم شود و بتگریج از کش و دیوارهدانم موقتا ذخیره میبین ذرات درشت انضای خالی م

هایی همچو  رواناب خروای از اماکن و محو م کنگ درو  خاک ا راف ترانشم نفوذ می

توا  بم سمت یک ترانشم نفوذ هگایت کرد و ها را میها و نواحی ا راف اتوبا اارکینگ

توا  برای زهکشی رواناب یک های نفوذ را میترانشمداخل زمین نفوذ داد  بنابراین 

 محو م بجای اوی بتنی توایم کرد 

 

 

 سیستم ماند بیولوژیکی

ای  مخ  /برکم آب  معموال از یک نوار حا،ل چمنی  بستر ماسم

الیم آلی یا الیم کود گیاهی  خاک قابل کشت و گیاها  تشکیل 

خاکی و گیاهی شگه است  یک روش مبتنی بر نیلتر )اانی( 

های تصفیم مواود در نگرش  راحی کم انواع مختلفی از روش

کنگ  شهری حساس بم آب را در یک زنجیره تصفیم ترکین می

توا  بم نگهگاری موقت رواناب و آزاد از م ایای این روش می

کرد  آ  در  ول یک دوره چنگ روزه و در نتیجم تسهیل 

هش شگت باد بم علت   کتصفیم رواناب و کاهش حجم رواناب

های گیاهکاری  بهبود مناره منطقم و تغذیم مجگد آب

 زیرزمینی با نفوذ آب بم خاک اشاره کرد 

 

 
 

 بازگشت به فهرست
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