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NITTO DENKO CORPORATION, Shiga Plant
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Matsuo Valve Industry Co., Ltd.
Kankyo Souken Co, Ltd.  مشاوره و،تجزيه و تحليل
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TORAY TECHNO CO.,LTD.
Nihon Maintenance Engineering Corporation,
Shiga Office
Hiyoshi Corporation
Specified Nonprofit Corporation Carbon Sink
Kinki Bunseki Center, Ltd.
TECHNO SCIENCE CO., LTD.
NATSUHARA Industrial Technologies Inc.
Nishinihon Engineering Consultant Ltd.
Fuji Engineering Consulting Co., Ltd.
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Seiwa Sekkei Co., Ltd.
Nippon Software Knowledge corp. شرکت ھای متعلق به ساير
مجموعه ھا
Ohmi Mineral Water Service Co., Ltd.
YAMANAKA, Co., Ltd.
Shiga Tokki Co., Ltd.
International Lake Environment Committee Foundation مؤسسات تحقيقاتی و دانشگاه
(ILEC)
ھا
Shiga University
University of Shiga Prefecture
Ritsumeikan University, Research Center of BIWAKO Σ
Shiga Economic and Industrial Association
سازمان ھای حامی صنايع
The Overseas Human Resources and Industry
Development Association, Kansai Kenshu Center
The Hikone Chamber of Commerce and Industry
.اين جزوات اعضايی را معرفی می کند که در پرسشنامه خواھان انتشار اسامی خود شده اند
.جھت اطالع از اعضای انجمن به وبگاه زير مراجعه کنيد

(http://www.pref.shiga.lg.jp/f/shokokanko/mizukankyobusiness/index.html).

معرفی – استان شيگا حافظ درياچه بيوا-
درياچه بيوا بزرگترين درياچه ژاپن و يکی از قديمی ترين درياچه ھا در دنياست .ارزش اين درياچه به طور گسترده شامل
محيط زيست طبيعی غنی ،منابع آب ،و سايت ھای صنعت آب است.
اين درياچه در حال حاضر آب مصرفی روزانه  14.5ميليون نفر و آب مورد مصرف صنايع در منطقه کانسای را تأمين می
کند .در درياچه بيوا و حوضه رودخانه يودو ،آب مصرفی اول در ناحيه مرتفع مورد استفاده قرار می گيرد و سپس در نواحی پست
دوباره به مصرف می رسد .از آن جا که استان شيگا در ناحيه مرتفع قرار دارد استانداری شيگا در تالش بوده است تا کيفيت آبی
را که به نواحی پست جريان می يابد بھبود ببخشد .از دھه ھفتاد ميالدی استان شيگا به سرعت نسبت به بھبود فاضالب اقدام نمود.
به عالوه ،استان شيگا سيستم تصفيه آب را پيش از ساير نقاط ژاپن به کار گرفت و بدون ھيچ مانعی اين سيستم تصفيه را در کل
استان گسترش داد .در نيتجه اين تالش ھا ،استان شيگا دارای باالترين نرخ سيستم تصفيه آب فاضالب شده است.
استان شيگا با داشتن درياچه پر آب بيوا و برخورداری از مزيت قرار گرفتن بين دو ناحيه کانسای و توکای ،صنايع توليدکننده
را که به دنبال محل مناسب برای کارخانه ھای خود ھستند به خود جذب کرده است .صنايع ثانوی استان شيگا باالترين سھم را در
توليد ناخالص ملی ژاپن دارند .از نظر کل توليد استانی برای ھر شھروند استان ،شيگا در رده چھارم است .استان شيگا با انجام
توسعه به يکی از برترين »استان ھای توليدکننده« ژاپن تبديل شده است.
بنابراين می شود گفت که استان شيگا ناحيه ای است که ھمراه با دست يافتن به رشد اقتصادی ،در جھت حفظ محيط زيست آبی
بسته درياچه بيوا نيز تالش کرده است.

ژاپن
توکيو

پکن

سئول
اوساکا

درياچه بيوا

شانگھای

استان شيگا

محل قرار گرفتن استان شيگا

2

آب درياچه بيوا تأمين کننده زندگی و صنعت در ناحيه کانسای
آب مصرفی  14و نيم ميليون نفر

درياچه بيوا ،بزرگترين و قديمی ترين درياچه ژاپن

تأمين کننده آب مصرفی  14و نيم ميليون نفر و آب مصرفی
صنايع کانسای
 معادل 11درصد کل جمعيت ژاپن.

قديمی ترين درياچه
 سومين درياچه از نظر قدمت در دنيا .گمان می رود که درياچه
بيوا تقريبا ً  4ميليون سال قبل پديد آمده و حدوداً  430.000سال
پيش به شکل امروزی درآمده باشد.
حوضه وسيع آبريز درياچه بيوا
· 460 رودخانه بزرک و کوچک به درياچه بيوا می ريزند و
حوضه آبريز درياچه به  3.848کيلومترمربع می رسد1.0%) .
کل مساحت ژاپن(

توضيحات نقشه

گيفو

فوکوئی

مرز حوضه آبريز رودخانه يودو
مناطقی که از آب درياچه بيوا
استفاده می کنند.
مرز بين استان ھا

کيوتو

درياچه
بيوا
رودخانه
کاتسورا

شيگا

ميه

ھيوگو

رودخانه
کيزو

رودخانه
يودو
خليج
اوساکا

اوساکا
نارا

سال
سطح درياچه
طول محيط
بيشترين عمق
عمق متوسط
گنجايش ذخيره آب
تعداد گونه ھای زيستی در درياچه

درصد گونه ھای بومی

روش ھای پيشرفته برای پردازش فاضالب

شيگا ،يکی از فعالترين استان ھای توکيد کننده در ژاپن

نرخ جمعيت تحت پوشش در تصفيه فاضالب 98.4 :درصد.
*بعد از توکيو رتبۀ دوم در ژاپن
نرخ پوشش تصفيه فاضالب* 87.3 :1درصد
*ھفتمين رتبه در ژاپن
نرخ جمعيت تحت پوشش تصفيه فاضالب پيشرفته *85.4 :2
درصد
*اولين رتبه در ژاپن

سھم صنايع ثانويه در توليد ناخالص ملی استانی 41.2 :درصد
)باالترين نرخ در ژاپن(
 اين سھم بسيار باالتر از ميانگين  23.7درصدی کل کشور است.

ميانگين کشوری

ميانگين کشوری

کيوتو

اوساکا

شيگا

بھترين روش تطبيقی برای ھر شرايط محلی چه شھری باشد چه روستايی از بين
چندين تأسيسات تصفيه فاظالب انتخاب می شود که شامل جمع آوری/دفع فاضالب و
تحويل آن است .ميزان پوشش سيستم پيشرفته تصفيه فاضالب استان شيگا که به طور
مؤثر نيتروژن و فسفر موجود در آب زائد را می گيرد باالترين نرخ پوشش در ژاپن و
بسيار بيشتر از متوسط کشوری است.
*  1سيستم فاضالب در شيگا )استان شيگا( 2013
*  2آمار مربوط به سيستم فاضالب ژاپن /تا پايان سال 2010
انجمن امور آب
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حدوداً  4ميليون سال
 670کيلومتر مربع
 235کيلومتر
 104متر
 41متر
 27.3کيلومتر مربع
حدود  600نوع
در حدود  10درصد

ميه

شيزواوکا

شيگا

کل توليد استانی برای ھر شھروند استان 4.058.000 :ين )جايگاه
چھارم در ژاپن(
شيگا چھارمين کالن شھر بعد از شھرھای توکيو ،اوساکا و آيچی
است.
* محاسبات اقتصادی استانی سال ) .2009دفتر کابينه ،دو داده باال(
 توليد ناخالص استانی بالغ بر  5.701.500ميليون ين می شود که
برابر است با  60.300ميليون دالر آمريکا
)با نرخ متوسط سال  2009ھر يک دالر برابر با  94.57ين ژاپن
محاسبه شده است(.

» .1مدل درياچه بيوا« برای ھمزيستی توسعه اقتصادی و حفاظت از محيط زيست آبی
معرفی – چھار رکن تشکيل دھنده »مدل درياچه بيوا«
در بين فعاليت ھايی که به منظور حفاظت از محيط زيست آبی بيوا انجام می گيرد ،فعاليتی فراگير مبتنی بر تکنولوژی و دانش
اندوخته شھروندان ،ادارات ،شرکت ھا و مؤسسات تحقيقاتی وجود دارد که به »مدل درياچه بيوا« معروف است .اين مدل چھار
پايه حمايت کننده دارد (1) .ساکنان محلی)شھروندان( (2) ،دولت محلی (3) ،شرکت ھا )کارخانه جات( و ) (4مؤسسات تحقيقاتی،
دانشگاه ھا و شرکت ھايی که در زمينه مسائل مربوط به محيط زيست آبی فعاليت می کنند .فعاليت اين چھار پايه منجر به پيشرفت
مشترک اقتصادی ھمراه با حفظ محيط زيست آبی و بھره برداری از آن می شود.
به منظور کمک به حل مشکل محيط زيست آبی در جھان“ ،مدل درياچه بيوا« می تواند نمونه ای برای بکارگيری در ديگر
درياچه ھا و حتی برای شرايط متفاوت از قبيل درياھا ،رودخانه ھا ،شھرک ھای صنعتی و بيمارستان ھا باشد.

کمک به حل مشکل محيط زيست آبی در جھان
حفاظت از محيط زيست آبی و
بھره برداری درست از آن

پيشرفت اقتصادی منطقه ای

کاھش بار زيست محيطی با
اقدامات در مورد فاضالب
 اجرای پروژه ھای کاھش ھزينه
 ورود به کسب و کار ھای زيست
محيطی

درک ساکنان محلی از محيط
زيست آبی و کاھش بار زيست
محيطی در زندگی روزمره و
محيط اجتماعی

][3اقدامات شرکت ھا )کارخانه جات(
 رعايت مسائل حقوقی
 مديريت محيط زيستی با ISO
 بازرسی از خود و مديريت کامل
 تالش برای بھبود محيط زيست با ايجاد شبکه
ارتباطی بين دولت ھای محلی و شرکت ھا

][4اقدامات مؤسسات تحقيقاتی ،دانشگاه ھا
و شرکت ھايی که در زمينه مسائل مربوط به
محيط زيست آبی فعاليت می کنند.
 انجام تحقيقات علمی
 توسعه تکنولوژی
 توليد ،جمع آوری و ارائه ادانش،
اطالعات ،فناوری و اندوخته ھا
 توسعه توليدات و خدمات مربوط به محيط
زيست آبی

][1اقدامات ساکنان محلی )شھروندان(
 آموزش ھای محيط زيستی
 جنبش صابون
مقررات نصب  حفاظت از گونه ھای نی
سيستم فاظالب و  فعاليت برای پاکسازی درياچه بيوا
نظارت بر آن  فعاليت برای حفاظت از حوضه آبريز
رودخانه ھا

 پشتيبانی از تحقيق و توسعه
·اجرای پژوھش ھای مشترک

ھمکاری با
شھروندان فعال و
داوطلب

][2اقدامات دولت محلی

توسعه صنعتی

 برنامه ريزی و تعيين قوانين و مقررات از جمله
قوانين مربوط به پيشگيری از انباشت پساب
 برنامه ريزی »مدل درياچه مادر «21
 نظارت بر شرکت ھای فاضالب
 تھيه پايگاه داده در حوزه تحقيقات محيط زيست و انتشار آن
 بھبود سيستم فاضالب و تطبيق سيستم پيشرفته تصفيه
فاضالب
 بھبود تأسيسات آب ،آب مورد استفاده در صنعت و کشاورزی
 آموزش ھای محيط زيستی

بھبود زيرساخت ھا به منظور
حفاظت از محيط زيست آبی و
بھره مندی از آن

چھار پايه سازنده مدل درياچه بيوا
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اقدامات در جھت حفط محيط زيست آبی و استفاده بھينه از آز در کل حوزه ھای آبريز
آبی که از کوه به پايين و حومه شھر جريان می يابد در مسير خود از باال به پايين با ھوا و خاک و ساير عناصر محيط زيست
در تعامل است .در اين فرايند جريان ،تأثير زيادی بر روی اکوسيستم ھای گوناگون از جمله انسان می گذارد .عالوه بر اين ،در
چرخه اين فرآيند ،آب زندگی ما را غنی می سازد و نقش مھمی در توسعه صنايع و فرھنگ دارد.
به منظور حفظ و استفاده از محيط زيست آبی ،نه تنھا الزم است که ھمه عناصر دخيل در نظر گرفته شود ،بلکه بايد ھمه گروه
ھای داخل حوضه آبريز گرد ھم آيند و در مورد خصوصيات ھر منطقه و ارتباط آن از جريان باال تا جريان پايين تبادل نظر شود.
در شيگا استانداری ،شھروندان ،شرکت ھا ،موسسات تحقيقاتی ،دانشگاه ھا و دولت ھای محلی در يک مجموعه واحد فعاليت
ھای خود را در ھر حوضه رودخانه برای حفاظت جامع از کل حوضه آبريز درياچه بيوا انجام داده اند .اين فعاليت ھا نتايج مفيدی
به بار آورده اند.

نمونه ای از اقداماتی که استان شيگا برای حفظ محيط زيست آبی انجام داده است.
آموزش حفاطت از جنگل ھا
حفاظت از جنگل ھای تأمين کننده آب با
ارتقاء استفاده از چوب
توسعه سيستم ھای تصفيه فاضالب
روستاھايی که در آن سيستم ھای فاضالب
توسعه نيافته است.

حمايت و ترويج جنگل با توسعه درختکاری در
اطراف درياچه بيوا

تأمين آب صنعتی

توسعه مخازن تصفيه خانه
فاضالب خانگی

حفاظت و بازسازی جنگل ساتوياما
)واقع در حومه شھر(

ايجاد مزارع برنج که محل
تغذيه موجودات فراوان است.

آموزش تجربيات کشاورزی

تقويت استانداردھای پساب و نظارت بر آن
اجرای تمام و کمال بازرسی از خود و مديريت خود.

گسترش آبياری چرخشی و
تکرار آبياری

ايجاد پايگاه داده برای تحقيقات زيست محيطی
انتشار نتايج تحقيقات و بھبود دسترسی به آن
تأمين آب مصرفی روزانه

اقدامات فاضالب در نواحی شھر

گسترش سيستم ھای فاضالب و انطباق
سيستم ھای تصفيه پيشرفته

تجربه طبيعت و
آموزش محيط زيست

تأمين آب کشاورزی
گسترش کشاورزی سازگار با محيط
زيست

حفاظت از سيستم ھای زيست محيطی با ايجاد
رودخانه ھای چند گونه طبيعی
)(multi-nature
فعاليت ھای پاکسازی درياچه بيوا
توسط شھروندان استان شيگا
نظارت بر کيفيت آب رودخانه ھا

حفاظت از سيستم ھای زيست محيطی با
بازسازی درياچه ھای کوچک و کم عمق
در اطراف درياچه بيوا

آموزش ھای تجربی در درياچه بيوا

پيشگيری و نابودی گونه ھای غير بومی و
حفاظت از گونه ھای بومی
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نظارت بر کيفيت آب درياچه بيوا

حفاظت از سيستم ھای زيست محيطی
با حفاظت از گونه ھای نی

پيشنھاد در بھبود محيط زيست آبی با استفاده از »مدل درياچه بيوا«
نمونه ھايی از اقدامات انجام شده مبتنی بر “مدل درياچه بيوا«
مھم اين است که ھر نھاد برای انجام فعاليت ھای مرحله به مرحله در “مدل درياچه بيوا« تالش کند.
عبارت سوم

عبارت دوم

مرحله ای که در آن فرد نسبت به
مسئوليت و نقش خود برای حفظ محيط
زيست به آگاھی می رسد و اقدام ابتکاری
صورت می دھد.

"آموزش و فکر" مرحله ای که در آن به
مشکالت زيست محيطی فکر می شود ،مورد
بررسی و مطالعه قرار می گيرد .در اين
مرحله ،موضوع يابی نيز در دستور کار قرار
دارد.

عبارت يکم

"توجه" مرحله ای که در آن مشکالت
مختلف زيست محيطی در زندگی روزمره
و طبيعت اطراف مورد توجه قرار می ساکنان محلی
گيرد.

ايجاد محيط زيست پايدار جھانی

بررسی ھای زيست محيطی ،ايجاد پايگاه داده ھا و انتشار آن
مشاھده ،مشاوره ،نظارت ،و بازنگری در
طرح

وضع مقررات به منظور آماده سازی
برنامه ريزی

دولت ھای محلی

بھبود زيرساخت ھا برای حفاظت از
محيط زيست
بررسی و پژوھش در باره محيط زيست ،ايجاد پايگاه داده ،تجزيه و تحليل و ارزيابی
انتشار نتايج تحقيقات

مؤسسات تحقيقاتی و دانشگاه ھا

توسعه و بھبود فناوری برای پاسخ زيست محيطی
دخالت دادن تجارت در فناوری ھای برای
پاسخ زيست محيطی
تطابق حقوقی

صنايع )شرکت ھا(

انجام اقدامات ابتکاری برای حفظ محيط
زيست

نتايج مثبت ناشی از معرفی “مدل درياچه بيوا«
حفاظت از محيط زيست عمدتا ً در حيطه محيط زيست آبی
 اين مدل ما را قادر می سازد به صورت دوره ای بر کيفيت آب و کف رودخانه ھا و خليج نظارت داشته
باشيم.
 اين مدل ما را قادر می سازد ضمن ارزيابی نتايج بازرسی به ارائه برنامه ھای آينده بپردازيم.
 با بررسی فاضالب ھای صنعتی اين مدل ما را به ارائه ،نصب ،اجرا و مديريت امکانات تصفيه فاضالب
قادر می سازد.
 اين مدل ما را به ارائه و انجام تصفيه مناسب و مديريت پسماند قادر می سازد.
 اين مدل ما را به ارائه پشتيبانی جامع و دانش فنی که استان شيگا به آن دست يافته است قادر می سازد.
 اين مدل ما را به ارائه ،ھدايت و حمايت از آموزش ھای زيست محيطی قادر می سازد.

بھبود وضعيت اقتصادی منطقه
 ھمزمان با حفظ محيط زيست ،کاھش ھزينه ھای مديريتی با تطبيق فناوری ھای برتر و دانش فنی متعلق به
شرکت ھا در استان شيگا.
 ورود به کسب و کار ھای زيست محيطی و گسترش بازارھا که انتظار می رود با معرفی فناوری ھا گسترش
يابد.
 انتظار می رود درآمد گردشگری که به دليل حفاظت از محيط زيست چھره منطقه را بھبود می بخشد افزايش
يابد.
 با برنامه ريزی کسب و کار فعال توسط استان شيگا انتظار می رود فرصت کسب و کار جديد ايجاد شود.
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] [1اقدامات ساکنان محلی )شھروندان(
در اواخر دھه  ،1970شيوع کشند سرخ در آب شيرين درياچه بيوا منجر به پيدايش جنبشی به نام "جنبش صابون" شد .اين
کمپين که توسط زنان خانه دار آغاز شد و در کل استان فراگير شد ،مردم را به استفاده از صابون پودر به جای مواد شوينده تشويق
می کرد .ھمچنين ،در کنار جنبش صابون ،فعاليت ھا و اقدامات متنوع تر زيست محيطی شھروندان برای حفاظت از محيط زيست
آبی درياچه بيوا توسعه يافته اند و ھم اکنون نيز به فعاليت خود ادامه می دھند.

) (1شيوع کشند سرخ در آب شيرين درياچه بيوا منجر به پيدايش جنبشی به نام "جنبش صابون" شد.
* در اواخر دھه  ،1960دوران رشد اقتصادی باالی ژاپن ،به دليل افزايش جمعيت رشد و افزايش تعداد کارخانه ھا مقدار
آالينده ھايی که به درياچه بيوا سرازير می شد افزاش يافت و بدتر شدن کيفيت آب مشکالت جدی به بارآورد.
* در ھمين حال ،در ماه مه ،سال  ،1977پالنکتون قرمز قھوه ای در درياچه بيوا که بوی تعفن می داد شيوع زيادی پيدا کرد
که اصطالحا ً به آن "کشند سرخ آب شيرين" می گويند .يکی از علل پيدايش کشند سرخ فسفر موجود در مواد شوينده
مصنوعی بود .در نتيجه شھروندان "جنبش صابون" را به راه انداختند که ھدف آن جلوگيری از استفاده از مواد شوينده
حاوی فسفر و تشويق به استفاده از پودر صابون ساخته شده از مواد نفتی طبيعی بود.
* در سال  ،1978در جنبشی که استفاده از پودر صابون را توصيه می کرد ،شھروندان،
عمدتا ً زنان خانه دار" ،کنفرانس رابط استان" را تشکيل دادند و به منظور حفاظت از
درياچه بيوا استفاده از پودر صابون را ترويج کردند .اين کنفرانس رابط نقش کليدی
در بھبود وضعيت درياچه بيوا بازی کرد و به شدت خواستار اقدامات فوری از طرف
دولت شد .نتيجه اين اقدامات منجر به تصويب "مقرراتی برای پيشگيری از انباشت
پساب درياچه بيوا )مقررات پيشگيری از انباشت پساب( "در سال  1979شد.

جنبش صابون )دھه (1970

) (2فعاليت ھای حفاظت از محيط زيست آبی با ھمکاری بخش دولتی و خصوصی
 -فعاليت ھای پاکسازی درياچه بيوا و حفاظت از گونه ھای نی –

پاکسازی درياچه بيوا

 فعاليت ھای پاکسازی درياچه بيوا
در تاريخ  1ژوئيه ،در " روز درياچه بيوا" ،شھروندان و شرکت ھا با ھمکاری
سازمان ھای دولتی ،کمپينی را به نام "درياچه بيوا را زيبا کنيم" به راه انداختند که
ھرساله در کل استان اجرا می شود .از سال  1981که سال آغاز کمپين بود تا کنون
حدود سی سال می گذرد و در مجموع  5ميليون نفر در اين کمپين شرکت کرده اند.
 حفاظت از گونه ھای نی
گونه ھای نی نقش مھمی در حفاظت از محيط زيست درياچه بيوا ايفا می کند .اين نی
ھا فوايد مختلفی دارند که می توان به تأمين مکان زندگی ماھی ھا ،پرندگان ،پيشگيری
از فرسايش کناره ھا و کمک به حفظ کيفيت آب را نام برد .بر اساس "مقررات حفاظت
از گونه ھای نی" )اجرايی از سال  ،(1992ايجاد ،کاشت ،برش و تميز کردن برای
حفظ گونه ھای نی با ھمکاری بخش دولتی و خصوصی انجام می گيرد.

) (3آموزش ھای زيست محيطی

دانش آموزان شرکت کننده در
»اومينو کو«
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* »مرکز آموزش زيست محيطی موزه درياچه بيوا« ،پايگاه آموزش و ارتقاء محيط
زيست از برنامه ريزی ھا حمايت می کند و به کسانی که در حوزه آموزش محيط
زيست کار می کنند ،از جمله شھروندان ،گروه ھای منطقه ای و سازمان ھای فعال
در کارھای خيرخواھانه اطالعات انتقال می دھد .پايگاه اينترنتی اين مرکز به نام
" "Ecolo-Shigaدارای  154کاربر ثبت نام کرده از جمله گروه ھای منطقه ای و
سازمان ھای فعال در کارھای خيرخواھانه است و از آموزش زيست محيطی حمايت
می کند .اين نوع آموزش ھای زيست محيطی که نتيجه آن ھاحفظ محيط زيست است
در سراسر استان برگزار می شود.

* استان شيگا مدرسه شناور در بيوا به نام »اومينوکو« )فرزندان دريا( را اداره می کند .اين مدرسه شامل قايق آموزشی است که
در آن کالس پنجم شيگا اقامت شبانه در درياچه بيوا می روند و در مورد درياچه به عنوان بخشی از درسشان آموزش می بينند.
تعداد کل کودکانی که از روز افتتاح آن در سال  1983تا به حال به اين کشتی سوار شده اند بيش از  470.000نفر بوده است.

) (4فعاليت ھای مدنی برای حفاظت از درياچه بيوا از طريق " انجمن درياچه مادر"
* »طرح درياچه مادر  « 21در اکتبر  2011مورد تجديد نظر قرار گرفت و در طول
دوره ھای برنامه ريزی دوم» ،انجمن درياچه مادر« به عنوان محلی برای نھادھای
مختلف از جمله شھروندان ،سازمان ھای فعال در امور خيرخواھانه و شرکت ھای
درگير در حوضه درياچه بيوا تدارک ديده شد تا بدين وسيله مديريت پيشرفت طرح و
ارزيابی و پيشنھادات مديريت شود.
* »انجمن درياچه مادر« انجمنی است برای اتصال آزادانه اعضا بر طبق »خواسته« و
»موضوع« مورد عالقه آن ھا .به عنوان يکی از فعاليت ھا» ،نشست کميته بيوا« * ھر
سال در ماه آگوست يا سپتامبر برگزار می شود و در مورد شرايط حال و آينده درياچه
بيوا به بحث و تبادل نظر می پردازد.
* انجمن توسط »رھبری کميته انجمن درياچه مادر« اداره می شود و شامل سازمان ھای
فعال در امور خيرخواھانه و محققان است .استان شيگا به عنوان يکی از اعضای اين
کميته در اين انجمن شرکت می کند*.
* پايگاه اينترنتی به نام »انجمن درياچه مادر« ھم به منظور مرتبط کردن اعضا از
نھادھای مختلف با توجه به زمينه ھای فعاليت آن ھا درست شده است.
* انجمن درياچه مادر سيستمی است که به نھادھای مختلف اجازه می دھد تا به طور
داوطلبانه و با ميل و رغبت خود فعاليت کنند .ارتقاء آن برای تشکيل پيوند بين اعضا
برای حفظ درياچه بيوا بسيار مھم است.

نجمن درياچه مادر

مديريت توسعه طرح درياچه مادر 21
مديريت پيشرفت ،ارزيابی ،و طرح ھای
پيشنھادی برای طرح درياچه مادر 21

عمل
بر اساس ارزيابی ھا ،استراتژيھا برای
بھبود در نظر گرفته می شود .اين امر
منجر به تالش ھا و فعاليت ھا و
ھمکاريھای ساکنان استان شيگا می شود.

کميته محيط زيستی
بنياد  Ohmiحفاظت از
محيط زيست
بحث و ارزيابی جامع به
عنوان ارگان مشورتی
استان شيگا

کشاورزی،
جنگلداری ،و
صنعت شيالت
کميسيون
مشترک حوضه

جوانان

درياچه بيوا نشست »کميته بيوا«
نمايندگان گروھای مختلف به
بحث و تبادل نظر می پردازند
کسب و کار
و ھمچنين در مورد وضعيت شھروندان
خصوصی
درياچه بيوا در سال گذشته و
درجھت تالش برای بھبود آن
ارزيابی ھا و پيشنھادات خود را
ارائه می کنند.
دولت
متخصصان

بررسی
نشست »کميته بيوا« با
اعضای ھيئت مديره
مردم از بخش ھای مختلف
مورد چگونگی نشست ھای
انجمن بيوا و ھمچنين در
مورد اين که چه موادی بايد
توزيع شود به بحث و تبادل
نظر می پردازند.

عمل
پروژه ھا و فعاليت ھای
انجام شده توسط ساکنان
استان شيگا ،مقامات
دولتی ،و غيره

طرح
تدوين يک برنامه
برای دوره دوم
بازتاب ارزيابی نتايج
به برنامه

انجمن علمی
ارزيابی ،مشاوره ،طرح،
اعالم دستاوردھا ،و تبادل
نظر توسط متخصصان
)جانشينان کميته علمی(

شھروندان

" انجمن درياچه مادر"
»کميته بيوا« که در آن نمايندگانی از گروه ھای مختلف حضور دارند ،بسته به ھر حوزه ای و منطقه
جغرافيايی ارزيابی ھای خود را انجام داده و طرح ھای پيشنھادی خود را ادائه می کند.

مديريت پيشرفت از يک
ديدگاه علمی

يک پلت فرم است که به مردم امکان می دھد تا به طور آزادانه و بر اساس عالئق به برقراری ارتباط با يکديگر بپردازند.
با به رسميت شناختن مسائل مشترک ،مردم قادر به ايجاد ارتباط با يکديگر بدون در نظر گرفتن زمينه ھای حرفه ای و يا
منطقه جغرافيايی می شوند .اين امر منجر به توسعه فعاليت ھای جديد می شود.

انجمن استانی
مبادالت اجتماعی و تبادل نظر در
سطح استانی توسط ساکنان محلی
و غيره
مديريت پيشرفت توسط
افراد و گروه ھای مختلف

انجمن منطقه ای
مبادالت اجتماعی و تبادل نظر با ھر
منطقه که توسط درياچه بيوا،
اعضای کميته مشترک حوضه ،و
غيره برگزار می شود.
مديريت پيشرفت برای ھر
يک از انجمن ھای محلی

پلت فرم انجمن درياچۀ مادر

سايت تبادل اطالعات برای عموم
)انجمن درياچۀ مادر(

*عبارت » «Biwa Comm Meetingحاوی اسم بيواست که منظور از آن درياچه بيواست .عبارت » «Commنيز به معنی
کميته )محل( ارتباطات )گفت وگو( و کميته )قرارداد( را تداعی می کند.
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] [2فعاليت دولت ھای محلی
استان شيگا در امر حفاظت از آب ھای زيست محيطی مقررات زيادی مانند مقررات برای پيشگيری از انباشت پساب را به
تصويب رسانده و به مرحله »طرح درياچۀ مادر  «21رسيده است.
اين فعاليت ھا فعاليت ھای حفاظت از محيط زيست آب از شرکت ھا و شھروندان گرفته شده است .مدل ھای تصفيه فاضالب از
جمله فاضالب ھای عمومی که بسته به شرايط مختلف محلی متفاوتند ،مجوز گرفته و حفظ شده اند .اين توسعه سيستم ھای تصفيه
فاضالب پيشرفته به حفاظت از محيط زيست آب کمک کرده است.

) (1صدور »مقررات پيشگيری از انباشت پساب« و تدارک سيستمی که شرکت ھا به ارتفاء تعميرات تأسيسات خود
بپردازند.
* شيوع کشند قرمز تازه در آب شيرين درياچه بيوا باعث به اصطالح »جنبش صابون« شد .اين امر باعث عکس العمل استان شد و
»مقررات پيشگيری از انباشت پساب« ) (Eutrophication Prevention Ordinanceدر سال  1977به تصويب رسيد.
* »مقررات پيشگيری از انباشت پساب« ،پساب ھای نيتروژن و فسفر صنعتی را کنترل
می کند .اين مقررات در نوع اولين از مقررات اين چنينی در ژاپن و پيشگام در جھان
مقررات پيشگيری از انباشت پساب
)اکتبر سال (1979
است .در آن زمان اين مقررات نوعی استاندارد شديد به حساب می آمد.
 ممنوعيت در استفاده و فروش از مواد
بازرسی
،
«
پساب
* در سال  1980درست بعد از اجرای »مقررات پيشگيری از انباشت
شوينده مصنوعی شامل فسفر ،در استان
و
نيتروژن
پساب
بھبود
از محل کارخانه ھا و شرکت ھا ،به منظور اجرای دستورالعمل
شيگا.
فسفر تشديد شد.
 کنترل پساب نيتروژن و فسفر ،در
زھکشی صنعتی) .برای اولين بار در
* برای تطابق با کنترل پساب نيتروژن و فسفر ،کارخانه نياز به امکانات فاضالب و
ژاپن(
تعميرات تأسيسات داشتند .ھمچنين نياز بود تا فناوری ھای مناسب به کار گرفته شوند.
 استفاده صحيح از کودھا
کارخانه
استان شيگا به تازگی طراحی کرده و سيستم ھای زير را به منظور حمايت از
 دفع مناسب فاضالب حيوانات
ھا به کارگرفته است.
 تصفيه فاضالب متفرقه

● کتابچه »راھنمای فنی برای بھبود پردازش نيتروژن و فسفر در تأسيسات« تھيه شد و جلسه توجيھی با توجه به نوع
صنايع برگزار شد .عالوه بر اين ،جلسات آموزشی و توضيحی برای مديران و افرادی که مسئول تأسيسات بودند
برگزار شد.
●»نيتروژن شيگا و صندوق اعطای وام تأسيسات پردازش فسفر« به صورت جداگانه و برای کنترل آلودگی تأسيس
شدند .اين سيستم جديد به ارائه کسب و کار کوچک و متوسط و اعطای وام با نرخ پايين بھره در بلند مدت بود.
) آوريل سال (1980
 50ميليون ين برای ھر کارخانه /دفتر
 سقف وام
 2%در سال )بدون بھره برای واحدھای کوچک(
 نرخ بھره وام
کمتر از ده سال )شامل يک مھلت کمتر از  2سال(
 دوره بازپرداخت
*در حال حاضر سيستم وام دھی پايان يافته است.
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) (2ترويج حفاظت از محيط زيست آبی با وضع مقررات مختلف
* حتی قبل بروز کشند قرمز ،استان شيگا برای حفظ کيفيت آب استانداردھا و مقررات خود را داشت .مقرراتی مانند »قانون استانی
کنترل شديد بر آب و حفظ کيفيت آن« و »مقررات پيشگيری از آلودگی آب شيگا« سختگيرانه تر از قوانين ملی می باشد.
* عالوه بر اين ،دولت استانی شيگا با وضع مقررات پيشرفته و طرح ھای توسعه برای ترويج و ارتقاء حفاظت محيط زيست
درياچه بيوا و حفاظت از محيط زيست آبی درياچه بيوا تالش کرد) .شکل (1
شکل  :1مقررات عمده استان شيگا در حفاظت از محيط زيست آبی درياچه بيوا
  1972تصويب »قانون استانداردھای سختگيرانه کنترل آلودگی آب استان شيگا« که  2تا  10بار سختگيرانه تر از قانون ملی است.
تصويب »مقررات آلودگی محيط زيست استان شيگا« .در اين مقررات ،استان شيگا تأسيسات و موارد اضافی را به واحدھايی که توسط دولت ملی
مشخص شده اضافه کرد.
  1979تصويب »مقررات پيشگيری از انباشت آب درياچه بيوا« )مقررات پيشگيری از انباشت آب(
 • 1987توسعه برنامه ريزی برای حفاظت از کيفيت آب درياچه در درياچه بيوا
  1991برای اندازه گيری پساب ھای داخلی ،کل منطقه استان شيگا در اولويت قرار گرفتند.
 • 1992وضع احکام برای حفاظت از گونه ھای نی
• برنامه ريزی برای حفاظت از کيفيت آب درياچه در درياچه بيوا ،دوره دوم
  1996وضع مقررات به منظور ترويج اقدامات در برابر فاضالب خانگی در شيگا
)تأسيسات ترکيبی تصفيه فاضالب خانگی مورد نياز است(
 • 1997برنامه ريزی برای حفاظت از کيفيت آب درياچه در درياچه بيوا ،دوره سوم
 • 2000توسعه طرح جامع حفاظت از درياچه بيوا )طرح درياچه مادر  .(21دوره نخست
 • 2002مقررات مربوط به استفاده مناسب از درياچه بيوا به عنوان مکان تفريحی به تصويب رسيد.
• برنامه ريزی برای حفاظت از کيفيت آب درياچه در درياچه بيوا ،دوره چھارم
  2003مقررات ترويج کشاورزی سازگار با محيط زيست درياچه به تصويب رسيد.
)کاھش کودھای شيميايی و آفت کش ھای شيميايی و مديريت مناسب آبراھه ھای کشاورزی(
 • 2007توسعه برنامه ريزی برای حفاظت از کيفيت آب درياچه در درياچه بيوا .دوره پنجم
 • 2011در طرح جامع حفاظت از درياچه بيوا )طرح درياچه مادر  (21تجديد نظر شد .دوره دوم
 • 2012توسعه برنامه ريزی برای حفاظت از کيفيت آب درياچه در درياچه بيوا .دوره ششم.
*عالوه بر اين ،در ھر شھر برنامه ترويج اقدامات در برابر پساب ھای خانگی توسعه داده شد.
اقدامات در برابر پساب ھای صنعتی

 اقدامات در برابر فاضالب خانگی

 اقدامات در برابر فاضالب کشاورزی  ديگر اقدامات

) (3گسترش سيستم فاضالب .سه مدل تصفيه فاضالب از جمله سيستم ھای عمومی فاضالب
گسترش سيستم تصفيه فاضالب
* ھمزمان با بدتر شدن کيفيت آب ناشی از افزايش بار آالينده ھا ،اين امر به يکی از نگرانی ھای عمده تبديل شد و بھبود سيستم
ھای فاضالب به عنوان يکی از ارکان مھم برای حفاظت از آب در »طرح توسعه جامع درياچه بيوا« شناخته شد .در سال 1973
بھبود سيستم ھای فاضالب در حوضه درياچه بيوا در استان شيگا آغاز شد.
* ھمزمان با بھبود سيستم ھای فاضالب منطقه ای ،استان شيگا اقدام به بھبود تأسيسات مراکز تصفيه و فاضالب اصلی نمود و ھر
شھر و شھرستان سيستم ھای باقيمانده فاضالب منطقه خود را ارتقاء دادند .در مجموع  1500ميليارد ين صرف بھبود و گسترش
سيستم تصفيه فاضالب شد .اين مقدار توسعه سيستم فاضالب مکان ھفتم را در کل کشور با  86.4درصد در پايان سال 2011
داشت) .شکل (2

* ميانگين ملی يک سطح
مرجع است ،چرا که در
استان ھای ايواته و
فوکوشيما شھرستانھا،
شھرھا و روستاھايی
ھستند تحت تاثير فاجعه
ناشی از زلزله و
سونامی که در شرق
ژاپن اتفاق افتاد در
آمارھای کشوری مورد
بررسی قرار نگرفتند.

ميانگين ملی
ميانگين استان شيگا

نرخ زير پوشش

شکل  .2نرخ رشد و توسعه سيستم فاضالب
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* ھدف سيستم فاضالب منطقه ای درياچه بيوا حفاظت از آب درياچه بيوا است.
به منظور ترويج و پيشگيری از انباشت پساب ،سيستم ھای پيشرفته تصفيه که
می تواند نيتروژن و فسفر و ھمچنين مواد آلی را از فاضالب جدا کنند برای
اولين بار در ژاپن به کار گرفته شدند .در سال  2001و پس از توسعه فنی
مستمر ،سيستم تصفيه شناور نيتريفيکاسيون-نيتروژن در مرحله نوع اول
جلوتر از کل کشور معرفی شد .در زمان گسترش تأسيسات و تجھيزات ،اين
سيستم جديد برای جايگزينی به جای سيستم ھای قديمی معرفی شده است.
* در طول تصفيه فاضالب توليد شده در طول پردازش ،سيستم جديدی که زباله
را به سوخت تبديل می کند در حال حاضر در مرکز پااليش کؤسه )(Kosei
معرفی شده است.

مجتمع تصفيه آب کونان چوبو

ديگر مدل ھای تصفيه فاضالب
* نوع مختلف تصفيه فاضالب با توجه به شرايط ھر يک مناطق مختلف از
جمله شھرستانھا و روستاھای کشاورزی انجام می شود» .سيستم فاضالب
عمومی« برای مناطق شھری» ،امکانات زھکشی برای مجموعه ھای
کشاورزی« برای روستاھای کشاورزی و »تأسيسات ترکيبی تصفيه خانه
فاضالب خانگی« برای مناطقی که خانه ھای پراکنده وجود دارد طراحی شده
اند.
تأسيسات زھکشی اتحاديۀ کشاورزی
● تأسيسات زھکشی برای مجموعه ھای کشاورزی
برای تصفيه فاضالب توليد شده در زمين ھای کشاورزی ،ھمراه با تصفيه پيشرفته و استفاده مجدد از آب پردازش شده ،فاضالب
پردازش شده به زمين ھای کشاورزی بازمی گردد .با تصفيه منابع آب و آلی ،ھدف ايجاد يک چرخه منابع در جوامع است.
● تأسيسات ترکيبی تصفيه خانه فاضالب خانگی
با نصب و راه اندازی تصفيه ترکيبی فاضالب خانگی ،امکان تصفيۀ فاضالب روستاھای پراکنده و کوچک فراھم شد.

) (4گسترش و انتقال آب برای استفاده عمومی
گسترش و انتقال آب برای استفاده عمومی
* خدمات آب مدرن در استان شيگا از محله ياناگاساکی شھرستان اوتسو در سال  1930آغاز شد .در اين طرح آب درياچه بيوا بعد
از تصفيه عرضه می شد .پس از سال  ،1955استانداری و شھرداری عمليات تأمين آبرا آغاز کردند و درنتيجه آماده سازی
تأسيسات آب ،تأمين آب به سرعت گسترش يافت .پس از آن سطح تأمين آب در استان به  99.4%که بيش از ميانگين ملی است
رسيد .اين رقم رتبه يازدھم در ژاپن است) .شکل (3
شکل  .3نمودار سطح تأمين آب
جمعيت
)(1000ا
تأسيسات آب
سيستم ساده تأمين آب
تأمين آب خصوصی
پوشش فاضالب
)شيگا(
پوشش فاضالب
)کشور(
جمعيت استان
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* منبع تصفيه خانه ھای آب ،آب فراوان از درياچه بيواست به طوری که
 128.484.000مترمکعب آب به مقدار  67.6%کل آب تأمينی از اين
درياچه برداشت می شود) .شکل (4

شکل  .4منابع تأمين ساالنه آب از ھر يک از منابع آبی(2011) .
آب چشمه ھا و ديگر منابع
235,000
مترمکعب0.1% ،

آب ھای زير زمينی
 2,668,000متر
مکعب1.4% ،
آب ھای عميق
 29.741.000متر
مکعب16.0% ،

معرفی تأسيسات تصفيه پيشرفته آب
* با پيشرفت غنی شدن آب در درياچه بيوا ،برای اولين بار در سال 1969
بوی تعفن بلند شد .به عنوان يک اقدام متقابل برای رفع و زدودن بوی
آب ھای سطحی
 11.068.000متر
تعفن ،پودر پردازش کربن فعال مورد استفاده قرار گرفت.
مکعب5.8% ،
آب درياچه
که
است
معضالتی
* پس از آن ،بو و طعم از جمله بوی ماھی گنديده از
 128.484.000متر
مکعب67.6% ،
کيفيت آب مصرفی را تحت تاثير قرار داد .به عنوان يک اقدام متقابل،
امکانات پيشرفته تصفيه آب از قبيل کربن فعال گرانولی برای فيلتر
کردن آب استفاده شده است .مھمتر از ھمه ،شھر اوتسو تأسيسات فيلتر بيولوژيکی را نصب کرد .اين تأسيسات اولين بار
در ژاپن در پاک کننده ھای گياھی آب زه زه در سال  1992مورد استقاده بود .اين سيستم فيلتر مؤثر با ترکيب پودر کربن
فعال کار می کند.
آب درياچه
آب ھای سطحی
آب ھای کم عمق
آب ھای عميق
آب ھای زير زمينی
آب چشمه ھا و
ديگر منابع

آب ھای کم عمق
 17.931.000متر
مکعب9.4% ،

)» (5طرح درياچه مادر «21
* طرح جامع حفاظت از درياچه بيوا )مادر درياچه  21طرح( در سال  ،2000با توجه به چشم انداز چگونگی وضعيت درياچه بيوا
در سال  2050توسعه يافت تا به عنوان مدل حفاظت از کيفيت آب درياچه در قرن  21باشد.
* در دوره برنامه دوم و در سال  2011در طرح جامع حفاظت از درياچه بيوا )طرح درياچه مادر  (21تجديد نظر شد و در برنامه
ريزی برای دوره دوم ،عالوه بر »حفاظت و احيای اکوسيستم حوضه درياچه بيوا«» ،بھبود ارتباط بين زندگی ما و درياچه« به
عنوان ستون طرح جديد اضافه شد .در سه مرحله مختلف »فرد و خانواده« »اشتغال« و »جامعه محلی« ،اھداف و چھارچوب
فعاليت ھا در رابطه با موارد مرتبط تنظيم شده است) .شکل (5
شکل » .5طرح جامع حفاظت از درياچه بيوا )طرح درياچه مادر ) «(21در مرحله دوم( ،سمت و سوی برنامه

طرح جامع حفاظت از حوضه آبی درياچه بيوا
حفاظت و احيای اکوسيستم حوضه درياچه بيوا

ايجاد توازن رابطه بين زندگی روزمره ما و درياچه
جامعه محلی
ارزيابی مجدد محيط زيست ،فرھنگ
و تاريخ که منحصر به منطقه
ھستند و تقويت فعاليت ھا و تالش
ھا به منظور حراست از آن ھا.

رابطه بين زندگی
روزمره ما و درياچه و
اين که چگونه اکوسيستم
حوضه ھای آبريز
درياچه به ھم متصل اند.

ارتباط
ايجاد يک سيستم برای به کارگيری فعاليت ھايی
که فراتر از جامعه محلی عمل کند و بين درياچه و
زندگی روزمره ما ارتباط ايجاد کند.
اشتغال
تجديد اشتغال و فعاليت ھايی که با
حفاظت از حوضه آبريز درياچه بيوا
در تعامل ھستند .ھمچنين تجديد فعاليت
ھا و ھمکاری ھای شرکت ھای بزرگ
برای حفظ و احيای محيط زيست و
فرھنگ جامعه محلی

در درياچه
بازگرداندن چرخه متوازن بين
کيفيت آب و مواد غذايی ،ھمچنين
حفظ توازن بين جعيت مختلف و
غنی جانوران بومی

فرد  /خانواده
کمک به ازدياد افرادی که از
درياچه متنفع می شوند و
وجود درياچه کمکی برای
بھبود نوع زندگی شان باشد.

ارتباط
افزايش تعداد جانوران بومی که به درياچه وارد
و يا از آن خارج می شوند در درياچه و حوضه
ھای آبريز آن.
حوضه آبريز
افزايش تعداد زمين جنگلی که
به درستی مديريت می شود و
ھمچنين زمين ھای کشاورزی
که باعث تنوع جانوری می شود
و بازسازی گونه ھای بومی

منطقه ساحلی درياچه
کاھش تعداد گونه ھای در معرض
خطر بومی و گونه ھای معرفی شده،
بازگرداندن توليد مثل ماھی ھای
بومی ،و افزايش تعداد کل صيد ماھی
در درياچه ،و بازگرداندن مناظر
زيبای کنار درياچه.

ھمکاری بين ارگان ھای دولتی ،ساکنان
استان شيگا و صاحبان کسب و کار
فعاليت ھای پيشگيرانه توسط
ساکنان محلی و صاحبان کسب و کار

سياسيت ھای اجرايی
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ستون

تأسيس مجموعه محيط زيست Ohmi

در ماه آوريل ،سال  ،2013سازمان محيط زيست  Ohmiبه منظور حمايت از تحقيق و توسعه فناوری ھای جديد در زمينه
کسب و کار محيط زيست آبی و ترويج گسترش آنھا تاسيس شد.
زمينه فعاليت اين سازمان تکنولوژی محيط زيست آبی و به طور عمده تکنولوژی تصفيه فاضالب است .اين مجموعه محل
نمايشگاه فناوری ھای جديد و يا محصوالت شرکت ھا را فراھم می کند.اين سازمان از شرکت ھا برای توسعه فناوری ھای جديد با
انجام تحقيقات مشترک با استان شيگا يا با تھيه زمينه برای آزمايش عملی حمايت می کند .عالوه بر اين ،سمينارھای فنی برای
ظرفيت سازی را برگزار می کند .ھمه اين فعاليت ھا با ھمکاری از پروژه ھای مربوط به دولت استانی شيگا انجام می شود.
]فعاليت ھای سازمان محيط زيست [Ohmi
) (1نمايش فناوری و محصوالت جديد
 برگزاری نمايشگاه برای معرفی فناوری ھای جديد و يا محصوالت اين شرکت به
مھمانان داخلی و خارجی
 برای جمع آوری اطالعات و اطالع رسانی عمومی
) (2حمايت از توسعه فناوری ھای جديد
 برای انجام پژوھش و ھمکاری با شرکت ھا و استان شيگا به طور عمده به منظور
حل مشکالت ناشی در سيستم ھای فاضالب در استانی شيگا
 به منظور ارائه زمينه و يا نمونه ھای فاضالب و لجن به شرکت ھای حاضر در
سالن نمايشگاه زيست محيطی در  Ohmiبا ھدف آزمايش ھای عملی به منظور
سالن نمايشگاه محيط زيستی Ohmi
توسعه فن آوری ھای جديد
) (3پشتيبانی از فناوری ھای عمومی و ايجاد ظرفيت در سيستم ھای فاضالب
 کنترل کيفيت پساب در تأسيسات فاضالب ،پشتيبانی سايت و آموزش و تعليم به منظور گسترش فناوری ھای جديد
آدرس :کوساتسو ،ياباسه چو ) 2108جنب مجتمع تصفيه آب کونان چوبو(

] [3فعاليت توسط شرکت ھا )کارخانجات(
ھمزمان با افزايش آگاھی ھای عمومی برای حفاظت از محيط زيست آبی ،و تحت تاثير فعاليت ھای توسعه يافته شھروندان از
جمله به اصطالح »جنبش صابون« ،شرکت ھا و کارخانه ھا عمليات »حفاظت از محيط زيست درياچه بيوا« را برگزار کردند و
در ھمکاری با دولت محلی در قالب گروه ايجاد شده شرکت ھا فعاالنه کار کرده اند.

) (1تالش ھای شرکت ھا ،برقراری روابط با دولت ھای محلی برای رعايت موارد زير:
مشاوره فردی و ارائه دستورالعمل توسط استان که دقيقا به شرکت ھا و کارخانه ھا داده می شود.
* ھمانطور که شرکت تا به حال ملزم به رعايت مقررات سخت زھکشی از جمله »مقررات پيشگيری از انباشت پساب« مصوب
سال  1979بوده اند ،استان شيگا درخوسات ھای بسياری را از شرکت ھا برای درخواست مشاوره و دستورالعمل دريافت کرد.
دولت درخوسات ھای مطرح شده را پذيرفته و بر آموزش به عنوان وظيفه اصلی تمرکز کرده است.
* مطالب زير از »گزارش ساالنه در مورد محيط زيست در شيگا ) «(1981صادر شده توسط دولت شيگا استانی نقل شده است.
''برای تحقق استاندارد فاضالب ،شرکت ھا و کارخانه ھا از استان شيگا درخوسات مشاوره و دستورالعمل کرده اند .اين
درخوسات ھا غالبا بدر حوزه امکانات ،ھزينه ھا ،و تعمير و نگھداری تأسيسات پردازش فاضالب است .اين درخواست ھا
نگرانی ھای شديد را در ميان ذينفعان ايجاد کرد''.
* در عمليات ھای عملی مسائل مختلفی از جمله روش کنترل عامل برای تأسيسات پردازش ھای موجود ،ھزينه ھای الزم برای
پيروی از قوانين و مقررات ،راه حل اختالفات بين بازرسی ھای داوطلبانه و بازرسی توسط دولت در نتايج آزمون بر روی
پساب کارخانه ،طول دوره ھای بی ھوازی در طول نيتروژن زدايی پردازش شده در فاضالب فعال مطرح شده است .استان
شيگا با دادن مشاوره و دستورالعمل در مورد اين مسائل ،فناوری و دانش حفظ محيط زيست آبی با ھمراھی شرکت ھا را به
دست آورده و اندوخته است.
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بھبود کيفيت آب به عنوان نتيجه تالش شرکت ھا و ارائه مشاوره اداره و دستورالعمل توسط استان.
* تعداد  130تأسيسات از مجموع  514تأسيسات که قرار بود تنظيم شوند تا  1ژوئيه  1981که روز اجرای مقررات آب و
فاضالب بود بھبود قابل توجھی يافتند .با حمايت استان شيگا و تالش ھر يک از شرکت ھا برای بھبود 95% ،از آنھا از تأسيسات
خود را به متناسب با زمان به روز کرده و ارتقاء داده اند.
* در نتيجه اين فعاليت ھا ،غلظت فسفر در درياچه بيوا به شدت در چند سال اخير کاھش يافته است و ھمچنان پايين بودن غلظت آن
تا به حال ادامه داشته است) .شکل (6
* به نظر می رسد آگاھی برای مديريت کيفيت آب درياچه بيوا به شدت در بين شرکت ھا و شھروندان ريشه دوانده است .بدون نياز
به ذکر است الزامات قانونی ،شرکت ھا فعاليت ھای داوطلبانه خود از قبيل اعمال معيارھای شديدتر از مقررات وضع شده را
انجام می دھند.

حوضه
جنوبی

حوضه
شمالی

تأثيرات مفيد مقررات پيشگيری از انباشت پساب )(1979

ميلی گرم در ليتر

شکل  :6تغييرات در کل غلظت فسفر )(TP

) (2پيشرفت در فعاليت ھای حفاظت از محيط زيست آبی که ريشه در فعاليت ھای شرکت ھا و کارخانه ھای منطقه
دارد.
* در دھه  ،1970وخامت کيفيت آب در درياچه بيوا به يک معضل تبديل شد که به مشکالت زيست محيطی قريب الوقوع منجر شد.
شرکت ھا و کارخانه ھا به عنوان عامل آلودگی ھای مورد ظن قرار گرفتند.
* در چنين شرايطی ،بسياری از شرکت ھا نياز به بھبود کيفيت آب در درياچه بيوا را احساس کردند .اطالعات مربوط به قوانين و
مقررات مربوط و فناوری ھای کنترل آلودگی در ميان شرکت ھا رد و بدل شد .شرکت از نيازھای استقرار سيستم خود کنترلی
آگاه شدند ،و پس از آن شرکت ھای محلی جمع شده و دست به تاسيس  ،KONAN Kolaانجمن محيط زيست زدند.
* انجمن پيشگيری از آلودگی محيط زيست شيگا که پيشرو تأسيس"انجمن حفاظت از محيط زيست استان شيگا" بود در سال 1981
تاسيس شد .فعاليت اين گروه کل استان را پوشش می دھد .ھدف آن ھمکاری متقابل شرکت عضو است تا برای اجرای مقررات
محيط زيستی استان شيگا از تشويق ھا و کمک ھای ھم بھره مند شوند.
* اين دو انجمن با نيت جلوگيری از آلودگی ،پيشبرد و بھبود فناوری برای کنترل آلودگی و گسترش دانش تاسيس شدند .اين انجمن
بيش از  200عضو از جمله شرکت ھای عضو دارد .بين اين اعضا روابط برقرار است .اعضا با ھمکاری استان شيگا و
شھرداری ،فعاليت ھای حفاظت از محيط زيست آبی را انجام می دھند.

انجمن ميحط زيستی KONAN Kola
•تاسيس 1978
Kusatsu, Moriyama, Ritto, Yasu, Konan, Koka
•منطقه
 171شرکت و  22شخص )تا  1آگوست (2012
•اعضا
انجمن حفاظت از محيط زيست استان شيگا
•تاسيس ) 1981به عنوان انجمن پيشگيری از آلودگی محيط زيست شيگا(
کل مناطق استان شيگا
•منطقه
 330شرکت )عمدتا واقع در شيگا(
•اعضا

14

] [4پيشرفت در فعاليت ھای حفاظت از محيط زيست آبی که ريشه در منطقه  4تحت فعاليت شرکت ھا
و کارخانه ھا قرار دارد .فعاليت ھای موسسات تحقيقاتی ،دانشگاه ھا و شرکت ھا در زمينه کسب
و کار محيط زيست آبی.
شرکت ھای مشغول به کار در کسب و کار محيط زيست آبی و موسسات تحقيقاتی و دانشگاه ھای مشغول به تحصيل در
حفاظت از محيط زيست آبی در اطراف درياچه بيوا جمع شده اند .برخی از شرکت ھا از طريق ھمکاری با سازمان ھای دولتی و
يا شرکت ھای ديگر فناوری ھای و خدمات جديد را توسعه داده و در حال پيشرفت بيشتر ھستند.

) (1نمونه توسعه مشترک از يک تکنيک ،خدمات منجر به کسب و کار در محيط آبی.
راندمان باال در جذب فسفر ،فلوئور و ساير مواد شيميايی به طور مشترک با ھمکاری صنعت ،دانشگاه و دولت ھای
محلی توسعه يافته است) .شرکت صنعتی تاکاھاشی )با مسئوليت محدود((*
)شرکت صنايع فلزی تاکاھاشی با مسئوليت محدود(
* رکت صنعتی تاکاھاشی )با مسئوليت محدود( مواد اسفنجی به نام اکوريج " "Ecoridgeرا توليد
کرده است .اين ماده که از آھن بازيافت شده توليد می شود ،راندمان بااليی در جذب و حذف
فسفر ،فلوئور و اسيد نيتريک از فاضالب دارد .اين موفقيت حاصل تحقيقات مشترک با دانشگاه
ھا و شرکت ھای ديگر از جمله دانشگاه کيوتو کسب شده و بخشی از پروژه ملی تحقيق و
توسعه** بوده است که در آن استان شيگا به مرکزيت پشتيبانی صنعتی فعاليت داشت.
* س از پروژه فوق ،اين شرکت تحقيقات خود را بر روی توسعه و فروش ،سيستم جذب ،از جمله
گياھانی که قابليت جذب دارند را ادامه می دھد.
اکوريج Ecoridge

* لطفا ً جھت اطالعات بيشتر درباره شرکت صنعتی تاکاھاشی )با مسئوليت محدود( به صفحه  27مراجعه کنيد.
** "توسعه ی تکنولوژی ھای عمومی برای ساخت و ساز سيستم صنعت پايدار" .آژانس تکنولوژی و علوم ژاپن ،ھمکاری
نھادھای منطقه ای برای پيشرفت برترين ھای فناوری و ساخت() .اجرا شده در (2007-2003

با پذيرش کارآموزان از شھرستان خواھرخوانده به عنوان يک فرصت ،جھانی شدن خود شرکت تحقق و توسعه يافت.
)شرکت ھيوشی(

صحنه آموزش کارآموز ھندی

* ز زمان پذيرش کارآموزان حرفه ای از شھر ھونان چين در سال  ،1982شرکت
ھيوشی* اقدام به ارائه آموزش ھای فنی و عملی از جمله اقدامات برای جلوگيری از
انباشت پساب کرده است .برای تربيت کارشناسان محيط زيست ،شرکت ھيوشی به
طور فعال اقدام به پذيرش کارآموزان از خارج از کشور کرده است .تعداد کل اين
کارآموزان بيش از  200نفر و از  19کشور است.
* الوه بر پذيرش کارآموزان خارج از کشور ،شرکت ھيوشی اقدام به برگزاری دوره ھای
آموزشی در خارج از کشور کرده و از جمله روش ھای تحليلی و راه ھای حفظ محيط زيست
را آموزش داده و به ارسال سخنران به سمينارھای زيست محيطی پرداخته است .اين شرکت با
ايجاد شعبه ای در ھند در سال  2011به فعاليت در خارج از کشور نيز اقدام نموده است.
* لطفا ً جھت اطالعات بيشتر درباره شرکت ھيوشی به صفحه  46مراجعه کنيد.

مراسم اعطای جايزه ھيوشی

در پاسخ به درخواست استان شيگا ،ابزارھای اندازه گيری شفافيت آب توسعه داده شد و کسب و کار مربوط به محيط
زيست آبی گسترش يافت) .شرکت اوپکس )با مسئوليت محدود((
* رکت اوپکس )با مسئوليت محدود(* در سال  1996به درخواست استان
شيگا برای اولين بار در جھان »سيستم خودکار اندازه گيری شفافيت
آب« را توليد کرد و از آن پس کسب و کار مربوط به محيط زيست آبی
را گسترش داد.
* ين شرکت از اين روش برای اندازه گيری رنگ مايعات ،کدری متوالی
در زمان توسعه ،وضعيت شفافيت
و دقيق آن ھا استفاده می کند .اين شرکت اقدام به توليد ،مونتاژ و فروش
به صورت خودکار اندازه گيری
انواع سنسورھا برای نظارت برای تأمين امنيت محيط آبی کرده است.
می شود .نتيجه اندازه گيری در
مقابل دفتر استانی نمايش شده
است.
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لطفا ً جھت اطالعات بيشتر درباره شرکت اوپکس )با مسئوليت محدود( به صفحه  30مراجعه کنيد.

) (2شرکت ھا و موسسات تحقيقاتی ،دانشگاه ھا ،و مجموعه ھای کسب و کار در استان شيگا.
* بيش از  100شرکت درگير در کسب و کار محيط زيست آبی در شيگا جمع شده اند 13 .مرکز پژوھشی از يازده سازمان که
شامل  7مرکز از  6دانشگاه و  6مرکز از  5سازمان تحقيقاتی دولتی است در حال انجام مطالعات مربوط به محيط زيست از
جمله کسب و کار مربوط به محيط آبی ھستند) .شکل (7
* بعضی از محققان از طريق پروژه ھای ملی در مبادالت خارج از کشور مشارکت دارند و برخی محققان پايگاه تحقيقات خود را
در کشورھای خارجی قرار داده اند.
شرکت ھای که در کسب و کار محيط زيست آبی در شيگا فعال ھستند.
آی شو

ھيگاشی اومی

مايبارا

اومی ھاچيمان

مورياما

اوتسو

ريتتو

ناگاھاما

ھينو
ھيکونه

ياسو
کوکا
کونان

تاکاشيما
* شرکت ھای که در »مطالعه
پژوھشی توسعه کسب و کار محيط
زيست آبی« درباره آن ھا گزارش
شده است(2011).

کاساتسو

نمونه ھايی از پروژه ھای ملی که در کشورھای خارجی پايگاه تحقيقاتی دارند.
برنامه مشترک آسيايی به نام »مرکز تحقيقات و آموزش آسيايی در برابر خطر برپايه مديريت حوضه يکپارچه« )از  2011تا
(2016
پروفسور يوشيھيسا شيميزو )مرکز تحقيقات مديريت کيفيت محيط زيست ،دانشکده تحصيالت تکميلی فنی و مھندسی دانشگاه
کيوتو(.
 پايگاه در خارج :مالزی
 بررسی مشکالت در مناطق حوضه آبی ،با اولويت دادن به خواص آب و ھوا ،سبک زندگی و فرھنگ در آسيا .ايجاد روش
ھای ارزيابی و دانش بنيان بر روی آب شناسی ،کيفيت آب ،خطرات ناشی از مواد شيميايی و نظارت بر آب با ھدف درک
حوضه ھای آبی که به خاطر گرم شدن کره زمين باعث بروز آب و ھوای غير طبيعی می شوند.
برنامه جھانی ) COEمراکز نبوغ(» ،مرکز جھانی برای آموزش و تحقيقات امنيت انسانی مھندسی برای کالن شھرھای
آسيايی« )(2008-
پروفسور يوزورو ماتسوکا )دانشکده فنی و مھندسی دانشگاه کيوتو(
 پايگاه ھای خارج از کشور :چين )شنزن( ،ويتنام )ھانوی( و شش پايگاه ھمکاری ھای مشترک.
 از بين بردن تھديدھايی از قبيل نبود بھداشت ،نبود سالمتی ،فاجعه محيطی و معضالت محيط زيستی که کالن شھرھای آسيا با
آن مواجه ھستند .استقرار نظام فنی در طراحی مديريت گروھی شھرھا به طوری که شھروندان زندگی راحت و باکرامتی
داشته باشند .به عالوه ساخت پايگاه آموزشی و پژوھشی و تجميع محققان و استراتژيست ھای سطح باال از نسل بعدی.
تحقيقات محلی مانند آلودگی آرسنيک در بنگالدش پروفسور جان ناکاجيما )دانشگاه ريتسومه کان(
 پايگاه خارج از کشور :بنگالدش
 با ھمکاری سازمان ھای غير دولتی محلی ،زمينه کار و مطالعه در مورد تبيين آلودگی آرسنيک در آب ھای زيرزمينی و
سيستم آبرسانی پايدار انجام شد.
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شکل  7نقشه توزيع شرکت ھا و محققانی که در زمينه کسب و کار محيط زيست آبی در شيگا مشغول اند.

شرکت ھا
دانشگاه ھا و مؤسسات تحقيقاتی
تأسيسات فاضالب حوضه آبی
مرکز تحقيقات صنعتی شمال
شرقی استان شيگا )ناگاھاما(

تأسيسات تصفيه
فاضالب تاکاشيما

انستيتيوی علوم زيستی و
تکنولوژی ناگاھاما
تأسيسات تصفيه شمال شرقی
دانشگاه شيگا ،پرديس ھيکونه
مرکز تحقيقات صنعتی شمال شرقی
استان شيگا )ھيکونه(
دانشگاه استانی شيگا

تأسيسات تصفيه
فاضالب کؤسه
محيط زيست درياچه بين
المللی )(ILEC
موزه درياچه بيوا

مرکز تحقيقات صنعتی استان شيگا

دانشگاه ريتسومه کان
مرکز تحقيقات بوم شناسی
دانشگاه کيوتو

دانشگاه ريو ُککو
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تأسيسات تصفيه
فاضالب کونان چوبو
انستيتيوی تحقيقات محيط
زيست درياچه بيوا

مرکز تحقيقات مديريت
کيفيت محيط زيست
دانشکده مھندسی
دانشگاه کيوتو
دانشگاه شيگا ،پرديس
ايشياما

 .2انجمن توسعه کسب و کار محيط زيست آبی شيگا
] [1منظور از »انجمن توسعه کسب و کار محيط زيست آبی شيگا« چيست؟
»انجمن توسعه کسب و کار محيط زيست آبی شيگا« شبکه ای با ھدف توسعه پروژه ھای کسب و کار جديد از طريق ھمکاری
ھای صنعتی-دولتی -دانشگاھی است.
اين انجمن با استفاده از نتايج اندوخته شده پژوھش ھا توسط شرکت ھا ،موسسات تحقيقاتی ،دانشگاه ھا و به منظور توسعه
کسب و کار محيط زيست آبی در ماه مارس سال  2013تاسيس شد تا در زمينه حفاظت از محيط زيست آبی در اطراف درياچه بيوا
فعاليت کند.
اين انجمن آخرين روند کسب و کار محيط زيست آبی و اطالعات در مورد فعاليت انجام شده توسط شرکت ھای پيشرو و
اقدامات مختلف آن ھا را ارائه می کند .اين عمل به منظور تبديل شدن انجمن به مرکزی برای ايجاد پروژه ھای کسب و کار جديد،
پيدا کردن ھمکاران و تشکيل تيم برای توسعه مشترک است.

کليات انجمن توسعه کسب و کار محيط زيست آبی شيگا
اسم:

انجمن توسعه کسب و کار محيط زيست آبی شيگا )نام خالصه شده :تيم آبی شيگا(

تأسيس

) 25مارس (2013

اھداف
 برای ترويج توسعه کسب و کار محيط زيست آبی با استفاده از ) (1نتايج تحقيقات انباشته شده توسط شرکت ھا ،موسسات تحقيقاتی
و دانشگاه ھا و ) (2فعاليت ھای انجام شده برای محيط زيست آبی.
 برای کمک به حل مشکالت در حفاظت از محيط زيست آبی در داخل و خارج از کشور.
فعاليت ھا
 برای سازماندھی و انتشار فعاليت ھا برای حفاظت از محيط زيست اطراف درياچه بيوا و داده ھای اعضا
 ارائه اطالعات از طريق سمينارھا و تورھای شرکت و افزايش تبادل بين اعضا
 جمع آوری و ارائه اطالعات در کسب و کار محيط زيست آبی و انجام اقدامات حمايتی از آن
 تشکيل تيم برای توسعه کسب و کار و حمايت از تطبيق کسب و کار
 حمايت از برای پذيرش کارآموزان و مأموريت ھا در کشورھای خارجی
 انجام ديگر وظايف برای دستيابی به اھداف انجمن
اساسنامه اعضا
اين انجمن متشکل از شرکت ھايی است که با اھداف انجمن موافق ھستند و در زمينه کسب و کار محيط زيست آبی فعاليت می کنند
و يا اعضايی که عالقمند به شروع کسب و کار در زمينه محيط زيست آبی ھستند و سازمان ھايی که حامی آن ھا ھستند و با آن ھا
ھمکاری می کنند.
تعداد اعضا 104 :شرکت و سازمان )تا ژانويه (2014
دبيرخانه
بخش سياست گذاری بازرگانی و صنايع ،گروه بازرگانی ،صنعت ،گردشگری و کار استانداری شيگا
تشکيل تيم ھای پروژه و گسترش و
توسعه در خارج از کشور

تصوير کلی انجمن
تجزيه و تحليل و خدمات
مشاوران

ارائه اطالعات مربوط به کسب و
کار محيط زيست آبی
ھدايت مطابقت و کسب و کار

ھمکاری شرکت ھای استان
شيگا و ديگر استان ھا در شرکت ھای تجاری
ارتباط با محيط زيست آبی
مشاوران

ساخت و ساز
ھمکاری شرکت ھای استان شيگا و ديگر
استان ھا در ارتباط با محيط زيست آبی

انتشار اطالعات اعضاء

آرم انجمن
اين آرم به اين معنی است که مردم نگران »آبی«
ھستند که از درياچه بيوا فواره می کند.

توليدگنندگان مواد و دستگاه ھا

سازمان ھای حامی
صنايع

مؤسسات تحقيقاتی
و دانشگاه ھا

آژانس ھای دولتی

شرکت ھای مالی

استان شيگا
طرح توسعه انجمن
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] [2فعاليت ھای گذشته
2011



2012

 24اکتبر

بررسی تحقيقات در توسعه کسب و کار محيط زيست آبی
*پرسشنامه از شرکت ھا )درصد پاسخ موثر 42.2%از بين  1000شرکت می باشد(.
*نظرسنجی از شرکت ھا ) 26شرکت(
*برگزاری کارگاه " کسب و کار محيط زيست آبی شيگا"  4بار

اولين سمينار کسب و کار محيط زيست آبی در شيگا
 79شرکت کننده* اين نمايشگاه در نمايشگاه محيط زيست درياچه بيوا در سال  2012برگزار شد.
)نمايشگاه کسب و کار مربوط به درياچه بيوا (2012

 16نوامبر

برگزاری تور شرکت از کسب و کار محيط زيست آبی شيگا

تور شرکت از کسب و کار محيط
زيست آبی شيگا

 59شرکت کننده

 27نوامبر

تور بازرسی به شھر کيتاکيوشو که منطقه ای پيشرفته از نظر کسب و کار
محيط زيستی است.
 9نفر از شرکت کنندگان از استان شيگا بودند.

 5دسامبر

پذيرش ماموريت بازرسی دولتی از ويتنام
 11تن از شرکت کنندگان از مقامات دولتی و مديران پارک صنعتی در شيگا بودند.

 28ژانويه

دومين سمينار در زمينه کسب و کار محيط زيست آبی شيگا

سومين سمينار در زمينه کسب و کار
محيط زيست آبی شيگا

 93شرکت کننده

 25مارس

سومين سمينار در زمينه کسب و کار محيط زيست آبی شيگا
 140شرکت کننده

تأسيس »انجمن توسعه کسب و کار محيط زيست آبی شيگا«

2013




راه اندازی پايگاه اينترنتی
انتشار »کسب و کار محيط زيست آبی شيگا ~ صنعت دانش و فناوری در
اطراف درياچه بيوا ~ «2012

 23می
جوالی
جوالی

پذيرش ماموريت بازرسی شرکت ھای تايوانی
پذيرش ماموريت بازرسی شرکت ھای تايوانی
ماموريت بازديد تبادالت فنی و اقتصادی از شھر ھونان ،چين

کسب و کار محيط زيست آبی شيگا ~
صنعت دانش و فناوری در اطراف
درياچه بيوا ~ 2012

 13نفر از بازديد کنندگان از شيگا و  21نھاد از ھونان در اين نشست نظر تبادل کردند.

 7آگوست

چھارمين سمينار در زمينه کسب و کار محيط زيست آبی شيگا
 87شرکت کننده* ،اين سمينار در مراسم بازگشايی از بنياد حفاظت از محيط زيست Ohmi
برگزار شد.

آگوست

بازرسی و تور مبادالتی برای »پروژه تصفيه خانه فاضالب در پارک صنعتی
در تايوان« ) 27تا  30آگوست(
 15بازديد کننده از شيگا و  270شرکت کننده از تايوان در جلسه تبادل نظر شرکت کردند.

 24اکتبر

پذيرش ماموريت بازرسی شرکت
تايوانی در چوبو کونان
) Chubu-KONANمناطق مرکزی
و جنوبی شيگا( مرکز پااليش

پنجمين سمينار در زمينه کسب و کار محيط زيست آبی شيگا
 160شرکت کننده
* اين سمينار در نمايشگاه محيط زيست درياچه بيوا در سال  2013برگزار شد) .نمايشگاه کسب و
کار مربوط به درياچه بيوا (2013

اکتبر

راه اندازی نمايشگاه
»انجمن توسعه کسب و کار محيط زيست آبی شيگا«
نمايشگاه کسب و کار مربوط به درياچه بيوا  24) 2013تا  26اکتبر(
 34.740بازديد کننده از نمايشگاه

 14نوامبر

برگزاری سمينارھا در ويتنام
 25شرکت کننده

 17دسامبر
 20دسامبر

جلسه توضيحی سمينار »پروژه
تصفيه فاضالب در پارک صنعتی در
تايوان«

بازديد از پروفسور بوی
دانشگاه ملی ويتنام به معاون استانداری شيگا
ديدار معاون شھردار شھرستان تاينان با فرماندار استان شيگا در راستای
اجرای تفاھم نامه مبادالت اقتصادی و صنعتی با شھرستان تاينان
نمايشگاه در نمايشگاه محيط زيست
درياچه بيوا در سال ) 2013نمايشگاه
کسب و کار مربوط به درياچه بيوا
(2013
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