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 ادامه سرمقاله

اندیشی آب  تشکیل و نظارت بر دبیرخانه برگ اری کزفرانس دوساالنه اقتصاد آب  تشکیل و نظارت بر می  همدبیرخانه دائمی اقتصاد 

اندیشی  مستزد کردن صورت جیسات ها و مستزد کردن موارد برای طرم در می  همآوری اطالنات پایه  تهیه آمار و تزظیم گ ارشجمع

گر  برگ اری های تسهیلها و دستورالتملنامهاجرایی و نیمی  پیشزهاد لوایح آیین های راهبری گذاری  کمیتهشورای نالی سیاست

 .ری ی و اداره مالی دبیرخانه و ارکان آن را بر نهده داردهای ت صصی و برنامهها و نشستاندیشی و کارگاهجیسات هم

 .کشاورزی و آب اتاق ایران تشکیل خواهد شد بر اساس تفاهم صورت گرفته دبیرخانه دائمی اقتصاد آب در مرک  میی ملالتات

های گذشته نسبت محمدمسین شریتتمدار  رئیس مرک  میی ملالتات کشاورزی و آب اتاق ایران با اشاره به غفیت مسئوالن طی سال

نجایی که ملالتات  ای مواجه هستیم از جمیه کمبود اطالنات. از آهای نمدهبه موضوع اقتصاد آب  تشریح کرد: در این موزه با چالش

های کافی در مورد اقتصاد آب صورت نیرفته و اطالنات جامتی از این موضوع در دسترس نیست  تصمیم گرفته شد که تج یه و تحییل

 .گرددبرگ ار شد  برمی 9311این دبیرخانه دائمی شکل بییرد. ایده تشکیل آن به اولین کزفرانس اقتصاد آب که مرداد سال 

تری است که : باید توجه داشته باشیم که اقتصاد آب مفهومی فراتر از بهای آب است. این موضوع دارای ابتاد گستردهوی تأکید کرد

 .ایممتأسفانه از آنها غافل شده

ه بیانیه اولین همایش اقتصاد آب تشکیل دبیرخانه دائمی با موضوع اقتصاد آب ملرم شده که خوشب تان 1شریتتمدار ادامه داد: در بزد 

 .نامه تأسیس آن بین اناا اماا شدامروز تفاهم
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 ب شی امتمال ایجاد فروچاله را کاهش داداجرای طرم تتادل
فروچاله در سلح استان همدان وجود دارد که  42ای همدان  مزصور ستوده اظهار کرد: گ ارش روابط نمومی شرکت آب مزلقهبه 

در مزلقه اطراف روستای بابان کبودراهزگ ایجاد شده ولی پس از آن دییر شاهد ایجاد  91سال  آخرین فروچاله استان همدان

مورد مربوط به دشت کبودراهزگ و روستاهای  93وی با اشاره به ایزکه بیشترین تتداد ایجاد فروچاله با  .ای در همدان نبودیمفروچاله

قهاوند و روستاهای -فروچاله استان همدان نی  در دشت رزن 99ست  تصریح کرد: مابقی کِردآباد  نوآباد  بابان  آق تپه و خان آباد بوده ا

ای استان همدان بیشترین نمو فروچاله را مربوط به نوآباد شهرستان سرپرست شرکت آب مزلقه .این مزلقه ایجاد شده است

تاکزون شاهد بروز  91موزه مفاظت دییر از سال متر نمو انالص کرد و گفت: خوشب تانه با اقدامات مزاسب در  66کبودراهزگ با 

 .فروچاله در سلح استان همدان نبودیم

وی تصریح کرد: وضتیت بحرانی مزابع آب زیرزمیزی در مال ماضر بانث تشدید افت سلح آب زیرزمیزی و کسری مجم م  ن 

برداری قرار گرفته و ممزونیت توسته بهرهمحدوده ملالتاتی در وضتیت  661محدوده از  366ای که مدود ها شده به گونهدشت

ستوده نزوان کرد: کاهش مزابع آب زیرزمیزی خصوصاً در دهه .میییارد مترمکتب کسری م  ن مواجه شده است 1سالیانه با مدود 

ز ذخایر میییارد مترمکتب اضافه برداشت ا 969اخیر مستمراً ادامه داشته به طوری که در طول دوره آماری بیست سال اخیر با 

های اساسی شرکت آب وی اظهار کرد: اجرای طرم امیا و تتادل ب شی یکی از برنامه .ایماستراتژیك آب زیرزمیزی مواجه بوده

 .ای همدان بوده که این امر سبب جیوگیری از ایجاد فروچاله جدید در سلح استان همدان شده استمزلقه

  ادامه خبر  لیزك خبر

 آب زیرزمیزی موضوع 

 آب ایران شبکه خبری مزبع 

 61/61/9316 تاریخ خبر 

 

 بررسی اثر ب شی باروری ابرها در می ان بارندگی استان ی د جیسه هم اندیشی
ای در شرکت آب مزلقه تحقیقات و ملالتات باروری ابرها کارشزاسان مرک  میی ای واندیشی کارشزاسان شرکت آب مزلقه جیسه هم

لی   مسائل زیست محی(13-12اروری ابرها در سال آبی )موضوناتی از جمیه: مجم آب استحصالی ماصل از نمییات ب .شد برگ ار ی د

 .مورد بحث و بررسی قرار گرفت ای مدرن و ارزیابی آنهاز اجرای نمییات باروری ابرها  روش

باروری ابرها در  های اجرا و ارزیابی پروژهدر مورد محدودیت مدیر گروه ملالتات و ارزیابی مرک  میی تحقیقات و ملالتات باروری ابرها

 466مزاسب باروری با بارش بیش از  محدود بودن مزلقه استان ی د گفت: کم بودن فرصتهای مزاسب باروری به دلیل شرایط اقییمی 

 .ها می باشداز جمیه این محدودیت میییمتر   ندص ممایت مسئولین ذیربط

در زمیزه تتیین دقیو مزاطو تحت تأثیر از باروری ابرها و ارزیابی روزانه  های بدست آمده: با توجه به پیشرفتپیشزهاد نمود وی

دوره اجرای نمییات باروری در مزاطو مرک ی ایران از  96یشرفته آماری و با توجه به نمییات به کمك مدلهای نددی و نی  روشهای پ

جمیه استان ی د  نسبت به ارزیابی مجدد نمییات انجاص شده بر روی استان ی د به روش آماری یا روش مدلهای نددی و در صورت 

ادامه داد : با انجاص این  رک  میی تحقیقات و ملالتات باروری ابرهامدیر گروه ملالتات و ارزیابی م .تأمین انتبار  هر دو روش اقداص گردد

باروری ابرها در ارتفانات استان ی د تتیین شده که به استزاد آن در صورت جوابیویی به باروری ابرها می توان بدون  امر  پتانسیل تأثیر

 .انجاص ارزیابی هرساله  نسبت به اجرای آنها اقداص نمود

 

http://www.wnn.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=29513&mode=thread&order=0&thold=0


             
            مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب   

5 
   

 

6931آذر  | بیست و چهار شماره |محیط زیست  بولتن آب و  
 

 ادامه خبر لیزك خبر
 بارورسازی ابرها موضوع 

 شبکه خبری آب ایران مزبع 

 61/61/9316 تاریخ خبر 
  
 

 استاندار فارس: طرم خط دوص انتقال آب از سد درودزن به شیراز  بسیارمیاتی است
مهزدس  .استاندار فارس گفت: خط انتقال آب از سد درودزن به شیراز  پروژه ای ب رگ و میاتی برای کالنشهر شیراز محسوب می شود

بر اهمیت بهره برداری اسمانیل تبادار در بازدید از روند اجرای پروژه تصفیه خانه و خط دوص انتقال آب از سد درودزن به شیراز با تاکید 

میییون نفری  4هر ی ب رگ و میاتی برای کالنشاب از سد درودزن به شیراز   پروژهتر از این پروژه  اف ود: خط انتقال آهر چه سریع

تبادار با  مهزدس .شود که در صورت انجاص نشدن آن شاهد ایجاد مشکالت متتددی در موزه آبرسانی خواهیم بودراز محسوب میشی

-ها پس از اتماص و بهرهدارند  خاطر نشان کرد: این پروژههای آبرسانی اهمیت و جاییاه میاتی در نمران و آبادانی اشاره به ایزکه پروژه

های شیراز و ه مسئوالن ذیربط از جمیه شهرداریاستاندار فارس با تاکید بر ایزکه هم .ی را به ارمغان می آورندبرداری میات و زندگ

ی ادامه روند ای فارس در راستاهمکاری ماانفی با شرکت آب مزلقه صدرا  فرمانداران سپیدان و شیراز  باید تالش  همت  همدلی و

مکاری و پیییری همه نمایزدگان شیراز در مجیس برای اختصاص بودجه و تامین سایر انتبارات کار گیرند  خواهان هاجرای این پروژه ب

سئوالن آبفای شیراز خواست وی ضمن تاکید بر تالش جدی برای اتماص پروژه در زمان تتیین شده از م .مورد نیاز این پروژه مهم شد

ه اتماص این پروژه و بدون پایان یافتن آن انجاص داده و برای هر شرایلی راهکار ری ی تامین آب شیراز در تابستان آیزده را با دو نیابرنامه

نمایزده نالی دولت در استان فارس در پایان با اشاره به ایزکه قرارگاه خاتم االنبیا به نزوان  .و نقشه راه مزاسبی طرامی و تدوین کززد

های کشور است  ابراز امیدواری کرد با همکاری دستیاه رسازترین مجمونهخوب و یکی از کا پیمانکار این پروژه دارای امکانات بسیار

ای فارس گفت قرار داد مدیر نامل آب مزلقه ممیدرضا دهقانی .های اجرایی و مجری پروژه نواقص امتمالی نی  بانث توقف کار نشود

و موسسه  است. پیمانکاران آن قرارگاه خاتم االنبیامزتقد شده  9316اجرای پروژه خط دوص آبرسانی به شیراز از سد درودزن از سال 

درصد پیشرفت مالی  63درصد پیشرفت فی یکی و  69نیرو گستر هستزد. پروژه خط دوص انتقال آب سد درودزن به شیراز تا کزون 

مکتب بر ثانیه تامین متر  3کییومتر است که آب آشامیدنی شیراز را به می ان  77طول خلوط این پروژه  وی اشاره کرد .داشته است

یك رشته تونل به طول  مترمکتب  66666م  ن جمتا با مجم  3همچزین در این پروژه امداث یك ایستیاه پمپاژ و  خواهد کرد 

  .باشدتوسط ب ش خصوصی در مال اجرا می (BOT) متر مکتب بر ثانیه نی  به صورت 3متر و یك تصفیه خانه به ظرفیت  2966

میییارد ریال طی امسال وسال آیزده به 4666میییاردریال صرف این طرم شده وچزانچه مبیغ4666ردتاکزون مبیغ دهقانی خاطرنشان ک

 .رسدی میبرداربه بهره17و بییرد این طرم درسال پروژه تتی

  ادامه خبر  لیزك خبر

 مدیریت آب موضوع 

 خبری آب ایران شبکه مزبع 

 93/61/16تاریخ خبر       

 بازگشت به فهرست

 

 

http://www.wnn.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=27948&mode=thread&order=0&thold=0
http://www.wnn.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=27948&mode=thread&order=0&thold=0
http://www.wnn.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=29633&mode=thread&order=0&thold=0
http://www.wnn.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=29633&mode=thread&order=0&thold=0
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اخبار کوتاه داخلیمهم ترین   
 (6039 آذر 3) هفتاد درصدی دارند های برقی اضافه برداشتچاه

های قبزل در دسزتور کزار    های کشاورزی از سالنصب کزتور بر روی چاهرو گغت: مهزدس ممید رممانی رئیس گروه مفاظت از مزابع آب وزارت نی

هزا از مززابع آب   ل ایزکه هفتاد درصد اضافه برداشتشد اما بدلیمی بر روی چاههای کشاورزی نصب میوزارت نیرو قرار داشته و در ابتدا کزتور مج

. رممانی با اشاره مورد استفاده قرار گرفت   ساخته وب و برق طرامیهای هوشمزد آکزتور 83 باشد لذا از سالهای برقدار میهزیرزمیزی توسط چا

کزتور هوشمزد آب و برق مجمی در سال  مزجر به ساخت شدن و باال بودن ه یزه نیهداری آنها  نیاز به کالیبره: به مشکالت ایزیونه کزتورها اف ود

زیاد نداشته نالوه بر آن امکان قلع جریان و دقت زیر پزج  و ه یزه نیهداری الیبره کردن  مشکالت ککه نالوه بر م یت کزتورهای قبیی گردید 91

  ت.کشاورزی  شرب  صزتتی و خدماتی اسهای پروانه دار هداشته و در مال ماضر بهترین گ یزه برای نصب بر روی چا درصدی را

 (6039 آذر 5) ای هرمزگاناستان هرمزگان در شرکت آب منطقه هایتهیه اطلس یکپارچه رودخانه

هزای  پزروژه ای و نی  کییه ملالتات و نونی ساماندهی اطالنات شزاسزامه توان بهرا میهرم گان  های استانانداز تهیه بانك اطالنات رودخانهچشم 

سزازی  غززی    41666های استان با مقیاس کپارچه تدقیو هزدسی نقشه رودخانههدف از تهیه اطیس ی .مرتبط با مهزدسی رودخانه به مساب آورد

ها بیان شد که توسط شرکت یاه داده مکانی و توصیفی رودخانهطرامی و ایجاد پای  طالنات موجودها بر اساس ااطالنات توصیفی مرتبط به رودخانه

 .مشاور زمین نیار در دست تهیه است

 (6039 آذر 7) های همکاری ایران و اتحادیه اروپا برگزار شدزمینهجلسه بررسی 

مززابع آب ایزران و مهززدس     های همکاری ایران و اتحادیه اروپا با ماور مهزدس ماا رسزولیها مزدیرنامل شزرکت مزدیریت    جیسه بررسی فرصت

در  .المیل وزارت نیرو در محل وزارت نیرو برگز ار شزد  قائم مقاص امور بینرافراز مشاور ری ی کالن آب و آبفا و دکتر سنیا مدیرکل دفتر برنامهابراهیم

هزای زیرزمیززی و آمزوزش  مقزرر گردیزد      های آبری   امیا و تتادل ب شی آبهای موضهها در ب شن جیسه ضمن بررسی موضونات همکاریدرای

نظر  طرفین در خصوص نحوه استفاده از تجزارب اتحادیزه اروپزا بزه      های موردرگ ار و ضمن انت اب پروژهجیسات کارشزاسی الزص درآیزده ن دیك ب

ها بزا ممایزت مزالی اتحادیزه     ها و پروژهمشترک در یك بازه زمانی مش ص طرمتوافو نهایی برسزد. همچزین مقرر شد با انت اب یك تیم راهبری 

زیست اتحادیه اروپا  آمادگی کامل خود را بزرای هزر نزوع    زه محیطهای دوجانبه در زمیگذاری و همکاریاجرایی گردند. مدیرکل دفتر سیاستاروپا 

 .ممایت از طرم های وزارت نیرو در ب ش آب و آبفا انالص نمود

 (6039 آذر 00) میلیارد ریال 511ی در مازندران با سرمایه گذاری سد الستیک 5اجرای 

-سد الستیکی بزا سزرمایه   1رکت گفت: ای مازندران: آقای مهزدس سید جمال موسوی متاون طرم و توسته شبه گ ارش روابط نمومی آب مزلقه

 1وی با بیان ایزکه تا کزون برای اجرای این  .رود در دست اجراستمیییارد ریال در شهرهای فرم آباد  الریم  پازوار  فریدونکزار و سرخ  166گذاری 

گذاری شده است گفت: امیدواریم با اختصاص باقیمانده انتبار مورد نیاز طی دو سزال آیززده نمییزات    میییارد ریال سرمایه 916کی مبیغ سد الستی

-مدرصد و سدهای فر 27درصد  پیشرفت سدهای الریم و پازوار را  11را موسوی روند پیشرفت سد ولیکرود  .اجرایی این سدها را به اتماص برسانیم

ای مازندران با اشاره به نقش سزدهای السزتیکی در تزامین    متاون طرم و توسته آب مزلقه .درصد انالص کرد 99و  36آباد و سرخ رود را به ترتیب 

ب های برگشتی در تزظزیم آ این سدها نالوه بر استفاده از آبو اف ود:  هکتار انالص کرد 3166آب زرانی  اراضی تحت پوشش این سدها را مجمونا 

 .کززدمورد نیاز نقش مهمی را ایفا می
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 (6039 آذر 03) توسعه منابع آب و نیروی ایران در انجمن مدیریت سبز ایراندریافت نشان عضویت حقوقی شرکت 

موفو به دریافت نشان ناویت مقزوقی در انجمزن مزدیریت سزب      ‹‹ مفظ چشمه بل››شرکت توسته مزابع آب و نیروی ایران به دلیل اجرای طرم 

است که در اتاق بازرگانی و صزایع و متادن ایران به ثبت رسیده  (NGO) انجمن مدیریت سب  ایران تشکیی غیردولتی و غیرانتفانی .ایران گردید

ها )تولیدی  خدماتی و نمومی( متمرک  است و بر گسترش دانش و فرهزگ مدیریت سب  که به متزی همیرایزی  است و دامزه فتالیت آن بر سازمان

ر راستای دستیابی به این امر اقزداماتی از قبیزل تولیزد دانزش در     ها است تمرک  دارد. دمحیلی سازمانهای اقتصادی  اجتمانی و زیستمسئولیت

المییی و میی  تربیت کارشزاسان مت صص و ارزیابان مدیریت هایی در سلح بینهای روز در این موزه  برگ اری همایشقالب تدوین و ترجمه کتاب

 .دهدو برگ اری جای ه مدیریت سب  ایران انجاص میالمییی  ماور در محافل نیمی سب   ارتباط با نهادهای متتبر داخیی و بین

 (6039 آذر 04) های آبیاری نوین و اعالم میزان تسهیالت پرداختی دولتآموزش شیوه

های آبیاری تحزت فشزار و   الن شهرستان نالوه بر آموزش شیوهای خراسان جزوبی  در این کارگاه مسئوروابط نمومی شرکت آب مزلقهگ ارش به 

  از تسزهیالت ویزژه دولزت بزرای تشزویو      بیان فواید نصزب کزتورهزای هوشزمزد    یت استفاده از این روشها ومضمن بیان اه کم فشار به کشاورزان

ای شهرستان و پیییری مشکالت مجتمع اطیس شوسزف  های مجتمع گی انهوش آبیاری کم فشار  واگذاری زمیناستفاده از رکشاورزان در راستای 

 .خبر دادند

 (6039 آذر 08) متر مربع از اراضی بستر و حریم رودخانه های خراسان جنوبی هزار 057آزاد سازی 

از اراضی بستر و مزریم  ه ار متر مربع  917ای خراسان جزوبی گفت: از ابتدای سال جاری تا کزون اظت و بهره برداری شرکت آب مزلقهمتاون مف

خوسف و سزرایان رخ   های بیرجزد های شهرستانبیشتر این تصرفات در رودخانهزکه با بیان ای "ستید سروری" .های استان رفع تصرف شدرودخانه

هزا کزه بزه صزورت     ف اراضی بستر و مریم ایزن رودخانزه  های بتمل آمده  تصرم شکایت در مراجع قاایی و پیییریداده است  اظهار داشت: با طر

ست  شزاسایی و پس از طی روال قانونی و اخذ امکزاص قازایی بازگشزایی      میك کشاورزی و انحراف جریان سیالب انجاص شده اایجاد بزا خاکری ی 

 .شد

 (6039 آذر 08) وازدهمای خراسان شمالی در دولت درصد اعتبارات مصوب شرکت آب منطقهد 62تخصیص 

های مدیریت مززابع آب  گفت: برای اجرای طرم "تبی برغمدیمج"ای خراسان شمالی  مهزدسدیریت روابط نمومی شرکت آب مزلقهبه گ ارش م

 467میییزارد و   393روز اخیر  مبیزغ   966میییون ریال انتبار از مزابع م تیف مصوب شده که طی  647میییارد و  649بیش از  16استان در سال 

روز اخیزر   966شرکت طزی   ای اینهای تمیك دارایی سرمایهنامهن از ابالغ و مبادله تماص موافقتوی همچزی .میییون ریال آن ت صیص یافته است

طرم ذکر کرد  33او طرمهای نیمه تماص مدیریت مزابع آب استان را  .خبر داد و گفت: سه طرم جدید نی  برای اجرا در این مدت تتریف شده است

پس از سه سال توقف  بازنیری شد و در دولت دوازدهم مجددا تامین انتبار شزده   "انتقال آب به شهرک صزتتی اسفراین"و اف ود: طرم نیمه تماص 

ع سزد گیمززدره   وی به تداوص روند اجرایی و تکمییی سه سد گیمزدره  غالمان و ق لداش در دولت دوازده اشاره کرد و گفت: تاکزون در مجمو .است

 .انددرصد پیشرفت فی یکی داشته 19ان درصد و سد غالم 19درصد  سد ق لداشت  19

 (6039 آذر 09) میلیمتر رسید 41های استان همدان به متوسط بارش

تاکزون  16ز 17اظهار کرد: از ابتدای سال آبی ای سرپرست شرکت آب مزلقه  ای همدان  مزصور ستودهگ ارش روابط نمومی شرکت آب مزلقهبه 

 وی با اشاره به ایزکه  .ها بهبود نیافته استمتر بارش برف و باران در سلح استان رخ داده که هزوز وضتیت ذخایر آبی همدان با این بارشمییی 26
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های امسال نسبت بزه مزدت مشزابه    متر بوده است  اف ود: بارشمییی 91متر و متوسط بیزدمدت مییی 26بارش استان در مدت مشابه سال گذشته 

 .درصد کاهش داشته است 13درصد و در مقایسه با متوسط بیزدمدت 93سال گذشته 

 (6039 آذر 21) آبیاری منطقه اخت سد دالکی، تکمیل کننده بستهس

 با نزوان کردن شبکهرجایی  .ای بوشهر در ماشیه بازدید از سد دالکی به بیان روند پیشرفت این پروژه پرداختمدیرنامل شرکت سهامی آب مزلقه

: وسزتت ایزن شزبکه    گفزت اند های آن به کانال بتزی تبدیل شدهه های آبیاری کشور که غالب کانالهای شبکالکی به نزوان یکی از محدود شبکهد

الت ندیزده  ای بوشهر خاطرنشان کرد: یکزی از مشزک  مدیرنامل شرکت سهامی آب مزلقه .باشد و تمامی اراضی آن ن یستان استهکتار می 9266

استفاده به دریا  در فصزل  مردص این مزلقه کمبود آب رودخانه دالکی در فصل آبیاری و گرص سال و از آن سو هدررفت و ت ییه مجم زیاد آب بدون 

باشزد  انحرافی می های انتقال و سدهای آبیاری  کانالتواند این بسته که شامل شبکهوی اف ود: ساخت سد دالکی می .باشدها و زمستان میبارندگی

 .را کامل کزد

 (6039 آذر 21) همایش مدیریت فصلی منابع آب در مناطق خشک و نیمه خشک در اهواز برگزار شد

های جامع مزابع آب سازمان آب و برق خوزستان گفزت: مقولزه کمبزود آب در مززاطو خشزك و نیمزه خشزك مانززد         و طرممتاون ملالتات پایه 

بزه گز ارش شزبکه خبزری سزازمان آب و بزرق        .های م تیف مصارف آبزی و کشزاورزی اسزت   از فاکتورهای محدودکززده در ب ش خوزستان  یکی

ه با مازور اسزاتید برجسزته    یش مدیریت فصیی مزابع آب در مزاطو خشك و نیمه خشك کآذرماه در هما 91 "هوشزگ مسونی زاده"خوزستان  

 246 های جوی بزه میز ان  مییی متر و ری ش 4666نه بیش از های متتبر کشور آلمان در اهواز برگ ار شد  با اشاره به تب یر متوسط ساالدانشیاه

وی افز ود: پزراکزش    .تواند جوابیوی جبران تب یزر باشزد  کاهش داشته  بزابراین نمیدرصد  16های اخیر ن رقم در سالمییی متر در سال گفت: ای

ای روی محصزوالت  و به همین نیت تاثیر قابل مالمظزه های کشاورزی به درستی آبیاری نشده ی در استان نی  موجب شده تا زمیننامزاسب بارندگ

 م تیف کشاورزی را شاهد نباشیم

 (6039 آذر 26) بررسی وضعیت کیفیت و کمیت آب شرب استان کرمان

تان ماضر تأمین آب شرب اسز : در مال گفتت فتیی تأمین و توزیع آب استان  توضیحاتی در خصوص وضتی با بیان کرمان ایمدیرنامل آب مزلقه

ه ار میییارد تومزان ه یززه دارد. وی گفزت: بزا توجزه بزه        2تا  3گیرد و طرمهای پیش روی تأمین آب شرب بین اغیب از آب زیرزمیزی صورت می

ادارات و  ه یزه سزیین تأمین آب شرب  بایستی نهایت تالش در خصزوص تهیزه و تزأمین آب بزا کیفیزت صزورت پزذیرد و در ایزن راسزتا تمزامی          

 .های آب شرب استان به وزارت نیرو مزتکس گرددر این خصوص تهیه نمایزد و واقتیتسازمانهای مرتبط با آب شرب  گ ارش جامتی را د

 (6039 آذر 27) ها اولویت داردده از ظرفیت بخش خصوصی در پیشبرد برنامهاستفا

بزه   .ای  برگ ار شدنامه ششم توسته در شرکت آب مزلقهنشست اناای کارگروه آب و کشاورزی استان کهیییویه و بویراممد در خصوص تدوین بر

ای کهیییویزه و  ودی مهر  مدیرنامل شرکت آب مزلقهجیسه  مهزدس داای کهیییویه و بویراممد  در این گ ارش روابط نمومی شرکت آب مزلقه

رویه و غیر اصولی که از روستاهای اسزتان بزه شزهر    نب را در نظر داشت  به مهاجرت بیها  همه جواری یا تاکید بر ایزکه باید در برنامهبویراممد  ب

امه  فرصت مزاسبی است که با تدوین برنامه همه جانبه بتوان هم وضتیتی را کزه  یاسوا رخ داده و همچزان ادامه دارد  اشاره کرد و گفت: زمان برن

ربوط بانث ایجاد تزش آبی در این شهرها شده بهبود را ب شید و هم از بروز اتفاقات مشابه  پیشییری کرد و همه جوانب را جهت تسهیل در امور م

 .یجاد تتادل بین مزابع و مصارف را رقم زدبه ب ش آب و فراهم نمودن بستر برای فتاالن ب ش خصوصی و ا
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 (6039 آذر 29)  اختصاص جشنواره نوجوان به موضوع نجات آب

: با همکاری شرکت ای خراسان رضوی  در ماشیه بازدید از برگ اری جشزواره خوارزمی نوجوان گفتمزلقهتات پایه مزابع آب شرکت آب مدیر ملال

مقلع متوسزله اول   آموزدانش 91666ای و اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی  محوریت جشزواره خوارزمی با مشارکت بیش از آب مزلقه

 .موضوع نجات آب اختصاص یافتاموزش و پرورش مشهد در سال جاری  2در نامیه 
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 م ایای کشاورزی شهری

کزرده  زیزادی  رشزد   ی اخیزر هزا در طول سالهای سب  باصهم بصورت فاای سب  سلح شهر و هم بصورت پشت پدیده کشاورزی شهری

زیسزتی  در سلح جهانی نشان داد اثرات محزیط  اتمحدود و محیی باشزد  نتایج ملالتها روشرسد م ایای این درمالیکه بزظر می است.

  قابل توجهی دارند.

 
 

در مال ماضر تیمی از دانشیاه ایالتی آری ونا و شرکت گوگل ارزش کشاورزی شهری را ارزیابی کرده و م ایای آن را در سلح جهانی 

 بدست آورده است.

برای اولین بار است که فواید کشاورزی "گوید: ری ی شهری و نویسزده ارشد این مقاله مینیوص زمین و برنامهمتی جورجسکو استادیار 

مواد غذایی  کاهش ه اران تن نیتروژن   ها تنشهری کمی شده است. برآورد ما از خدمات محیط زیستی این روش امکان تولید میییون

های کشاورزی رژی و جیوگیری از میییاردها متر مکتب رواناب ناشی از طوفان از زمینجویی در میییاردها کییو وات سانت انصرفه

  دهد.مزاطو شهری را نشان می

 Google Earthرا در موتزور   (FAOهای سازمان غذا و کشزاورزی ) های جمتیت جهان  هواشزاسی  شرایط زمین و دادهمحققان داده

خود برسزد. در مجموع محققان ارزش ساالنه خدمات محیط زیستی ارائه شده توسط پوشش نی تج یه و تحییل کردند تا به مقیاس جها

میییون تن مواد غزذایی  صزرفه    996تا  966که شامل تولید سالیانه  اندمیییارد دالر ت مین زده 33گیاهی موجود در مزاطو شهری را 

تزن   976666تزا   966666موجود بر روی سقف(  به داص انداختن بزدی خاک میییارد کییو وات سانت انرژی )اثر نایو 91تا  92جویی 

 میییارد متر مکتب در سال رواناب ناشی از طوفان است. 17تا  21نیتروژن و جیوگیری از 

    
   ادامه خبر                لیزك خبر

   فاای سب  موضوع 

   https://www.sciencedaily.com مزبع 

   2018/01/10 خبر تاریخ 

 بازگشت به فهرست
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 ترمیم الیه ازون تا پایان قرن بیست و یکم
زیست هستزد  اخبار بد موزه محیطها سوزی جزیلها و آتشهای قلبی  خشك شدن دریاچههای صزتتی  آب شدن یخاف ایش آالیزده

توانزد از نامیدی ما نسبت به آیزده کره زمین بکاهزد. ترمیم الیه ازن یکزی از  شزویم. در این میان اخبار خوب میها را میکه هر روز آن

 .اخبار خوب محیط زیستی این روزهاست

 ی ناسزا در مزدار زمزین نشزان    «اورا»های ارسال شده از سوی ماهواره داده

ن در نامیه قلب جزوب در دوره زمسزتان در سزال   ودهد نقصان الیه ازمی

)اوایل ژوئیه تا اواسط سپتامبر( نسزبت بزه دوره مشزابه آن در سزال      4696

 .درصد کاهش داشته است 46مدود  4661

المییی بزرای  کارشزاسان بر این باورند که این اتفاق نتیجه یك همکاری بین

میالدی اسزت.   96از اواخر دهه  (CFCs) هانکیروفیوئوروکرب کاهش مصرف

روند و سزبب  ها و سایر محصوالت شیمیایی بکار میها  ماللکززدهها  خزكها ترکیبات شیمیایی هستزد که در اسپریکیروفیوئوروکربن

 .شوندن میوهای ازشکستن مولکول

ن در جو زمین  ب صزوص در نزوامی قلزب    وپدیده از قلر الیه از میالدی آغاز شد. با وقوع این 76ن از اواخر دهه وپدیده کاهش الیه از

میالدی پی به وجود این پدیده بردند و درصدد یافتن راهزی بزرای    96های دهه شمال و جزوب  کم شد. دانشمزدان نیوص جوی در نیمه

 .کاهش آن شدند

شده تا بزا   هایی است که در آن کوشیدهمیه دستورالتملدر شهر مونترآل کانادا به امااء رسید از ج 9197پروتکل مونترآل که در سال  

ن  از آسیب بیشتر به آن کاسته و درصورت امکزان  وزنزده به الیه ازها برای کاهش استفاده از مواد شیمیایی آسیباف ایش فشار به دولت

در هزر مولکزول آن سزه اتزم اکسزیژن      های )ترکیبات چزدشکیی( اکسیژن است کزه  ن یکی از آلوتروپواز .وضتیت آن را بهبود ب شزد

 .تواند با نزاصر م تیف ترکیب شودشرکت دارد. ازن گازی ناپایدار و با اکسیدکززدگی بسیار باالست که می

ن در اطراف کره زمین میزات را در ایزن نازو مزظومزه شمسزی ممکزن کزرده اسزت چزرا کزه ایزن الیزه از ورود امزواا              ووجود الیه از

قرار گزرفتن در متزرپ پرتوهزای     .آوردمی نمل به جیوگیری شود می عساط خورشید از که فرابزفش پرتو نزدالکترومغزاطیسی مار ما

 .در انسان شود مالنوما تواند سبب بروز برخی از انواع سرطان پوست از جمیهفرابزفش می

هزا بزه پروتکزل مزونترآل بزرای      تمامی دولت بسیار مهم است که"گوید: دکتر سوزان استراهان  دانشمزد نیوص جوی ناسا در این باره می

 4696تزا   4666هزای  امیدواریم بازیابی و ترمیم الیه ازن بزین سزال  "وی در ادامه اف ود:  .ها پابزد باشزدکاهش مصرف کیروفیوئوروکربن

 ".میالدی به وقوع پیوندد

های بانك جهزانی بزرای اسزت راا    توقف کمكاست وای زهای گی انهاکه هدف آن کاهش می ان تولید گ توافو پاریس هایی چونبرنامه

 .های محیط زیستی کمك کززدتواند به مل بحراناز جمیه راهکارهایی هستزد که می نفت و گاز

  ادامه خبر لیزك خبر

 محیط زیست موضوع 

 http://www.euronews.com مزبع 
 2018/01/10 تاریخ خبر 

 بازگشت به فهرست

 

http://www.euronews.com/2018/01/05/ozone-layer-recovering-thanks-to-chemical-ban-nasa-confirms
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 کززدهای فسییی دییر هوا را آلوده نمیسوخت

ایی شزدند کزه بزا    هز انشیاه اوهایو موفو به توسزته روش محققان د

هزای زیسزتی را   تزوده های فسییی و توان سوختاستفاده از آن می

ترین گاز آالیززده هزوا یتززی کزربن دی اکسزید       بدون انتشار مهم

 تبدیل به برق کرد.

&  The Journal Energy»هایی که در نشزریه  محققان در مقاله

Environmental Science »ر کردنززد  بززا اسززتفاده از   مزتشزز

را بزه محصزوالت بزا     (Shale) شزییی  ای نوین  گازهزای تکزولوژی

کززد در مالی که طی آن ی چون متانول و گازوئیل تبدیل میشارز

شود بیکه مقداری اص دی اکسید کربن تولیدی مصرف مینه تزها تم

 کزد.ید کربن اضافی از هوا نی  جذب میدی اکس

ص کردنزد کزه تزوان    این تکزولوژی برای استفاده زغال سزگ و زیست توده نی  بسیار مزاسب است. محققان دانشزیاه اوهزایو اخیزرا انزال    

های فسییی به برق زودی این مواد قابییت تبدیل سوختاف ایش طول نمر ذرات نوین استفاده شده برای انجاص این واکزش را دارند و به 

های فسییی آسیبی به محزیط زیسزت   این بدان متزی است که دییر سوخت طی مدت زمان طوالنی و مقرون به صرفه را خواهزد داشت.

 رساند.ن واهزد 

درصزد   16را تزا  « Syngas»همچزین این دانشمزدان با استفاده از تکزولوژی خود موفو شدند ه یزه تولید سزوخت گزاز مصززونی یزا     

 کاهش دهزد.

بزه رآکتورهزا    (  ذرات اکسیدشده فی ی در فشار بسیار باالChemical Loopingدر این تکزولوژی که به چرخه شیمیایی متروف است )

 برد.سوخت به اکسیژن هوا را از بین میشود. وجود این ذرات نیاز ای فسییی یا زیست توده  اضافه میهدن سوختهزیاص سوزان

هزای نزو نظیزر خورشزید و بزاد بزه صزورت        این تکزولوژی تا زمانی که انرژی به گفته محققان توسته دهزده تکزولوژی چرخه شیمیایی 

 شوند  گ یزه ایده آل تولید برق در آیزده خواهد بود.گسترده و جهانی مقرون به صرفه و اقتصادی 

سال قبل توسط همزین تزیم تحقیقزاتی     1شایان ذکر است که تکزولوژی چرخه شیمیایی در فرایزد سوختن زغال سزگ برای اولین بار 

هزا در  سزتفاده گسزترده آن  اکسزید فیز ی و ا   سال دانشمزدان به دنبال اف ایش طول نمر ذرات 1مورد استفاده قرار گرفت. در طول این 

توان نقله نلف تحقیقات چرخه شیمیایی به شمار آورد زیرا کزه  دانشمزدان دانشیاه اوهایو را می ها بودند. دستاورد اخیرتمامی سوخت

سزتفاده  های مزورد ا کل اف ایش یافته  بیکه بازه سوختسی 3666سیکل به  966نه تزها طول نمر ذرات اکسید فی ی مورد استفاده را از 

 تر شده است.ونی بسیار ارزان و مقرون به صرفههایی نظیر گاز مصزتر و تولید سوختی  بسیار گستردهدر آن ن

 
 ادامه خبر لیزك خبر
 های پاکانرژی موضوع 

 https://www.sciencedaily.com مزبع 
 2018/01/02 تاریخ خبر 

 بازگشت به فهرست
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 خارجیمهم ترین اخبار کوتاه 

Vertical Forest buildings coming to China 

China has pollution problems, and one Italian architect could have some answers. The Chinese city 

of Nanjing is getting a Vertical Forest, a set of two buildings stylised with around 1,100 trees and a 

combination of over 2,500 shrubs and plants. The Nanjing Towers will absorb enough carbon 

dioxide to make around 60 kilograms of oxygen every day, an official press release claimed. At the 

time of writing, Nanjing has an air-quality index of 167, which categorises it as "unhealthy." The 

towers will stand at 107 and 199 metres tall. The shorter tower will house a hotel, while the taller 

one will be home to a museum, offices and an architecture school. It'll be the third city to get a 

Vertical Forest, following ones built in Milan, Italy and Lausanne, Switzerland. 

 های عمودی در دل شهرهای چینجنگل

یك   یکی از مشکالت ب رگ در چین آلودگی هواست و به همین دلیل

درهمین راستا قرار  راه میی برای رفع آن ارایه کرده است. ایتالیایی متمار

های نمودی ساخته شود. درمقیقت است در شهر نانجیانگ چین جزیل

 4166درخت و  9966های نمودی نانجیانگ دو ساختمان با مدود جزیل

های جزییی براساس بیانیه رسمی  برا بوته و گیاه هستزد.

کییوگرص  66 روزانه تولید و کربن اکسید دی جذب قابییت  نانجیانگ

وامد است که  967 شهر این آلودگی شاخص ماضر مال در اکسیژن دارند. 

 911و  967های سب  با ارتفاع این ساختمان قراردارد.« ناسالم»در رده 

متماری را در   ك دانشکدهشوند. ساختمان با ارتفاع کمتر یك هتل است و ساختمان بیزدتر نی  موزه  دفاتر اداری و یمتری ساخته می

شود. قبل از آن های نمودی در آن ساخته میبه این ترتیب نانجیانگ سومین شهر دنیا است که جزیل خود جای خواهد داد.

 هایی در میالن ایتالیا و لوزان در سوییس ساخته شده است.نمونه

 
Expanding solar energy without encroaching on farmland and conservation areas 

As the world tries to combat climate change, sustainable forms of energy are on the rise. Solar 

energy is of particular interest, but arrays of photovoltaic panels take up a lot of space and can 

compete for prime food-producing land. Now researchers have found plenty of places to install solar 

devices without taking up arable land, while generating enough power to help regions meet their 

energy goals. The researchers evaluated four alternative types of installation sites .The sites are 

those in which solar panels were installed on rooftops and building walls in the region's cities; lands 

that are too salty for crops; contaminated lands such as brownfields and superfund sites; and water 

reservoirs. 

 های زراعی و مناطق حفاظت شده اندازی کردن به زمینبدون دست های خورشیدیپنلتوسعه 

های انرژی انرژی در مال اف ایش است. ایدارهای پمقابیه کزد  بکارگیری شکل تغییرات اقییمیکزد با جهان تالش می از آنجاییکه

های تولید گیرند و با زمینهای فتوولتائیك فاای بسیار زیادی را میای برخوردارند ولی چیدمان پزلخورشیدی از اهمیت ویژه

 ن دست اند که بدوهای خورشیدی پیدا کردههای جدیدی برای نصب پزلمحلدر مال ماضر محققان کزد. رقابت می محصوالت اصیی

 

https://www.cnet.com/news/pollution-fighting-vertical-forest-coming-to-china/
http://aqicn.org/city/nanjing/
https://www.sciencedaily.com/releases/2017/12/171219091322.htm
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ها برای نصب پزلکزد. محققان چهار محل جایی ین را تولید می م تیف های زرانی  انرژی کافی برای مزاطواندازی کردن به زمین

ورزی نیست  های شهری  م ارع شور که قابل استفاده برای کشاها و دیوار ساختمانباصها نبارتزد از: پشتاین محلارزیابی کردند. 

 م ازن آب.های شزاور بر روی استفاده از پزلو  و امکان کشاورزی را ندارد های آن آلوده استنیزممزاطقی که 
 

New data on soil lost due to water 

According to a new study, almost 36 billion 

tons of soil is lost every year due to water, 

and deforestation and other changes in land 

use make the problem worse. The study also 

offers ideas on how agriculture can change to 

become a part of the solution from being part 

of the problem. Human activity and changes 

in land use lead to increased soil loss, which 

in turn degrades nature's recycling system and 

diminishes land productivity, thus decreasing 

human wellbeing worldwide. 

 اطالعات جدید در مورد میزان خاک از دست رفته بر اثر زهکشی

به در هر سال سد ب رگ جهان(  416فته شده در وزن بتن بکارگر)به اندازه میییارد تن خاک  36ریبا بر اساس یك ملالته جدید  تق

زدایی و سایر تغییرات در کاربری زمین بانث تشدید شدن این مشکل رود و جزیلاز دست می )بیشتر بر اثر باران( آبزهکشی  نیت

های کشاورزی به جای ایزکه کشاورزی که بر اساس آن با تغییر در شیوهدهد هایی پیشزهاد میشود. همچزین این ملالته ایدهمی

های انسانی و تغییرات ایجاد شده در کاربری زمین بانث شود. فتالیتمیی برای رفع این مشکل تبدیل میب شی از مشکل باشد به راه

کاهش تولید محصوالت و در نتیجه کاهش  کزد و بانثرا م تل می شود درنتیجه چرخه بازیابی طبیتتاف ایش فرسایش خاک می

 شود.سالمت بشر در سراسر جهان می
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 نگاهی به وضعیت آب استان هرمزگان
در  باشد که در جزوب ایران واقع شده است. این استانمربع می کییومتر 76794استان هرم گان دارای مسامتی برابر با 

 4و  2126  1422های بیوچستان قرار دارد که به ترتیب مهران و رودخانه -سدیچ  کل-آبری  بزدرنباسهای ب شی از موضه

 ه ار نفر بوده است. 9776  9311دهزد. جمتیت این استان براساس سرشماری سال درصد استان هرم گان را تشکیل می

میییمتر بوده که نسبت به  461  9311-16طبو گ ارش شرکت مدیریت مزابع آب  بارش در استان هرم گان در سال آبی 

میییمتر  صفرماه این استان متادل  آبانتا پایان  9316-17داشته است. بارش سال آبی  اف ایشدرصد  27متوسط بیزد مدت 

 داشته است. کاهشدرصد  696بوده که نسبت به بارش بیزد مدت در زمان مشابه 

 
 هرم گانو متوسط بیزد مدت در استان  11-16  12-11  13-12  14-13  19-14های آبی بارش سال -9نمودار 

  9312-11بر اساس آخرین آماربرداری از مزابع آب زیرزمیزی این استان  می ان برداشت از آبهای زیرزمیزی در سال آبی 

 میییون مترمکتب در سال بوده است.  913422

 9312-11تتداد و می ان برداشت از مزابع آب زیرزمیزی استان هرم گان به تفکیك مزابع آنها  سال  -9جدول 

تب(ت ییه ساالنه )میییون مترمک تتداد نوع مزبع  درصد ت ییه 

 126 927232 631 چشمه )دهزه(

 429 34217 961 قزات )رشته(

نیمه نمیو )میقه(چاه نمیو و   49169 931421 9923 

 966 9134229 44761 مجموع )مزبع(

 شرکت مدیریت مزابع آب 

 

 

 

0

50

100

150

200

250

300

بیزد مدت 91-92 92-93 93-94 94-95 95-96



             
            مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب   

06 
   

 

6931آذر  | بیست و چهار شماره |محیط زیست  بولتن آب و  
 

 67  441  9664به ترتیب  16  می ان مصارف کشاورزی  شرب و صزتت با توجه به بیالن مزتهی به سال 4ملابو جدول 

های اطالنات مصارف بصورت تقریبی از آمار مصارف در دشتآمار و  -شرکت مدیریت مزابع آبمیییون مترمکتب بوده است )

 (. ی استان بدست آمده استمحدوده

 9314-13سال  هرم گانهای م تیف استان مصارف آب در ب ش  - 4جدول 

 کل مزابع آب زیرزمیزی مزابع آب سلحی 

 درصد میییون مترمکتب  درصد میییون مترمکتب  درصد میییون مترمکتب  نوع مصرف

 91 922427 91 941724 63 92121 کشاورزی

 93 44123 96 92122 33 7121 شرب

 4 4322 9 9429 2 9626 صزتت 

 966 961922 966 921122 966 434 جمع

  شرکت مدیریت مزابع آب

 

نمودار دهد. همانلور که در سال اخیر را نشان می 93های استان هرم گان طی   تغییرات مجم م ازن آب وان4نمودار 

سال اخیر  93طی ها نوسانات زیادی نداشته است. شود در کل تغییرات مجم روند کاهشی داشته و طی این سالمشاهده می

 ایم.میییون مترمکتب کاهش مجم م ازن را شاهد بوده 424924در مجموع 

 

  
 9313-12تا  9399-94های استان هرم گان از سال آبی تغییرات تجمتی مجم م ازن آب وان -4نمودار 
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های اخیر و با درنظر ری ی برای این استان با توجه به کاهش بارش طی سالبزابر گ ارش وزارت نیرو  مجم آب قابل برنامه

زیرزمیزی برای مصارف کشاورزی  شرب  صزتت و فاای زیست به تفکیك برداشت از مزابع آب سلحی و گرفتن سهم محیط

میییون مترمکتب خواهد بود. با توجه به جمتیت این استان براساس مرک  آمار ایران  969922و  391سب  به ترتیب مدود 

مترمکتب خواهد بود که طبو شاخص فالکن مارک  797میییون نفر بوده  سرانه آب مدود  9279که مدود  9311در سال 

 باشد آن مزلقه با کمبود آب مواجه است.  9666اگر سرانه کمتر از 

و  71929به تفکیك زرانی و باغی )بارور و غیربارور( به ترتیب  2931-11کشت آبی در این استان در سال آبی سلح زیر 

میییون تن و می ان تولید محصوالت باغی آبی  9262هکتار بوده است. می ان تولید محصوالت زرانی آبی در این سال  77997

 میییون تن بوده است. 626

-16باشد. کل مجم آب ورودی به سدها تا پایان سال آبی می 2به شرم جدول  هرم گانوضتیت م ازن سدهای استان 

 اف ایش داشته است.  14میییون مترمکتب بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل  329متادل  9311

 9311-16تا پایان سال آبی   -وضتیت م ازن سدهای استان هرم گان  - 2جدول 

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

-92 24 19 29 29 47 6329 99 24 7121 96726 شمیل ونیان  

-2 9421 7123 2 96929 961 میناب استقالل  19 33 424 42 73 

-96 99621 1721 963 1921 93127 جکین  977 499 499 92 96-  

-4 463 419 14 441 329 جمع  476 413 11629 16 6-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بازگشت به فهرست
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 خشکمنظور تامین آب در مناطق باستحصال آب باران دانش بومی  فرهنگ سنتی آب :
بودن می ان بارش گیاهان قادر به تامین نیازهای اولیه و ضروری خود برای در مزاطو خشك دنیا و باللبع کشور ما ایران  بدلیل کم

-باشزد. از آنجائیکه وقوع بارش در این مزاطو با توزیتی نامزاسب و خارا از دوره رشد و رویش گیاهان صورت میتولید محصول نمزی

کززده کشاورزی اقتصادی باشد. از سوی دییر ب ش زیادی از بارش به شکل رواناب و تب یر از دسترس د نامزل تازمینتوانزگیرد  نمی

شود. در این نوامی ب ش انظم بارندگی  به شکل طی مرامل رشد گیاهان مالمظه میخارا شده و در نتیجه دوران خشکی و کم آبزی 

شود و گردد  از دسترس خارا میبه باتالقی یا نمکی شدن اراضی میجزر که در نهایزت مزیا ذخایر گودالی جریانات سلحی  تب یر و 

ان اندک آب بارندگی سبب بروز شزود. از دست رفتن همین می ی وارد مزیهای آب زیرزمیزب ش اندکی از ن والت جوی به سفرهتزها 

شود. نالوه بر مسائل فرهزیی و اجتمانی موثر  اتالف آب و کاهش چشمییر تولیدات گیاهی می های شدید رطوبتی در گیاهانتزش

بدون کسب مزافتی جهت مصارف کشاورزی  دامداری و خانیی و نزدص وجزود مزدیریت صزحیح اراضزی در مجمزوع نوامل بسیار 

 .گذارندیش می ان فقر مزاطو خشك تاثیر میمهمی هستزد که در بروز پدیده بیابان ایی و اف ا

جزویی در مصزرف سزت ضزمن صزرفها مزظور نیل به اهداف توسته و کشاورزی پایدار در مزاطو خشك ازجمیزه ایزران  الزص از ایزرو به

ن روشزی آب ناشزی از بارندگی  مدیریت مزاسب مزابع آب و خاک مد نظر قرار گیرد. در این میان توجه به فرآیزد استحصال آب بزارا

اف ایش می ان آب قابل دسترس در وامد سلح اراضی زرانی بوده که ضمن تقییل اثرات ناملیوب تای ملمزئن و مزاسزب در راسز

استحصال آب در مقیقت  خشکی و خشکسالی در نهایت مزجر به مصول م ایای استفاده بهیزه از رواناب در مصارف م تیف خواهد شد.

های مورد نیاز را بدون اتکا به سیستمتوان آب است که می شز آب باران در مجزاورت محزل بزاربرداری اهای بهرهمجمونه روش

 .متمرک  آبرسانی از سلوم غیر قابل نفوذ و نایو شده همان مزلقه تامین نمود

  های استحصال آب بارانمعرفی انواع سیستم

و با صرف ه یزه اندک امداث  ندای دارای طرامی نسبتا سادههای آبییر درون م رنهسیستم(: On Farm) ایهای دورن م رنهسیستم

شوند. از ایزرو به آسانی قابل اجزرا بزوده و سزازگازی نسبتا زیادی نی  دارند. در مقایسه با سلوم آبییر ب رگ  آبییرهای کوچك می

ززده آب  فرسایش آوری کاستفاده از سلوم کوچك جمع .توانایی بیشتری در تولید رواناب دارند و متموال نیاز به سیستم انتقال ندارنزد

گرچه سلوم کوچك آبییر در هر نوع  .شزونددن رسوبات در اراضی کشزاورزی مزینشین شرا نی  کزترل نموده و مزجر به تهخاک 

های کوچك  در سیستم .شیب و برای هر محصول زرانی قابل اجراست  لیکن نیاز به نیهداری مداوص و تحمل زممات نسبتا زیادی دارد

تم در ماشیه اند هم بر سلح آبییر و هم مزلقه هدف کزترل و نظارت داشته باشد. کییه اج اء تشکیل دهزده ایزن سیسزتوکشاورز می

های سلوم آبییر کوچك یزا سیستم ترینید. مهمآشوند که به لحاظ مراقبت و نیهداری یك م یت بشمار میزمین زرانی تاسیس می

 :نبارتزد از ای در نوامی خشكهای درون م رنهسیسزتم

-در این روش خاکری ها یا پشته: (Contour ridgesهای تراز )شتهپ

متر از یکدییر  4تا  9ای کی در امتداد خلوط تراز با فاصیههای خا

شت محصوالت زرانی پشزته به ک هایکزارهشوند. ساخته می

تزوان ها ببین پشتهمزلقه  شود در مالیکه مابقی اختصاص داده می

شود. متزاسزب بزا تغییزرات شیب زمین آبییر در نظر گرفته میسلح 

ه متفاوت و ارتفاع رواناب جمع شده در پشت خاکری ها  ارتفاع پشت

 .شوندامداث می %1تا  %9های بین ها در شیباست. این پشته
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ای  هاللی و به اشکال گوناگون نیم دایره ت کههای خاکی اساین روش شامل پشته :ایای( و ذوزنقههای هاللی شکل )نیم دایرهشتهپ

-شد که سلح آبییر مزاسبی برای جمعای باخاکری ها باید به اندازهشوند. فاصزیه بزین ای در قسمت باالدست شیب امداث میذوزنقه

ها متموال این پشتهشود. آوری رواناب ایجاد شود. رواناب در قسمت جیوی پشته که محل مزاسبی بزر ای رشزد گیاهان است  جمع می

 36نی   متر و ارتفاع هر پشته 9تزا  9ها از یکدییر متغیر و بزین شوند. فاصیه بین انتهای پشتههایی بصورت متزاوب ساخته میدر ردیف

-گودالداخل این یزد کزه روانزاب آد مزیهای کوچکی بوجزوها  گودالجابجا شدن خاک برای امداث پشته تسانتیمتر است. بتی 16تا 

شود. از این روش در اراضزی مسزلح و کزم شزیب و همچززین در ده ریشه گیاه  داخل خاک ذخیره میآوری شده و در محدوها جمع

 .ها نمدتا برای اصالم و امیاء مراتع و تولید نیوفه کاربرد زیادی داردشود. امداث این پشتهاستفاده می %91های تا مد شیب

 

 .شوددست پوشش داده میهای با مفاظی از سزگ در پایینای است که پشتههای نیم دایرهای از پشتهویژههای کمانی شکل تراس

 

 :سلوم نواری استحصال رواناب

تر که می ان تولید محصوالت در سلح های خشكهای مالیم است. این روش در محیطز خلوط رواناب روش مزاسبی در شیباستفاده ا

الی نوار باالدست بتزوان شود. از دو نوار متوبزدی میلوط تراز  زمین به نوارهایی تقسمکاربرد زیادی دارد. در امتداد خپاییزی اسزت  

شوند که بازدهی آن تحت دست به کشت محصول اختصاص داده میشود و نوار پاییننظر گرفته میآوری کزززده آب در سلح جمع

م باالدست خواهد بود. پاکسازی و فشرده کردن سلح خاک کمك شایان توجهی به اف ایش تاثیر می ان آب استحصال شده از سلو

 .تولید رواناب می کزد
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 :بزدی روی خلوط ترازتراس

وری استحصزال آب جهزت بسیار تزد امداث و تواص با فززا این روش شامل سکوهای واقع بر روی خلوط تراز است که در شیبهای

آب و  های سزیی موجب کاهش سرنتمتموال تراز هستزد و توسط دیوارهشود. سکوهای کشت استفاده میمفاظزت آب و خزاک 

ها تامین طو بدون کشت و شیبدار مابین تراسشزود. آب مورد نیاز این سکوها از رواناب ماصل از مزاجیوگیری از فرسایش خاک مزی

 شود. می

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فهرستبازگشت به 
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 آوری اطالعات و کنترل از راه دور )اسکادا(های جمعمعرفی سیستم :آموزشیمطلب 

اند و پیدا کرده  در صزتت کشاورزی و دامپروری نی  راه 9 (SCADA)   اسکاداآوری اطالنات و کزترل از راه دورجمع هایسامانه

ها و   مکانی اسیون و اتوماسیون سیستمیکی از کاربردهای مهم در این موزهکاربردهای آنها در این صزتت همواره رو به گسترش است. 

های پیشرفته و رش گیاهان  غالت و مرکبات از روشباشد. امروزه کشورهای پیشرفته برای آبیاری و پروهای کشاورزی میسامانه

فرآیزد آبیاری نی  بر . گرددپارمترهای خاص کزترل می ت و سایرها  می ان آب و می ان رطوبنمایزد که در این روشه استفاده میمکانی 

 و کزترل دور راه از اسکادا هایسامانه کمك به تواندمی موارد این همه. گرددمی تزظیم خاک پارامترهای واساس شرایط آب و هوایی 

الت محصو تولید در مهمی نقش امروزه که نی  هاگی انه در همچزین. یابد اف ایش کشاورزی فرآیزد در وریبهره تا شود مانیتور

 .گرددیتوریزگ و اسکادا استفاده میهای کزترل و مانکشاورزی دارند  از سامانه

 
 

گیری کییه پارامترهای فرآیزد اندازه (،سامانه های کنترل و مانیتورینگ پارامترهای گلخانه ها )سیستم اتوماسیون گلخانه ها

دقت و به طور اتوماتیك انجاص  خاک را به PH مونو کسید کربن( و )مهم در یك گی انه از قبیل رطوبت  دما  گازهای محیلی از قبیل 

انیتوریزگ سیستم کزترل و مگیری شده قادرند تا فرآیزد کزترل پارامترها را نی  به خوبی انجاص دهزد. دهزد و بر اساس مقادیر اندازهمی

های هشدار را بر اساس تزظیمات انجاص شده توسط کاربر  ها نالوه بر کزترل و مانیتوریزگ گی انه  قادر است تا انواع سییزالگی انه

ثبت و انالص نماید. در صورت وجود چزدین کارخانه در یك محدوده جغرافیایی )زمین زرانی( امکان ایجاد یك سامانه اسکادا جهت 

 گ و کزترل کییه گی انه ها به صورت متمرک  در یك وامد مرک ی وجود دارد که فرآیزد نظارت بر گی انه ها را از راه دور برای مانیتوریز

                                                   
1 Supervisory control and data acquisition 
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سازد. نالوه بر پارامترهای ذکر شده در گی انه ها  امکان کزترل وضتیت روشزایی  تهویه  آبیاری و مواردی از این صامبان آنها آسان می

 .این سامانه ها وجود دارددست نی  توسط 

به مزظور مانیتوریزگ آب مصرفی تحوییی به م ارع و  های حجمی آب و قرائت از راه دور کنتور آب و برققرائت از راه دور کنتور

امکان باشد. نالوه بر قرائت از راه دور کزتور های مجمی آب و کزتور آب و برق  مهم این سامانه میباغات از جمیه دییر کاربردهای 

قلع و وصل آب تحوییی و انالن هشدارهای الزص در صورت بروز رخدادهای خاص و از پیش تتریف شده و اخذ گ ارشات مصرف و 

 .پروفایل مصرف آب نی  در این سامانه ها پیش بیزی گردیده است

مانه های کزترل و مانیتوریزگ و نی  در واقع همان سا (سامانه های هوشمند آبیاری مزارع و باغات )سیستم اتوماسیون آبیاری

جویی در مصرف آب  تأثیر ملیوبی بر نالوه بر مدیریت مصرف آب و صرفه مکانی اسیون کشاورزی می باشد. سیستم هوشمزد آبیاری

 .روی بهره وری کشاورزی و اف ایش راندمان کشاورزی در وامد سلح دارد

 
 بازگشت به فهرست
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