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 22مناسبت روز جهانی آب در  سازمان ملل متحد هر سال به

، شعاری را با محوریت رفع مارس مصادف با دوم فروردین
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 ادامه سرمقاله:
 (UNCED )للم)محیط زیست و توسعه سازمان  ، در بیست و یکمین دستور جلسه کنفرانس1992روز جهانی آب اولین بار در سال 

لل، مسازمان  21ی بیانیه در این کنفرانس از کلیه کشورها خواسته شد تا در راستای اجرا .در شهر ریودوژانیرو برزیل رسماً مطرح شد

ها، ساری کنفرانو برگز اتسازی مردم در مورد آب اختصاص داده و از طریق پخش و اشاعه نشریعنوان روز ترویج و آگاهاین روز را به 

 .ها در گرامیداشت آن بکوشندسمینارها و نمایشگاه

 های جامعه بر پایه آن شعارشود تا فعالیت، هر سال یک شعار جدید درباره مسائل حیاتی و حساس آن زمان برگزیده می1993از سال 

 :یب زیر بوده استهای ویژه روزهای جهانی آب به ترتتاکنون عنوان 1994شکل گیرد. از سال 

ب : آ1998: آب جهان، آیا کافیست؟؛ 1997: آب و شهرهای تشنه؛ 1996: آب و زنان؛ 1995های همگانی؛ آب و دغدغه 1994:

: آب برای سالمت؛ 2001؛ 21: آب برای قرن 2000کنند؛ ها زندگی می: همه در پایین دست رودخانه1999زیرزمینی، گنجینه پنهان؛ 

: سازگاری با 2007: آب و فرهنگ؛ 2006: آب برای زندگی؛ 2005: آب و بالیا؛ 2004: آب برای آینده؛ 2003سعه؛ : آب برای تو2002

: آب برای  2011: آب پاک برای جهان سالم؛ 2010های مشترک؛ های مشترک، فرصت: آب2009: آب و سالمت؛ 2008آبی؛ کم 

المللی ؛ ی بینهادر هر مکان برای همگان با همکاری: آب 2013ایی ؛ : آب و امنیت غذ2012شهرها: پاسخ به چالش شهرنشینی؛ 

 ب.آ: طبیعت برای  2018: فاضالب و 2017: آب و مشاغل ؛  2016آب و توسعه پایدار ؛  2015: آب و انرژی ؛ 2014

 مارس )دوم فروردین ماه( جشن گرفته می شود. 22روز جهانی آب، همه ساله در 
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 ترین سال نیم قرن اخیر کشوربارشسال آبی جاری پر
( موجب شده است تا میزان نزوالت جوی امسال در کنار فروردین 20مهرماه تا  میلیمتری سال آبی جاری )ابتدای 290های بارندگی

  .نیم قرن اخیر کشور ثبت شودهای آبی ترین سالبه عنوان پربارش 72-71سال آبی 

ترین سال آبی میلیمتری خشک 107سال گذشته در چنین روزهایی بود که کشور ما با بارندگی 

کرد و همین امر موجب کاهش محسوس ذخایر سدها و افزایش نیم قرن اخیر خود را تجربه می

آن تابستانی سخت برای آبی و در پی های برقشهرهای دارای تنش آبی، کاهش توان تولید نیروگاه

 97مسائل پیش آمده در تابستان سال  .تامین آب و برق پایدار در اقصی نقاط کشور شده بود

تمامی توان وزارت نیرو را صرف افزایش توان تولید برق کشور و کاهش شهرهای دارای تنش آبی برای تابستان سال جاری کرده بود که 

 کرد که نظایر آن راای میسابقه را تجربههای بیرفتار خشکسالی مستمر شده بود بارندگیسال اخیر گ 11به یکباره کشوری که طی 

 .توان مشاهده کردقرن اخیر کشور میترین سال آبی نیمبه عنوان پربارش 71تنها در سال 

ال آبی جوی امسال در کنار س ( موجب شده است تا نزوالتفروردین 20مهرماه تا میلیمتری سال آبی جاری )ابتدای 290های بارندگی

های سال آبی جاری در های آبی نیم قرن اخیر ثبت شود. بر اساس ارزیابی صورت گرفته بارندگیترین سالربارشپبه عنوان  71-72

مدت ا مدت متوسط بلنددرصد و در مقایسه ب 71درصد، در مقایسه با میانگین یازده سال اخیر  181مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 

های های آبریز اصلی کشور به جز دریاچه ارومیه بارندگیسال گذشته در چنین روزی تمامی حوضه .درصد افزایش داشته است 46

ه است تا های مناسب امسال موجب شدکمتری را نسبت به مدت مشابه سال گذشته و متوسط بلندمدت را ثبت کرده بودند ولی بارش

 چستان تمامیجز استان سیستان و بلو زایشی نزوالت جوی را نسبت به سال گذشته تجربه کرده و بههای کشور روند افتمامی استان

 .ساله بارندگی داشته باشد 50مناطق کشور حتی فراتر از مدت متوسط بلندمدت 

استان کشور و سیستان و  ترینپربارش میلمتر بارندگی 76هزار و فروردین ماه، استان لرستان با یک 24شنبه روز طبق این گزارش، تا 

یج فارس و حوضه آبریز اصلی کشور نیز )دریای خزر، خل 6از میان  .ر استترین استان کشوبارش میلمتر بارندگی کم 71بلوچستان با 

های وسیعی از غرب، قوم( حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان که قسمتعمان، دریاچه ارومیه، فالت مرکزی، مرزی شرق و قره

ترین حوضه آبریز اصلی کشور است و حوضه آبریز مرزی میلیمتر بارندگی پربارش 499شود با جنوب غربی و جنوب کشور را شامل می

 ها نسبت به سال گذشته بیشترین رشد نزوالت جوی را نسبت به مدت مشابه سال قبل ثبتدرصدی بارندگی 282شرق با افزایش 

 .کرده است

 52درصد و دریاچه ارومیه نیز  69درصد، دریای خزر  160قوم درصد، قره 282های آبریز فالت مرکزی هم ههمچنین در این بین حوض

های آبی کشور نیز وارد شود و ای به پهنهترین سال آبی کشور موجب شده است تا جان تازهوقوع پربارش .انددرصد افزایش بارش داشته

 وند.ی سرریز شند آبگیری شده و حتها سالیان متمادی رنگ آب به خود ندیده بودتاالب بزرگ کشور که برخی از آن 40بیش از 

 517متر، وسعت دریاچه سانتی 55دریاچه ارومیه نیز این روزها حال خوبی دارد و تراز سطح آب آن نسبت به سال آبی گذشته 

 .ایش داشته استمیلیون مترمکعب افز 300کیلومترمربع و حجم آب موجود در دریاچه یک میلیارد و 

 ادامه خبر لینک خبر
 هواشناسی موضوع 

 رسانی وزارت نیروپایگاه اطالع منبع 

  1398 /01 /24 تاریخ خبر 

 بازگشت به فهرست
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 وقوع تغییر اقلیم و رادیکالیسم آب و هوایی در ایران
های شدید پشت سر خشکسالی شدید از مختصات تغییر اقلیم و به نوعی رادیکالیسم آب و هوایی است که وزیر نیرو گفت: وقوع ترسالی

  .کندوضعیت را از حالت نرمال و عادی خارج می

م پذیرفته است تصریح کرد: که دنیا مقوله تغییر اقلیم را کمبر این کبا تاکید  "رضا اردکانیان"

های شدید تر را پشت یا سالهای شدید خشک یکی از مشخصات تغییر اقلیم این است که سال

ایم ممکن است دوباره رش شدید هستیم و وارد ترسالی شدهگذاریم، اگر امروز شاهد باسر می

وی افزود: در شرایط فعلی باید سازگاری را با تغییر  .باشیمخشکسالی هم پس از آن را شاهد 

 .های عمومی فراهم کردای و سطح دانش و هم به لحاظ افزایش آگاهیاقلیم هم به لحاظ سازه

ت ه با یک شدل مالحظهای بارشی که در یک مدت قابن است هر از چندگاهی با چنین موجوزیر نیرو ادامه داد: اگر بپذیریم که ممک

انیان اظهار اردک .کنداالی بارش داشته باشیم آن وقت موضوع سدسازی و ایجاد مخازن برای کنترل سیالب اهمیت باالیی پیدا میب

ای کنترل رفا برصسازی شاید در شرایط نرمال با هدف اصلی تامین آب برای شرب و کشاورزی باشد، اما در برخی مناطق داشت: سد

شود هم خسارات ای مواجه میسالی که با چنین حادثهکن است چند سالی خالی باشد، اما آن یکگیرد؛ هرچند ممسیالب صورت می

 .رسدآوری آب شیرین به حداکثر میشود و هم جمعحداقلی می

ای ارهماهوها، اطالعات گیریبینی سیالب بر اساس اندازهسیل و هشدار سیل توضیح داد: پیش بینیمقوله پیش دواردکانیان با اشاره به 

های ریاضی است باید احتمال وقوع آن های زمانی چند ماه قبل از سیل صورت گیرد اما چون بر اساس مدلتواند حتی در بازه... می و

ریزی خاص خود را الزم دارد و شود که یک نوع برنامهبینی میذکر شود چرا که گاهی اوقات با یک احتمال وقوع باال سیالبی پیش

 ببینی سیالل پیششود که تدابیر دیگری الزم دارد؛ به این موضوع در کبینی میات هم با یک احتمال ضعیف پیشاوق گاهی

ساعته صورت  72تا  ساعته 48گفت: این هشدار در بازه زمانی   (flood warning)وی با اشاره به مقوله هشدار سیل .گویندمی

پس از سیل  وارتفاعات و انجام اقدامات حین سیل  قرارگیری در منازل مسکونی، گیرد که در چارچوب هشدار سیل درباره تخلیهمی

 .کنند که یا سیل به وقوع پیوسته یا قریب الوقوع هستدهند، در واقع هشدار سیل را زمانی صادر میاقدامات را انجام می

نی در بازه ینی سیل است یعباما ادبیات آن پیششود، عنوانش هشدار سیل است ح داد: هشدارهای سیلی که دیده میوزیر نیرو توضی

ش خسارات شود که احتمال وقوع سیل وجود دارد و به سمت کاهش خطرات احتمالی و کاهروز قبل از وقوع سیل اعالم می دوزمانی 

سیل  ن نزدیک بهر زماد بینی سیل که دورتر از کانون سیل است اعالم کرد وین جمالت را باید در چهارچوب پیشاحتمالی بروید ولی ا

 .تنها باید از جنس هشدار سیل سخن گفت

قاط دنیا نثل خیلی از نی سیل باید بتوان مبیادامه داد: از موضوعی مانند پیش و تجربه گرفت وی با تاکید بر این که از سیل باید درس

 مال یا تریخشک، نر مشخص شود که آیا امسال سالریزی کرد و در ابتدای سال آبی برد تا بتوان بر اساس آن برنامه بهره بیشتری

ایی ه امنیت غذاورزی کهای متولی مانند وزارت نیرو که مسئول تامین آب یا مثل وزارت کشبود و همچنین در کنار آن دستگاه خواهد

 .ندرا جهت بده ریزی خودبینی سال برنامهنند بر اساس پیشرا بر عهده دارد باید در ابتدای سال آبی بتوا

  ادامه خبر  لینک خبر

 کنترل سیالب موضوع 

 رسانی وزارت نیروپایگاه اطالع منبع 

 12/01/1398 تاریخ خبر 

 بازگشت به فهرست
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 دالیل هشتگانه بحران آب در ایران 
در  ،ریزی کالن آب و آبفای وزارت نیرو و پژوهشگر بخش آبمعاون دفتر برنامهبه گفته هدایت فهمی، 

شرایط فعلی، که وزارت نیرو با مشکالت مربوط به بحران آب در کشور دست به گریبان است و یکی از 

باشد. گذشته می هایی که بر عهده دارد؛ ساماندهی وضعیت موجود و جبران اشتباهاتترین مسئولیتمهم

ترین علل بحران آب های بروز این معضل پرداخت. اصلیقبل از هر چیز، باید به بررسی و شناسایی ریشه

 :گانه زیر خالصه کردتوان در موارد هشترا می

آوری ابآستانه ت زااالتر داری بسیار ببرصرف بهینه و بهرهافزایش جمعیت و در نتیجه افزایش مصارف آب بسیار فراتر از الگوهای م -1

 .منابع آب بوده، بطوریکه مصارف آب از مرز بحرانی گذشته است

 .های مصرف کننده آبقتصادی پایین و حجم عظیم تلفات آب در همه بخشوری فیزیکی و ابهره -2

 .رخداد تغییر اقلیم و فقدان برنامه جامع مدیریت خشکسالی و سازگاری با اقلیم -3

های آبی که منابع آب سالم را با های کشاورزی به محیطها و زهابشیمیایی، بیولوژیکی، آلی، فاضالبهای مختلف ورود آالینده -4

 .کندمحدودیت بیشتر همراه می

 .ساختار معیوب اقتصاد آب -5

ع کیفی مناب و ن عدم توفیق در حفاظت کمیآ تبع به و زیست، کشاورزی و آبمنابع طبیعی، محیط هایبخشضعف ساختاری در  -6

 ان منطبق بربردارهخالن و بهرمشارکت ذینفعان، ذیمدبرداری جدید با های بهرهاتوانی در استقرار نظامتی، آب و خاک و نزیس

 .های مناطق مختلفشرایط و ویژگی

ستگی ب و عدم هماهنگی و پیوآزیست و حیطم های منابع طبیعی، کشاورزی،ضعف مدیریت و حکمرانی ناپایدار در کلیه بخش -7

عدم کفایت  وو منابع زیستی ز منابع آب، خاک، گیاه ابرداری ردها در امر توسعه، حفاظت و بهرهها و رویکها، فعالیتبرنامه

 .های ملی آب و برنامه جامع آمایش سرزمینسیاست

 ی.کشاورز و اشتغال زایی به بخش آب تراتژیک( غذایی واس محصوالت در اتکایی خود نه) خودکفایی تحمیل بار سیاستهای -8

های آب عرصه ویژه و اختصاصی های متعددی تقسیم شده است. این به معنی آن است که سیاستمدیریت منابع آب، نوعاً میان بخش

شود. از این رو، نقش ها، حاصل میهای سایر بخشهای بخش آب با سیاستبخش منابع آب نیست، بلکه از پوشش و تالقی سیاست

های ملی و بخشی ها و سیاستها با هدفهای نهادی جامع ملی به میزان ارتباط و انسجام آنها و چارچوبسیاستنگر و فراگیر مجموعه

 .بستگی دارد

 

 ادامه خبر لینک خبر

 یریت منابع آبمد موضوع 

 رسانی وزارت نیرواطالعپایگاه  منبع 

 02/01/1398 تاریخ خبر 

 بازگشت به فهرست
  
 

 
 

http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=76988
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یمهم ترین اخبار کوتاه داخل  
 (1398فروردین  2) سدهای استان گلستان بخشی از سیالب را مدیریت کرد

الغ برر  متر مکعب بر ثانیه و در سد بوستان ب 700ای استان گلستان، دبی اوج سیالب ورودی به سد گلستان را بالغ بر مدیرعامل شرکت آب منطقه

سیالب  ای که دبی اوجگونهمتر مکعب بر ثانیه عنوان و تصریح کرد: مقادیر فوق در مخازن سدهای استان مدیریت و مقدار آن کاهش یافت به 230

ه به حجم براالی  با اشار "علی نظری"ت.متر مکعب کاهش یاف 545به متر مکعب بر ثانیه و دبی اوج پس از سد گلستان  102پس از سد بوستان به 

ر برارش گرزارش   متر میلی 318ساعت اولیه در نقاطی از استان  24بارش در مدت سه روز و بیش از ظرفیت مخازن سدهای استان ادامه داد: ظرف 

دست سد گلسرتان و سرد   های پاییننظری با بیان اینکه تمامی رودخانه .متر استمیلی 450که کل متوسط بارندگی استان در سال، شده، در حالی

ور بخشی توان عبهای باالدست سدهای مذکور، دارای سیالب زیاد بوده و رودخانه گرگانرود از محل شهر گنبد صرفا وشمگیر نیز همزمان با رودخانه

ای که حداکثر ظرفیرت ایمرن آب در   گونهیابد، بهدست کاهش میطرف پاییناز سیالب ایجاد شده در اثر بارندگی را دارد، افزود: ظرفیت رودخانه به

مترر   440گیر حرداقل  وج سیالب بعرد از وشرم  که حداقل دبی امتر مکعب بر ثانیه است، درحالی 120قال حدود بستر رودخانه گرگانرود در شهر آق

 .مکعب در ثانیه بوده است

 (1398فروردین  3)  ساله بوده است 50سیالب گلستان با دوره 

صوری باید چنین تنکشور  وزیر نیرو با تاکید بر اینکه سیالب گلستان با دوره بازگشت پنجاه ساله بوده است، گفت: وقوع خشکسالی در

ان ادامه داد: اردکانی. ها به ساخت و ساز بپردازیمهایی با پهنای بزرگ وجود ندارد و در کنار آنرا ایجاد کند که نیازی به وجود رودخانه

درصد کل  70میزان  ساعت به 48میلیون مترمکعب وجود دارد که در فاصله زمانی حدود  80در استان گلستان تنها سه سد با ظرفیت 

بی به سد گلستان میلیون مترمکع 112بارش یک سال استان بارندگی رخ داده است به طوری که در همین بازه زمانی کوتاه ورودی 

ا امکاناتی و موی خاطرنشان کرد: به فرض محال اگر  .میلیون مترمکعب است 48ثبت شده است؛ آن هم به مخزن سدی که حجم آن 

همین  پر میشد که ووتاه دو بار مخزن خالی توانستیم بالفاصله سد را خالی کنیم، باید در یک فاصله زمانی کهای داشتیم که میدریچه

 .کردامر حجم بسیار وسیعی از سیالب را ایجاد می

 (1398فروردین  6) درصد ظرفیت مخازن سدهای استان تهران خالی است35 
های میلیون مترمکعب از ظرفیت مخازن سدهای استان تهران برای مهار سیالب 256ای تهران با تاکید بر اینکه حدود مدیرعامل شرکت آب منطقه

 مواجره برا  رو خالی نگه داشته است، گفت: با توجه به رهاسازی آب و کاهش حجم مخازن تقریبا هیچ نگرانی در سدهای اسرتان تهرران بررای    پیش

ن تهران از ابتردای سرال آبری    درصدی ورودی آب سدهای پنجگانه استا 32با اشاره به رشد  سیدحسن رضوی .ها وجود نداردجبهه جدید بارندگی

سیده کره  لیون مترمکعب رمی 480تاکنون، گفت: میزان آب ورودی به سدهای امیرکبیر، لتیان، الر، طالقان و ماملو در بازه زمانی یاد شده به حدود 

ای تهران ادامره داد: سرد لتیران در    مدیرعامل شرکت آب منطقه .میلیون مترمکعب بوده است 363این رقم در مدت مشابه سال گذشته نزدیک به 

رین یرت سرد الر بیشرت   رو است و پس از نیز به ترتیب سدهای امیرکبیر، ماملو، طالقران و در نها درصدی ورودی روبه 52با افزایش  سال آبی جاری

   د.اناب ورودی به مخزن را ثبت کردهمیزان روان

 (1398فروردین  8) متری تراز سطح دریاچه ارومیهسانتی 31افزایش  

برا  زاده خامسری  قاسم تقری  د.های اخیر کشور خبر داشباردر پی متری تراز سطح دریاچه ارومیه سانتی 31معاون آب و آبفای وزیر نیرو از افزایش 

 ها و فزود: با رهاسازیاکیلومتر در سال جاری  500کیلومتر در سال گذشته به دو هزار و  200اشاره به افزایش وسعت دریاچه ارومیه از دو هزار و 

 

 

http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=77023
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=77035
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=77081
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=77153
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=77153
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رسیدن  به اینکه تاوی با اشاره  .نسبت به سال گذشته بهتر شده استنون شرایط این دریاچه های مناسب انجام شده در دریاچه ارومیه هم اکبارش

معاون آب  .ابدیگر افزایش یآل این دریاچه هنوز راه زیادی باقی مانده است، گفت: از لحاظ وسعت باید این دریاچه دو هزار کیلومتر دبه شرایط ایده

 98ه است، ادامه داد: این رقم سال گذشته میلی متر رسید 255فعالیت جبهه اخیر به  های کشور پس ازو آبفای وزیر نیرو با بیان اینکه ارتفاع بارش

 .درصدی نسبت به درازمدت است 40درصدی نسبت به سال گذشته و  161دهنده افزایش ین تفاوت نشانمتر بوده است که امیلی

 (1398فروردین  8) مخازن سدهای کشور پر استدرصد 64 

میلیارد مترمکعب  50ها درصد بزرگ موجود در کشور گفت: ظرفیت این سد 172معاون آب و آبفای وزیر نیرو درخصوص وضعیت خامسی، زادهتقی

ی وزیر نیررو  معاون آب و آبفا .ستدرصد رشد داشته ا 184درصد این ظرفیت پرشده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته  64است که هم اکنون 

درصرد ظرفیرت    80ها دارند، ادامره داد: هرم اکنرون    های استان خوزستان بهترین شرایط را از نظر میزان ذخایر موجود در سدبا اشاره به اینکه سد

زاده خامسری برا بیران    تقری  .یه استبرابر حجم دریاچه اروم 9میلیارد مترمکعب و  20ان پر است که این رقم معادل های استان خوزستمخازن سد

سازی شده است، گفت: این آب برای تامین نیاز بخرش کشراورزی و   میلیارد مترمکعب آب رها 13ش از یتاکنون ب 98-97اینکه از ابتدای سال آبی 

هرای  اینکره سرد   با اشاره بهوی  .درصد ظرفیت تاالب هورالعظیم بوده است 80زیستی رهاشده که نتیجه آن پرشدن عمده برای اهداف محیط بطور

ذاری مناسب گریزی و هدفر مناسب است، اما باید با برنامهتهران هنوز از شرایط مناسبی برخوردار نیستند ادامه داد: در کل شرایط منابع آبی کشو

 .برداری کرداز آن بهره

 (1398فروردین  10) میلیارد مترمکعب رواناب سطحی در کشور 5/7 یجادا

اسرتان   24های اخیر، اظهار داشت: این جبهه بارندگی به لحاظ شدت، مدت و فراگیری که سابقه خواندن بارندگیضمن بی "هارسولیمحمد حاج"

هرا در ادامره   رسولیحاج .متر رساندلیمی 260متری به میلی 55الی  50ا با افزایش رسابقه بوده و متوسط بارندگی در کشور کشور را شامل شد، بی

همراه داشت، اما بررای بعضری از نقراط کشرور کره      های شمالی که سدهای بزرگ نداریم، خساراتی بهافزود: هر چند برای بخشی از کشور در استان

در کشرور روانراب    میلیارد مترمکعب که از ابتدای سال آبری  39سدهای بزرگی داشتیم، این بارندگی نعمت بود، خصوصا در استان خوزستان که از 

 .ها به سدهای استان خوزستان جاری شد که نسبت به سال گذشته سه برابر افزایش یافته استداشتیم، بیش از دو سوم این رواناب

 دودحداشتیم و در این مدت به تنهایی چیزی  های خوبی در سطح کشورها، روانابمدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت: به تبع بارندگی

  .میلیارد مترمکعب رواناب سطحی در کشور ایجاد شد 5/7

 (1398فروردین  11) سد بزرگ استان مرکزی 3میلیون متر مکعب آب در  240ذخیره 

متر بارش به ثبت رسیده است که این میزان بارش باعث میلی 360مرکزی گفت: در سال آبی جاری تاکنون ای استان مدیرعامل شرکت آب منطقه

عب میلیون متر مک 95ها و افزایش ذخیره سدهای استان شده به نحوی که سد کمال صالح در شازند با ذخیره جاری شدن و سیالبی شدن رودخانه

متر مکعب آب  45چای هم با عبور افزود: رودخانه قره "ایعزت اله آمره".شودیه از این سد سرریز میمتر مکعب آب در هر ثان 85آب سرریز شده و 

میلیرون مترر مکعرب آب     65رسد. تا کنرون  های همدان و مرکزی به سد ساوه میبر ثانیه به صورت سیالبی در آمده است که پس از عبور از استان

هرای  رود کره از شهرسرتان  با بیان اینکره رودخانره قرم    وی .میلیون مترمکعب آب را دارد 290ایش پشت سد ساوه ذخیره شده است؛ این سد گنج

میلیرون مترر مکعرب آب در سرد      50ریزد، گفرت: تراکنون   متر مکعب بر ثانیه به سد دلیجان می 20کند با دبی خمین، محالت و دلیجان عبور می

 ای همچنین افزود: تاالب میقان اراک نیز با جاری شدن آمره. لیون متر مکعب استمی 180دلیجان ذخیره شده است و گنجایش مخزن این سد 
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ها برا  میلیون مترمکعب آب را در خود ذخیره کرده است که این موضوع تأثیر بسزایی در کنترل ریزگرد 25های فصلی پرآب شده و تاکنون رودخانه

 .منشأ کویر میقان خواهد داشت

 (1398فروردین  14)  ساماندهی گرگانرود در مصب دریا برای خروج بهتر سیالب

منظور افزایش ظرفیت خروج سیالب در جنوب شهرستان گمیشان و در مصب رودخانره گرگرانرود، اقردامات    ای گلستان گفت: بهشرکت آب منطقه

متر از  3تر و عمق م 15متر با عرض  1400اظهار کرد: اجرای کانال به طول  "علی نظری".ا هدف خروج بهتر سیالب به دریا انجام شدساماندهی ب

زدن آب لوگیری از پسجمتر عمود بر کانال برای  2متر و ارتفاع متوسط  700روستای دهنه تا اتصال گرگانرود به دریا، اجرای دایک خاکی به طول 

 .د به سمت روستای چارقلی از جمله اقدامات انجام شده در این زمینه بوده استگرگانرو

 (1398فروردین  16) مترمکعب است 326هزار و  2سد کرخه  نیمه فروردینخروجی 

برا بیران اینکره     «محمدرضا یزدانی» .مترمکعب است 326هزار و  2خروجی از این سد میزان فروردین  16مدیرعامل سد و نیروگاه کرخه گفت: در 

ی و .گیررد ورت مین ورودی به سد، خروجی آب صمیزان خروجی از سد برابر با میزان ورودی است، افزود: به منظور مدیریت مخزن، به همان میزا

ن فرروردین و  هرایی کره در پایرا   اسرازی آب هسرتیم ترا بتروانیم سریالب     بره ره  تصریح کرد: با توجه به تراز مخزن و حجم کم ذخیره سازی مجبور

میلیرارد   5مترر از سرطح دریرا و     220ا مدیرعامل سد و نیروگاه کرخه حجم مخزن این سد در تراز نرمال ر .گیرد را مهار کنیماردیبهشت شکل می

ترر از سرطح   م 225 آن کنرونی  ترراز   میلیرون مترمکعرب رسریده و    70 میلیارد و 6مترمکعب دانست و افزود: در حال حاضر میزان حجم مخزن به 

 .دریاست

 (1398فروردین  17) یابدمیمترمکعب افزایش  3500دبی کارون در اهواز تا 

یابد. فزایش میمتر مکعب بر ثانیه ا 500ها دبی کارون در اهواز تا سه هزار و سازی مدلمدیرعامل شرکت آب و برق خوزستان گفت: طبق شبیه

میلیارد متر مکعب  9/16ها میلیارد متر مکعب و خروجی آب از سد 5/27 های استان از ابتدای سال آبی تاکنونفرهاد ایزدجو افزود: آورد رودخانه

زن آورد در مخا ی با اشاره به اینکه سه میلیارد متر مکعب از اینو ها هفت میلیارد متر مکعب بوده است. روز اخیر آورد سیالب 10بوده است، در 

میلیارد مترمکعب حجم مفید  4/13ت که از این مقدار رد متر مکعب اسمیلیا 21های خوزستان بالغ بر ذخیره شده، ادامه داد: حجم مخازن سد

ر مکعب آب در میلیارد مت 6ها خالی است، اظهار داشت: درحال حاضر در سد کرخه ایزدجو با بیان اینکه سه درصد حجم مخازن سد مخازن است.

اد: وی ادامه د .های آتی به حجم نرمال برسیماز رسیدن سیالب مخزن اندوخته شده که بیش از حد نرمال است و درحال تخلیه آن هستیم تا پیش

 .های خوزستان رهاسازی شده استبرابر بیشتر آب از سد 12نسبت به سال آبی گذشته 

 (1398فروردین  18) درصد آبگیری شد 100تاالب میقان 

مسریر ورودی آب بره    18کیلومتر مربع است کره در حرال حاضرر     100: وسعت تاالب میقان گفتای مرکزی مدیرعامل شرکت آب منطقه ،ایآمره

سال اخیر این  40میلیون مترمکعب پر شده است به طوری که طی  100میلیون مترمکعبی آن خوشبختانه  110تاالب داریم و از حجم ذخیره آبی 

کند و البته ش پیدا میوی خاطر نشان کرد: اگر بیش از این آب وارد تاالب شود قطعاً وسعت تاالب افزای .ابقه نبوده استحجم آبگیری مسبوق به س

ای مرکرزی برا اشراره بره     مردیرعامل شررکت آب منطقره    .تا دو برابر این حجم هم هیچگونه تهدیدی برای روستاهای اطراف تاالب نخواهیم داشت

درصردی را   90متر رسیده که نسبت به آمار درازمردت رشرد   میلی 430های استان به ر سال آبی جاری میانگین بارندگیهای اخیر گفت: دبارندگی

 .دهدنشان می

 

 

 

http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=77254
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=77285
http://barghab.ir/fa/news/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A2%D8%A8-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=77367
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 (1398فروردین  21) ورامین احیا شد "خانبندعلی"تاالب 

 کیلومتری جنوب شرق ورامین اسرت و  35خان در منابع آب ورامین با بیان این مطلب اظهار داشت: تاالب بندعلیسرپرست امور ، "محمد داودی"

مترمکعب بر  20ا حدود وی مجموع دبی رودخانه جاجرود و کرج منتهی به این تاالب ر .شودبخشی از رودخانه جاجرود و کرج نیز به آن منتهی می

  مق آب یک متری،عمیلیون متر معکب آب وارد این تاالب فصلی شده و با احتساب متوسط  35روز گذشته حدود  20ثانیه عنوان کرد و افزود: طی 

خران تراالبی فصرلی اسرت،     لیسرپرست امور منابع آب ورامین با اشاره به اینکه تاالب بندع .گیردهکتار را در بر می 3500اکنون مساحتی در حدود 

 .گیررد کنرد و در فصرول گررم سریمای کرویری بره خرود مری        ی پرنردگان مهراجر را بره سروی خرود جرذب مری       گفت: این تاالب در زمران آبگیرر  

 .گرفتشد و یا اینکه با وسعت بسیار کم شکل میهای کم، تاالب یا تشکیل نمیوی در پایان یادآور شد: در چند سال گذشته با توجه به بارش

 (1398فروردین  26) رویه جمعیت مشهد یک تهدید جدی برای تأمین آب شرب خواهد بودرشد بی

ل سال گذشته اظهار داشت: بر مبنای اولین آماربرداری کره در سرا   60ای خراسان رضوی با اشاره به رشد جمعیت در مدیرعامل شرکت آب منطقه

سراکن   درصد جمعیرت در شرهر مشرهد    16هزار نفر بوده که نسبت به جمعیت کل استان،  248حدود در کشور انجام شده، جمعیت مشهد  1335

عرات  درصد رسیده اسرت. برا توجره بره مطال     53بدون افزایش و توسعه زیر ساخت در مشهد این عدد به  95اند، در آخرین آماربرداری در سال بوده

عالیی برا اذعران بره     .دهزار نفر باش 800تا  700جه به منابع آبی، جمعیت شهر بایستی بین انجام شده در راستای پایداری شهر در حوزه آب، با تو

ی کالنشرهر مشرهد   در ادامه به معرفری منرابع آبر    وی .شرایط فوق بحرانی وضعیت آب مشهد اعالم کرد: سرانه آبی هر فرد بایستی کاهش پیدا کند

ها به کالنشرهر مشرهد   حلقه چاه در دشت حفر شده که حجم آب تخصیص داده شده از این چاه 457پرداخت و گفت: برای تأمین آب شهر مشهد 

ن سدها برای ص داده شده از ایسد بزرگ دوستی، کارده، طرق و ارداک ساخته شده که میانگین آب تخصی 4میلیون متر مکعب است.  218حدود 

را تشرکیل   رشرته قنرات، منرابع آبری مرا      2میلیون مترمکعب در سال است. بغیر از این موارد یک چشمه در انردرخ و   180آب شرب مشهد حدود 

 .دهندمی

 (1398فروردین  26) ذربایجان غربی به دریاچه ارومیهمیلیون متر مکعب آب از سدهای آ 560رهاسازی 

میلیون متر مکعب آب از سدهای استان بره سرمت دریاچره     560ماه سال جاری ای آذربایجان غربی گفت: در فروردینمدیرعامل شرکت آب منطقه

ت ومیره و مردیری  وبات ستاد احیای دریاچره ار در تشریح گزارشی از اقدامات این شرکت در قالب مص "کیومرث دانشجو".ارومیه رهاسازی شده است

ریاچره ارومیره   میلیرون مترر مکعرب آب بره سرمت د      600تاکنون سه میلیارد و  1393بحران سیل افزود: در راستای احیای دریاچه ارومیه از سال 

 .است 97-98میلیون متر مکعب مربوط به سال آبی  160رهاسازی شده که از این میزان، یک میلیارد و 

 (1398فروردین  27) میلیمتر گذشت 300ها از مرز بارش

ترین سال آبی نیم قرن اخیر خود را تجربه کند و این امر موجب شده است های مناسب چندماه اخیر موجب شده است تا کشور ما پربارشبارندگی

های کشور از ابتدای سال آبری جراری   میزان بارندگید. سال اخیر کشور هم فراتر برو 50ن های کشور از مدت میانگیاستانتمامی  تا حجم بارندگی

میلیمتر(  205با ) درصد و در مقایسه 171میلیمتر( مدت مشابه سال گذشته  113میلیمتر رسیده است که این رقم در مقایسه با ) 307تاکنون به 

ال و بختیاری برا  در حال حاضر کهگیلویه و بویراحمد با یک هزار میلیمتر بارندگی، چهارمح .درصد افزایش داشته است 50مدت متوسط بلندمدت 

دگی پرنج اسرتان پربرارش    میلیمترر بارنر   744میلیمتر بارندگی و کرمانشاه با  863میلیمتر بارندگی، گیالن با  875میلیمتر بارندگی، ایالم با  937

 .ی هستندکشور در سال آبی جار

 

 

http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=77470
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=77695
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=77695
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=77695
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=77593
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=77731


             
            مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب   

11 
   

 

1398فروردین  |چهل  شماره |محیط زیست  بولتن آب و  
 

 (1398فروردین  28) های اخیر در سدهای هرمزگان ذخیره شدمیلیون مترمکعب از سیالب 60

و گفرت: سردهای    میلیون مترمکعب آورد سیالب اخیر توسط سدهای اسرتان خبرر داد   60ای استان هرمزگان از مهار مدیرعامل شرکت آب منطقه

حجرم   "هوشرنگ مالیری  ". میلیون مترمکعب دیگر را دارا هسرتند  250حاضر توانایی ذخیره شمیل و نیان، استقالل و جگین در هرمزگان در حال

ثرر  میلیرون مترمکعرب بره سردهای شرمیل و نیران برر ا        5/11ورودی سرابقه دانسرت و افرزود:    ا بیماه در استان رفروردین 25و  24سامانه بارشی 

 .درصد افزایش داده است 63میلیون متر مکعب معادل  62ونی مخزن این سد را به های اخیر، حجم کنبارندگی

 (1398فروردین  28) درصد ظرفیت مخازن سدهای خراسان رضوی خالی است60 

 40میلیون مترمکعب ذخیره آب داریم که حردود   622ای خراسان رضوی گفت: در حال حاضر آب منطقهمدیر امور سدها و تاسیسات آبی شرکت 

مراه  آسرای فرروردین  هرای سریل  افزود: هرچند بارش "رضا نوروززاده".درصد دیگر از ظرفیت مخازن سدها خالی است 60درصد مخازن استان پر و 

ها موجرب شرد بسریاری از    های مختلف وارد کرد، اما این بارشهای بسیاری به بخشتهای استان خراسان رضوی خسارامسال در سطح شهرستان

وی حجم مخازن کرل سردهای اسرتان     .ها آبی جاری نبود، دوباره جانی گرفته و میزان ذخیره سدها نیز افزایش یابدها در آنهایی که سالرودخانه

د دوسرتی،  سر کرد و گفت: در سدهایی که برای تامین آب شررب هسرتند از جملره     میلیون متر مکعب اعالم 250خراسان رضوی را یک میلیارد و 

 .ای هست که بتوانند سیالب پیش رو را ذخیره کنند و هنوز ظرفیت دارندطرق، کارده و ارداک حجم مخزن به اندازه

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بازگشت به فهرست

 

 

http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=77772
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=77745


             
            مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب   

12 
   

 

1398فروردین  |چهل  شماره |محیط زیست  بولتن آب و  

 

 یا حداقل نباید باشند –برج های خنک کننده معضل نیستند 
 کننده است.های خنکرجترین تصویر قابل تصور از بها رایجای شکل کارخانهسیمانی و استوانه هایسفید رنگ باالی برج توده ابر

نده نکهای خنکبرج شوند و یادآور بخش اصلی هر فرآیند صنعتی هستند.فواصل خیلی دور در آسمان دیده میهای بخار آب از ستون

-ختماناسها، نیروگاه گیرند.خروج حرارت مورد استفاده قرار میکننده آب در مصارف صنعتی و تجاری، برای به عنوان بیشترین مصرف

هره بوزانه خود رهای عالیتکننده برای فهای خنکبرج هایی هستند که ازها و مدارس از جمله مکانها، بیمارستانهای بلندمرتبه، هتل

این فرآیند قدمت  باشند؛ز پساب وارده به سیستم فاضالب میدرصد ا 90کننده کوچک یا بزرگ مسئول حدود های خنکبرجبرند. می

 صدساله دارد که همچنان جایگاه خود را در چارچوب صنعتی دنیای توسعه یافته حفظ کرده است. 

تی چگونگی بتدا بایساکننده، های خنکن راه حلی برای بهبود فرآیند برجبرای یافتتوان ساختار جاری را بهبود بخشید؟ یم چگونه

روش آب  د؛ در اینکننیستم خنک کردن تبخیری استفاده میکننده از سهای خنکبرجفعالیت روش موجود را مورد بررسی قرار داد. 

 شود. در نتیجه خود تبخیر می هش داده ودمای شی دیگری را کا

ه کاند حی شدهای طرانهها به گوشود. این تیغهکننده سرازیر میهای خنکانی وارد سیستم شده و بر روی پرهآب از طریق جریان جبر

 گیرد. یمنه صورت سازی بهیدهد که در نتیجه خنکسطح مقطع نهایی آن را افزایش می تر تقسیم کرده وهای کوچکآب را به قطره

نی ار بازچرخدر ه گویند.می "بازچرخانی"د؛ به این فرآیند شوبازاستفاده در سیستم بازیابی می آب مورد استفاده در این فرآیند جهت

شود. در گی برج مییت افزایش احتمال پوسید( و در نهاTDSگیرد که منجر به تغلیظ کل مواد جامد محلول )مجددا تبخیر صورت می

انی که د داشت. زمکنندگی مدنظر را نخواهزنند و آب اثر خنککننده زنگ میهای خنککه این پوسیدگی کنترل نشود، پره صورتی

د. کننرج میکننده خااز برج خنک "تخلیه تحت فشار"ها را طی یک فرآیند جامد محلول به سطح مشخص برسد، آنمیزان ذرات 

ستند، این نه بیشتر هد با استفاده از مواد شیمیایی و اسیدهای ضدرسوب که نیازمند هزیتواننمیکننده های خنکاپراتورهای برج

 پوسیدگی را کاهش داده و دفعات بازچرخانی آب را افزایش دهند. 
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د امو فاده ازرد و استتری را حفظ کتغییرات اصالحی را بر روی جریان آب جبرانی و تخلیه تحت فشار انجام داد تا آب بیشتوان می

رای استفاده در بابزاری مناسب  ®END فناوری شود. های اجرایی کمتری مینهایت منجر به هزینه در کاهش داد کهشیمیایی را 

ونی جدا یاهای تبادل ( را از طریق غشTDSکل مواد جامد محلول ) ®ENDتصفیه جریان آب جبرانی و تخلیه تحت فشار است. 

دهد تا با فشار می این امکان را به سیستم TDSکرده بدون آن که نیاز باشد آب از چنین غشاهایی عبور کند. این روش جدا کردن 

 خیلی کمی کار کند و پتانسیل پوسیدگی را کمتر از اسمز معکوس نگاه دارد. 

 تصفیه تیجهند و در کنمی حذفارد برج خنک کننده شوند، پیش از آنکه و ، مواد دارای قابلیت پوسیدگی راتصفیه جریان آب جبرانی

ه ا بیشتر کردرر سیستم دهد تا دفعات بازچرخانی آب دتمیزتر به سیستم این امکان را میرا محدود خواهد کرد. آب جبرانی  شیمیایی

استانداردهای آب  آب را با سرعت بیشتری در حد ®ENDتر و پایدارتر باشد. در تصفیه آب تخلیه تحت فشار، و کل فرآیند بهینه

 یی به میزانی اجراهاههزینگردد و پساب روانه شده به سمت فاضالب میاین امر موجب کاهش قابل توجه کند. رانی اولیه تصفیه میجب

مورد  کنندهیهتصفهای پوسیدگی، خوردگی و مواد شیمیایی آن است که مهارکننده ®END از دیگر مزایایشوند. زیادی کمتر می

 شوند. مجدد در آب جبرانی بازچرخانی می ب نکرده و برای استفادها جذاستفاده در سیستم ر

اهمیت  ی موجود ازوری هاآب مایع عنصر حیاتی مورد نیاز برای ادامه بقا است. بهره گیری از راهبردهای خالقانه برای تلفیق با فنا

 صد ابزاری مناسبدر 80درصد و مصرف انرژی  98 با نرخ بازیابی ®END ،های رقیبدر مقایسه با فناوری بسزایی برخوردار است.

 است.  ، یعنی آبهای بهینه ارزشمندترین منبع جهانکنندهکننده به یکی از مصرفبرای تبدیل برج های خنک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   ادامه خبر                لینک خبر

   بازچرخانی آب موضوع 

   https://www.wateronline.com منبع 

   08/05/2019 خبر تاریخ 

 فهرستبازگشت به 

 

  

 

https://www.wateronline.com/doc/cooling-towers-are-not-the-problem-or-at-least-they-don-t-have-to-be-0001


             
            مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب   

14 
   

 

1398فروردین  |چهل  شماره |محیط زیست  بولتن آب و  

 

 مهار نورخورشید برای استخراج هیدروژن از پساب
ژی زینه و انرمصرف ه ماده اصلی تولید هزاران محصول رایج از پالستیک تا کودها است اما تولید هیدروژن خالص همراه باهیدروژن 

ین اندارد پیشو است زیاد است. در حال حاضر یک تیم تحقیقاتی نور خورشید را مهار کرده تا هیدروژن را از پساب صنعتی جدا کند

 مقیاس پذیری دو برابر کرده است.  جداسازی هیدروژن از آب را به طرز

رآیند نرخ قابل قبول اند که این ف، محققان گزارش کرده2019ر فوریه زیست دشده در ژورنال انرژی و علوم محیطدر مقاله منتشر 

 جداسازی هیدروژن از آب را دو برابر کرده است. 

-جدا می هیدروژن را ا شکسته و گازهای آب رکند که مولکولاستفاده مییک محفظه با طراحی خاص و رابط سیلیکونی  ازتکنیک این 

 کند. 

 

 هایز سوختایاز خود را یدروژن مورد نهای مواد شیمیایی که معموال هها و کارخانهخانهاین فناوری برای تصفیهگویند محققان می

 شوند، مناسب است. زیادی برای تصفیه پساب متحمل می کنند و هزینهفسیلی تامین می

ن با ر هیدروکربدازش ذخایبر وابسته است که شامل پرهای انرژیه نفت، گاز، زغال سنگ و سایر روشتولید هیدروژن باز لحاظ تاریخی، 

یا ل انند متانوما ارزش شود. سازندگان مواد شیمیایی گاز هیدروژن را با کربن یا نیتروژن ترکیب کرده تا مواد شیمیایی ببخار می

 اشند. باالها میسایر ک وا، مواد شوینده هه فیبرهای سنتزی، کودها، پالستیکآمونیک تولید کنند. این دو ماده از مواد تشکیل دهند

-صرفنده و مکندرین تولینعت مواد شیمیایی بزرگتبه عنوان سوخت وسایل نقلیه هم به کار برود، اما اکنون ص تواندمیگرچه هیدروژن 

شورهای صنعتی ک، تولید مواد شیمیایی در 2016صر هستند. به گفته دفتر اطالعات انرژی ایاالت متحده در سال کننده این عن

 پیشرفته در مقایسه با تولید آهن، فوالد وغذا به انرژی بیشتر نیاز دارد. 
 

   ادامه خبر                لینک خبر

   تکنولوژی موضوع 

   https://www.sciencedaily.com منبع 

   01/05/2019 خبر تاریخ 

 بازگشت به فهرست

 

 

  

https://www.sciencedaily.com/releases/2019/05/190501114611.htm
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 محصول عملکرد جهانیاقلیمی بر تغییرات  رویدادهای حدی اثر

محصوالت  عملکرددرصدی در  43تا  18باعث تغییر ... های سنگین و بیل خشکسالی، امواج گرمایی، بارشاقلیمی از ق رویدادهای حدی

رویدادهای اند که به میزان زیادی تحت تاثیر محققان در مقیاس جهانی مناطقی را شناسایی کردهاند. ذرت، گندم، برنج و دانه سویا شده

-کنند. تغییر اقلیم در آینده این مناطق را بیشتر آسیبحدی اقلیمی هستند و در عین حال بخش عظیمی از بازار جهانی را تامین می

 تری بر بازار جهانی خواهد داشت. پذیر خواهد کرد و متعاقبا اثرات مخرب

اقلیمی بر محصوالت  رویدادهای حدی به منظور شناخت عمیق اثرات

اوزی، محققان از یک پایگاه داده کشاورزی جهانی با قدرت تفکیک فضایی کش

های اقلیمی تقریبا کل جهان و اطالعات رویدادهای حدی اقلیمی دادهباال و نیز 

 Random –استفاده کردند. بدین منظور از یک الگوریتم یادگیری ماشین 

Forests- شترین سهم بهره گرفته شد تا مشخص شود کدام عامل اقلیمی بی

 محصوالت دارد.  عملکردرا در تاثیرگذاری بر 

 رویدادهای حدی، دکتر الیزابت وگل از مرکز عالی این تحقیقنده مسئول سنوی

عملکرد جالب است که مهمترین عامل اقلیمی مربوط به نوسانات "گوید: در این باره میاقلیمی دانشکده اقلیم و انرژی دانشگاه ملبورن 

دمایی سهم زیادی در تخمین  هایاکستریمرشد و  افزایش دمای متوسط فصلرفت، همانطور که انتظار می .بود و نه بارش، دما محصول

جهانی نیز مشخص شد که چه مناطقی بیشترین بخش تولید محصوالت  مناطق حساسطی این تحقیق، . "بازدهی محصوالت دارند

 و تغییرات اقلیمی هستند. رویدادهای حدی پذیری از معرض بیشترین آسیب جهان را دارند و در عین حال در

سیا برای آید گندم و رای تولباقلیمی، محققان دریافتند که آمریکای شمالی برای تولید سویا و گندم، اروپا  رویدادهای حدیدر رابطه با 

 شوند. برنج و ذرت نقاط کانونی محسوب میتولید 

زندگی  د دارند کهمعی وجو، جواکنند، بازارهای جهانی تنها نگرانی نیستند. به جز این مناطق کالنمحققان مطرح میالبته همانطور که 
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ر دشد دارند. ردر فصل  ط زیادی با تغییرات اقلیمیدر مطالعه ما مشخص شد که مزارع ذرت در آفریقا ارتبا"کند: دکتر وگل بیان می

دیدا به شر، ذرت ها داشت؛ به بیان دیگت را بین محصوالت و در میان قارهحقیقت، ذرت دومین محصولی بود که بیشترین تغییرا

-نسان میصرف ام تولید مستقیما به شرایط اقلیمی حساس است. گرچه سهم آفریقا از تولید ذرت جهان کم است ولی بخش اعظم آن

ی تامین امنیت شود ذرت به چه میزانی برارف ذرت در آمریکای شمالی مشخص میدرصد مص 3رسد؛ با مقایسه این مقدار با رقم 

نجر به قب آن که میمی متعابینی صورت گرفته درباره تغییر اقلیم و نوسانات اقلبا توجه به پیشغذایی در منطقه آفریقا اهمیت دارد. 

این  غذا با دشود، تحقیقات ما ضرورت سازگاری تولیرخدادهای حدی اقلیمی در اکثر مناطق جهانی میافزایش احتمال و شدت 

ای و منطقه طوح محلی،سرکز در یازمند یک تالش متماقلیمی ن رخدادهای حدیآوری در برابر افزایش تابنماید. تغییرات را تبیین می

 . "ا کندجهانی است تا اثرات منفی آن بر کشاورزان و جوامعی که برای زندگی خود وابسته به زراعت هستند، کاهش پید

 ادامه خبر لینک خبر
 تغییرات اقلیمی موضوع 

 https://www.sciencedaily.com منبع 
 03/05/2019 تاریخ خبر 

 بازگشت به فهرست

 

https://www.sciencedaily.com/releases/2019/05/190503080556.htm
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 خارجیمهم ترین اخبار کوتاه 

Tapping fresh water under the ocean has consequences 

The last place most people would expect to find 

fresh groundwater is tens to hundreds of kilometers 

offshore in the ocean. Yet not only is that exactly 

where freshwater can be found, in the ground of 

the continental shelf beneath the ocean, but 

simulations have shown that it could be a common 

occurrence across a range of geologic systems.   

These offshore groundwater resources could be 

exploited for uses such as drinking, agriculture and 

oil recovery, but new research suggests that 

tapping into those resources could lead to adverse onshore impacts. Through simulations and 

computer modeling, the research explores how using offshore freshwater resources could threaten 

onshore aquifer systems, lead to diminished onshore groundwater availability and cause widespread 

land subsidence. 

 ها پیامدهای مخربی داردتخراج آب شیرین از اعماق اقیانوساس
تروان  نمری  البتره نوس اسرت.  ها تا صدها کیلومتر دورتر از ساحل در اقیاشیرین دارند، ده ها انتظار یافتن آب زیرزمینیآخرین جایی که بیشتر انسان

وجود لیل که این امر به د اندها نشان دادهسازیوجود دارد اما شبیه هااقیانوسای و زیر ب شیرین در چه عمقی از فالت قارهدقیقا مشخص کرد که آ

 دهد.شناسی رخ میهای زمینبرخی سیستم

ات جدیرد  د اما تحقیقتننی فراساحلی برای مصارف متعددی از قبیل آشامیدن، کشاورزی، بازیابی نفت و غیره قابل استفاده هساین منابع آب زیرزمی

ازی و سفاده از شبیهت صورت گرفته با استاندازی به چنین منابعی اثرات مخربی بر خشکی و سواحل خواهند داشت. مطالعااند که دستاثبات کرده

نرد کره   انتیجه رسریده  اند و به اینهای خشکی را بررسی کردهشیرین فراساحلی بر سیستم آبخوان ری اثرات استفاده از منابع آبمدلسازی کامپیوت

 شود. کند و باعث نشست گسترده زمین میآب زیرزمینی در خشکی را محدود میچنین اقدامی دسترسی به 

 

Renewable energy surpasses coal for the first time in U.S. history 

This April, for the first time in U.S. history, the renewable 

energy sector is expected to have generated more total 

electricity than coal. According to an initial report by the 

Institute for Energy Economics and Financial Analysis, this 

achievement is partially because of increased investment and 

awareness, but might also be due to seasonal changes in 

electricity consumption.  

According to the IEEFA report, there has been increased 

investment in the wind and solar field, making the 

technology less expensive and more widely accessible. 

Increased awareness about climate change and the role of carbon emissions has also led local 

governments, businesses and residents to demand renewable energy policies and services. 

Renewable energy sources include hydro, geothermal, solar, wind and biomass energy, although 

solar and wind are the two sectors that have seen the most rapid upsurge. 

https://www.sciencedaily.com/releases/2019/05/190502143408.htm
https://inhabitat.com/renewable-energy-surpasses-coal-for-the-first-time-in-u-s-history/
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 از انرژی زغال سنگ پیشی گرفتهای تجدیدپذیر تولید انرژیآمریکا  درتاریخبرای اولین بار 

سنگ تولید رود بخش انرژی تجدیدپذیر، در مجموع برق بیشتری نسبت به زغالآوریل امسال، برای اولین بار در تاریخ آمریکا، انتظار می

گرذاری و  ای به علت افزایش سررمایه این دستاورد تا اندازه ،(IEEFA)"حلیل مالیمؤسسه اقتصاد انرژی و ت"کند. بر بنابر گزارش اولیه 

 آگاهی است اما ممکن است به دلیل تغییرات فصلی در مصرف برق باشد.

سبب شده تکنولوژی آنها ارزانترر و بطرور   گذاری در بخش انرژی بادی و خورشیدی ، افزایش سرمایهIEEFAبر اساس گزارش موسسه 

های محلی، کسب ای در دسترس قرار بگیرد. افزایش آگاهی در مورد تغییرات اقلیمی و نقش انتشار کربن باعث شده است دولتگسترده

 شوند.های انرژی تجدیدپذیر و کارها و ساکنان محلی نیز خواستار خدمات و سیاست

باشد هرچند بخش خورشید و باد دو بخشری  منابع انرژی قابل بازیافت شامل آب، زمین گرمایی، انرژی خورشیدی، باد و زیست توده می

 اند.ترین صعود را تجربه کردههستند که سریع

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 بازگشت به فهرست
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آب خاکستری بازچرخانی :شیمطلب آموز  

جز  های شستشو بهینها و ماشها، روشوییها، دوشحاصل از حمامفاضالبی با میزان آلودگی پایین، “به  آب خاکستری در حالت کلی

د و نسبت شویها را شامل مدرصد از مصارف خانه 70شود. آب خاکستری چیزی در حدود اطالق می” های بهداشتیفاضالب سرویس

 نسبت کستریاضالب خاتصفیه ف تر است. در نتیجهلظت ترکیبات آلی نیز در آن پایینهای کمتری داشته و غپاتوژنبه فاضالب خانگی 

 .تر خواهد بودتر و ارزانبه فاضالب خانگی بسیار ساده

ر عالوه بار که این د کزیرزمینی و سطحی وجود داشته باش شود نیاز برداشت کمتری از منابع آبیاستفاده از آب خاکستری باعث می

ودگی الب و آلکند. همچنین استفاده از آب خاکستری باعث کاهش بار آلی فاضزیست هم کمک میحفظ منابع آبی، به حفظ محیط

 کرد. توان استفادهشود. از آب خاکستری برای تغذیه منابع آب زیرزمینی نیز میروها میبه فاضالبمجاری مربوط 

 های مختلف همانند شکل به شرح زیر قابل استفاده است:آب خاکستری در بخش به طور کلی استفاده از

 شستشوی ماشین -

 شستشوی محوطه  -

 آبیاری فضای سبز و درختان -

 های سرویس بهداشتی آب مورد نیاز فالش تانک -

 

ک تفاده از فرالش تانر  با هر بار اس جه قرار گرفته است.های اخیر بسیار مورد توو استفاده مجدد از آن در سال آب خاکستری بازچرخانی

ی نوشریدن اسرتفاده نمرود بایرد بررای      راتوان بر رود اما چرا از آبی که میآشامیدنی هدر می لیتر آب 20تا  5در سرویس بهداشتی بین 

 ؟کردکردن فالش تانک استفاده پر

این روش،  ه است.کاربرد داشت سال 30مدت ای برای استفاده مجدد از فاضالب خاکستری در بیشتر مناطق ژاپن برای راه حل ساده

ان آب مسیر جری باشد. در این روشتانک و پر کردن آن با این روش میها به مخزن فالش ازگرداندن آب حاصل از شستشوی دستب

 ورت و ص ن دست وپس از استفاده از این آب برای مصارفی مانند شست شیر منحرف شده وقابل شرب ورودی به فالش تانک توسط یک 

 .باشدای از این طرح میشکل زیر نمونه گردد.مسواک زدن از طریق سینک تعبیه شده وارد مخزن می
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بی بررای  روش جالب دیگری نیز برای استفاده مجدد و بازچرخانی آب خاکستری وجود دارد. این متد طرحی اسرت کره مهررداد محجرو    

هرا بره   الوردان گراهی سر  است. ماموریت فضران مشابه شیوه مورد استفاده در فضاپیماها  ،روش این اولین بار در سوئد ارائه داد. ساز و کار

 .باشدیال بازیابی مه صورت پیوسته در حکنند که بای آشامیدن و استحمام استفاده میبر ابع آبیانجامد. به همین دلیل از منطول می

ع آوری شوی جمر آب گرم خارج شده از دوش توسط کف کند.میعمل ” سیستم حلقه بسته“براساس های فضایی، این روش مانند دوش

برگردانرده   شود، به طوری که به اسرتانداردهای آب آشرامیدنی رسریده و سرپس دوبراره بره دوش      سازی میشده و سریعا تصفیه و زالل

 نیراز دارد. ایرن روش باعرث   ی گرمرایش مجردد   کند و به مقدار کمن فرآیند آب گرمای خود را حفظ میشود. به دلیل سریع بودن ایمی

بره  شود. میرانگین مصررف آب بررای هرر مرت    مصرف انرژی در هر بار استحمام میدرصدی  80درصدی مصرف آب و کاهش  90کاهش 

 .یابداهش میلیتر ک 5باشد در حالی که با استفاده از این روش به لیتر می 150دقیقه در حدود  10دوش گرفتن برای مدت زمان 

اسرتفاده از آب خاکسرتری، آبیراری گیاهران و     از کاربردهای اصرلی   کیی

باشد. در این روش فاضالب سیاه )فاضالی تولیدی توالرت(  فضای سبز می

مستقیم به شبکه جمع آوری فاضالب منتقرل شرده امرا پسراب تولیردی      

حاصل از مصرف آب در روشویی )نظیر شسرتن دسرت(، حمرام، سیسرتم     

اسشرویی و ظرفشرویی ابتردا در یرک مخررن      هرای لب کننده، ماشینخنک

آوری شده و پس از انجام یک مرحله تصفیه )مخزن آب خاکستری( جمع

هرای مختلرف نظیرر آبیراری گیاهران      مقدماتی جهت اسرتفاده در بخرش  

 شود.استفاده می

  
 

 

 بازگشت به فهرست

 

 

 

https://www.avisatasfie.com/wp-content/uploads/2018/10/greywaterrecycle-5.jpg
https://www.avisatasfie.com/wp-content/uploads/2018/10/greywaterrecycle-5.jpg
https://www.avisatasfie.com/wp-content/uploads/2018/10/greywaterrecycle-5.jpg
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