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 هایا مادند بردامه یهادا ت.اهمچنین این روز تولاااط لاااازماا

(WFP) ر لارالار  د  تولاهه بزااورزو دیهالمللا  و صاندو  بین

المللاس  هاو بینشاود  در این روزس لاازماایهاا گراما داشاته ما
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ترین ل  زددگاس یهنا  ها دردو با گرلانوادا الات به از ابتدایا

الااا،ات این رویداد یهاادا  همچنین امساااا  به منا  .ت.ا محرومناد
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 ادامه سرمقاله: 
 ااتو لازماا  دارد اهالیت بزاورزو ٔ  تولهه ٔ  المللا الت به در زمینههاو بینااتو یا لازماا اواربار و بزاورزو ملج متحد از لازماا

  دود لدود بر بالغ یهادا  ش،که طری  از و ااتو مربه از لازماا این  شد تألیس متحد ملج لازماا عضو بزور 44 تولط 1۹4۵ لا  در

  و مدردیهه بردا بزاورزوس ینولداروس شی ه و تأمین ت.او منالو براو هموااس به بزورهاو در لا  تولهه  گستر  براو  اداره

 .بندبمک ما

زددگا و به،ود تا.یه مردی  هدف لازماا ااتوس باال بردا لطح   

یهااس توزیع منالو مواد ت.ایا در مناط  مختلف یهاا و ایتاد  

امنیت ت.ایا الت  م،ارزه با لوءتا.یه با اراته اط عاه الزی به  

بزورهاو مختلف؛ از دیور اهداف ااتو الت به بازدها بزاورزو 

اراا و لطح تا.یه در یهاا را ااهایش داده الت و در این راه با هه

لازماا از  یهااس  لرتالر  در  مادند  همراه  مددا  یامهه  هاو 

هاو بزر دولتاده تا دیور مولساه  هاو بزاورزاا و لازمااگروه

 .بندهاو تولهه و بخش اصوصاس همکارو ماملج متحدس بادک

دل یهااس  مردی  از  درصد  هزتاد  ذهنا  به تمزاولیت  یابا 

مورد دیاز بدا براو تهداد زیادو  ت.الت  بم،ود ت.ا و مواد ت.ایا  

آید به در زیستس مساتج گوداگودا به ویود مااز مردی یهاا به مزکلا بهرگ و الالا ت،دیج شده الت  با آلودگا و تخریو محیط

 هاوالیدو و لیالت  هاوگرما و ازکسالاس ارلایش ااکس باهش دهواله یووس بار  باراا  .باهش منابع ت.ایا یهاا مؤثر الت

 .آیندند در برابر بزورهاو رو به پیزراتس از عوامج گرلنوا و لوء هاضمه مردی یهاا به شمار ماقدرتملتموراده بهضا از بزورهاو 

 .شد  تهیین 2021 در لا  "اردا ل مت براو امروزس ت.ایا  امنیت" رویداد یهادا اینامسا   ازینرو شهار

 

 

 

 

 

 

 

 

 بازگشت به فهرست 
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شناسی درباره فرونشست زمین در ایران هشدار سازمان زمین   

رودس با میهاا آب التخراج شده متنالو رییس لازماا زمین شنالا و ابتزاااه مهددا با بیاا اینکه میهاا آبا به دروا زمین ارو ما

 .هاو گی ا و مازددراا شده التزست در همه یاو بزور به یه التاا دیستس گفت: همین امر باعث بروز پدیده ارود

 

هاو آینده دچار ارودزست شوددس   هاو گی ا و مازددراا دیه طا لا شود التاابینا مادبتر علیرضا شهیدو با تابید بر اینکه پیش

 بقیه   و   ادد شده  قرمه  وضهیت  دچار  هادشت  این   به  اوگوده  به   هستندس  ممنوعه  دشت   300  از  بیش  بزور  در   مویود  دشت  ۶0۶  از ااهود:

 .ط منال،ا دداردد شرای دیه هادشت

ترین مناط  بزور دادست به با ارودزست یدو موایه التس اظهار برد: میهاا ارودزست هاو التاا اصفهاا را یکا از بحراداوو دشت

هاو مربهو و باات تاریخا شهر دیه هاو ارودزست وارد شهر شده و قسمتزبادهمتر الت و متالفاده  لادتا  1۶در شهر اصفهاا لدود  

شود تهراا روزو یک به در تهراا دیه میهاا ارودزست بسیار زیاد التس گفت: گفته ماشهیدو با بیاا این .تحت تاثیر قرار گراته الت

 .شود به عدد بسیار زیادو التمیلیمتر دچار ارودزست ما

مهددا بزور یادآور شد: شنالا و ابتزاااهمهددا بزورس رتیس لازماا زمینشنالا و ابتزاااهعموما لازماا زمینبط به دقج از روا

شود و  میلیمتر ارودزست ایتاد شودس آا منطقه وارد شرایط بحرادا ما  4او  بر الاس آمارهاو مویود در اتحادیه اروپا اگر در منطقه 

 .ایابنیاس باید متویه شویا به دچار شرایط بسیار لادو شدهمتر ماوقتا ما در ایراا صح،ت از لادتی

 

 ادامه خبر  لینک ا،ر 
 ارودزست موضو   

 ا،رگهارو دادزتویاا ایراا  ایسنا  من،ع 

 10/07/1400 تاریخ ا،ر 

 بازگشت به فهرست 
 

 

https://www.isna.ir/news/1400071006202/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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 شوند های گرد وغبار در کشور امسال شدیدتر می طوفان

ها با اشاره ازکسالا لابا بر بزور طا  دیربج داتر امور بیاباا لازماا ینوجم

اایر   ازکسالا  به  تویه  با  گفت:  گ.شته  لا   ماپیشیک  امسا   بینا  شود 

و با شده بیزترو در مناط  مستهد    ماله با تاییراه زماداهاو گردوت،ار و  طوااا

 .رخ دهد

  30ولید یهفریاا ضمن بیاا اینکه برالاس آارین مطالهاه ادتای شده لدود  

:  برد  اظهار  هستندس  بادو  ارلایش  تاثیر  تحت  بزور  هاو عرصه   از میلیوا هکتار

 میلیوا   ۵ 13   داردد  را  رواا  هاو شن  لربت  و   ت،ار  و  گرد   وقو   قابلیت  هاعرصه  این

 بحراا  هاوبادوا  عنواابه هاس اطوط ریلا و    مناط  لکودتواهاس یاده  بزاورزوس  هاوعرصه   در  شدا  واقع  لحاظبه  هاعرصه   این  از  هکتار

 تحت  دیه  را  دورتر  مناط   آورددس ما باربه  مناط  این  در  را  یدو  هاواساره  اینکه  برع وه  لاله  همه  به  شودد ما  شنااته  بادو  ارلایش

شده دس،ت به ارلایش وو در ادامه دشت اوزلتاا را یکا از مناط  بحرادا مهراا برد به به  .دهندما  قرار  گردوت،ار  پدیده   تاثیر

 از  دیه  ینوبا  ارالاا  و  هرمهگاا  از  مناطقا   برمااس   التاا  شر    و  مربه  ینوبس  از  مناطقا  لیستااس  دشت:  گفت پ.یر الت وبادو آلیو

ستند بنابراین الزی الت اقداماه  ه   گردوت،ار   هاو طوااا  از   داشا  یدو  هاوآلیو  و   اساراه  مهرض   در  به   هستند   بحرادا   مناط   دیور

متالفاده مهایره و ااهود: وو  .برد اراها مناط  این در مردی لضور ادامه براو را شرایط عایلا در این چند التاا ادتای شود تا بتواا

ریهو دقیقا هاو رواا الت  مقابله با این مهضج دیازمند بردامهپیامدهاو لربت ماله ها یکا از  هاو تولید در این عرصه قطع زدتیره 

وو    .ها را ادتای داده الت و همواره بر تخصیص صد در صدو اعت،اراه این بخش تابید داردریهو   ها این بردامهالت به لازماا ینوج

هاو گرد  شود امسا  طوااابینا ماپیشبا اشاره به ازکسالا لابا بر بزور طا یک لا  گ.شته گفت: با تویه به ازکسالا اایر  

ماله و  زماداوت،ار  تاییراه  با  تمهیداه  او  تماما  رو  این  از  دهد   رخ  مستهد  مناط   در  بیزترو  با شده   از  بهینه  التفاده  براو و 

یهفریاا   .ر داریابا  دلتور  در بزورها  لایر  هاوآمواته   درس  و  تتارب  از  التفاده   و  بوما   دادش  بردا  تنا  با  ار  مویود  هاوظرایت

 بزور   بر  گ.شته  لا   یک  طا  به  شدیدو ازکسالا :برد  اظهار  و  دادست  اقلیما  تاییراه او را در دریه او  ها مالهعلت تزدید طوااا

 اقلیما تاییراه از متاثر دحووبه  به الت اوماله هاوطوااا تزدید  علج از یکا بوده لابقهبا  اایر لا  ۵0 طا شد گفته  و بود لابا

  .الت  لرزمین  مدیریت  دو   به  مربوط  و  ادسادا  هاوداالت  از  داشا  اوماله  هاوطوااا  و  گردوت،ار  وقو  الت اما بخش دیورو از علج

 چراو   شوددما  ت،دیج  ت،ار  و  گرد  هاوبادوا  به  هاتاالب  این  بنیاس  تامین  درلتابه  را  ها تاالب  آبهل  دتوادیا بهوو اضااه برد: زمادا

 شودد  رها  بزاورزو  اراضا  شودما  باعث  عم    اراضا  هاوباربرو  و  ها قابلیت  به ها چنین اقداا دواه یامعای و تخریو عرصهد  رویهبا

هاس دحوه به عقیده مدیربج داتر امور بیاباا لازماا ینوج  .شودد  ت،دیج  ت،ار  و   گرد  هاوبادوا  به  و  بدهند  دلت  از  را  اود  باربردهاو و

 پوشش   راتن  بین   از  و   هاتاالب  شدا  ازک  باعث ترین عوامج ادسادا الت بههاو این لوزه یکا از مهامدیریت منابع آب و چالش

  دحوه   و   شنالد دما التاا  و  مرز  وت،ار  گرد   پدیده   هرچند   الت  شده بزور  در  زایا بیاباا  تزدید  دتیته در  و   لی با   هاو دشت  در   گیاها 

 .د منتربه وقو  گردوت،ار شود و مناطقا از بزور ما را دیه تحت تاثیر قرار دهدتوادما دیه مرزها  بزورهاو در آب مدیریت

 ادامه خبر  لینک ا،ر 
 طوااا گرد و ت،ار  موضو   

 ا،رگهارو دادزتویاا ایراا  ایسنا  من،ع 

 27/07/1400 تاریخ ا،ر 

 بازگشت به فهرست 
 

https://www.isna.ir/news/1400072618869/%D8%B7%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D9%88%D8%BA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%AA%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF


              
              مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب   

6 
   

 

1400  رمه  |فتاده  شماره  |محیط زیست    بولتن آب و  

 

 یاخبار کوتاه داخل ترین همم
 (1400 مهر 1)  شدتر از آن چیزی است که پیش از این تصور میآلودگی هوا خطرناک

شدس مضراه این یهو الت به پیش از این تصور مالازماا یهادا بهداشت با هزدار دس،ت به اینکه آلودگا هوا اطردابتر از آا چ

بنابر اع ی این لازمااس هر لا  لدود هفت میلیوا دفر به دلیج ابت  به    .داددمهضج یهادا را با التهما  لیوار و تا.یه دالالا برابر ما

میهاا درآمد با و متولط بیزترین آلیو را شودد  همچنین بزورهایا با  هاو مرت،ط با آلودگا هوا دچار مرگ زودهنوای مابیمارو

 .هاو اسیلا دیاز دارددشودد؛ چرا به براو تولهه اقتصادو به لوات متحمج ما

 (1400 مهر 7)  متر بارش بسته شدمیلی  157پرونده سال آبی با 

متر میلا  7 1۵7در لالا به پایاا رلید به این لا  با متولط    ۹۹  -   00او آب بزورس لا  آبا  هبر الاس آمار داتر اط عاه و داده

  لدود مترمیلا  7 317 بار  میهاا با  ۹۹-۹8 آبا لا  به دس،ت رقا اینلا  گ.شته الت   ۵3ها در ترین لا بار یهو با بارددگا

دکته یالو و قابج تویه گهار  آمارو داتر   .دهدما  دزاا  باهش  درصد   37  بلندمده  مزابه  هاودوره  میادوین  به  دس،ت  و  درصد  ۵0

لالهس محسوب   ۵3س لومین لا  با بار  در مقایسه با طو  دوره آمارو  ۹۹-00هاو آب بزور این الت به لا  آبا  اط عاه و داده

س بیزترین ۹۹-00متر بار  طا لا  آبا میلا ۹ 78و  مترمیلا 2 3۵هاو لیستاا و بلوچستاا و هرمهگاا با همچنین التاا .شودما

بر این الاسس متولط بارددگا لا  آبا  .ادددرصد داشته ۵8درصد و  ۶8ترتیو به میهاا میهاا باهش را دس،ت به متولط بلند مده به

ترس الیج اارس و دریاو عماا مهاد  ممیلا  4 2۹3مترس دریاچه ارومیه مهاد   میلا  1 340دریاو اهر مهاد     هاو آبریهدر لوضه   00-۹۹

 .متر بوده التمیلا  44متر و مرزو شر  مهاد  میلا 7 100مترس ا ه مربهو مهاد  میلا 7 103مترس قره قوی مهاد  میلا ۹ 20۹

 (1400 مهر 8)  دیگر هیچ آبی ندارد 140۹برخوار تا سال   - آبخوان دشت اصفهان

زمین به دااج مهددا اصفهاا با بیاا اینکه امروز اصفهاا تنها شهرو الت به ارودزست    شنالا و ابتزاااه مدیربج لازماا زمین

و در   140۹براوار دداریا و تنها تا لا  در    -منطقه مسکودا آا دفوذ برده التس گفت: دیور زمادا براو الیاو آبخواا دشت اصفهاا

هاو براوار زیرلاات  -ل ما با اشاره به اینکه در دشت اصفهاا  .ارصت براو دتاه آبخواا داریا  1418ترین لالت تا لا   اوش،یناده

لیاتا و التراتژیکا همچوا دیروگاهس پاالیزواهس ورزشواه دقش یهااس ارودگاهس بریدور شما  به ینوبس شر  به ترب و همچنین آثار 

تاریخا بسیارو قرار داردس تصریح برد: امروز اصفهاا تنها شهرو الت به ارودزست به دااج منطقه مسکودا شهر دفوذ برده و باید 

 .و ارودزست لحظه به لحظه در لا  پیش روو الت آبرات و ضخامت آا همادند اصفهاا دیست تویه داشت هیچ شهرو ینس

 (1400 مهر 10)  درصدی ورودی آب به سدها 47کاهش 

میلیارد   ۵0س متمو  ظرایت مخازا لدها ۹۹ -  00بر الاس آمار داتر مطالهاه پایه شربت مدیریت منابع آب ایرااس در پایاا لا  آبا 

هاس لتا ورودو بر این الاسس به ت،ع باهش میهاا بار   .درصد پرشدگا مخازا الت  3۹میلیوا مترمکهو بوده به دزاا دهنده    ۵00و  

میلیارد   ۵۵آبا ق،ج از آا  میلیوا مترمکهو بوده به دس،ت به مده مزابه لا     430میلیارد و    2۹برابر با  ۹۹  -  00آب طا لا  آبا  

ط،  آمار اع ی شده تا پایاا شهریورماهس    .درصدو ورودو آب به مخازا لدهاو بزور الت  47میلیوا مترمکهو س بیادور باهش    720و  

دس درص  70تا    ۵0لد بین    3۵درصدس    ۹0تا    70لد در محدوده    12درصدس    100تا    ۹0لد مویود و اها  بزورس تنها له لد بین    1۹۹از  

 .درصد پرشدگا را به اود ااتصاص داددد 40لد دیه متالفاده بمتر از  118درصد و  ۵0تا  40لد در محدوده  31

 

https://www.isna.ir/news/1400070100212/WHO-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7-%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D9%86%D8%A7%DA%A9-%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%86-%DA%86%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
http://news.moe.gov.ir/News-List/66592
https://www.isna.ir/news/1400070805275/%D8%A2%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B9-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D9%87%DB%8C%DA%86-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
http://news.moe.gov.ir/News-List/66677
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 (1400 مهر  11)  خشکسالی در انتظار ایران؛ بارش های امسال زیر حد نرمال است

گ له   .رو اواهیا داشتهاو امسا  زیر لد درما  بوده و پاییه ازکا را پیشژوهزور منابع آب دادزواه صنهتا شریف گفت: بار پ 

دهد به در بزورهایا  ادتای شده به دزاا ما ویلیای لو نواا برد: پژوهزا در بخش مطالهاه یوو لازماا دالا تولط پرواسور ع   تفارو

وو ادامه داد: همچنین شده بار  بیزتر  .تر از ق،ج اواهند شداقلیا ازک و دیمه ازک واقع هستند اقلیا ازکمادند ایراا به در 

هاو م یا بمتر رخ اواهد دادس به در دتیته آا با ااهایش اراوادا و شده وقو  پدیده  و مده بار  بمتر اواهد شد و در عوض بار 

هاو ادتای شدهس در بیزتر مناط  بینابر الاس پیشتفارو ااطر دزاا برد:    .اهیا بودهاو لدو مادند لیج و ازکسالا روبه رو او

دهد ها دزاا مابینا مد به دتایج پیشطورو بزور متولط دماو اصج پاییه دس،ت به متولط بلندمده همراه با ااهایش اواهد بودس به

گراد دیه برلد و  ه تاریخا ممکن الت به باالتر از یک دریه لادتابه در براا از مناط س ااهایش دما دس،ت به وضهیت متولط بلندمد

 .هاو باقیمادده از لا  آبا ها بار  قابج تویها دخواهیا داشتها گویاو آا الت به در ماهبیناپیش

 (1400 مهر  11)  فرونشست در تهران چقدر جدی است؟

لادتا    4۵ها دیه از  گیرد و لطح آب در این دشتهاو تهراا ارودزست صوره مامتر در دشتلادتا   2۵ط،  آمار لدودو هر لا  بین  

شود به عدد بسیار متر دچار ارودزست مامتر در لا  باهش الت و آدطور به مسووالا اع ی برددد تهراا روزو یک میلا  ۵ 1متر تا  

در دشت ورامین الت به طورو به یک  بیزترین اات .دهدهاو تیرمتاز را دزاا مازیادو الت و همین موضو  اهمیت تویه به چاه

  مترلادتا  دو  و  متر  دو  باهش  با  دیه  آبسرد  -  هومند  دشت  در  این  بر  ع وه یابد   از آب زیرزمینا در این دشت باهش مالادت تر  20متر و  

  آبسرد  -  هومند  دشت  و  ورامین  دشت  در  مزکج  عمده   اما  رلدما  مترلادتا  ۶0  به  باهش   میهاا  دیه  ها دشت  بقیه  در   هستیا  موایه

 .الت

 (1400 مهر 18) آبی را کاهش دهیم؟ونه مهاجرت ناشی از کمچگ

س براو یلوگیرو از بادک یهادا بر الاس گهار .  شود دهد به ازکسالا بیزتر از لیج باعث مهایره ااراد ماتایج تحقیقاه دزاا ماد

توادد دوعا بیمه براو زماا ازکسالا مااد،ار به منظور دلترلا به آب در  تواا مناط  رولتایا را تقویت برد  ایتاد آبمهایره ما

الیاء ینوج باشد   دیه ماها و لفظ تاالبآداا  بیمه محصواله ها  را در زماا ازکسالا محااظت بند  گهینه دیور  ابولیستا  توادد 

ها    دتایج بررلاشود  گ.ارولرمایه  ااراد  این  با   مرت،ط  ادماه  و  زیرلاات  آموز س  در   باید  همچنین  . هاو ت.ایا التبزاورزو یا بمک

آب ما بم،ود  به  داد  بهدزاا  قابجتوادد  آلیوطور  و  باهش  را  رشد شهرو  به تویها  تویه  با  زیرا  دهد  ااهایش  را  مهایراا  پ.یرو 

 .هاو آبا هستندهاو اایرس مناط  شهرو دیه در مهرض تنشازکسالا

 (1400 مهر 1۹)  درصدی آب تاالب میانکاله از دریا  ۹5ضرورت تغذیه 

درصدو   ۹۵او مازددراا با اشاره به وضهیت منابع شر  التااس از ضروره تا.یه  بردارو از منابع آب شربت آب منطقه دیر لفاظت و بهرهم

با اشاره به وضهیت بم،ود منابع آبا در شر  التاا گفت: توپوگرااا تاالب   "لیدمهدو عمادو"  میادکاله از دریا ا،ر داد آب تاالب  

میادکاله و اات ف لطح آا با دریا منتر به عدی ورود آب شور دریا به تاالب شده و این مها در صورتا الت به آب شیرین به تنهایا 

به   ۹۹و    ۹8وو ااهود: در لا     درصد از آب تاالب به ولیله آب دریا تامین شود   ۹۵ب موثر باشد و باید  توادد در الیاو این تاالدما

دلیج د،ود آب شور دریا آب شیرین از روز از لد گلورد به تاالب هدایت شد به متالفاده به 10میلیوا مترمکهو به مده  3الا  2میهاا 

   اوریت پروژه ادتقا  آب از دریا به تاالب ایرایا شودبف این تاالب اارج شدس ل.ا دیاز الت به 

https://www.isna.ir/news/1400071107060/%D8%AE%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AD%D8%AF-%D9%86%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.isna.ir/news/1400071107304/%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.isna.ir/news/1400071811866/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%85-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AF%D9%87%DB%8C%D9%85
http://news.moe.gov.ir/News-List/66847
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 (1400 مهر 24)  اندجزایر دریاچه ارومیه بواسطه کاهش آب بهم چسبیده

دریاچه ارومیه دس،ت به لا  گ.شته لدود  : در لا  لاضر ارتفا   گفت  مدیر بج لفاظت محیط زیست آذربایتاا ترباس  مهراا دظرو 

بیلومتر مربع از لطح زیر آب دریاچه ارومیه بالته شده و بر این الاس دیه  1423لادتا باهش پیدا برده الت و از دظر لطح دیه  ۶1

ب دریاچه ارومیه این مقای مسئو  گفت: به دلیج باهش آ  .میلیارد مترمکهو دیه از لتا آب دریاچه ارومیه بالته شده الت  2لدود  

 به   عهیمت  و   تردد  براو  ارومیه  دریاچه  ملا  پارک   مامورین  و   شده   مسیرها   شدا   بات قا   مویو  و  چس،یده   ها  به در لا  لاضر یهایر

هاو گودهتوادد لرالت از یهایر دریاچه ارومیه و  ما  مسئله  این  به   اددشده  روبرو  او  عدیده  مزک ه  با  موتورو  قای   از  التفاده  با  یهایر

 .دادر لیاه ولش را به اطر اددازد

 (1400  مهر 25)  های استان همدانفروچاله در دشت 30ثبت  

مناط  مختلف  مورد اروچاله در    30لا  گ.شته لدود    30او التاا همداا گفت: در  مدیر مطالهاه پایه منابع آب شربت آب منطقه 

ها در شما  و شما  ترب التاا همداا هستند به طورو گفت: همه این اروچاله  "محمد ضرورو" این التاا شنالایا و ث،ت شده الت 

: بیزترین عم  در ادامه گفت وو  ادد  قهاودد ایتاد و ث،ت شده  -مورد دیور دیه در دشت رزا  1۵مورد آا در دشت ب،ودراهنگ و    1۵به  

هایا به عم  یک متر دیه در متر الت و در مواردو دیه اروچاله  30در التاا همداا مربوط به اروچاله رولتاو بردآباد با    هااروچاله

میلیوا متر مکهو برداشت مازاد آب در التاا همداا داریا به این مویو   300تا    2۵0ضرورو ااهود: لاالده بین    التاا ث،ت شده الت 

 شود ها ماهاو مصرف آب به عنواا یکا از مهمترین دالیج ایتاد اروچالهیکااهایش شیو منفا هیدروگراا

 (1400 مهر 26) درصدی حجم آب مخازن سدهای آذربایجان غربی  23کاهش 

لدهاو التاا ااهود: در لا  لاضر آب اشاره به لتا آب مخازا    با   او آذربایتاا تربامدیرعامج شربت آب منطقه  سیالر ره،ردین

التاا   مزابه لا  گ.شته    ۵8۹پزت لدهاو  در مده  میهاا  این  به  الت  مکهو  متر  آمار    7۶8میلیوا  به  بود  مترمکهو  میلیوا 

 مترمکهو و لد   11۹لد آغ چاو با    میلیوا مترمکهوس  178وو اظهار برد: لد بوباا با   .ددهدرصدو را دزاا ما  23او باهش  مقایسه

هاو ث،ت شده در التاا طا اشاره به میهاا بار   ره،ردین با د   میلیوا مترمکهو به ترتیو بیزترین لتا آبا را دارد  84شهرچایا با  

  .ددرصد باهش دار  ۹2درصد و دس،ت به دراز مده  8۹ها در مقایسه با مده مزابه لا  گ.شته لا  آبا یارو گفت: میهاا بار 

 (1400  مهر 26)  های حفاظت شده قرار گیردرود باید در رده رودخانهرودخانه زاینده

هاو لفاظت شده قرار رود باید در رده روداادهاو اصفهاا گفت: رودااده زایندهمدیر محیط زیست و بیفیت منابع آب شربت آب منطقه 

هاو لفاظت شده و وضع قوادینس اعت،اراه رود در رده روداادهبا تأبید بر اینکه با قرارگیرو رودااده زاینده  "مسهود لیدو پور"  گیرد 

هاو اابستروس ارتقاو بیفیت پساب یابدس ااهود: در این صوره امکاا لاماددهاس تتمیع و تصفیه روادابالزی به این امر تخصیص ما

هاو بمپولتس آزاد لازو لریا و بستر روداادهس هاو دان زبالهس الداث باراادهلازو محج ااض بس یمع آورو و یکپارچه  هاواادهتصفیه 

هاو ع ج بخزا در لوضه آبریه ها در لاشیه رودااده و ایراو لایر بردامهیلوگیرو از لاات و لازهاو تیرمتازس تولهه پایدار باربرو

 میسر اواهد شد 

 (1400 رمه 28)  دریا- اجرای برنامه کالن تغییر اقلیم و هشدار سریع مخاطرات هوا

 هاو هزدار لریعاددازو بخش تاییر اقلیا و التفاده از لامادها و علوی یوو از راهشنالالتادیار پژوهزواه ملا اقیادوسپروین تفاریااس  

 

https://www.isna.ir/news/1400072416366/%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%86%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%A2%D8%A8-%D8%A8%D9%87%D9%85-%DA%86%D8%B3%D8%A8%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF
https://www.isna.ir/news/1400072416366/%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%86%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%A2%D8%A8-%D8%A8%D9%87%D9%85-%DA%86%D8%B3%D8%A8%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF
https://www.isna.ir/news/1400072416366/%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%86%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%A2%D8%A8-%D8%A8%D9%87%D9%85-%DA%86%D8%B3%D8%A8%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF
http://news.moe.gov.ir/News-List/67034
https://www.isna.ir/news/00061793413/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%B2%DB%B3-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D8%A2%D8%A8-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B2%D9%86-%D8%B3%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C
http://news.moe.gov.ir/News-List/67075
https://www.isna.ir/news/1400072820649/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D9%88%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%84
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دریا راه اددازو اواهد شد و در ت   -هاو هزدار لریع مخاطراه هواو گفت: در این طرح لاماده  دریا ا،ر داد -براو مخاطراه هوا 

تفاریاا   .هایا با بارایا باال رصد بنیاماهواره دیستندس با التفاده از مد هایا را با مقیاس بوچک به قابج مزاهده با هستیا به طوااا

دهد به اقیادوس اطلسس اقیادوس هند و اقیادوس آرای مناطقا با  دزاا ما  200۵تا    1۹8۵او از  هاو لارهادامه داد: بررلا مسیر طوااا

او به لوالج ینوبا ایراا درلیده بودس اظهار هاو لارهطوااا   200۵تا    1۹8۵با بیاا اینکه از  وو     ها هستندبیزترین تاثیر از این طوااا 

او در لوالج چابهار هستیا به دلیج آا تاییر  هاو لارهو در مهرماه لا  یارو شاهد طوااا  2010و    2007هاو  برد: ولا در لا 

 .اقلیا و گرمایش یهادا عنواا شده الت

 (1400  مهر  28) محدوده استان هرمزگان دارای بیالن منفی آب است  28

ها به یک لفره  ها و ارویااو هرمهگاا با بیاا اینکه بی ا تفاوه ورودوبردارو آب منطقه مهاوا لفاظت و بهره ،"ع،دالحمید بمالا "

هاو همتوار الت شامج بارددگاس رواداب لطحا و رواداب ورودو از دشتها به دشت  دهدس اظهار برد: ورودوآب زیرزمینا را دزاا ما

ها  هاو همتوار یا دریاها و دریاچهآب به دشت هاس ارویا به صوره رواا هاس قناههاس چزمهها شامج برداشت تولط چاهو ارویا دشت 

وو اظهار   التاا هرمهگااس بی ا آب منفا الت   دشت  28: در لا  لاضر در محدوده  وو ادامه داد  شود  و ت،خیر از دشت را شامج ما

هاو شور به لمت ها با لربت آب لفرههاو آب زیرزمیناس این منابع لیاتا در بسیارو از دشترویه از لفرهبرد: در اثر برداشت با

ترو قرار داردس تزریح ش عمی تر الت و در بخبا بیاا اینکه آب شور لنوین   بمالا  .اددهاو شیرین در مهرض دابودو قرار گراته لفره

بند و باعث شور شدا هاو شور هستندس با برداشت اضااهس آب شور به دااج دشت لربت مابرد: در مناطقا به همتوار دریا یا رودااده

 .شودهاو مویود در آا دشت ماآب چاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بازگشت به فهرست 

 

http://news.moe.gov.ir/News-List/67095
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  گریکد یتوانند از  یم  رانیمتحده و ا االتی: آنچه که ابر اثر خشکسالی آب یورشکستگاجتناب از  

 اموزند یب

  ا اتی  مخازا لقرار داشات اازاکساالر شارایط بج منطقه د ،اًیمتحده بود به تقر  االهیدر ترب ا  اگری و ازاک  الاال 2021 الاا  آب

  االه یبه دولت ا  اضاربه در ماه اوه وارد شادس زماد  نی  بهرگتربوددد دهیرلا اودلد   نیترنییبه پا اآب  وهاروگاهیمهار س یوامع و د وبرا

 مصرف آب شد   تیرودااده بلرادو صادر برد و باعث محدود وبم،ود آب اود را برا  هیبار اع م نیاول ومتحده برا

  به دد،ا    الارالار ینوب ترب  ودر پالاخس بزااورزاا و شاهرها

  ا آب  وازهاایاد  نیتاام  وبرا  داریاو اتلاو دااپاا  دیایاد  وهااراه  ااتنیا

توداج باا ارتفاا  بمتر باه   کیااود هساااتناد  الس وگااس    نادهیآ

لاااطح آب    باامخها روداااداه بلرادو    الاداث برد و  دیام  اچاهیادر

 اود لااابقهاب لااطح  نیترنییبه پا مخها تیدرصااد ظرا 3۵

 انیرزمیز  وهااپمپااژ آب  شی  بزااااورزاا در لاا  ااهادیارلااا

پنتا آب رودااده اود را  کی ،اًیبه تقر هودایهستند  مقاماه آر

 دهیاا  ااز دلااات اواهاد دادس لت  دیایاد  وهااتیاتحات محادود

را مطرح   اپ الاالاااز رودااده م  جیآب در صادها ما ابزالوله

الات به  «اادسااد  ا»ازاکساال  کیدر   امصارف آب  ینوب ترب  هیروابند: رشاد بارا پنهاا م  وتراها مزاکج الاالاوالاتراتژ نیبرددد  ا

آب   وشاده الات به به طور مداوی شاکاف عرضاه و تقاضاا  تادیا  اادسااد  وهاتیو اهال  یاآب و هوا  راهییآبس تا اهیاز تنو  ط،  ا،یبا ترب

از عرضه الت    شیب  زهیآب هم وبه تقاضا  امهن نیشودس به ا "آب اورشکستو"توادد منتر به ام نی  در درازمدهس ادهدام شیرا ااها

  ا دورتر با مزاک ه آب  جیما 7000از  شیدر ب  راایشاود  اامن،ع آب با شاکسات موایه م شیااها  یامر از طر نیا  تیریمد وت   برا

دهه   نیچند  اپنج دهه گ.شاتهس در پ  وهالاا   نیتراز ازاک  اکیالات     ،اایدلات به گر دتریمتحده اما شاد  االهیا  امزاابه ینوب ترب

  هاو چالش دراین مقاله  به همراه داشات   راایا  وهاالاتاا نیب  اآب  ورا در اصاوص تضاادها  یاامساا  هزادارها  سامنابع آب  تیریلاوء مد

  و هادرس  راایمتحده و ا  االهیاشات،اهاه گ.شاته در ا  ای  ما مهتقدایابرده ابررلا  کیاز دهد  اآب را در هر دو منطقه مساتهد ازاکساال

و بم،ود آب موایه    ابا ازاکساال واندهیالات به به طور اها  امناطق ریمتحده و لاا  االهیا  اتربدر ینوب    ندهیآ  وهابردامه  وبرا  امهم

 س به همراه دارد هستند

 راه حل موقت با عواقب  کی: ینیرزم یپمپاژ آب ز

ها لاا  اد،اشاته وایلیههاراا تا م  ارو به زوا  به ط انیرزمیز وهاآب از  ارودااده بلرادوس بزااورزاا ینوب ترببا باهش عرضاه آب از  

  ش یمتحده و در لارالار یهاا آزما  االهیالات به در لارالار ا  داریمده و داپالج بوتاهراه کی  نی  اما ابرددد  وزاتریب  برداشاتاددس  شاده

 با عواقو بهرگ     - تشده ال

  201۵  تا 2002 وهالا  نیبزور ب  نی  ابراو دزاا دادا عواقو این رویکرد الت ومطالهه مورد کی راایدهدس ااما دزاا م قاهیتحق
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اود را   انیرزمیآب ز  اشاتشاده بودس دقاط برد  انیرزمیز وهالافره هیرو به رشاد به باعث تخل  واز صانهت بزااورز  تیلما  ودر ت   برا

به ممکن الات   ااتی شیااها ابه لاطول انیرزمیز وهادر لافره  انیرزمیآب ز  ولاطح آبس شاور  دیدو برابر برد  با باهش شاد ،اًیتقر

شاود ابند و باعث ماآدها را ازارده م  ااک پوشاادندهشاوددس  ام هیمنالاو د،اشاد  همادطور به مناا. پر از آب تخل وبزااورز  وبرا  ورید

 13از   شیتهرااس با ب رااسیا  تختیبنند  پا  عیرا تسار نیآب اود را از دلات بدهند و ارودزاسات زم ودوهدار تیظرا انیرزمیز وهالافره

هر لاله با    ایفردیاز مناط  بال  ااوه اروبش برده الات  به طور مزابهس برا 12از    شیب 2017تا   2003  وهالاا   نیس بیمهیت  وایلیم

  روددااوه ارو م 1لرعت 

 : جعبه پاندورایاحوضه نیانتقال آب ب

مطالهه   کیاز بنوره اوالات تا   هودایبوده الات  در ماه مهس قادودو.ار آر  ورید  وآب از یاها ادتقا   آمریکا  ادر ینوب ترب  ورید  زانهادیپ 

 رااسیامتحاا شاده الات  در ا هید  نیپر بردا رودااده بلرادو آتاز بند  اما ا  وبرا  اپ الاالااآوردا آب رودااده م وبرا اامکاا لانت

  مردی از   واریازاک بزاور را دو برابر برد  بسا ودر بخش مربه  وارودس روداادهندهیزا ااییر  سوالوضاه  نیمتهدد ادتقا  آب ب  وهاپروژه

امرار    ساها از تزانوها و تلف شادا دایراتن تاالب  نیبا ازاک شادا مهارعزاااس از ب  - راایبننده آب مربه ا  نیمنطقه تام  -اوزلاتاا  

قطع شاد  در   وآب ورود  رایمحصاواله اود را از دلات داددد ز اازاکساال جیبه دل هید راایا مها  اود را از دلات داددد  مردی در مربه

س آب را از شار  1۹00دهه   جیآدتلس در اوااز رشاد لس تیلما وبرا  ایفردیشاد  بال دهیاعتراضااه به ازاودت بزا مساا هر دو منطقه ا

گرد و ت،اار در آدتاا    وهاابااهش طواااا  وهااناهیبرد  هه  جیاظرف گرد و ت،اار ت،اد  کیااووده را باه    اچاهیادوادا منحرف برد و دره در  رایلااا

  از ید  وزااتریب وگ.ار هیها و لاارمارلااااتیاود به ز  اآب ازید  نیتام وبرا  ایفردیلا س بال نیدالر الاات  در هم  اردیلیم 2از   شیابنوا ب

به دره    ایفردیدر شااما  بال  نیلاان اواب-لااابرامنتو وادتقا  آب از دلتا وبرا 1۹۶0در دهه    ایفردیبه دای قناه بال ووریدارد  پروژه د

  و شاکاف عرضاه و تقاضاا نیهمچن نیلاااته شاد  ا وشاهر  وتقاضااها او برا واز بزااورز تیلما وبرا التیا اینوب  وهاو بخش ومربه

لاو    ادر دلتا به مرز اروپاشا  او ارهنو ومها را از دظر اقتصااد  اکیابولوژ وهاساتایو لا  ابوم  اهما وهاآب را برطرف دکرد و گوده

 داد 

 آب  یدر پرتو ورشکستگ ندهینگاه به آ

  د ی شاودس بااآب در موایهه با باهش عرضاه آب م  وتقاضاا شیمتحده باعث ااها  االهیبه ینوب ترب ا  تیبه هتوی مداوی یمه  یااز آدتا

عرضاه  شیتواا تنها با ااهاابه بم،ود آب را دم  دیاو س بداد  ؟رودام  شیپ   اآب  اینوب ترب به لامت ورشاکساتو  ایبه آ  ایاز اود بپرلا

 واریآب  وهاساتایلا  یدر مصارف آب از طر یایوصاراه  وبرا  وادیز  جیمها الات  پتادسا هیآب د  وتقاضاا  تیرمدی –آب باهش داد 

باز   وتوادند با باهش تلفاه آب در اضاارا در منطقه زدده دوه دارد  شهرها م وتوادد بزاورزاویود دارد به م   یدق  وبارآمد و بزاورز

آب  ودرصاد تقاضاا 20از   شیب تیبا مواق  ایفردیبنند  مردی بال  یایودر مصارف آب صاراه  سانتیز وهامادند چمن  ساو مصارف آب اضااا

  ا اه یپوشاش گ  اب  وباهش داددد  باشات متدد مناظر شاهر  دیشاد  اازاکساال  طیدر پالاخ به شارا  2017تا   201۵  وهالاا  نیاود را ب

و الاتفاده متدد    ااتیباز  ساترلانیمنابع آب ت   توادنداتوادد به لفظ آب بمک بند  در لامت عرضاهس یوامع مام  امقاوی به ازاک  ابوم

  نی  همچنرددیدر دظر بو انیرزمیآب ز وهالفره  هیتا. ورا برا ها بیرواداب و ل  اابیریاقتصادس و مس  وهاآب در تمای بخش
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آب ماهس باه از   وآوربنادس از یملاه یمع تیامنااط  تقو امناابع آب را در برا  تواداداویود دارد باه م  ودر لاا  ظهور اداهآوران وهاالاجراه

شاااور را باه آب   انیرزمیز  وهااو آب  ایاباه آب در  یازدادماک وهااو بااراااداه  بنادسایا.ب رطوبات ماه الاااتفااده م وبرا وصااافحااه تور

  ردیبه دقت مورد تویه قرار گ  دیاقداماه با نیا اطیمح ستیز  وامدهایلا س پ  نیابا  بنند   ام جیت،د  اددیآشام

 کایدر غرب آمر  یسال بد خشکسال

چهاری آا در  کیبدتر از آا قرار داشات  لدود    ایمتولاط  اهواشانالا  ادر ازاکساال  2021متحده در تابساتاا    االهیبج ترب ا ،اًیتقر

و بم،ود آب  ولاوزلاطح بود به دزااا دهنده اطر گساترده از دلات دادا محصاو س آتش  نیقرار داشات به باالتر  یاالاتننا اازاکساال

 الت 

 

به ینوب    امهن  نیشااودس به ا  تادیدر طو  زمسااتاا ا  نایالد وویود دارد به الوو  وادیبه التما  ز  دهنداابنوا دزاااا م  هاانیبشیپ 

از عرضه   شیآب الت و تقاضا ب ادر لا  لاضر در ورشکستو  راایالت  ا 2022تر از لد مهمو  در لا  التماالً در شرو  ازک  اترب

  دیلا  مرطوب طو  اواهد بز کیاز  زتریب اریباهش بم،ود آب بس  ه همین دلیجالت  ب

   ادامه خبر                 لینک ا،ر

   مدیریت منابع آب  موضو   

   https://theconversation.com من،ع  

   2۹/0۹/2021 ا،ر  تاریخ  

 بازگشت به فهرست 

 
 

  

https://theconversation.com/amp/avoiding-water-bankruptcy-in-the-drought-troubled-southwest-what-the-us-and-iran-can-learn-from-each-other-166545
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نقاط جهان چگونه است؟ ری با سا سهیبه بحران آب و هوا در مقا  ایواکنش استرال   

بزاورها ادتای    ریدسا،ت به لاا وزاتریبلکه اقداماه ب  بندسااقدای م یاوهواده تنها در مورد بحراا آب ای: الاترالبیاا برد سیدولت مور

باهش   ریو وز  سااوایداعادالده الاات  الااکاه مور  بندسام  ااتیدر  ایهاد  شیگرما  در مورد مدیریتبه   اادتقاد مداوم  نکهیاو    دهدام

 وهانهیقردط  جیبه دل وتا لد -  اادتزار مل  دهدابه دزاا م  بنندااشاره م ادولت واگلخاده ارلم وهابه لساب لورسیادتزارس آدووس ت

منا  بادادا و   وبرا  -بزااورها  ریبهتر از لااا اریعملکرد بساا نیبه ا  ندیگوا  آدها مالاات 200۵  لااا   از بمتر ٪20لدود    -  1۹-دیبوو

ادتزاار   هاایم 2030تا لاا    دیبه یهاا با  دیگوام  شاودسام  ا،ادیپزات  ااز ره،راا مل  واریبه تولاط بسا  االات  شاواهد علم وزلندید

تولاط   شیرا دارد به شاش لاا  پ   2030همچناا هماا هدف لاا     ساوایبه دصاف باهش دهد  دولت مور  ،اًیرا تقر  واگلخاده  وگازها

 نی  ایابدباهش یااته   200۵ با لاطوح لاا    ساهیدرصاد در مقا 28تا    2۶ نیب واگلخاده  گازهاو  ادتزاار –شاده بود  نییابوه ته  اتود

هدف قرار داردس اما   نیبه ا دایلار ریبه در مسا  دهدادزااا م واگلخاده  وادتزاار گازها  دیید ارلام  وهاانیبشیپ   دیگوالاازماا م

به صاافر االص تا لااا    دایهدف رلاا نییته وبرا ابر لاار توااق  ابه تازگ  هااو مل ها،را یدخواهد داد  ل شیاود را ااها ت  دولت  

این مسااله  س  Climate Analyticsاراته شاده تولاط محققاا در   وبر الااس داده ها رسیز  اتهامل و  دمودارهاادددهیبه تواا  رلا 20۵0

 بنند ام بررلارا 

 منطقه ایشده بر اساس کشور  ینیبشیو پ یانتشار واقع

 
بر تعهدات آب و   یمبتن هایینیب شی، پ)در این نمودار تغییرات کاربری زمین لحاظ شده است(  کربن منتشر شده دیاکس یها تن معادل د ونیلیم شینما: 1شکل 

 بهتر روند و اهداف را فراهم کند. سهیتا امکان مقا  شودیم یبند اسیخود مق ی(. هر کشور در ابتدا برانی)چ 2060 ای 2050صفر تا سال  ریو مس ییهوا
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 سابره ینوب وزلندسیباداداس ژاپنس د دارد  وبمتر اریبساا امزااابه یاه طل، ودساا،ت به بزااورها  ایالااترال  ندهسیآ امیدر مورد تههداه اقل

همه به یه   ااتهسیتولااهه   وبزااورها  اایادد  در مبرده نییاهداف االص صاافر را ته  اهمو نیاروپا و چ هیمتحدهس اتحاد االهیا  اسیتادیبر

را   ودیهدف ید وزلندیداردد  د 2030لاا   وبرا وتربلندپروازاده  اقابج تویه  هاایبه م واگلخاده  واهداف باهش ادتزاار گازها لندیوزید

باهش   وبرا وهیربردامه لا  در  ٪۵۵اروپا   هاتحادی  و  ٪۵0متحده   االهای  س ٪۶8   ایتادیق،ج از آا وعده داده الاات  بر  ایدر گ لااکو  

اروپا   هیمتحده و اتحاد االهیا  اسیتادیشاودس برام  اصاح،ت از عملکرد اهل  اوقتهساتند     ایاز الاترال هتریبربن لداقج دو برابر لار  اآلودگ

آدطور به دولت ادعا   ایعملکرد الاترال  ورسید وادد  از لاوگ.شاته ث،ت برده  ایدهه و د  کیرا در   واگلخاده  وباهش ادتزاار گازها  اهمو

ادتزااراه لحاظ  وهادر لسااب وو ینولدار نیزم  ودر باربر  راهییتا  ایدارد به آ  ابساتو نیبه ا  وادیتا لد ز نی  اساتید صاریحبند  ام

به عمدتاً به   الیها به دالینوج ویمنتر به باهش لاارعت تخر االتیا  وهادولت  ماهیتصاام رایمها الاات ز  نی  اریا  ایشااده الاات 

اما به   سروداز بین ماو تولاهه    وبزااورز وها برااز ینوج اشاودس شاده الات  لااالده مناط  قابج تویهامربوط دم یاآب و هوا  راهییتا

به  واگلخاده  وگازها  امل وهادر لسااب  ابند و به عنواا باهزاابه آب و هوا بمک م  -اوب الات  نیالات  ا ااتهیباهش    اطور بل

  راهییبه تا  اهنوام   ساتید  ایهاد  شیگرما امزاکج اصال سالیاسا وهابر باهش الاتفاده از لاوات  وشااهد نی  اما ادیآالسااب م

 نیااتد در دلاترس الات  اگر ا  ااتفا  م  الیاسا وهااز آدچه در مورد لاوات وترواضاح ریتصاو  اسیل.ف بن  هارا از داده نیزم وباربر

 وایلیم ۵ ۵24از    -الات   ااتهی شیدرصاد ااها 7 1  س2018و  200۵  وهالاا   نیب  ایالاترال واگلخاده  وادتزاار گازها  اسیبار را ادتای ده

 تن  وایلیم 3 ۵۵3به   تن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ادامه خبر  ا،ر لینک  

 گرمایش یهادا موضو   

 https://www.theguardian.com من،ع  

 2۶/10/2021 تاریخ ا،ر  

 بازگشت به فهرست 

 

 

https://www.theguardian.com/environment/2021/oct/26/how-does-australias-response-to-climate-change-compare-with-the-rest-of-the-world
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 ابد یبهبود ن یممکن است هرگز پس از خشکسال یات یح ین یرزمیمنابع آب ز
  : ردیگاویود دارد به به ددره مورد بحث قرار م  یاآب و هوا  راهییاز تا هید  ووریمها د  ریتأث سهاینوج ولااوزها و آتشدر بنار طوااا

  بدتر شده الت  انیرزمیز وهاآب  با شدا منابع  جیبه به دل آلودگا آب و ارودزست زمین

   ابد یاتتمع م شااوددام  دهیبه آبخواا دام انیرزمیز هاودر مناا. لاانگو    بنداااک دفوذ م  وهاهیال نیب نیبرف و باراا به عم  زم

  و هاآب نیمحصااواله اود به شااده به ا واریآب  وبنندس برا  ااتیدر ااز منابع آب لااطح  اتوادند آب باا  ابه دم  ابزاااورزاا زماد

هساتند  در   امتک  انیرزمیز  وهااز منابع آب اود به آب ابخزا وبرا هید  ایفردیدرصاد از مردی بال  8۵ ،اًیتقر   دهساتن امتک انیرزمیز

باعث  اهمراه با ازکسال انیرزمیز وهااز لد از آب شیلا س التفاده ب نیدفر به آا وابسته هستند  با ا  اردیلیلرالر یهااس لدود دو م

 ااضا ب و آب شاده الات  وهاها و لولههاس لاااتماااز یمله یاده  ااتیل وهارلاااتیرلااددا به ز ویو آلا ارودزاسات لاطح زمین

  ا اب یباز  اتا از ازاکساال  بزادابه طور متولاط لاه لاا  طو  م  انیرزمیز  وهابه آب  دهدادزااا م UC Riverside  دیید قاهیتحق

تحت تأثیر قرار آدها را   اادساااد  وهاتیبه اهال شااودااعما  م  یاهالاافره واقط برا  اابیزماا باز نیبه ا  ااتندیدادزاامنداا در   شااودد

پس از   انیرزمیلاااطح آب ز  اابیابااز  وبرا  بااشاااد   ترااز لاد طوالد  شیباا پمپااژ ب  اممکن الااات در منااطق  اابیاو زمااا بااز  سدهاددما

 نیدهد به اامحققاا دزاا مدتایج  شده را شارژ بند    هیبه زماا دارد تا در ااک دفوذ بند و آبخواا تخل ازید  دیید  ابارددگ ساازکسال

 انیرزمیآب ز  ساتیدرولوژیه  ساعتم  ولور طو  بکزاد   زاتریلاا  ب نیتوادد چنداتر م یعم انیرزمیبا لاطح آب ز  ادر مناطق  ندیارآ

UCR پمپ بنندس لااطح آب   آا  شااارژ متدد ارصاات دادا بهرا بدوا    انیرزمیداد: اگر مردی آب ز حیپروژه توضاا نیا  او محق  اصاال

    روداارو م نیو زم  روداپمپاژ باال م نهیهه  دسیآام  نییهمچناا پا انیرزمیز
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را در  ابه ازاکساال انیرزمیز وهاالات به پالاخ آب ومطالهه ا نیمنتزار شاده الاتس اول ودرولوژیبه در متله ه  دیمطالهه ید نیا

را   وبرده و مناط  بوچکتر هیمد  تک  ولاازهیعمدتاً بر شا، انیرزمیز وهاآب  اازاکساال  اق،ل قاهیبند  تحقام  ابررلا  واقاره اسیمق

به طور متولطس  ادتای شد آمریکا للقه چاه در لرالر بزور   ۶00روزاده از    وریگلا  اددازه  30بر   هیمطالهه با تک  نیپوشش داده الت  ا

 اشاودس اگرچه در برا  جیت،د  انیرزمیآب ز اآب باراا به ازاک  ابزاد تا ازاکساالاداددد به لدود دو لاا  طو  م صیمحققاا تزاخ

همراه با   انیرزمیز وهاآب  اشودد  ازکامزاهده دم  ایاثراه ب ااصله الساس    ساطوالد ریتأا جیبزد  به دلالا  طو  م 1۵موارد تا  

  و ها ندهیو باهش لااطح آبس آال نیزم  یایاشااود  با یابه نیلااطح زم  ارودزااسااتو   اتیتوادد باعث باهش تدرامبیش از لد پمپاژ 

و   ابه در اثر ازاکساال انیرزمیز وهالافره  ساو مساموی بنند  در مناط  لاالل آلودهآب را    توادندام  کسیمویود در ااکس مادند آرلان

  الااتفاده بنند    رقابجیت  واورزبزاا  ای  دایآشااام ورا برا انیرزمیز وهاپر شااودد و آب  ایبا آب شااور در  توادندام  شااوددسام هیپمپاژ تخل

  س از لد شیپمپاژ ب   دیشاواآب موایه م تیفیبا مزاکج ب  تیو در دها  شاویدروبه رو ماآب  تیبا مزاکج بمدر ابتدا گفت: شاما    اعتم

 وبرا   شاودامتر  تر و لاختآبخواا لاخت وایبند به در آا الام تادیا  نییرو به پا  چیمارپ  کیآورد و    ام  نییرا پا  انیرزمیلاطح آب ز

داردد    هیتوصا نیالاتس محققاا چند  ریایتناب داپ. وامر ارهیبه با ادامه گری شادا لا اطوالد  وهاااز ازاکساال  اباهش اسااراه داشا

را شاارژ بند و رودد    انیرزمیز وهاتوادد لافرهاآب باراا م رهی  ذاشاودام دتریبه باراا شاد  دهندادزااا م  یاآب و هوا  وهامد   زاتریب

چند لاله مادند بادایس    اهاایرا به،ود بخزند و گ واریبنند به بزااورزاا راددماا آبام زانهادیپ  نیمحققاا همچن  بند  عیررا تسا  اابیباز

  د ی ما با  دهند   رییالااات تا  دیشاااد  انیرزمیبه باهش آب ز  او با مصااارف آب در مناطق کساااالهیپساااته و گردو را به محصاااواله 

    ایبن اابیارزمحااظت و   ایآدچه را به دار ایتا بتواد ردیرا در بر بو انیرزمیز وهاتا آب ایاود را به،ود بخز امیاقل  وهاانیبشیپ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ادامه خبر  لینک ا،ر 

 آب زیرزمینا موضو   

 https://phys.org من،ع  
 30/0۹/2021 تاریخ ا،ر  

 بازگشت به فهرست 

 

 

 

https://phys.org/news/2021-09-critical-groundwater-recover-drought.html
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 خارجی ترین اخبار کوتاه مهم
Sustainable water treatment system inspired by nature 

Students from Monash Chemical Engineering have used the natural water treatment cycle found in 

nature as inspiration to develop a sustainable, stand-alone water treatment system that removes 

persistent organic pollutants from industrial wastewater.  Untreated wastewater from industrial sites 

can contain heavy metals, toxins and petroleum hydrocarbons which can have direct implications on 

aquatic ecosystems and subsequently impact food resources and water supply. 
Ph.D. student Mostafa Dehghani said: "According to recent figures from the United Nations, by 2030, 

half of the world, including many in low resource 

areas, will face water scarcity. This was our main 

motivation to design a water treatment system 

inspired by nature, that takes advantage of sunlight, 

especially in areas with a high light intensity like 

Australia, the available systems currently in the 

market are either inefficient or produce a 

secondary pollutant that needs to be disposed of in 

the environment. Our prototype seeks to provide a 

sustainable treatment of persistent organic 

pollutants such as fluorinated compounds in low 

resource settings." 

This system, avoids using fossil fuel-based energy sources or chemicals that pose a hazard to human 

or environmental health. The system also uses a cellulose/zinc oxide catalyst activated by sunlight to 

break down organic pollutants in water circulated through a treatment tank. 

The pilot prototype takes advantage of sunlight and mounted UV lights powered by solar panels are 

activated when insufficient sunlight is available, while a microcontroller manages the flow of water 

through the system. At the end of the treatment cycle, clean water is discharged from the system. 

The efficacy of the system was examined using a variety of organic pollutants such as per- and 

polyfluoroalkyl substances (PFAS), dioxane solvents, industrial dyes, and real wastewater samples 

until degradation to below health and environmental advised levels were achieved 

 عتیبا الهام از طب  داریآب پا  ه یتصف  ستمیس

و مساتقج   داریآب پا هیتصاف ساتایلا کیتولاهه  وبرا هتیمویود در ط،  اهیآب ط،  هیمودا  از چراه تصاف  امیشا  امهندلا اایدادزاتو

  و لاو  تواددام اصانهت  وهاتیدزاده از لاا  هیااضا ب تصاف  بند ال.ف م  ارا از ااضا ب صانهت  داریپا اآل  وهاندهیبه آال  اددگراتهالهای 

داشاته باشاد و متهاق،اً بر   اآب وهاساتایبر ابولا امیمساتق  وامدهایپ   توادداباشاد به م ادفت  وهادروبربنیلاموی و ه نسیالهاه لانو

  ا از مناطق واریاز یهااس از یمله بسا امیس د2030لاازماا ملجس تا لاا    ریاا  وبر الااس آمارها  بو.ارد  ریآب تأث  نیو تام  یامنابع ت.ا

 نیگفت: ادادزاتوو دبترو و تولاهه دهنده این لایساتا    ادهقاد  وآقامنابع با هساتندس با بم،ود آب موایه اواهند شاد    وبه دارا

شاده دور   با    ایمادند الاترال  ادر مناطق  ژهیبه و  دیبود به از دور اورشا هتیآب با الهای از ط، هیتصاف ساتایلا  اطرال وما برا  ااصال ههیادو

داع   طیدر مح  دیبنند به باام دیتول هیثادو  ندهیآال کی  ایدابارآمد هستند   ایمویود در لا  لاضر در بازار  وهاستایل  برد اباال بهره م

  نیا الت  آببا وهاطیالوتوردار در مح  ،اهیمادند ترب  مقاوی  اآل  وهاندهیاز آال داریپا تصفیه کیما به دد،ا  اراته  هیشود  دموده اول

 

https://phys.org/news/2021-09-sustainable-treatment-nature.html
https://phys.org/tags/pollutant/
https://phys.org/tags/energy+sources/
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اطرداک هساتند   ساتیز طیمح  ایلا مت ادسااا  وبه برا  یاایمیمواد شا  ای الیبر لاوات اسا ام،تن واز منابع ادرژ همچنین ساتاسیلا

  ا آل  وهاندهیآال هیتته  وبرا  دیاورشا راها  شاده تولاط دو ورو دیابسا  لالوله/  هوریباتال کیاز  نیهمچن  ساتایلا نیا    بندالاتفاده دما

و    بردابهره م  دیاز دور اورشاا ازاایآزما هیدموده اول  بند االااتفاده م  دیآابه گرد  در م  هیمخها تصااف  یمویود در آب به از طر

 کی  همهمااس  شاااوددااها  م  د،اشاااد  اباا  دیدور اورشااا لتا به  ازماد  ودیاورشااا  وهاپنج  وشاااده با ادرژدصاااو  UV وهاچراغ

 ساتایلا  یابارا شاود   ااارج م ساتایاز لا هیآب تم هسیچراه تصاف  اای  در پابندام  تیریمد  ساتایلا   یآب را از طر ااییر  کروبنترلریم

 وهاو دموده اصااانهت  وهاابساااااس ردگ ود  وها س ل  PFAS  جیالوروآلک  امادند مواد پر و پل اآل  وهاندهیبا الاااتفاده از ادوا  آال

 قرار گرات   امورد بررل اطیمحستیو ز  ابهداشت شدههیتوص متازبه لطح  دایتا رل  اااض ب واقه

 
New model to assess for flood hazards 

A new article presents a new methodology to create a watershed-scale flood model based on LiDAR 

data.  LiDAR is a mapping system that uses aircraft-mounted pulsed lasers to measure ranges on the 

Earth's surface. The data it collects can be used to render extraordinarily precise representations of 

local topography, which can be immensely valuable to natural-resource industries, geographers and 

other researchers, including public safety authorities and insurers.  

Most large-scale mapping of flood hazard areas relies on satellite data, which provided roughly 30-

metre grid resolution models. LiDAR offers a one-meter grid resolution. At this level, it can provide 

elevation readings that are accurate within 15 to 20 centimeters. While LiDAR cannot penetrate 

surface water, it can deliver a precise water surface reading that is dated and time stamped. In their 

model, the researchers couple this information with river discharge data provided by the Ministry of 

Environment and Fight Against Climate Change to calculate the riverbed's depth, known as the 

bathymetry. 

Having knowledge of a river's carrying capacity can give officials enough time to act and warn area 

residents when hydrological models predict conditions that can lead to flooding. This system is just 

as applicable to large rivers as it is to smaller ones down to a width of around 10 meters. These make 

up around 25,000 kilometers of rivers in southern Quebec alone. The researchers likens the model to 

a catalogue that officials can refer to when looking to predict possible flood level extent of events 

given a particular set of circumstances. This project is part of Projet INFO-Crue, a Quebec 

government program to update flood maps in 50 key watersheds that became an urgent priority 

following the recent series of floods. 

 
 

https://www.sciencedaily.com/releases/2021/10/211014172720.htm
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 لیخطرات س یابیارز یبرا  دیمدل جد

 کی LiDAR   هنددااراته م LiDAR  وهالوضه بر الاس داده  اسیدر مق جیمد  ل کی تادیا  ورا برا  ودیرو  یددر این مطالههس 

  یا هابند  دادهاالاتفاده م نیبرد در لاطح زم وریگاددازه وبرا مایدصاو شاده در هواپ   اپالسا وهرهایالات به از ل  وبرداردقزاه ساتایلا

مناابع    وبرا  توادادامالاااتفااده شاااودس باه    امحل  ااز توپوگراا  واالهاادهاو     یدق  وهااشیاراتاه دماا  وبرا  توادادام  بنادام وآورباه یمع

  اس یدر مق  وبرداردقزاه  زاتریارزشامند باشاد  ب اریبسا  گرااسمهیو ب  اعموم امنیمحققااس از یمله مقاماه ا ریو لاا دادااایاراا  ساهیط،

   بنند ارا اراته م  ومتر  30 ،اًیوضاااوح شااا،که تقر  وهاالااات به مد   امتک واماهواره  وهابه داده جیلااا  در مهرضمناط    دربهرگ 

LiDAR در   اراته دهد   مترالاادت 20تا   1۵اوادش ارتفا  را با دقت    تواددالاطحس م نیدهد  در اارا اراته م ومتر کی اووضاوح شا،که

و زمااا آا   خیلاااطح آب را اراتاه دهاد باه تاار   یتواداد اوادش دقادفوذ بنادس اماا م  الاااطح  وهااتواداد باه آبادم  LiDARباه    الاال

  راهییو م،ارزه با تا ساتیزطیحرودااده به تولاط وزاره م  ادب  وهااط عاه را با داده نیمد س محققاا ااین مزاخص شاده الات  در 

  ا   داشاتن آگاه بننداهمراه م  شاودساشانااته م الانتمحالا،ه عم  بساتر روداادهس به به عنواا عم   وبرااراته شاده الاتس  یاوهواآب

  ا کیدرولوژیاه  وهابه مد   ااقدای و هزااادار به لاااابنااا منطقاه در زماد  وبرا  اتوادد به مقااماه زماا بااالماج رودااده م تیااز ظرا

  و هارودااده وبرا به به هماا اددازه  ساتایلا نیبندس بدهد  به گفته محققااس اام  انیبشیشاود پ   جیتوادد منتر به لاارا به م اطیشارا

 2۵000تنها در ینوب ب،ک لدود   دیه باربرد دارد بهمتر  10بوچکتر تا عرض لدود    وهارودااده  وبهرگ قابج الاااتفاده الاااتس برا

  هاایم  انیبشیتوادند در هنوای پ اد به مقاماه منبنام  هیتزا، امد  را به اهرلات نیا محققاتپن   شاودشاامج مارودااده را  لومتریب

الااتس بردامه دولت   INFO-Crueپروژه    از  اپروژه بخزاا نیا  به آا مرایهه بنند   طیاز شاارا  وابا تویه به متموعه جیوقو  لاا االتمال

شاده    جیت،د  واور تیاولو کیها به  جیلا  ریاا وبه پس از لار  ودیبل  هیلوضاه آبخ ۵0در   ب یلا وهادقزاه  ابروز رلااد وب،ک برا

  الت 
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 سبز باشیم  کننده چگونه مصرف  :شیمطلب آموز

لاو  دادا بزااورزو از لانتا به صانهتا مویو ااهایش تولید در ددیا شاده اما با این ویود لاازماا ملج متحد اع ی برد به در لاا   

ادد به این تناقض بطور قطع  بردهمیلیوا دفرس یهنا لدود یک دها یمهیت یهااس از گرلااانوا ردج ما  ۶۹0می دو دهدیک به  201۹

 .گرددها برمابه دحوه مصرف ادساا

اااتو پیش بینا برده بود باه تولیاد محصاااواله ت ه یهااا در پاایااا  

برداشات شاده میلیوا تن باالتر از لاطح  ۵۵لدود   201۹لاا  زراعا 

باشادس همچنین لاازماا ت.ا و بزااورزو لاازماا ملج  2018در لاا  

به  2021متحد پیش بینا برده بود به تولید یهادا گندی در لاااا   

 .میلیوا تن برلد 780ربورد 

بر الااااس این گهار س ع وه بر پیش بینا ربورد تولیاد یهاادا گنادی 

درصاد ااهایش یابدس به ع،ارتا تتاره یهادا ت ه در این لاا  دسا،ت به  ۹ 1ولید ت ه  س ااتو اع ی برد به ادتظار دارد ت2021در لاا   

 .میلیوا تن اواهد رلید 811درصد بیزتر اواهد شد و ذاایر یهادا ت ه به   ۵ ۵لا  ق،ج 

دفرس یهنا لدود یک  میلیوا    ۶۹0می دو دهدیک به  201۹این در لالیست به لازماا ملج متحد با دزر گهارشا گفته بود به در لا  

برده ادد  یوامع علما علت این پارادبس را درلاات مصاارف دکردا و دور ریه بیش از لد ت.ا  دها یمهیت یهااس از گرلاانوا ردج ما

شاود  در دادندس بر الااس اط عاه منتزار شاده تولاط لاازماا یهادا ت.اس ااتوس یک لاوی مواد ت.ایا تولید شاده در ددیا دور ریخته ماما

هاو دادرلات برداشاتس یابتایا و اد،ار بردا محصاواله بزااورزو الات در رهاو اقیرس مقدار زیادو از این الارافس دتیته رو بزاو

 .لالیکه در بزاورهاو پیزاراتهس مقدار زیادو از این الاراف دتیته دور ریه مواد ت.ایا تولاط مصارف بنندگاا بهرگ و شاخصاا الات

رودس در بزاورهاو هاو دادرلات یابتایا و اد،ار بردا و الاراف و دورریه مواد هدر ماته رو درصاد مواد ت.ایا در دتی  3۵در ایراا  

 100بیلوگری الاات به بیش از  300تا    280آمریکاو شاامالاس اقیادولاایه و اروپا میهاا متولااط هدر دادا لااراده ت.ا در لااا  لدود 

 .بیلوگری آا دورریه مصرف بننده دهایا الت

 170تا   120وبا و ینوب شارقا و همچنینس صاحراو بهرگ آاریقا میهاا متولاط هدر دادا لاراده ت.ا در لاا  در بزاورهاو آلایاو ین

بیلوگری آا دورریه مصارف بننده دهایا الات  در بزاورهاو آمریکاو التینس میهاا متولاط هدر دادا لاراده   11تا    ۶بیلوگری الات به 

ا دورریه مصارف بننده دهایا الات  در بزاورهاو آاریقاو شامالا و آلایاو بیلوگری آ  20بیلوگری الات به  220ت.ا در لاا  لدود  

بیلوگری آا دورریه مصارف بننده دهایا    20بیلوگری الات به   220تربا و مربهوس میهاا متولاط هدر دادا لاراده ت.ا در لاا  لدود 

ا یهادا ت،دیج شااده به بطور قطع ادامه این گرایا در ددیاو امروزو به مهضاالتواا دریاات به مصاارفبا دواها به این آمار ما. الاات

ها در ددیا درآمد و  رودد عوارض زیست محیطا و بهداشتا زیادو به همراه اواهد داشتس بر این الاس این مساله به موضو  اصلا دولت

  شادا ذاایر زیساتا ددیا و آینده ها را بر آا داشات تا اکرو به لا  این دو  رو  مصارف بنند زیرا ادامه این رودد برابر بود با تمای  دولت

 .هاو بهدو اواهد بوددامهلوما به در ادتظار دسج

 

https://www.zistonline.com/news/85350/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%85
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هاو مصارف بیش از اددازه از منابع زیساتا بود؛ بر الااس آمارهاو منتزار شاده از تولید ت.او مورد دیاز براو یوامع بزارو یکا از بهاده

تابنوا میهاا مصارف از میهاا تولیدس پیزاا گرات به این مسااله   1۹84   براو اولین بار تولید با مصارف برابر شاد اما از لاا 1۹84لاا   

ها را دوراا بردس در واقع با تولاهه زددگا شاهرو و صانهتا مصارف دیه ااهایش یاات به به مرور دولاتداراا محیط زیسات و براا دولت

رودس  ها از بین ماا براو تامین دیازهاو ادساااهاو یهابیلومتر مربع از ینوج 200هاو منتزار شاده روزاده طورو به بر الااس گهار 

 .شودها تخلیه مامیلیوا تن زباله از صنایع مصرف شده در اقیادوس 17همچنین هر روز 

تر الااتس  این وضااهیت در ایراا به مراتو دوراا بننده

و ردپاو ابولوژیک   ۹ 0لااراده ظرایت زیسااتا ایراا 

اع ی شاده به یهنا میهاا مصارف منابع زیساتا و   1 2

زیسااات بیش از دو برابر ظرایات تااثیر آا بر محیط

 .زیستا بزور الت

مهر  روز یهاادا    ۶لاااپتاام،ر    28بر همین الااااس  

دامو.ارو شاد و در این روز اهاالا   بننده لا،همصارف

بنند بیش از هر زماا دیورو  محیط زیسات لاها ما

زیساات یلو بنند همچنین دساا،ت به عواقو پ.یر و لااازگار با محیطتویه یامهه یهادا را به الااتفاده از محصااواله لاا،ه و تخریو

 .دادرلت مصرف بردا منابع هزدار دهند

بنند  یابد به دتدته لفظ محیط زیست را داردد و اقط محصوالتا را اریدارو ماااتصاص ما بننده لا،ه به اارادوروز یهادا مصارف

تواا هاس مابه دهایت لاازگارو را با محیط زیسات داشاته باشاد  بر الااس آمار با ادتخاب محصاواله دولاتدار محیط زیسات در تمای زمینه

 .او را به میهاا قابج تویها باهش دادتولید گازهاو گلخاده

در چند دهه اایر به علت پیزارات اناورو و لاو  دادا بزااورزو لانتا به لامت صانهتا میهاا تولید ت.ا به طور چزامویرو ااهایش 

یاات و تولید ت.ا بیزااتر از دیازهاو مردی یهاا الاات اما همچناا شاااهد هسااتیا به تهداد زیادو از مردی یهاا گرلاانه ادد به بنا به 

د چند دلیج داشاته باشاد به یکا توزیع داعادالده ت.ا الات به مویو ما شاود تهداد زیادو از مردی یهاا به اعتقاد بارشانالااا ما تواد

 .ت.او بااا دلترلا دداشته باشند و لتا زیادو از آدها دچار لوء تا.یه شودد

ها در آا از توزیع به تن،یت قیمتدارو این الاات هاو دظای لاارمایهگردد یکا از ویژگادارو بر مایک دلیج ها به دواه دظای لاارمایه

شاود با این هدف  ها تخلیه ماها تن گندی و ذره در دریاها و اقیادوستر الات و با تویه به همین دواه لااالده میلیواعادالده باالها مها

به این مساله تواا ابولوژیکا   شود تا بیزتر از دیازهاو ت.ایا مردی در بره زمینس تولید اتفا  بیفتدبه قیمت ثابت بمادد و این ل،و ما

 .ط،یهت را ها باهش ما دهد و ما را بدهکار ط،یهت ما بند

هاو لمج و دقج دادرلات و مدیریت  هاو منالاو مادند لاردااده باااس دپوو تلطس رو بخزاا ها به عواملا همچوا د،ود زیرلااات

 ز التادداردها باشد از این رو دور ریه ت.ا زیاد ما شودس شود میهاا ضایهاه در بخش بزاورزو بسیار بیزتر امصرف تلطس مویو ما
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بنابراین اگر قرار باشااد با همین رو  در مصاارف پیش رویا براو تامین ت.او مورد دیاز به دو بره زمین دیاز داریاس ظرایت زیسااتا ما  

ها و  هاس عربساتاداا دزااا ما دهد به قطروبنندس ال،ته بررلاا هدهد به ایرادیاا بیزاتر از میادوین مردی یهاا مصارف مادزااا ما

 .ها ها در مصرف بهتر ما دیستندامریکایا

ها راتارهاو اود را تاییر توادد در دحوه مصارف تاثیر داشاته باشاد اما در مقیاس ب ا تا دولتلاازو ماارشانالااا مهتقددد ارهنگب

مهنا دیسات به ااراد از اود لالو مساوولیت بنند بلکه تا یایا به ما  تواا به این تاییراه د  او  برد ال،ته این به آا  ددهند دما

 .توادند باید مصرف را باهش دهند تا شاهد زمینا ل،ه باشیا

 

 

 ایردامن،ع: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 بازگشت به فهرست 

 

 

 

 

http://daneshab.ir/wp-content/uploads/2020/11/%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%AA%D8%BA%D8%B0%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C.jpg
http://daneshab.ir/wp-content/uploads/2020/11/%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%AA%D8%BA%D8%B0%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C.jpg
https://www.irna.ir/news/84486260/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%85
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