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 سدسازی مسئله صفر و یکی نیست

 

ر زی درضا اردکانیان در پاسخ به سوالی مبنی بر آثار مخرب سدسا

های بزرگ در کشور، گفت: در طی چند روز اخیر وقوع سیالب

ر مترمکعبی را د 6800کشور موجب شده بود تا سد کرخه ورودی 

 5300ثانیه تجربه کند که این رقم در مخزن سد دز به حدود 

ا ند ممترمکعب در ثانیه رسیده بود که اگر این سدها وجود نداشت

بایستی هم اکنون یک عزای عمومی در سطح کشور اعالم 

 کردیم.می

ر سد هزا 47وی ادامه داد: نباید فراموش کنیم که امروزه حدود 

برداری است که نیمی از این رقم بزرگ در دنیا در دست بهره

یمی دیگر از آن هم عمدتا در مربوط به کشور چین است و ن

یل، کشورهای توسعه یافته همچون آمریکا، فرانسه، کانادا، برز

ز اسپانیا و ژاپن ساخته شده است که در انتهای این لیست نی

به  اند بنابراین کشور ماکشورهای کره جنوبی و ترکیه قرار گرفته

د تعداد سد و حجم مخازن اصال قابل ذکر در میان کشورهای یا

 ده نیست.ش
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 ادامه سرمقاله:
است و  م ساخته شدهای از این سدها در نیمه دوم قرن بیستوزیر نیرو یادآور شد: این مسئله را نیز نباید فراموش کنیم که بخش عمده

ا لید برق را تبرای کشاورزی و توهای سطحی و ایجاد مخازن بزرگ برای کنترل سیالب و آب تنظیم شده این کشورها پرونده مهار آب

 اند.پایان قرن بیستم بسته

ایم که برداری داشتهسد ملی در دست بهره 19های ابتدایی پیروزی انقالب اسالمی تنها اردکانیان اضافه کرد: در کشور ما نیز در سال

دهه  چهار طی رد کشور سدهای ازنمخ حجم همچنین. است رسیده برداریبهره دست  سد بزرگ در 172این رقم هم اکنون به 

 800آبی هم از هزار و های برقمیلیارد مترمکعب رسیده است و برق تولیدی از نیروگاه 52یلیارد مترمکعب به م 13 حدود از گذشته

 هزار مگاوات رسیده است. 12هم اکنون به بیش از  57مگاوات سال 

هزار هکتار  552ین دست سدها ساخته شده بود به حدود در آن مقطع در پای های اصلی آبیاری و زهشکی نیز کهوی افزود: حجم شبکه

گذشته است و تنها در مدت زمان فعالیت دولت تدبیر و  هزار هکتار 400ی از مرز دو میلیون نرسید که این رقم هم در مقطع کنومی

ها اضافه خواهد شد که نقش مهمی در رو نیز به آنهای پیش ر ماههای یاد شده آماده شده و دهزار هکتار از شبکه 230امید حدود 

 مسئله امنیت غذایی دارد.

و یا  ی بودهوزیر نیرو خاطرنشان کرد: به هر حال موضوع سدسازی یک مسئله صفر و یک نیست که یا همیشه کار صحیح و درست

یادی زلیل مشغله ز به دشناسانه است که ما نیهمیشه کار اشتباهی باشد. این نوع نگاه منفی به سدسازی تا حدودی یک برخورد غیرکار

خوزستان با  رسانی صحیحی در این بخش صورت بگیرد که اگر سدهایعایم به خوبی به این مسئله بپردازیم تا اطالکاری نتوانسته

 اشته باشد.دمراه توانست به ههای جانی و مالی را میهای بزرگ این مناطق چه خسارتچنین مخازنی وجود نداشتند امروزه سیالب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ادامه خبر لینک خبر

 سدسازی موضوع 

 رسانی وزارت نیروپایگاه اطالع منبع 

  1397 /07 /10 تاریخ خبر 

 بازگشت به فهرست
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های تامین آب در استان خراسان رضویارزیابی روزانه چالش  
های تخصصی با حضور ای خراسان رضوی از تشکیل کارگروههای اقتصادی شرکت آب منطقهریزی و بررسیمدیر دفتر برنامه

  د.بر داخوی تامین آب در این استان رهای پیشچالشهای اجرایی مرتبط و بررسی و ارزیابی روزانه دستگاه

مدت و ز کلیه مصارف در کوتاه مدت، میانبرای تامین آب مورد نیا :نیا افزودسید هادی افضل

های تفصیلی و عملیاتی تدارک دیده شده ان به خصوص شهر مقدس مشهد برنامهمدت استبلند

تغییرات اقلیمی پیش رو عنوان کرد: با توجه به قرار وی با اشاره به شرایط فعلی استان و  .است

درصد در منطقه نیمه خشک و پیش  26درصد مساحت استان در منطقه خشک و  74گرفتن 

بینی تغییرات اقلیمی به خصوص در کریدور شرق کشور، افزایش دما و کاهش بارش احتمالی در 

وی با تاکید بر اینکه مدیریت عرضه و تقاضا الزمه  .مواجه خواهد کرد های آینده مدیریت منابع آب را با چالش های جدی تریسال

میلی متر است. این میزان بارش  221های آینده است افزود: میانگین بارش های بلند مدت استان مدیریت یکپارچه منابع آب در سال

 .است یافته کاهش متر میلی 130 حدود به  96-97میلی متر و در سال آبی  189به  95-96در سال آبی 

 اولین برنامه ما اجرای طرح سازگاری با کم آبی است

ب و آلگوی مصرف نی که اآبی است گفت: تا زمااستراتژی اصلی ما سازگاری با کم افضل نیا با تاکید بر اینکه برای تامین آب استان

 .اهیم بودواجه خوبازهم با مشکل کمبود آب مبدمصرفی را اصالح و کنترل نکنیم هرچه در زمینه تامین و انتقال آب تالش کنیم 

سیده اظهار کرد: ر 1395درصد در سال  50به حدود  1335درصد در سال 15وی با اشاره به اینکه جمعیت مستقر در مرکز استان از 

 ا شده و اینهستانقرار نقاط جمعیتی در مراکز اعدم اجرا و یا درست اجرا نشدن طرح آمایش سرزمین آب محور، باعث افزایش است

ب آو انتقال  ه تامینبگیری سبب رشد و توسعه صنعت و ... خواهد شد که در پی آن تقاضای بیشتر برای آب رقم می خورد و نیاز شکل

 .از خارج حوضه همچنان باقی خواهد ماند

 بازچرخانی آب و جایگزینی پساب به جای آب شرب برای فضای سبز است 98یکی از برنامه های سال 

های گذشته ها طی سالافضل نیا گفت: فضای سبز مشهد از شرایط نسبی خوبی برخوردار است و بنا بر اعالم مسئولین سازمان پارک

از  لودگی هوا،ی از آمقام اول را در بین سایر شهرها داشته است. ضمن تاکید بر اهمیت نقش فضای سبز برای کاهش اثرات منفی ناش

ب مورد نیاز فضای ، جایگزینی پساب مناسب به جای آب شرب مصرفی برای تامین آ98با کم آبی در سال های سازگاری جمله برنامه

های موجود سطحی و استفاده از تمامی ظرفیت 98ای خراسان رضوی برای سال اضافه کرد: برنامه شرکت آب منطقهوی  .سبز است

ا انتقال نیم. بکاستان به خصوص کالنشهر مقدس مشهد را تامین  زیرزمینی است تا با کمترین مشکل، آب شرب مورد نیاز شهرهای

های هزار مسجد به های شمالی رشته کوههای کشاورزی و همچنین انتقال آب ازیالپساب به غرب مشهد و جایگزینی آن با آب چاه

 دریای زا آب تقالان  شیرین سازی وهای میان مدت، مشکالت تامین آب شرب و بهداشت مشهد را به حداقل برسانیم. طرح عنوان طرح

 کریدور شرب آب مینتا درازمدت گزینه عنوان به که است شده انجام مطالعات نهایی تدقیق و مربوط مجوزهای اخذ حال در نیز عمان

 .های تامین آب قرار گرفته استدر برنامه کشور شرق

 ادامه خبر لینک خبر
 مدیریت منابع آب موضوع 

 رسانی وزارت نیروپایگاه اطالع منبع 

  1397 /11 /28 تاریخ خبر 

 بازگشت به فهرست
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کندخطر سیالب آنی خوزستان را تهدید نمی  
 روزه، خطر سیالب آنی 16های بارش بینیهای استان خوزستان تثبیت شده و با توجه به پیششرایط منابع آبی تمامی رودخانه

 کند. نمی های آبریز این استان را تهدیدوضهحهیچکدام از  روز آینده، 10کم تا دست

ریزی منابع آب معاونت مطالعات پایه سازمان آب و برق مدیر برنامه

رسانی وزارت نیرو )پاون( افزود: گو با پایگاه اطالعوخوزستان در گفت

ها و مخازن سدهای استان خوزستان از مجموع ورودی آب به رودخانه

 75میلیارد متر مکعب بوده که معادل  16ابتدای سال آبی تا کنون حدود 

داریوش " صد کل حجم مخازن سدهای بزرگ این استان است.در

با اشاره به اینکه این رقم بیانگر متفاوت بودن اتفاقات آبی سال  "بهارلویی

زراعی جدید است، ادامه داد: میزان آب ورودی امسال به سدهای استان 

ریزی منابع آب معاونت مطالعات پایه سازمان آب نامهمدیر بر خوزستان، تاکنون پنج میلیارد مترمکعب بیشتر از سال گذشته بوده است.

وی با  میلیارد متر مکعب خواهد رسید. 13و برق خوزستان اضافه کرد: در صورت مقایسه با مدت مشابه زمانی سال قبل این رقم به 

میلیاردی آن در نظر  13وت روز اظهار کرد: چنانچه این میزان ورودی و تفا 14درصد ورودی آب به سدها در کمتر از  22اشاره به 

های منابع آبی و عملکرد سدها به خوبی انجام شده و سازمان آب و برق خوزستان از ریزیتوان استنتاج کرد که برنامهگرفته شود می

ای آن توانست چندین شهر مهم و صدها روستا با تراکم جمعیتی زیاد را درگیر سیالب و پیامدههای مخرب و شدید که میوقوع سیالب

میلیارد مترمکعب عنوان کرد و افزود: با  3.5منظور کنترل سیالب را بهارلویی، حجم خالی سدها به عمل آورده است.کند، جلوگیری به

ای تنظیم گونههای آب بههای استان خوزستان، خروجیآوری مناطق مجاور رودخانههای صورت گرفته و در نظر داشتن تابریزیبرنامه

 های بهاره افزایش یابد.فیت ایمن تعدیل سیالبشده تا ظر

یط به نحو اکنون بیالن ورودی و خروجی روزانه آب سدها بجز حوضه و سد کرخه، کاهشی بوده و کنترل شراوی با بیان اینکه هم

عمل آمده وگیری بهسد جلگیرد، تصریح کرد: در حوضه کرخه تقریباً تعادل آبی برقرار شده و از افزایش ارتفاع و تراز بهتری صورت می

 است.

های بلندمدت وضع هوا بینیریزی منابع آب معاونت مطالعات پایه سازمان آب و برق خوزستان با اشاره به آخرین پیشمدیر دفتر برنامه

یت شرایط آبی ها فرصت تثبحکایت دارد، خاطرنشان کرد: با کاهش میزان بارش 98ماه سال ها تا اواسط فروردینکه از کاهش بارندگی

 بیشتری فراهم خواهد شد.

 

 

  ادامه خبر  لینک خبر

 مدیریت منابع آب موضوع 

 رسانی وزارت نیرواطالعپایگاه  منبع 

 27/11/1397 تاریخ خبر 

 به فهرستبازگشت 
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های خوزستانهای ریزگرد و احیای تاالبگیری از سیالب برای مهار کانونبهره  
 های ریزگرد درریزی و هدایت سیالب به کانونبرداری از منابع آب سازمان آب و برق خوزستان از برنامهمعاون حفاظت و بهره

 هورالعظیم خبر داد.  های شادگان وهای اطراف ماهشهر و رامشیر و همچنین افزایش حجم آب تاالبدشت

 2های انجام شده از ریزیبا اشاره به برنامه "حمیدرضا لشکری"

های اخیر استان مطابق ماه گذشته تاکنون افزود: سیالب

گذری ریزی انجام شده در جهت افزایش ظرفیت آببرنامه

ها، افزایش حجم آب تاالب شادگان و هورالعظیم و مهار خانهرود

وی با بیان اینکه  های ریزگرد مدیریت و کنترل شده است.کانون

های های بین شهرستانفارس و دشتدر حاشیه بزرگراه خلیج

کانون فعال ریزگرد وجود دارد، اظهار کرد: از  2رامشیر و ماهشهر 

طبیعی زیست و منابعحیطیک ماه پیش پس از هماهنگی با م

مترمکعب بر ثانیه آب از حوضه کارون و ایستگاه  9استان، حدود 

مترمکعب بر  10های ریزگرد اطراف ماهشهر منتقل شده و قرار است این میزان آب انتقالی تا پمپاژ جنوب شهر اهواز به یکی از کانون

 ثانیه افزایش یابد.

 40د ماه گذشته تاکنون حدوالمللی شادگان تصریح کرد: از یکخوزستان در احیای تاالب بین گیری از سیالبلشکری با اشاره به بهره

های اعالم رنامهبنکه با وی با بیان ای مترمکعب بر ثانیه، آب به تاالب شادگان منتقل و موجب تقویت ذخیره آب این تاالب شده است.

منظور شود، اما بهن مید: آب موردنیاز تاالب شادگان از حوضه جراحی تامیشده، میزان سطح آب تاالب قابل افزایش خواهد بود، افزو

 گیری از ظرفیت کارون و دبی ناشی از سیالب، آب رودخانه کارون نیز به این تاالب منتقل شده است.بهره

نه کارون روی رودخا توسعه نیشکر برداری از منابع آب سازمان آب و برق خوزستان ادامه داد: از سه ایستگاه پمپاژمعاون حفاظت و بهره

یز حدود ز دو هفته پیش نامتر مکعب بر ثانیه، آب در حال انتقال به تاالب شادگان بوده و  30از یک ماه پیش تاکنون در مجموع حدود 

 متر مکعب بر ثانیه، از ایستگاه پمپاژ طرح پرورش ماهی آزادگان به آب انتقالی تاالب افزوده شده است. 10

ار ازن سه، چهو به مخاضافه کرد: از دو هفته پیش با مصوبه شورای مدیریت بحران استان، جریان هدایت آب از مخازن یک و دلشکری 

ر شده و در درصد سطح تاالب هورالعظیم پ 80اکنون حدود وی افزود: هم و پنج هورالعظیم در نقطه صفر مرزی نیز آغاز شده است.

 های اعالم شده، این میزان افزایش خواهد یافت.صورت همکاری شرکت نفت با برنامه

هایی در بین عنوان یکی از مباحث چالشی طی یک ماه گذشته باعث نگرانیاستان خوزستان به موضوع سیالب تصریح کرد: لشکری

حیای اهای ریزگرد و ونکنترل شد، بلکه در جهت مهار کان این پدیده طبیعی مردم و مسئوالن شده بود، که با مدیریت صحیح، نه تنها

 کار گرفته شده است.های خوزستان بهتاالب

 ادامه خبر لینک خبر

 تاالب موضوع 

 رسانی وزارت نیرواطالعپایگاه  منبع 

 23/11/1397 تاریخ خبر 

 بازگشت به فهرست
  
 

http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=76081
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=76081
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یمهم ترین اخبار کوتاه داخل  
 (7139 بهمن 8) المللی فارابی شدبرگزیده جشنواره بین "کاریز در ایران"کتاب 

شناستی  عنوان برگزیده اول گروه تاریخ، جغرافیا و باستتان از انتشارات شرکت مدیریت منابع آب به نژادصفیاثر استاد جواد  "کاریز در ایران"کتاب 

بته چتار رستیده،     1396صتفحه در ستال    838گیتری از آن کته در   هتای ستنتی بهتره   کتاب کاریز در ایتران و شتیوه   جشنواره فارابی معرفی شد.

 آورترین دانش بومی ایرانیان است.ان شگفتعنوالمعارف کاملی از معرفی قنات بهدایره

 (7139 بهمن 10) ارزیابی نتایج عملیات باروری ابرها بحثی تقریبی است

طور وری آب و آبفای وزارت نیرو گفت: روشی که بتوان از طریق آن، نتایج عملیات بارورسازی ابرها را بهکل دفتر مدیریت مصرف و ارتقای بهرهمدیر

 آبسته تحقیقتات   در سومین نشست تخصصی بارورسازی ابرها، چالش ها و انتظارات کته در موس  "بنفشه زهرایی"دقیق ارزیابی کرد، وجود ندارد. 

برهتا نشتده   اای سنگینی برای باروری ههای هنگفت برای بارورسازی ابرها و با بیان اینکه هزینهبا رد برخی ادعاها مبنی بر صرف هزینهبرگزار شد، 

یلیارد تومتان  م 8ینده آمیلیارد تومان شده و برای سال  6میلیارد تومان بوده، امسال  10است، گفت: سال گذشته تمامی بودجه مرکز باروری ابرها 

انتد کته   تر، به این نتیجته رستیده  تر و گستردهیافته با امکانات پایش پیشرفتهوی اضافه کرد: کشورهای توسعه در الیحه بودجه پیشنهاد شده است.

طور دقیتق ارزیتابی کترد،    هبارزیابی نتایج عملیات باروری ابرها بحثی تقریبی است و روشی که بتوان از طریق آن، نتایج عملیات بارورسازی ابرها را 

گاه ادعا نشده گاه به دنبال اجرای گسترده عملیات بارورسازی ابرها در کل کشور نبوده است و هیچوی افزود: وزارت نیرو هیچ شناسایی نشده است.

ا کم آبی مدیریت توامتان تتامین و   آبی در مناطق مختلف کشور را حل کند. رویکرد وزارت نیرو برای سازگاری بتواند مشکل کمآوری میکه این فن

  مصرف آب است.

 (7139 بهمن 10) های طبیعی توسط موسسه تحقیقات آبپایش وضعیت یخچال

های طبیعی کشور را تغییرات یخچالیوسته وضعیت و پهای طبیعی کشور، پایش موسسه تحقیقات آب برای اجرایی شدن طرح محافظت از یخچال

 روند مطالعه» عنوان تحت ایپروژه آب، تحقیقات موسسه توسط کشور طبیعی هاییخچال از محافظت طرح در دستور کار قرار داده است. در اجرای

 تعریتف  1397 سال در «واییه عکسبرداری از استفاده با 1397 تا 1390 هایسال فاصله در کوهعلم منطقه هاییخچال حجمی و ارتفاعی تغییرات

کوه های علمای؛ ضخامت یخچالآمده از طریق پهپاد و همچنین تصاویر ماهوارهدستهای هوایی بهآمده از تحلیل عکسدستبر اساس نتایج به .شد

متر کاهش یافته است. ایتن،   6/1ر حدود به طور میانگین د 1397تا  1390های سلیمان( در فاصله سالچال، پاتخت و تخت)شامل سه یخچال علم

سانتیمتر  23ها )با فرض ثابت در نظرگرفتن نرخ کاهش ضخامت در سالیان مختلف( در حدود بدان معنی است که نرخ کاهش ضخامت این یخچال

 شود.روز به مقدار آن نیز افزوده میدر سال است که روزبه

 (7139 بهمن 13) ندیدن آب به عنوان یک کاالی اقتصادی مشکل جدی است

سازی فتوری، فتوتی در ایتن    جویی در مصرف آب کشاورزی گفت: ما نیازمند یک فرهنگدرخصوص چرایی عدم تمرکز روی صرفه "رضا اردکانیان"

ه مشکل جدی شاره به اینکوزیر نیرو با ا ن موضوع به یک مطالبه اجتماعی تبدیل شود و اصالح نگرش از پایین به باال شکل گیرد.زمینه هستیم تا ای

برداشت شود که قرار استت بهتای آب در   شود، تصریح کرد: ممکن است از این جمله بنده، سوءما این است که آب یک کاالی اقتصادی شمرده نمی

های سال و تا زمانی که وضعیت تولید سامان داده شود، بایست تا سالایش یابد، اما تاکید بنده بر این است که در این صورت میبخش کشاورزی افز

تبع آن وزارت جهاد کشاورزی موضتوع  کش و بهبایست کشاورز زحمتیارانه وسیعی به بخش کشاورزی پرداخت شود، اما اگر قصد اصالح داریم می

 رسمیت بشناسند.ای را بهاالی آب به عنوان یک کاالی یارانهاقتصادی بودن ک

 

http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=75525
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=75660
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=75599
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=75599
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=75599
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=75732
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 (7139 بهمن 17) سال 40برابری ظرفیت مخازن سدهای بزرگ ملی تهران طی  2افزایش 

سال گذشته دو برابتر   40برداری شده از سوی این شرکت طی بهرهای تهران گفت: ظرفیت مخازن سدهای بزرگ ملی مدیرعامل شرکت آب منطقه

انقالب را یک  ظرفیت آب قابل تنظیم سدهای بزرگ در پیش از سید حسن رضوی میلیون متر مکعب رسیده است. 646شده و به رقم دو میلیارد و 

عتب در ستال رستیده    میلیون متر مک 528ت به دو میلیارد و میلیون متر مکعب در سال عنوان کرد و افزود: درحال حاضر این ظرفی 290میلیارد و 

ستد عنتوان    4ای تهران تعداد سدهای تنظیمی و سدهای بزرگ ملی مربوط به این شرکت در قبل از انقتالب را  مدیرعامل شرکت آب منطقه است.

مورد  34ز انقالب به امورد در قبل  3احداث شده از سد افزایش یافته و تعداد سدهای کوچک و بندهای انحرافی  10کرد و گفت: اکنون این رقم به 

ای تهتران در ابتتدای انقتالب حتدود سته میلیتون نفتر بتوده، امتا اکنتون           وی تصریح کرد: جمعیت تحت پوشش شترکت آب منطقته   رسیده است.

 گیرد.یون نفر صورت میمیل 17رسانی و تامین آب برای جمعیتی درحدود خدمت

 (7139 بهمن 19) آغاز مرحله دوم رهاسازی آب از سد مخزنی مهاباد به سمت دریاچه ارومیه

غربتی ضتمن    ای آذربایجانقهمدیرعامل شرکت آب منط، ای آذربایجان غربی، مهندس کیومرث دانشجوگزارش روابط عمومی شرکت آب منطقهبه 

وم عملیات ران، مرحله داعالم این خبر گفت: در راستای اجرای مصوبات ستاد احیای دریاچه ارومیه و پیرو ابالغیه اخیر شرکت مدیریت منابع آب ای

غیه اخیتر  براساس ابال این خبر گفت:وی با اعالم  شود.مترمکعب در ثانیه آغاز می 20دبی بهمن ماه سال جاری با 20رهاسازی آب از سد مهاباد از 

 .یافت خواهد ادامه توقف بدون میلیون متر مکعب  30شرکت مدیریت منابع آب ایران رهاسازی آب از سد مهاباد تاسقف 

 (7139 بهمن 23) از چاه های دامغانمیلیون مترمکعب آب  100برداشت ساالنه 

غتان در راستتای   بترداران شهرستتان دام  در همایش کشاورزان و بهتره  فرماندار دامغان، ن، مجدای سمناگزارش روابط عمومی شرکت آب منطقهبه 

ن شهرستتان  ایت حلقته چتاه کشتاورزی در     720میلیتون متتر مکعتب آب از     100اجرای طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آبی گفت: ساالنه بالغ بر 

راغی دامغان است، شهید شاهچبرابر ظرفیت سد مخزنی  5وی افزود: این حجم برداشت ساالنه از منابع آب زیرزمینی،  شود.استخراج و برداشت می

 د است.سمیلیون مترمکعب حجم فعلی این  10میلیون متر مکعب است که در حال حاضر کمتر از  5/21 ظرفیت کامل سد دامغان چیزی حدود

 60 از کمتتر  تهگذشت  ستال  4 - 3 در شهرستتان  این در بارندگی میزان: گفت و داد خبر شهرستان این درفرماندار دامغان از کاهش شدید بارندگی 

 .است شده آبی منابع افت و خشکسالی تشدید باعث امر همین و است بوده متر میلی

 (7139 بهمن 27) برابری ورودی آب به مخزن سدهای حوضه کارون بزرگ، کرخه و مارون 5/4افزایش 

میلیون متتر مکعتب    258میلیارد و  15تاکنون  97-98سدهای حوضه کارون بزرگ، کرخه و مارون از ابتدای سال آبی حجم آب ورودی به مخازن 

ی بته ستدهای   درصد افزایش داشته است. بر اساس اعالم شرکت مدیریت منابع آب ایران، حجتم آب ورود  445بوده که نسبت به سال آبی گذشته 

ترمکعتب گتزارش   میلیتون م  733در استان خوزستان پنج میلیارد و  "گتوند علیا"و  "مسجد سلیمان"، "شهید عباسپور"، "3کارون "، "4کارون "

ن مترمکعتب  میلیتو  883بر همین اساس، سد متارون بتا    درصد افزایش برخوردار بوده است. 314شده که نسبت به سال گذشته در همین مدت از 

ا در مقایسه بتا  ردرصدی ورودی  898خوزستان برخوردار بوده که این میزان افزایش، رشد ورودی آب، از بیشترین میزان ورودی نسبت به سدهای 

رون پر شتده  درصد مخازن سدهای حوضه کارون بزرگ، کرخه و ما 81بر اساس این گزارش، در حال حاضر  سال آبی گذشته به ثبت رسانده است.

 درصد رشد داشته است. 77که نسبت به مدت مشابه در سال قبل 

 

 

 

http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=75885
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 (7139 بهمن 28) ها در خوزستان شده استگیری سیالبها باعث شکلها و تاالبتجاوز به حریم رودخانه

ای نفتت در استتان   هتای توستعه  ها و فعالیتانسانی در تاالبها، مداخله مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت: عدم رعایت حریم رودخانه

سی شرایط منابع آبی و در جلسه برر "هارسولیمحمد حاج". ها شده استگیری سیالبها و در نتیجه شکلخوزستان باعث کاهش ظرفیت رودخانه

حوزه بارش در ای را در سابقهسال، استان خوزستان سال بی 11د، افزود: پس از شهای کرخه و کارون در اهواز برگزار اقدامات انجام شده در حوضه

انتال اصتلی   ها بایستی به سادگی قادر باشند تا سیالب دو ساله طبیعی را در کدر ادامه افزود: در شرایط عادی، رودخانه . ویحال تجربه کردن است

ستازی و  ارهتمهیدات الزم از جمله دیو جود ندارد و الزم است با اتخاذهای خوزستان وخود جاری نمایند که متاسفانه امروز این وضعیت در رودخانه

گتذاری، پیشتروی   های طوالنی خشکسالی و رسوبگیری این وضعیت نیز اشاره کرد و افزود: دورهوی به چرایی شکل .الیروبی این بستر فراهم شود

ای نفت باعث کتاهش ظرفیتت   های توسعهعالیتدر اثر مداخله انسانی و فهای هورالعظیم و بامدژ اراضی روستایی، کشاورزی و کاهش ظرفیت تاالب

  .ها شده استگیری سیالبها و شکلرودخانه

 (7139 بهمن 28) راه اندازی وب سایت جامع سازگاری با کم آبی در خراسان رضوی

-کترد، وب اطالعات و شفاف ستازی عمل  های کالن دسترسی آزاد بهن رضوی گفت: به منظور تحقق سیاستای خراسات آب منطقهمدیرعامل شرک

های همتی از ستازوکار  محمد عالیی با اعالم این خبر افزود: بخش م. شوداسان رضوی به زودی راه اندازی میآبی در خرسایت جامع سازگاری با کم

ضتح و  ند تصتویری وا زی سند استانی و ملی سازگاری با کم آبی وابسته به دسترسی به اطالعات به هنگام، درست و کارآمدی است که بتواپیاده سا

 ستاختار ایتن وب   عالیتی در توضتیح   ها در هر استان در اختیار تصمیم سازان قرار دهد.ها و شهرستاناز وضعیت منابع آب به تفکیک دشت روشن

 ازگاری بتا کتم  اشت: وب سایت سازگاری با کم آبی در پنج بخش کلی آموزش و تحقیقات، سیمای مصور منابع آب، تاالر گفتمان ست سایت اظهار د

رفتته، پتس از   های سازگاری با کم آبی طراحی شده که هم اکنون طراحتی نترم افتزاری آن صتورت گ    دگی به تخلفات آبی و همچنین تازهآبی، رسی

 برداری خواهد رسید.فرآیند خطایابی به بهره 

 (7139 بهمن 28) هشدار افزایش برداشت از منابع آب زیرزمینی به دلیل مزیت صادراتی محصوالت کشاورزی

میلیتارد   6طتور متوستط ستاالنه    های زیرزمینی بته آببرداشت از  : اضافهگفت ریزی کالن آب و آبفای وزارت نیرومعاون دفتر برنامه، هدایت فهمی

میلیتارد   12های موجود، این رقم به بتیش از  رویه در بخش کشاورزی و عدم رفع چالششود در صورت صادرات بیبینی میمترمکعب است و پیش

زی لص بخش کشاور: در حال حاضر مصرف ناخاوی با تاکید بر ضرورت مراقبت و حفاظت موثرتر از منابع آب زیرزمینی اظهار کرد مترمکعب برسد.

هتای  ا بیان اینکه محاسبات و ارزیتابی فهمی، ب میلیارد مترمکعب است. 34های سطحی حدود مکعب و از آبمیلیارد متر 56زمینی حدود از آب زیر

شتدت از مزیتت   کشتاورزی و دامتی بته   دهد که محصتوالت  آینده نشان می برداری بخش کشاورزی از منابع آب در سالانجام شده درخصوص بهره

بیشتتر از   ی آن، برداشتت صادراتی برخوردار خواهند شد، افزود: بنابراین در سال آتی با رشد تولید محصوالت کشاورزی و صادرات قانونی و غیرقانون

  .خواهد شد ویژه آب زیرزمینی وارد مرز خطراندازی به منابع آب، بهگیرد و دستمنابع آب کشور صورت می

 (7139 بهمن 29) ها در گلستان نسبت به درازمدتدرصدی بارش 59افزایش 

 ودرصتد   59ازمدت به درها در استان نسبت سال آبی جاری تاکنون، میزان بارشای گلستان گفت: از ابتدای مدیر دفتر مطالعات شرکت آب منطقه

  ت.درصد افزایش داشته اس 46ل گذشته نسبت به مدت مشابه سا

یلی متر بتاران  م 380ای گلستان، مهندس حسن فرازجو اظهار کرد: از ابتدای سال آبی جاری در استان گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقهبه 

 وی افزود:  .ستامیلی متر بوده  260و در سال گذشته  240ر همین مقطع زمانی باریده است و این در حالی است که میزان بارش در درازمدت د

 

http://wnn.wrm.ir/SC.php?type=component_sections&id=101&sid=33303
http://wnn.wrm.ir/SC.php?type=component_sections&id=101&sid=33302
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=76177
http://wnn.wrm.ir/SC.php?type=component_sections&id=101&sid=33313
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 56مین مقطع زمانی اما در درازمدت میزان بارش در ه. متر بارش در استان داشتیممیلی 125بهمن  29ماه امسال لغایتهمچنین از ابتدای بهمن 

 .دهدرا نشان می ایفزایندهیلی متر بوده است که رشد م 74میلی متر و در سال گذشته 

 (7139 بهمن 29) سرریزسدهای استان در پی بارش های مطلوب بهمن ماه

بته   د.سرریز ش سال، سد وشمگیر در استانامهای مطلوب بهمن ماه ای گلستان گفت: در پی بارشاظت و بهره برداری شرکت آب منطقهمعاون حف

 35حتدود   ای گلستان، مهندس حسین دهقان اظهار کرد: هم اکنون در مخازن اصلی و فرعی سد وشمگیرگزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه

-برنامهبیان کرد: با  مهندس دهقان .همچنان ادامه دارد بهمن ماه سرریز از این سد آغاز شده است و 27میلیون متر مکعب آب وجود دارد و از روز 

ستد بترای    14در استتان گلستتان    .توان پیش بینی فصل زراعی خوبی برای استان گلستان داشتت ره برداری درست از ذخیره سدها میو به ریزی

 .ذخیره آب وجود دارد

 (7139 بهمن 29) درصد مخازن سدهای استان خراسان رضوی خالی است82 

ختازن ستدهای   ها بته م میلیون مترمکعب آورد رودخانه 89 ای خراسان رضوی گفت: از ابتدای سال آبی جاری تاکنونمدیرعامل شرکت آب منطقه

رمتال، هتم   از نبا این حال نسبت به حجم مخازن ستدها در تتر  میلیون مترمکعب رسانده است  275استان وارد شده و حجم ذخیره آب سدها را به 

ه بته و کاهش ورودی سابقه سال آبی گذشبر افزود: با توجه به خشکسالی کممحمد عالیی با اعالم این خ. ها خالی استدرصد ظرفیت آن 82اکنون 

ختش اعظتم   بدر سال آبی گذشته هستیم اما کماکتان   درصدی نزوالت جوی نسبت به مدت مشابه 50سدهای استان، علیرغم اینکه شاهد افزایش 

ی بته ستدهای   میلیتون مترمکعتب آورد ورود   89عالیی اظهار داشت: از ابتدای سال آبی جاری تتاکنون   مخازن سدهای استان آبگیری نشده است.

رودی بته  وتاکنون حجم  1397ال میلیون مترمکعب آن در بخش های کشاورزی، صنعت و شرب مصرف شده است. از ابتدای س 54استان بوده که 

ا نتامطلوب  روی وضعیت ذخیره آب در سد دوستی  میلیون مترمکعب بوده است. 199میلیون مترمکعب و میزان مصرف بالغ بر  139مخازن سدها 

رفیتت آن  صتد ظ در 16های گذشتته، هتم اکنتون تنهتا     ین منبع تامین آب شهرمشهد در سالترار داشت: سد دوستی به عنوان اصلیدانست و اظه

ان کستری  آبگیری شده و چنانچه نزوالت جوی قابل توجهی طی ماه های پیش رو در مناطق باالدست این سد رخ ندهد، شترایط ستختی در جبتر   

 تامین آب مورد نیاز کالنشهر مشهد از محل این سد رخ خواهد داد.

 (7139 بهمن 29) سال اخیر 10میلیمتری بارش امسال در مقایسه با  191افزایش 

ساله اخیر  10یانگین ممتر رسید که در مقایسه با میلی6/183اکنون به ت)اول مهرماه(  97-98ی های فصل پاییز کشور از ابتدای سال آبحجم بارش

ها طتی متدت مشتابه    یک کشور، میزان بارندگی های آبریز درجهمیلیمتر رشد برخوردار بوده است. بر اساس آمار بارندگی تجمعی حوضه 1/119از 

درصتد بیشتتر شتده و نستبت بته       216این میزان بارش، از سال آبتی گذشتته    ده است.میلیمتر گزارش ش 1/58ها در این حوضه 96-97سال آبی 

 درصتتتد رشتتتد برختتتوردار بتتتوده استتتت. 54ستتتاله اخیتتتر از  10درصتتتد و در مقایستتته بتتتا میتتتانگین  35ستتتاله از  50میتتتانگین بلندمتتتدت 

 شتتود.یمتتتر افتتزایش مشتتاهده متتی  میل 7/135ستتاله  50متتاه، نستتبت بتته میتتانگین   بهمتتن 28در آمتتار بتتارش تجمعتتی از اول مهرمتتاه تتتا    

متر به ترتیب از بیشترین میلی 37یلیمتر بارش و حوضه آبریز مرزی شرق با م 331بر اساس این گزارش، حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان با 

  اند.یک برخوردار بوده های آبریز درجهو کمترین میزان بارندگی حوضه

 

 بازگشت به فهرست

 

 

http://wnn.wrm.ir/SC.php?type=component_sections&id=101&sid=33316
http://wnn.wrm.ir/SC.php?type=component_sections&id=101&sid=33309
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=76234
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 های یخبندان با سرعت بیشتر از تصور در حال ذوب شدن هستندالیه
های طبیعی تحت تاثیر گرمایش زمتین بتا سترعت بیشتتری از آنچته تصتور       های یخ و یخچالدهد که الیهنشان می یک پژوهش جدید

شوند و بیش از نیمی از آن در آمریکتای شتمالی   میلیارد تن برف و یخ ذوب می 370هر سال حدود  شد در حال ذوب شدن هستند.می

المللتی از  تر از آنچه که یک گتروه بتین  درصد سریع 18های طبیعی جهان م یخچالدهد حجنشان می هاگیریاندازه نتایج دهد.روی می

 محاسبه کرده بود در حال ذوب شدن هستند. 2013دانشمندان در سال 

متیالدی پتنج    60های طبیعی جهان به نسبت دهته  های یخ و یخچالالیه

شوند. دلیل اصلی آن گرمایش زمین استت و تحتت   تر ذوب میبرابر سریع

اثیر آن به دریاهای جهان که ستطح آنهتا در حتال بتاال آمتدن استت آب       ت

های یخ در مایکل زمپ، رئیس بخش بررسی الیه شود.بیشتری سرازیر می

طی سی سال گذشته ناگهان »دانشگاه زوریخ و مسئول این پژوهش گفت: 

های کره زمین بته طتور همزمتان    های یخ در تمامی بخشذوب شدن الیه

 «.بینیم دلیل آن گرمایش زمین استبه این پدیده به شکل همه جانبه بنگریم می شروع شد. اگر

هتای آمریکتا و نیوزیلنتد بیشتتر استت.      های طبیعی در اروپای مرکزی، قفقاز، کانادا، اکثر ایالتهای یخ و یخچالسرعت ذوب شدن الیه

ها در این مناطق هر سال بیش از یتک درصتد از   یخ و یخچالهای منتشر شد الیه« نیچر»براساس نتایج این پژوهش که در مجله علمی 

هتای یتخ قبتل از پایتان     اگر با همین سرعت ادامه یابد در بسیای از این مناطق الیه»مایکل زمپ گفت:  دهند.حجم خود را از دست می

های یتخ کتره   تریلیون تن از برف و الیه 6/10 تاکنون 1961های این پژوهش، از سال بر اساس یافته «.قرن میالدی از بین خواهند رفت

 120تواند تمامی ستطح ایتاالت متحتده را بتا حتدود      های یخ و برف میزمین ذوب شده است. آب ناشی از ذوب شدن این حجم از الیه

 متر آب بپوشاند.سانتی

تر استت و  دهد که ماجرا جدینشان می نتایج این پژوهش»های یخ در آمریکا گفت: آوری اطالعات در مورد برف و الیهرئیس اداره جمع

بتاال آمتدن ستطح آب دریاهتای      «.شدهای یخ بر باال آمدن سطح آب دریاها بیشتر از آن است که تاکنون تصور میتاثیر ذوب شدن الیه

پتژوهش   بته گفتته مایتک زمتپ،     جهان عوامل گوناگونی دارد ولی دلیل اصلی آن افزایش دمای آب و در نتیجه انبساط حجم آن استت. 

درصتد از   30تتا   25شتد و عامتل افتزایش    های یخ بیشتر از آن است که تاکنون تصور میدهد که نقش ذوب شدن الیهجدید نشان می

 سطح آب دریاهاست.

کنیم منظور فقط نواحی نزدیک به دو قطب کره زمین است. ولتی ذوب شتدن   های یخ صحبت میشود که وقتی از الیهمعموال تصور می

انتد تتاثیر زیتادی    تواند روی زندگی مردمانی که به آن وابستته های طبیعی در سایر مناطق که به خط استوا نزدیکترند میخچالبرف و ی

 اند.ها وابستهای و کوهستانی برای آب آشامیدنی و کشاورزی به آب این یخچالساکنان بسیاری از مناطق کوهپایه بگذارد.

تر است. در مجموع این منطقه برابر سریع 8/2قطب شمال به نسبت سایر مناطق نیمکره شمالی دهد که گرمایش این پژوهش نشان می

 تر شده است.تر و بارانیتر، ابریبه نسبت گذشته مرطوب

   ادامه خبر                لینک خبر

   گرمایش زمین موضوع 

   https://www.sciencedaily.com منبع 

   08/04/2019 خبر تاریخ 

 بازگشت به فهرست
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 دهدای را افزایش میگلخانهانتشار گازهای  ،هاگرایی دریاچهتغذیه

 90تتا   30میزان انتشار گاز متان به اتمسفر را طی صتد ستال آینتده    های جهان گرایی دریاچهبه گفته محققان، سبزرنگ شدن یا تغذیه

های فسیلی طی یتک  اکسیدکربن منتشر شده از سوختدرصد دی 33-18دهد. این میزان افزایش انتشار متان برابر با درصد افزایش می

رستد.  غییر اقلیم ضروری به نظر میسال است. کاهش سبزرنگ شدن دریاچه برای حفظ منابع آبی حساس و پیشگیری از شدت یافتن ت

استت. از طترف    اقلیمی کاهش سرعت تغییراتای به اتمسفر و معنی کاهش انتشار گازهای گلخانه ها در برابر این تهدید بهحفظ دریاچه

 یابند.  گرایی افزایش میهای تفرجی با پیشگیری از وقوع تغذیهیدنی سالم، ماهیگیری و سایر فرصتدیگر، دسترسی به آب آشام

 چیست؟  گراییتغذیهمعایب 

از بتین   برای برند.، منابع آب آشامیدنی را از بین میلبکیشکوفایی ج در نتیجهسموم رهاشده 

-کننده آنها اکسیژن داخل آب را مصرف متی های تجزیه، باکتریبردن پدیده شکوفایی جلبکی

فت. در مقیاس جهانی، چنتین  رها و سایر موجودات از بین خواهند کنند. بدون اکسیژن، ماهی

گتاز  شوند. الزم بذکر است متتان  میهایی موجب افزایش میزان انتشار متان به اتمسفر دریاچه

 بخشند.  تغییر اقلیم را شدت می برابر 34کربن اکسیدنباشد که در مقایسه با دیای میگلخانه

ها گرایی دریاچهتغذیهبرای افزایش سبزرنگ شدن یا  سناریوبه گفته نویسندگان این مقاله، سه 

 50تا  2100جمعیت انسانی تا سال  روداول، انتظار میسال آینده مورد انتظار است.  100طی 

درصد افزایش پیدا کند. جمعیت بیشتر به معنی فاضالب بیشتر و مصرف کود بیشتر است کته  

تتا   25، 2050ها تتا ستال   گرایی در دریاچهتغذیهرخ کنونی رشد جمعیت و تغییر اقلیم، د. با احتساب نشومیدر نهایت تبدیل به رواناب 

 ، دو برابر یا چهار برابر خواهد شد. 2100درصد و تا سال  200

در شتود.  متی  هتای ستطحی  آبدوم، افزایش رواناب ناشی از توفان و سیالب موجب شستشتوی متواد مغتذی از زمتین بته      در سناریوی 

کننتد. عتالوه بتر ایتن،     تر جلبک بیشتری تولیتد متی  های گرمریاچه ها نیز بیشتر خواهد شد. آببا گرمایش هوا، دمای د سوم،سناریوی 

 های آبی خواهد شد.  انتشار متان بیشتری از سطح پهنه رود سطح زیر آب کره زمین افزایش یابد که منجر بهانتظار می

ی مختلتف و  هتا را تحتت چهتار ستناریو    گرایتی دریاچته  تغذیهو تغییر اقلیم، محققان  بینی شده افزایش جمعیتبا توجه به مقادیر پیش

 220و  200، 170، 130، 80)ای که میزان فسفر ورودی نسبت به میزان فعلی از کم تتا زیتاد   سازی کردند؛ به گونهشبیهکارانه محافظه

 تغییر کند.   (  برابر

ارتباط بین این ماده و رشتد   فسفر از آن جهت مورد مطالعه قرار گرفت که"گوید: گاه ژنو میتونیا دلسنترا از دانشیکی از محققان به نام 

برابر شتدن میتزان فستفر در     باشند. در صورت سهمی هانها منبع بزرگ انتشار متان تاالبشده است. در حال حاضر، تها به اثبات جلبک

 .  "ها خواهد بوددو برابر میزان منتشره از تاالب ها، انتشار متان از این منبعدریاچه

متتان   معکوس کرد و در نتیجه انتشتار را ها دریاچهتوان روند سبز رنگ شدن دامات مدیریتی برای مواد مغذی میخوشبختانه با انجام اق

 د داشت. را کاهش داد. همچنین، اقدامات محلی به منظور بهبود کیفیت آب پیامدهای مهمی برای جهان خواهن

 ادامه خبر لینک خبر
 ایگازهای گلخانه موضوع 

 https://www.sciencedaily.com منبع 

 26/03/2019 تاریخ خبر 

 بازگشت به فهرست
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 تغییر اقلیمشهرها تحت تاثیر 

ای موجتب  لخانته گبرای کاهش انتشار گازهتای   چالش پیش رودهد که ه نیوکاسل، در انگلستان، نشان میمطالعه انجام شده توسط محققان دانشگا

 آورد.را برای زندگی مردم فراهم می تریشود و محیط با کیفیتهای جوی حدی میشهرها در برابر پدیدهآوری افزایش تاب

متورد تحلیتل    بین اهداف مختلف به منظور دستیابی به پایتداری را و ارتباط منتشر شده، برای اولین بار تعامالت  Citiesاین پژوهش که در مجله 

حمتل و  ناشی از  گازهای توان به موارد زیر اشاره کرد: کاهش خطرات اقلیمی از قبیل موج گرما و سیل، کاهش انتشاراز این اهداف میدهد. قرار می

های متروکه شهری، تضمین وجود فضای کافی برای زندگی و حفاظت از فضای شهرها، استفاده حداکثری از زمین نقل، محدود کردن رشد پراکنده

 باشد. ی سالمت و رفاه انسان نیز مهم میسبز که برا

لندن، به عنوان یک شهر بزرگ در حال گستترش   با تمرکز بر شهر تیم تحقیقاتی

که پیشگام در مبارزه با تغییر اقلیم است، بهتترین ستناریو را افتزایش توستعه در     

ایتن  انتد.  پیشنهاد کترده  East Barnetمانند لندن چند منطقه مرکزی کوچک 

شتهر   باشد که مانع رشد توستعه در امتتداد رودخانته   طرح از آن جهت بهینه می

حمل و نقل را بخش ، خطر ریسک را کاهش داده، میزان انتشار توسط شده لندن

 کند. انده و رشد پراکنده شهر را کم میبه حداقل رس

این مطالعات را به عنوان بخشی از تتز دکتترا    که میدوود -دکتر کاپارسیه گفته 

کمتتر  ریستک  بسیاری از مناطق با "است ( GISو در حال حاضر متخصص ارشد سامانه اطالعات جغرافیایی ) هخود در دانشگاه نیوکاسل انجام داد

کته باعتث    باشتد های آبی میقرار دارند که این امر به واسط وجود زیرساخت Thamesدر نواحی سیالبی حاشیه رودخانه  گرمایی، افزایش حرارت

اگر بخواهیم توسعه در حاشیه رودخانه را متوقف کرده و در عین حال فضاهای سبز را حفظ کنیم و "افزاید می وی ."شودخنک شدن آن نواحی می

در مناطق با ریسک حرارت باال توسعه را ادامه دهیم.  یا ها را کوچکتر بسازیمماند: یا خانهاهش دهیم، تنها دو گزینه باقی میرشد پراکنده شهر را ک

 . "تواند برای بیشتر شهرهای جهان مورد استفاده قرار گیردتحقیق که لندن بود، نتایج آن می با توجه به شرایط مطالعه موردی این

نمایتد.  بیتین متی  تت توسعه پایدار شتهرها را  دو سوم جمعیت کره زمین در شهرها زندگی کنند؛ این امر ضرور 2050شود که تا سال بینی میپیش

گویتد  استل، متی  ( در دانشتگاه نیوک geospatialپروفسور استوآرت بار، از نویسندگان پژوهش مذکور و عضو گروه مهندسی زمین شناسی مکانی )

ستریعا   حتدی وی شترایط جت   تغییر اقلیم وآوری نسبت به ای و در عین حال افزایش تابمناطق شهری بایستی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه"

ت ایتن  وازن بتین تعتامال  تایم. ایجاد های گرم و سیالب در شهرها روبرو شدهتابستان اتهاست با اثرمدت ". به گفته این محقق "خود را تغییر دهند

ا بتا  چه که تحقیق مت گیرند. آنرا در بر می های مختلفی از قبیل انرژی، ساختمان سازی، حمل و نقل و آبای است چرا که بخشاهداف کار پیچیده

نتد  ی ما حتل نخواه ریزی و معماری شهرهادهد این است که این مشکالت با اتخاذ رویکردهای موجود فعلی نسبت به برنامهجزئیات کامل نشان می

چهتارم شتهرها یتک     در اروپتا نیتز تنهتا یتک    حتی " به گفته پروفسور داوسون. "تری در این باره گرفته شوندگیرانهشد؛ نیاز است تصمیمات سخت

 . "بود بخشتید ا را سرعت و بهاقدامات الزم برای مقابله با تغییر اقلیم در شهره تواناکنون با داشتن یک عزم راسخ میاستراتژی جامع اقلیمی دارند. 

سواری روی و دوچرخههشهری؛ تسهیل سبک زندگی پیاد های سبز در فضاهایتوان به این موارد اشاره کرد: ایجاد زیرساختاز جمله این اقدامات می

پر کربن  های مصرف انرژیتوانند الگوهای جدید که میمندی از فناوریای و نهایتا بهرهجهت کاهش تقاضای انرژی، آلودگی و انتشار گازهای گلخانه

 سازی نمایند. را با بهبود کارایی حمل و نقل، تبادل وسیله نقلیه و کاهش ترافیک بهینه

 ادامه خبر لینک خبر
 آوریتاب موضوع 

 https://www.sciencedaily.com منبع 
 27/03/2019 تاریخ خبر 

 بازگشت به فهرست

 

https://www.sciencedaily.com/releases/2019/03/190327203440.htm
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 خارجیمهم ترین اخبار کوتاه 

Why researchers are mapping the world's manure 

Farmers rely on phosphorus fertilizers to enrich the soil and ensure bountiful harvests, but the 

world's recoverable reserves of phosphate rocks, from which such fertilizers are produced, are finite 

and unevenly distributed. Stevens Institute of Technology is spearheading an international effort to 

map the global flow of phosphorus, much of which will be absorbed by crops, then eaten and 

excreted as waste by animals and people -- and jump-start efforts to recapture and recycle the vital 

nutrient. 

The team show there are significant untapped opportunities for recycling phosphorus. Some 72 

percent of croplands with significant manure production nearby, and 68 percent of croplands with 

significant human populations nearby, are in regions that are heavily dependent on imported 

phosphorus, including large swathes of major emerging economies such as India and Brazil. The 

study also identifies significant surpluses of phosphorus-rich waste in much of Asia, Europe, and the 

United States, suggesting that both developing and developed economies could benefit from 

increased recycling. The results also show that at least five times as much phosphorus is contained 

in animal manure as human waste, suggesting that livestock operations are an abundant target for 

recycling efforts. Almost half of the world's farmlands -- about 12 percent of the planet's landmass -

- are co-located with manure-rich livestock operations, suggesting that in many regions manure 

could be applied to fields directly, or processed using bio-digesters to extract phosphorus for 

efficient and economical transport to farms 

 ؟کنندبرداری مینقشهکودهای جهان را چرا محققان 

کشتتاورزان بتترای تغذیتته ختتاک و اطمینتتان از برداشتتت حتتداکثری    

محصوالت، به کودهتای فستفری نیتاز دارنتد. امتا ذختایر تجدیدپتذیر        

های فسفری در جهان که از آنها بترای تولیتد ایتن نتوع کودهتا      سنگ

، محدود هستند و در سطح جهتان پتراکنش یکستانی    شوداستفاده می

ه فناوری استیونر پیشگام شده تا یک نقشه جهانی برای ندارند. موسس

جریان و چرخه فسفر تهیه کند؛ بدین معنی کته فستفر ابتتدا توستط     

مصرف و محصوالت زراعی جذب شده، سپس توسط انسان و حیوانات 

هتای بیشتتری   د کته فرصتت  انشوند. تیم مطالعاتی به این نتیجه رسیدهگردد و نهایتا امالح حیاتی جذب و بازچرخش میدفع می سپس

 68درصد مزارع که در مجاورت فضاهای تولید کود هستند و  72اند. حدود د که مورد غفلت قرار گرفتهنبرای بازچرخش فسفر وجود دار

میان  هستند که به واردات فسفر وابستگی زیادی دارند؛ در این در مناطقیهای انسانی قرار دارند، درصد مزارع که در مجاورت سکونتگاه

 توان به کشورهای درحال توسعه با اقتصاد رو به رشد از قبیل هند و برزیل اشاره کرد.  می

هتا هتدف   امتداری برابر میزان موجود در مدفوع انسان است؛ در نتیجه د 5دهند که فسفر موجود در فضوالت حیوانی تحقیقات نشان می

ن، در مجتاورت  درصد از پوشش خشکی کتره زمتی   12از مزارع جهان، تقریبا  اصلی شروع بازیابی فسفر از این منبع هستند. حدود نیمی

 آوریفتر یتا  اده شتود  دبته زمتین   کود مستقیما ،شود که در بیشتر مناطقها با پتانسیل تولید کود هستند. بنابراین پیشنهاد میدامداری

 . به مزارع داشتاقتصادی  فسفر انجام شود تا انتقالی کارآمد و برای استخراج های زیستیتوسط هاضم

 

 

https://www.sciencedaily.com/releases/2019/04/190417171045.htm
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China and India are making the planet greener, NASA says 

The Earth is facing a climate crisis, but it's also getting greener and leafier. According to new 

research, the rise is largely courtesy of China and India. 

A study by NASA, based on extensive satellite imagery and published in the journal Nature 

Sustainability, has revealed that the two countries with the world's biggest populations are also 

responsible for the largest increase in green foliage. 

Since 2000, the planet's green leaf area has increased by 5%, or over two million square miles. 

That's an area equivalent to the sum total of the Amazon rainforests, NASA says. But researchers 

stressed that the new greenery does not neutralize deforestation and its negative impacts on 

ecosystems elsewhere. 

A third of the leaf increase is attributable to China and India, due to the implementation of major 

tree planting projects alongside a vast increase in agriculture. 

 های چین و هند سبزتر شده استناسا: کرۀ زمین با تالش

ری های دو کشور چین و هند است. این خبکرۀ زمین با خطر تغییرات آب و هوایی روبرو است اما همزمان سبزتر شده که مرهون تالش

 سازمان ملی هوانوردی و فضایی آمریکا اعالم شد. بود که در گزارش جدید ناسا،

ار شتده  چ Nature Sustainabilityدر مجله  و همچنین ای حاصل شدهرههای جدید که پس از مطالعۀ تصاویر ماهوابر اساس یافته

 اند.داشتهچین و هند، دو کشور با بیشترین تعداد جمعیت در جهان، در بهبود وضعیت پوشش گیاهی زمین نقش مهمی است، 
 

 

 
 

 

 

 
 

https://fa.euronews.com/2019/02/15/nasa-satellite-china-india-planet-greener-leafier-two-million-square-miles
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ه وسعتی بته  میلیون مایل مربع بیشتر شده است ک 2درصد افزایش یافته و  5میالدی وسعت پوشش گیاهی سیارۀ زمین  2000سال  از

منفتی  توانتد آثتار   دن کرۀ زمین نمیبا این وجود پژوهشگران تاکید کردند که این سبزتر ش های آمازون است.اندازۀ مساحت تمام جنگل

 شود، خنثی کند.زیست را که بطور گسترده در دیگر نقاط جهان انجام میها و تخریب محیطزداییجنگل 

و  ینبه چ یبخش کشاورز توسعهدر کنار  کاشت درختان یهاپروژه گستردۀ یبه علت اجرا سطح پوشش گیاهی یشسوم از افزایک

 .شودیهند مربوط م

اند تا قبل از های نوین کاشت بخوبی بهره بردهر بخش کشاورزی داشتند و از فناوریهای وسیعی دهر دوی این کشورها سرمایه گذاری

یزان تولید غالت و سو ممیالدی به این 2000اند از سال هرچیز بتوانند مواد غذایی جمعیت خود را تامین کنند. این دو کشور توانسته

 درصد افزایش دهند. 40تا  35های خود را سبزیجات و میوه
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 کارخانه گیاهی چیست و مزایا و معایب آن کدامند؟ :شیمطلب آموز

-عبارت است از یک نوع سیستم کشاورزی در محیط بسته که به کشاورز و تولیدکننتده اجتازه متی   (، plant factory)کارخانه گیاهی 

 کند.  اکسیدکربن کار میمحصول تولید کنند. این محیط با کنترل مصنوعی نور، دما، رطوبت و میزان غلظت دیدهد در تمام طول سال 

هتای  شوند، بنابراین گونهشود بنابراین اثرات زیانبار آب و هوایی به طور کامل محدود میدما و رطوبت در این سیستم با دقت کنترل می

قابل کشتت خواهنتد    ،کنند با تامین منبع نوری مصنوعی و آبهایی با شرایط سخت رشد میلیممختلف گیاهی که به طور طبیعی در اق

شوند و همچنین در طی ستال ضتمانت برداشتت وجتود     گیاهی، محصوالت با کیفیت یکسان تولید می تر در کارخانهبود. به عبارت ساده

 .شودها میدارد که منجر به ثابت ماندن قیمت

های مختلف یک کارخانه صنعتی است. بر اساس ایتن نظریته در ایتن نتوع کشتت در      خانه گیاهی کامال مشابه بخشهای کاراین ویژگی

ها در این سیستم به صتفر  شکنابراین نیاز به استفاده از آفتگیرند، بها و آفات در تنگنا قرار میورت رعایت کنترل بهداشتی، میکروبص

 .رسدمی

 
 

 1/0هتا بته   جایگزین خاک باشند، تعداد میکتروب یاف نارگیل( ال یا پیت مثل) خاکی غیر کشت بسترهای  سایرزمانی که خاک یا آب یا 

جتات و  ن برای تولید پایتدار و ستالم میتوه   یابد، این میزایهایی که در کشت با روش سنتی وجود خواهد داشت کاهش مدرصد میکروب

 این محصوالت با خیال راحت مورد استفاده قرار گیرند.سبزیجاتی که مصرف تازه خوری دارند کافی است تا 

ترین این مزایا ایتن استت کته کشتت در     ای دارند. یکی از ملموسهای گیاهی مزایای زیادی نسبت به کشاورزی سنتی و گلخانهکارخانه

گیرند. نتور  ن باکس کشت قرار میهای چند طبقه دروگردد. گیاهان به جای کاشت در زمین در قفسهتر)سه بعدی( انجام میابعاد وسیع

 .شونداند و از این طریق تغذیه میمصنوعی دقیقا باالی تاج گیاه نصب شده و مواد مغذی به طور مستقیم با ریشه در ارتباط

گیتاه بتا   تر از گلخانه است، منتابع رشتد   محیطی بسیار بیشتر و دقیقهای گیاهی کنترل شرایط زیستبه عالوه از آنجایی که در کارخانه

-متی  تبخیتر   گیرند مثال آب اضافه در یک گلخانه معمولی یا زمین زراعی جاری شده و خشتک و کارایی بیشتری مورد استفاده قرار می

 .گیردمی قرار استفاده مورد گیاه برای مجددا و افتدمی دام به هوا تصفیه در نهایت در شده جمع آب گیاهی کارخانه در اما گردد،
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شود. واریته هتای  مقدار آب مورد نیاز برای آبیاری تنها دو درصد چیزی است که در کشاورزی در محیط باز )مزرعه( مصرف می بنابراین

 .های گیاهی هستندکاهویی که نواحی گرمسیری مناسب رشدشان نیست گزینه خوبی برای کشت در کارخانه

های کوچک گیاه در تایوان به کندی گسترش یافته و به صورت پراکنده در مقیاسهای تولید ها، کارخانهعلیرغم مزایای این نوع کارخانه

باشد. ممکن است این هزینه باال باشد اما میزان های خریداری تجهیزات اولیه میاند شاید یکی از دالیل این امر، باال بودن هزینهبنا شده

 .خواهد بودبرابر بیشتر از گلخانه  40تا  30عملکرد و برداشت در نهایت 

 آزمایش گیاهان محدود  های گیاهی وجود دارد مصرف باالی انرژی، تکنولوژی کشت ناکافی، و طیفنگرانی دیگری که در مورد کارخانه

های جانبی را بته  توان هزینهوص رشد گیاه میمخص مصرف کم هایالمپ از استفاده با اما. است سنتی روش به نسبت روش این با شده

تتر شتدن ارتبتاط ایتن تکنولتوژی بتا       ها منجر به دوستتانه های سبز در این کارخانهپذیر یا انرژیهای تجدیدد. کاربرد انرژیحداقل رسان

 .گرددطبیعت می

هتا حمایتت   رها دولت به طور کامل از ایتن طترح  کشو این در هستند، تکنولوژی این در پیشرو کشورهای دیگر جنوبی کره ژاپن، چین و

گردد که در شرایط اقلیمی قابل پرورش نیستند. البته تاکید روی کاهو و سبزیجات برگی منجر به تولید خارج از فصل میکند، چون یم

 .آپشن مناسبی هستند های گیاهیکارخانهگیرند. در مناطقی که اقلیم بسیار گرم باشد است که در انواع ساالد مورد استفاده قرار می

شود به معنی غذای فنآوری شده است مثل غذاهای کنسروی و بستته بنتدی شتده.    ه در کارخانه تولید میها غذایی کبرای بیشتر انسان

پروفستور دانشتگاه بتین     fang wei اگرچه تکنولوژی کارخانه گیاهی فرآیند تولید میوه و سبزیجات تازه در شرایط صنعتی است. دکتر

کند که تمامی فاکتورهای مورد نیاز برای رشد گیاه )نور، دی اکستید  تعریف میای گیاهی را شرایط محیطی بستهالمللی تایدن کارخانه 

کربن، آب و مواد مغذی( در آن فراهم باشد و به صورت مصنوعی تحت کنترل قرار گیرد. امکان تغییر صتفات کیفتی گیتاه مثتل رنتگ،      

های گیاهی هستند. محققان در رابطه با این موضوع دو  میزان مواد مغذی و ماندگاری گیاه( و رشد بهینه کلید کارایی اقتصادی کارخانه

دهند. اول افزایش کارایی رشد و عملکرد باالتر و در عین حال بهبود کیفیت گیاه بته طتور مثتال رنتگ )ستطح      جنبه را مد نظر قرار می

 کلروفیل یا آنتوسیانین(، بافت)نرمی یا سفتی(، مقادیر باالی فالونوئید یا سطح نیترات
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