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خرداد ماه؛ روز جهانی بیابان زدایی 72  

 

زایی در کنار دو چالش بزرگ چون تغییر اقلیم و کمبوود آب  بیابان

 ۱7شیرین به عنوان سومین چالش مهوم اامهوه اهوادی در قورن     

هایی گفته مجموعه کارها و روشزدایی به یابان. بشودمحسوب می

شود که درچارچوب طرحی اوام  بورات توسوهه سوبزکارت در     می

هوا در منواط    رت از رودد شتابناک تخریب سرزمینبیابان و الوگی

، مبتنی بر اصول پایودار ادجوا    خشک، دیمه خشک و دیمه مرطوب

عنووان روز   بوه  (خورداد  ۱1گردد. از این رو، روز هفدهم ژوئن )می

گواارت و گراموی داشوته    زدایی در سراسور اهوان دام  اهادی بیابان

 .شودمی

زایی در کنار دو چالش بزرگ چون تغییر اقلیم و کمبوود آب  بیابان

 ۱7شیرین به عنوان سومین چالش مهوم اامهوه اهوادی در قورن     

شود و همراه با تغییر آب و هوا و از دست دادن تنوو   محسوب می

نوان بزرگترین چوالش توسوهه پایودار شوناخته شوده      زیستی، به ع

 زایی سوازمان ملوم متحود   نوادسیون اهادی مقابله با بیاباناست. ک

(UNCCD)   با هدف ایجاد مشارکت اهادی برات مهکوس کوردن

و الوووگیرت از بیابووان زایووی، تخریووب زمووین و کوواهش ا وورا      

اهش فقوور و خشکسووالی در منوواط  آسوویب دیووده بووه من ووور کوو 

تأسوی    733۱زیستی پایدار در سوال  حمایت از محیط همینطور

 .شد
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 ادامه سر مقاله:
در بخش کشاورزت، رفت باالت آب افیات خشک و وابسته به بارش، هدرتوان به اغرزایی در ایران میاز امله عوامم بیابان

هات ساختمادی و صنهتی در به مناط  مسکودی و توسهه فهالیت هات کشاورزتها ومرات ، تبدیم گشتن زمینانگم تخریب

 .ها اشاره کردرزت و آبیارت و چرات بی رویه دا اصول صحیح کشاو کافی اراضی قابم کشت و عد  رعایت

در بیابان هایی برات سبزکارت ایی واود دارد که به کارها و روشزدزایی، مفهومی با عنوان بیاباندر مقابم مهضم اهادی بیابان

-پردازد. این مفهو  شامم فهالیت  خشک، دیمه خشک و دیمه مرطوب میو الوگیرت از رودد سری  تخریب سرزمین در مناط

 .باشد که هر یک کارایی خاص خودشان را دارددر بازداردده، اصالحی و احیایی میهایی با سه محو

محیطی ادجا  شده است، هات زیستروان اهت مقابله با تخریبتا کنون اقداما  مبتکراده در خصوص تثبیت شنها و ریگهات 

مادند مراحم و روشهات بیولوژیکی، مکادیکی و شیمیایی و فهالیتهایی د یر کاشت دهال، بار افشادی، محصور سازت اراضی و 

که با هم خاک را اصالح هات گیاهان. اما ادا از این اقداما  دیازمند آدیم دفت خا  به من ور محاف ت از ریشهاستفاده از 

 .کنیم، کشاورزت پایدار را توسهه دهیم و مناب  ارزشمند آب را حفاظت کنیم

 قرار زاییبیابان تا یر تحت ایران مساحت درصد ۱1 ها، مرات  و آبخیزدارت کشور بیش ازبر اساس برآوردهات سازمان انگم

 افزون. است مرب  متر ۱111 اهان در بیابان سراده که حالیست رد این است مرب  متر ۱911 بیابان در کشور ما سراده و دارد

 .دارد قرار خشکسالی تا یر تحت کشور مساحت درصد 31 از بیش دیز هواشناسی سازمان هاتیافته اساس بر این، بر

با بیان اینکه  -غبار کشورمدیر ستاد مقابله با گرد و  -زایی علی محمد طهماسبی بیرگادیبه مناسبت روز اهادی مقابله با بیابان

گوید: شهار کند، میمیزایی هر ساله شهارت را برات روز اهادی مقابله با بیابازایی ادتخاب و اعال  کنوادسیون مقابله با بیابان

 «گاارت کنیم.سرزمین ارزشمند است و برات حفظ و احیات آن باید سرمایه»امسال این است: 

زیست و حفاظت کیفی این شرکت با ادتشار ت بوشهر دیز با همکارت دفتر محیطامنطقهروابط عمومی شرکت سهامی آب 

زایی دموده بخشی در خصوص خطرا  بیابانایی و آگاهیزد  به گرامیداشت روز اهادی بیابانمطالب آموزشی و مولتیمدیا اقدا

 .است

آغاز کرد.  79۱۱زدایی خود را از سال وست و فهالیت بیابانزدایی پیه به کنوادسیون مقابله با بیابانایران سومین کشورت بود ک

ات در حفاطت عمده ها می باشد که دقشاستان حاصم فهالیت این سال چهارحدود دو میلیون هکتار انگم دست کاشت در 

 .و... داشته استاز شهرها و روستاها، کاهش آلودگی، تامین علوفه و تولید چوب، مراقب از تاسیسا  صنهتی، د امی، اقتصادت 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 بازگشت به فهرست
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 استان اول کشور است 71خوزستان از لحاظ شد  خشکسالی ازو 
هات رسمی سازمان برق خوزستان بر اساس اعال  سایت ریزت مناب  آب مهاودت مطالها  پایه سازمان آب ومدیر دفتر بردامه

  د.ور از لحاظ شد  خشکسالی مهرفی کراستان اول کش 71هواشناسی، استان خوزستان را یکی از 

گزارش پایگاه اطال  رسادی وزار  دیرو )پاون(، به

هات با اشاره به وضهیت بارش "هارلوییداریوش ب"

هات چهارمحال بختیارت و کهگیلویه و استان

هات آدها در تولید رواداب ورودت بویراحمد که بارش

هات خوزستان دقش مهمی را ایفا به مخازن سد

بدتر از هات اوت آدها را کنند، وضهیت بارشمی

وت استان لرستان را یکی از  .خوزستان توصیف کرد

 .مناب  مهم تامین آب کرخه و دز دادست و گفت: آدجا دیز با رودد کاهشی بارش روبرو شده است

هات شدید در این مناط  میزان ورودت آب به سدهات استان خوزستان را به شد  ارلویی با بیان این که کاهش بارشبه

میلیارد  ۱۱ی، دارات حجم ذخیره  هر سازه احدا داپایرهات فنی ااتنابافزود: سدهات استان با محدودیتت کاهش داده اس

 .میلیارد مترمکهب آب وارد آدها شده است 5/3مترمکهب آب بوده که در سال آبی اارت از ابتدات مهر تا کنون 

برق خوزستان، سدهات استان خوزستان را به عنوان یک  ریزت مناب  آب مهاودت مطالها  پایه سازمان آب ومدیر دفتر بردامه

رایط خشکسالی و یا سیالب سال خشکسالی دقش مهم و مثبتی در کنترل و تهدیم ش 77منب  ذخیره آبی دادست که طی 

درصد استان خوزستان را درگیر  35درصد مساحت کشور و  31وت ادامه داد: در سال آبی اارت که بیش از . اددداشته

آبی، خسارا  بیشتر الی متوسط تا شدید کرده است، چنادچه سدهات ماکور و مدیریت مناب  آب آدها دبود، فااهه کم خشکس

کرد. بنابراین فرافکنی و ادتشار برخی آمار خود ساخته، غیرکارشناسی و فنی و هجمه ت بر استان وارد میداپایرو لطما  ابران

 .دبوده و دشان از اریادا  دیگر دارمنصفاده دبه مدیریت آب در استان خورستان، 

ات مدیریت مواودت مخازن استان باید به گودهبهارلویی، شرو  دوره بارشی استان خوزستان را از آذر ماه اعال  کرد و گفت: 

شد. بسیار ماه پیش رو، آب برات تامین دیازهات اولیه بخصوص شرب واود داشته با 1شود که تا شرو  دوره ماکور و گار از 

وت خاطردشان کرد: . بندت تامین آب استمراه بوده و مستلز  ادجا  اولویتبندت هاست که خشکسالی با کمبود و ایره روشن

شود، استفاده از تمامی حجم آب مواود در یک ر کشاورزان زحمتکش استان وارد میرغم همه کمبودها و فشارت که ببه

 .ز کشاورزت تابستان اصولی دبوده و با هیچ مهیار فنی همخوادی دداردمقط  زمادی و تنها برات تامین دیا

 
 

  ادامه خبر  لینک خبر

 مناب  آبمدیریت  موضو  

 رسادی وزار  دیرواطال پایگاه  منب  

 ۱1/19/7931 تاریخ خبر 

 بازگشت به فهرست
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 ایران دارات بردامه راهبردت تغییر اقلیم است
راه  ت ادرژت را ترسیم دقشهدر حوزه هات اصلی ایرانگیرتوزیر دیرو یکی از اهت

خوادد و گفت: ایران دارات بردامه راهبرد ملی تغییر اقلیم بوده و توسهه صنهت ادرژت 

ردکادیان افزود: ا. مختلف در این راستا ادجا  شده استهات با مشارکت بخش این بردامه

زیستی اعم از آب، هوا، خاک و آ ار داشی از آدها مادند تغییرا  هات محیطآلودگی

هات سطحی، ذخایر تی مادند آباقلیم، حوادث طبیهی و کاهش مناب  ارزشمند زیس

ه ویژادرژت و ب هرویدستاده و بیدهزمینی و اقیادوسی از پیامدهات مصرف گشازیر

وزیر دیرو افزود: امهورت اسالمی ایران در سالهات اخیر، در راستات کاهش ادتشار گازهات  باشند.هات فسیلی میسوخت

(، هماره از CBDRات و ادطباق با پیامدهات داشی از تغییر اقلیم، بر اساس اصم مسئولیت مشترک اما متفاو  )گلخاده

هات بین المللی در راستات کنوادسیون تغییر هات بین المللی حمایت الز  را به عمم آورده است و با عنایت به تالشفهالیت

هات کاهش ادتشار گازهات ( ، بردامهCOP21پروتکم کیوتو و تواف  دامه پاری  )موضو  مورد وفاق کشورها در اقلیم ،

مشروط به دریافت کمک هات  %8غیر مشروط و  %۱) %7۱قالب مشارکت داوطلباده و به میزان ( در INDCات کشور )گلخاده

 بین المللی( تدوین شده است.

هات مختلف در ات با مشارکت بخشوت در ادامه با بیان اینکه ایران دارات بردامه راهبرد ملی تغییر اقلیم است، افزود: بردامه

( 7۱11تا  7931ساله ششم توسهه کشور )از سال زیستی مکمم بردامه پنجک بردامه محیطعنوان ی  شده و بهاین راستا ادجا

هات اطمینان یافتن از امنیت غاایی، استفاده کارآ از آب و احیاء مناب  آب زیرزمینی، کاهش است که این بردامه مبین سیاست

اردکادیان ایران را یک کشور در حال توسهه  .زیست استآب، ادرژت و محیط گیت و دگرش همبستاادهادتشار گازهات گلخ

خوادد و بیان داشت: به من ور تامین دیازهات رو به رشد خود، ایران دیازمند توسهه سری  مناب  تولید ادرژت است و از سال 

هات ارادهکربن را در اولویت قرار داده و اهداف ملی از قبیم کاهش یات خود، اقتصاد کمیکردهات توسههدولت در رو ۱179

و ورت ادرژت، بهبود کیفیت سوخت و افزایش سهم تجدیدپایرها هات اصلی او، ارتقاء بهرهدرژت، محدود کردن ادتشار آالیندها

 ادد.کربن لحاظ شدهمناب  پاک در بردامه اقتصاد کم

صاد، رفاه اامهه، ردیده تا اقتبر بوده است و این امر سبب گسیلی و صنای  ادرژتوت گفت: توسهه ملی متکی بر مناب  سوخت ف

رود با اتکا به توان و پایر باشد و ادت ار میات آسیبهش ادتشار گازهات گلخادههات کشور دسبت به کامناب  و فناورت

از گیرت رئی  کمیته ملی ادرژت ایران ادامه داد: ایران با بهره ین المللی، این رودد تغییر یابد.هات بهات ملی و مشارکتظرفیت

ت زیرساخت بادک توسهه»و « بادک توسهه و تجار  اکو»، «ت اسالمیبادک توسهه»ات مادند هات توسههمناب  مالی بادک

ها را دیز به پایان برده است و ادت ار هایی به ارزش بیش از دو میلیارد یورو را آغاز دموده و برخی از آنتاکنون پروژه« آسیایی

 ها ااب کرد.هات آتی از این بادکمیلیارد یورو سرمایه دیگر برات طرحرود بتوان بیش از چهار می

هات ارزشمند بازیافت آب و افزایش میلیارد یورو فایناد  خارای در طرح 1/۱توان به بیش از وت بیان داشت: همچنین می

محیطی کشور مهم هستند زیست که برات دستیابی به تههدا  هات زیرساختی دیگرهات برق و بسیارت طرحهراددمان دیروگا

 اشاره داشت.

  ادامه خبر  لینک خبر

 تغییر اقلیم موضو  

 خبرت آب و فاضالب، برق و اهاد کشاورزت پایگاه  منب  

 ۱3/19/7931 تاریخ خبر 

 بازگشت به فهرست
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 مهم ترین اخبار کوتاه داخلی
 (2031 خرداد 6) های دولتی استهای ارزیابی عملکرد دستگاهمدیریت سبز یکی از شاخص

هات ارزیابی عملکرد دستگاههات ها و شاخصگفت: مدیریت سبز به یکی از مالک ات تهرانمدیریت عملکرد شرکت آب منطقهدبیر کمیته 

ها در زمینه اارات شاخص هات مشخص شده دستگاه ریزت واما  به عمم آمده در خصوص بردامهدولتی تبدیم شده است؛ از این رو اقد

ات آدها ی که موضوعا  زیست محیطی بربا بیان اینکه کشورهای دیاسنجرت .شوداعمال میها دستگاه مدیریت سبز در امتیاز ارزیابی این

وت  .برابر میادگین اهادی است 7۱شودد، تصریح کرد: مصرف ادرژت در کشور ما د، ازء کشورهات پیشرفته محسوب میشومهم تلقی می

ات و کاهش زیست، کاهش ادتشار گازهات گلخادهمدیریت مصرف آب، ادرژت و مدیریت تولید پسمادد، در دهایت به حفظ محیط ادامه داد: 

  .کندک میآلودگی هوا کم

 (2031 خرداد 2) شودپرونده فاضالب شهر تهران بسته می 0411تا سال 

محمد پرورش افزود: به این  ده فاضالب شهر تهران را ببندیم.پرود 7۱11مدیرعامم آبفات استان تهران گفت: هدف این است که تا سال 

 برابر سد کرج پساب به چرخه طبیهتمیلیارد فاضالب را تصفیه کنیم؛ به عبارتی مهادل بیش از پنج  توادیم حدود یکترتیب می

درصد بود،  78درصد شبکه فاضالب در تهران اارا شده است که این رقم پیش از این  15که تاکنون بیش از با بیان این وت گردد.میباز

کیلومتر شبکه اارا  9۱11درصد است و در طول شش سال گاشته حدود 15ا ت 19گفت: امهیت زیر پوشش فاضالب در تهران بین 

کیلومتر  ۱11او تاکید کرد: در حال حاضر حدود  کیلومتر است.  7111تر از هیم کمات که باید در آینده توسهه دایم و مقدار شبکهکرده

درصد از  1۱گاارت، دصب کیلومتر لوله 1111با اارات بیش از  7931او ادامه داد: تا شهریور سال  .ایمدر تهران کار فاضالب ادجا  داده

 ۱11هات خادگی شهر تهران به آورت و تصفیه فاضالبخاده در انوب تهران، ظرفیت ام ادشهابا  طرح و اارات شش واحد تصفیه

آورت و دف  بهداشتی فاضالب به م متر مکهب در سال ارتقا یافت و به این ترتیب شاخص برخوردارت امهیت تهران از خدما  امیلیون

 درصد رسید. 51

 (2031 خرداد 8) میلیون مترمکعب آب از سدها به دریاچه ارومیه 441رهاسازی 

میلیون مترمکهب آب از سدها به دریاچه  ۱۱1هم پیوسته مناب  آب حوضه دریاچه ارومیه با اشاره به رهاسازت مدیرکم دفتر مدیریت 

مناسب آب از سدهات این حوضه به سمت دریاچه مواب شده تا  و به طب  آن رهاسازت اردیبهشت ماههات مناسب ارومیه، گفت: بارش

رسیده است،  85/7۱11اینکه تراز کنودی دریاچه ارومیه به به با اشاره  "سیدمرتضی موسوت" .دریاچه ارومیه در شرایط تثبیت قرار بگیرد

تاکید کرد: حجم کنودی آب  وت .گفت: این رقم در مقایسه با مد  مشابه سال گاشته حدود هشت سادتیمتر کاهش پیدا کرده است

کاهش  میلیون مترمکهب ۱1زمان سال قبم  میلیاردمترمکهب است که این رقم دیز در مقایسه با مد  ۱5/۱مواود در دریاچه ارومیه 

 .پیدا کرده است

 (2031 خرداد 8) درصد برسد 61وری آب کشاورزی طی سه سال باید به بهره

ورت مناب  آب گفت: طی سه سال آبی بر بهرهرگروه سازگارت با کمهات عضو کااستاددار خراسان شمالی با تاکید بر ضرور  تمرکز دستگاه

ات خراسان دیریت روابط عمومی شرکت آب منطقهگزارش مبه  د.درصد برس 11ورت آب کشاورزت به هباید بهر 7۱11آینده در اف  سال 

-آبی گفت: امسال باید ادسداد چاهن استان و کارگروه سازگارت با کمحی در دشست شورات حفاظت از مناب  آب ایشمالی محمدرضا صال

ورت بهینه از مناب  بردارت در راستات بهرههات بهرهحله آخر تهدیم پروادههات مجاز و در مر، الوگیرت از اضافه برداشت چاههات غیرمجاز

کردن مصرف آب دیست بلکه ردارت مناب  آب به مفهو  صرفا کمبهات بهرهتصریح کرد: تهدیم پرواده او آب در دستور کار قرارگیرد.

 شود.اویی مصرف هم منتهی میهاستفاده بهینه از مناب  آب مواود و هدفمند کردن آن است که به صرف

 (2031 خرداد 1) عدم تعادل میان عرضه وتقاضا آب شرب در اصفهان

فاضالب استان اصفهان با اشاره به وضهیت تامین آب شرب گفت: هم اکنون میان عرضه وتقاضا آب شرب در  شرکت آب ومدیر عامم 

مهندس هاشم امینی  .متر مکهب در  ادیه است 5/7۱غ بر دیاز در ایا  پیک مصرف بال اصفهان تهادلی برقرار دیست در حالیکه آب مورد

 تواهی در عد  برقرارت تهادل میان عرضه وتقاضاامر تا یر قابمدرصد کاهش یافته که این  ۱1تخصیص آب شرب حدود ااعال  کرد: اخیر

http://wnn.wrm.ir/SC.php?type=component_sections&id=101&sid=28550
http://barghab.ir/fa/news/%D8%AA%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D9%84-1400-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=57506
http://wnn.wrm.ir/SC.php?type=component_sections&id=101&sid=28605
http://barghab.ir/fa/news/%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%D8%A7-%D8%A2%D8%A8-%D8%B4%D8%B1%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86


             
            آبمرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و    

7 
   

 

  7931خرداد  | سی شماره |محیط زیست  بولتن آب و
 

وت به مقایسه تولید آب در اردیبهشت  آب در اصفهان داشته است بهنوان مثال در بسیارت از دقاط مرد  شاهد افت فشار آب هستند. 

درصد کاهش داشته است  97حدود  31تولید آب دسبت به سال 31سال پرداخت و بیان داشت: در اردیبهشت ماه  31دسبت به  31سال

عامم شرکت آب  مدیر دهد.درصد کاهش را دشان می 9۱یاز آبی توان گفت در اردیبهشت ماه سال اارت تولید آب دسبت دهمچنین می

در حال حاضر  ن برشمرد وتصریح کرد:وفاضالب استان اصفهان کاهش سراده مصرف آب را یکی از عوامم برون رفت از تنش آبی در اصفها

لیتر در  791لیتر در شباده روز است که این رقم با تواه به اقلیم آب وهوایی اصفهان باید به  75۱سراده مصرف در بخش خادگی حدود 

 شباده روز کاهش یابد.

 (2031 خرداد 00) های استان تهرانآبروان میلیون مترمکعبی 211کاهش 

درصدت پیدا  9۱هات استان تهران دسبت به سال گاشته کاهش ات تهران با تاکید بر اینکه میزان بارددگیمدیرعامم شرکت آب منطقه

و  کاهش پیدا کندهات استان میلیون مترمکهب روان آب 111شود در سال اارت حدود بینی میکرده است، گفت: براین اساس پیش

با اشاره به  محمدرضا بختیارت .میلیون مترمکهبی دسبت به سال گاشته موااه شودد 951ورودت آب به مخازن سدهات تهران دیز با افت 

بینی شده از سوت شرکت ، گفت: امیدواریم با تمهیدا  پیشمیلیون مترمکهبی برداشت از مناب  سطحی دسبت به سال گاشته 11کاهش 

 .رت مرد  تابستان امسال را بدون مشکم سپرت کنیمو همکا

 (2031 خرداد 03) علت افت فشار آب در یزد، محدودیت منابع آب انتقالی است

بوه   ،افوت فشوار آب  : گفوت  بنودت آب را رد کورد و  مبنی بر احتموال ایوره  بردارت شرکت آب و فاضالب یزد، خبرهات منتشره مدیر بهره

بندت آب ات برات ایره: شرکت آب و فاضالب، هیچ بردامهمحمد حسین اسماعیلی افزود گردد.محدودیت سهمیه اریان آب ادتقالی بر می

م مناب  هروددان از محبه گفته وت در حال حاضر آب مورد مصرف ش دادد.و هم مخالف است و آن را مردود میدر استان ددارد و وزار  دیر

اسماعیلی به وضهیت اب ادتقالی به استان یزد اشاره کرد و افوزود: آب ادتقوالی بوه     شود.استیجارت و آب ادتقالی تامین می هاتداخلی، چاه

میزان  دسبت به سال گاشته کاهش یافته که این 31-31درصد برات سال آبی  ۱1دلیم کاهش شدید بارددگی در کوهردگ، بطور متوسط 

ضوهیت  تهیوین شوده و   بوده اسوت، در تیور و مورداد سوهمیه     درصد 95، اردیبهشت و خرداد حدود هات زمستانبه اینکه برداشتبا تواه 

 .آبرسادی را بهتر خواهد دمود

 (2031 خرداد 73) آبی در شهر ورزنهنقش آفرینی آب انبارها برای گذر از بحران کم

المللی گاوخودی ختم بینرود، اایی که به تاالب ورزده در ادتهات رودخاده زاینده شهر فاضالب استان اصفهان گفت: مدیرعامم شرکت آب و

مهنودس هاشوم   . بردارت شوددد ادبارها وارد مدار بهرهآبی این منطقه آبگار از بحران کمشود قراردارد که در تابستان سال اارت برات می

مود   درصد تخصیص آب طرح این شوهر دسوبت بوه     91رود بسیار محدود ذخیره آب سد زاینده افزود: در حال حاضر بدلیم حجم امینی

مهندس امینی عنوان کرد: هم اکنون دو حلقه چاه در مدار بهره بردارت قورار دارد و یوک حلقوه چواه     . مشابه سال قبم کاهش یافته است

 مقورر گردیود در آینوده   ، رسود هزار موی  ۱به بیش از  آب در شهر ورزده بسیار باالست و ECادید دیز در حال حفر است اما از آدجایی که 

 .اددازت شودکن در این شهر راهندستگاه آب شیری

 (2031 خرداد 71) زیستجویی در مصرف برای حفظ محیطصرفه

هکتوار از   ۱/5کیلوولت دو موداره در اسوتان گویالن، حودود      ۱91ات گیالن گفت: احداث یک کیلومتر خط مدیرعامم شرکت برق منطقه

افزود: مهمترین  فراوان مدیریت مصرف ادرژت برقبا اشاره به مزایات « ع یم بلبم آبادت» برد.مناط  انگلی در حریم خطوط را از بین می

د تاکید قرار گرفته است محیطی این قضیه است که در ددیات امروز بسیار موردیریت مصرف ادرژت برق، انبه زیستترین مزیت مو حیاتی

هوات  ددیات امروز کاهش آالینده هاتیتوت ادامه داد: یکی از مهمترین اولو گفتی برات حفظ آن ادجا  شده است.هات هنگاارتو سرمایه

دیریت مصورف  آبادت تصریح کرد: اهمیت و ضرور  مو بلبم نوان یک امادت برات آیندگان است.زیست محیطی و حفظ محیط زیست به ع

 یلیون م 151دیاز به کیلوولت دو مداره در استان گیالن  ۱91شود که بدادیم برات احداث هر کیلومتر خط تر میادرژت برق زمادی حساس

 

http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=57252
http://barghab.ir/fa/news/%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D8%8C-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%A8-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://barghab.ir/fa/news/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B0%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%85-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D9%86%D9%87
http://barghab.ir/fa/news/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B0%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%85-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D9%86%D9%87
http://barghab.ir/fa/news/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B0%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%85-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D9%86%D9%87
http://barghab.ir/fa/news/%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%87%E2%80%8C%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA
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 5.۱تر خواهد بود که بدادیم برات احداث این مقدار خوط حودود   محیطی باز هم این امر حیاتیگاارت است و از انبه زیستتومان سرمایه

 هکتار از مناط  انگلی در ارتباط با موضو  حریم خطوط از بین خواهد رفت

 (2031 خرداد 73) تر از دریاهای مواجریاچه سدها خطرناکد

هات پایین خطردواکتر از  هات قوت در الیهدلیم واود اریانات تهران گفت: خطرا  شنا در دریاچه سدها به مدیرعامم شرکت آب منطقه

 ایون خبور  بوا اعوال     "محمدرضا بختیارت" .دریاهات مواج است که الز  است هموطنان از شنا و ورود به حریم سدها ادا خوددارت کنند

کنند که شنا در سدها خطر کمترت دارد ولی این طرز تفکر بسیار خطرداک است؛ چراکوه اگور چوه    اظهار داشت: بهضی به اشتباه فکر می

سودها فشوار بسویار    شود اما اریان آب مواود در سطح زیرین ریا امواج بزرگ در آدها دیده دمیسطح آب سدها اغلب آرا  است و مادند د

کند به طورت که حتوی  سیار زیادت به بدن شناگر وارد میباالترت دسبت به آب دریا دارد که این امر تنف  را دچار مشکم کرده و فشار ب

  ین موضوهات سطحی است و ایین در سدها بسیار سردتر از الیههات پاوت افزود: آب الیه .اددها غرق شدهاگران دیز در این آّببهترین شن

ها بوه دلیوم واوود آوردهوات     وت با بیان اینکوه سوطح زیورین آب سود     .الهمم به موق  عضال  بسیار خطرداک استبرات تنف  و عک 

 .ات باتالقی است، یادآور شد: همین موضو  باعث گرفتار شدن شناگران شده و خطر مرگ را برات آدها به ددبال داردرودخاده

 (2031 خرداد 73) درصد مخزن سد دوستی آب ندارد 80

کیلومترت شهرستان سرخ  در شمال شرق خراسان رضوت  15سد دوستی در مرز ایران و ترکمنستان بر روت رودخاده مرزت هریرود در 

)ابتودات   کم حجم آب ورودت به این از ابتدات سوال آبوی   .کندمیاست و بخش مهمی از آب آشامیددی شهر مشهد را تامین احداث شده 

میلیون مترمکهب رسیده بود. بور ایون اسواس     ۱37میلیون مترمکهب بوده است که این رقم در سال گاشته به  ۱1مهرماه( اارت تاکنون 

حجم ذخیره شده آب در ایون سود    .تدرصدت پیدا کرده اس 8۱حجم آب ورودت به این سازه در مقایسه با مد  مشابه سال پیشین افت 

میلیون مترمکهبی ایون سوازه در سوال گاشوته، ذخیوره آب در سود        ۱59میلیون رسیده است که در مقایسه با حجم  ۱۱1هم امسال به 

درصود   ۱1بر اساس برآورد صور  گرفته در حال حاضر تنهوا   .درصدت داشته است ۱1دوستی دسبت به مد  مشابه سال گاشته کاهش 

 .بوده و دارات مناب  آبی است سد پر

 (2031 خرداد 71) های نوین انجام شدآوریهای آب با فناحیا چاه

بوردارت ایون   آب و فاضالب استان خراسان شمالی، مهندس رضوا عطوایی مهواون بهوره     به گزارش روابط عمومی و آموزش همگادی شرکت

ه دالیم مختلوف مثوم فهالیوت    ، بت هستندآب شرب که دارات لوله ادار فلزهات بردارت از چاهشرکت گفت: با گاشت زمان و تداو  بهره

هات لولوه اودار و   سطح لوله ادار، عد  شستشوت کافی در زمان حفارت، باعث گرفتگی شیار هات آهن و منگنز، ایجاد بیوفیلم درباکترت

شود. به همین دالیم و به مرور زمان سطح دینامیک آب و به تب  آن مقودار  افا گراول پک اطراف لوله ادار میهمچنین مسدود شدن من

ه اابجایی چاه و برداران در زمان موااه با چنین مواردت اقدا  بوت افزود: اغلب بهره یابد.ها دیز بصور  چشمگیرت کاهش میچاهآبدهی 

ئومترت چواه و ارائوه   ، ادجا  ویداین روش اولین گا  باشد اما درمین بالغ بر چندین میلیارد ریال هات آکنند که هزینهحفر چاه ادید می

ز دیتوروژن بوه   هات متناوب گازدی و دهایتاً ارسال پال زدی، سمبادهبهدت پیستون زدی، برس هاتگا سنجی احیا است و در گزارشِ امکان

لیتر بر  ادیه به  ۱8بجنورد مجموعاً  73ااار  و شماره  9اره هات شمعطایی گفت : با ادجا  این اقداما  در چاه شود.میوسیله گان ادجا  

 هات استان اضافه شد.توان آبدهی چاه

 (2031 خرداد 30) مجوز فعالیت صنایع آب بر تنها در سواحل صادر می شود

هوا در  رئی  امهورت و رئی  سازمان حفاظت محیط زیست کشور با اشواره بوه اینکوه مجووز فهالیوت صونای  آب بور تن       کالدترت مهاون 

  هات کشور از امله اصفهان، تبریز و مرکزت،آبی در برخی از استانعوامم بروز کمشود، گفت: یکی از شهرهات ساحلی کشور صادر می

 

 

http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=58796
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=58808
http://barghab.ir/fa/news/%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7-%DA%86%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D9%86-%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF
http://wnn.wrm.ir/SC.php?type=component_sections&id=101&sid=28886
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ا در درصد امهیوت کشوورهات ددیو    81وت ادامه داد: اکنون  .بود آمایش سرزمینی در کشور استها و دتوسهه صنای  آب بر در این استان

درصد امهیت مرد  ایران در سواحم انوبی ساکن هستند که ادتقوال صونای  آب    ۱ادد در حالی که تنها سواحم این کشورها مستقر شده

 .اه داردبر به این سواحم دقش مهمی در افزایش امهیت در این دقاط به همر

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بازگشت به فهرست
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 "اویی باعث مصرف آب شودد.بجات صرفه"هات ضد تبخیر ممکن است توپ
ااتمواعی منجور   -توادد به دتایج داخواسته محیط زیستی و اقتصوادت برات برطرف کردن سری  بحران آب می استفاده از فناورت

آت تی( و کاوه موددی )امپریوال کوالج لنودن( بوه هموراه آریون هوکسوترا         دو پژوهشگر ایرادی، عرفان حقیقی )دادشگاه ا   شود.

بورات الووگیرت از تبخیور ذخوایر آب در     (  Shade balls)هوات ضودتبخیر   )دادشگاه توئنته( به بررسی تا یر استفاده از تووپ 

رسویددد  و به این دتیجوه   آدجل  پرداختهل 

که احتماال آبوی کوه بورات تولیود ایون توپهوا       

ها مصرف شده بیشتر از آبی است که این توپ

 ادد.ماد  هدر رفتن آن شده

 "توسوهه پایودار دیچور   " دشریه ین تحقی  درا

 منتشر شده است.

کی هات ضدتبخیر توپهات کوچک پالستیتوپ

هستند  از ان  پلی اتیلن فشردهی سیاه ردگ

ها و پشت سدها یا حوضچهکه روت سطح آب 

شودد تا بوا ادهکواس پرتوو    استخرها ریخته می

بوه دوشوته    خورشید مواد  تبخیور آب شوودد.   

   شود.ها مصرف میشود یک چهار  آبی است که در ددیا در کشاورزت، صنهت و خادهمحققان آبی که از ذخایر روباز تبخیر می

هایی شده که بتوادند این مشوکم  شود باعث تواه به فناورتث کمبود آب میافزایش دما در فصول گر  و باالرفتن تقاضا که باع

 هات مهندسی هنوز محم بحث است.ورت اقتصادت این روشرا برطرف کنند اما بهره

میلیون توپ سیاه به قطور   31آدجل  در سیلمار، بیش از خشکسالی شدید اخیر کالیفردیا سبب شد که در ذخیره روباز آب ل 

هوا شوود. در یوک سوال و دیموی کوه ایون توپهوا در         رویه البوک متر رها شود تا هم ماد  تبخیر آب هم ماد  رشد بیده سادتی

 اویی شده است.هب آب صرفهمیلیون متر مک 1/7کالیفردیا استفاده شددد 

ادد کوه ایون کوار باعوث     در این تحقی  آمده که سودمندت این روش هنوز محم تردید است و برخی کارشناسان استدالل کرده

 کند.ها مساعد میشود که شرایط را برات رشد باکترتایجاد یک پتوت حرارتی روت آب می

که تولید هر محصولی دیازمند صرف مقادیرت آب است و برات بررسی اینکه ادد پژوهشگران این تحقی  این بحث را مطرح کرده

 گیرت کنند.در تولید این توپهات ضدتبخیر چقدر آب مصرف شده سهی کرددد آن را اددازه

اعم از آبی کوه مسوتقیما صورف    ) شودبه این من ور محققان محاسبه کرددد که چه مقدار آب برات تولید این توپها استفاده می

 شود و آبی که آلوده می شود(.شود، آبی که تبخیر میتولید می

میلیوون متور مکهوب در یوک سوال و       1/7اویی در آب )میلیون متر مکهب صرفه 75/7محاسبه آدها دشان داد که برات ساالده 

هر قطره آبی که در لو   میلیون لیتر آب مصرف شده است. به عبار  ساده، به ازات  3/۱دیمی که کالیفردیا استفاده شددد(، تا 

اویی شده، در اات دیگرت در آمریکا یا در دقطه دیگرت در ددیا بویش از یوک قطوره آب    آدجل  با استفاده از این توپها صرفه

 برات تولید آدها مصرف شده است.

ها را هوم مود د ور    د توپات در فرآیند تولیها مثم تولید گازهات گلخادهعالوه بر این باید دیگر ا را  زیست محیطی تولید توپ

 قرار داد.

کنیم اما اغلب آ وار  ما از فناورت برات حم سری  مشکال  خوب استفاده می"کاوه مددی به وبسایت دادشگاه امپریال کالج گفت: 

کننود و  کنند، مشکم را در اوایی حوم موی   درازمد  و  ادویه آدها را دادیده می گیریم. مهندسان مشکال  را این گوده حم می

 "کنند.مشکلی دیگر در اایی دیگر ایجاد می
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شوود بوا   گویند هر چه ضخامت توپها کمتر و مجمو  وزن توپها کمتر باشد آب کمترت در تولید آن صورف موی  این محققان می

 است. "بسیار غیر هوشمنداده و غیر منصفاده"این حال آدها به این دتیجه رسیددد که این روش 

تور اسوت،   هوا کم از آب اسوتفاده شوده در تولیود تووپ     که با اینکه در کوتاه مد  میزان تبخیر آب این پژوهش یادآور می شود

توادد منجر به کاهش قابم تواه اتالف آب شود. با این حوال ایون   ها در شرایط خشکسالی طوالدی میاستفاده دراز مد  از توپ

دگی مواودا  داخم آب )عد  ادتقال اکسویژن و دوور کوافی(، در    ها بر زدادد با تواه به تا یر احتمالی توپمحققان توصیه کرده

 ود.دشها استفاده ر  ددارد از این توپمواقهی که ذخیره آب با هزینه باال ضرو

محیطی باید توسهه پایدار و آ ار منفی احتمالی از د ور  کنند در استفاده از فناورت برات حم مشکال  زیستمحققان تاکید می

 .ااتماعی به دقت ارزیابی شودد-تصادتمحیط زیستی و اق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ادامه خبر                لینک خبر

   مدیریت مناب  آب موضو  

   https://www.sciencedaily.com منب  

   2018/07/16 خبر تاریخ 

 بازگشت به فهرست

 

 

 

 

  

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/07/180716114605.htm
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 تغییر الگوت کشت در هند، راه دجا  آب
اووایگزینی کشووت بووردج در برخووی منوواط  بووا 

توادد بوه تغایوه پایودار    بر میمحصوال  کم آب

 امهیت در حال رشد کمک کند.

میلیون دفر  93۱باید غاات  ۱151هند تا سال 

موضو  خوود بوه    که این دیگر را دیز تامین کند

 چالشی تبدیم شده است.

کمبود مواد مغات در هند بسیار گسترده است 

خوون هسوتند و   درصد امهیت کم 91و حدود 

بسیارت از مناط  دیز تحت تنش آبوی اسوت و    

دهود میوزان   عالوه بور ایون شوواهد دشوان موی     

بارددگی روددت کاهشی دارد. اموا تحقیقوی کوه    

دهود بطوریکوه بوا اوایگزینی     ترت را در اختیار قرار موی ادداز روشنشر شده است، چشممنت Science Advancesادیدا در 

 ینو همچنو  شوده آب در هندوسوتان   تکواهش تقاضوا  باعث  یرتتوادد به طور چشمگیم برآب بخشی از بردج با محصوال  کم

 را بهبود بخشد. یهتغا

باعوث  ادقالب سوبز   ینمتاسفاده، ااما  در سراسر هند شد یبردج و گند  باعث کاهش گرسنگ یدتولگرفتن ، رود  7311در دهه 

خواک   یآلوودگ همچنین افزایش و  تاگلخاده تادتشار گازهاافزایش تأمین آب،  تتقاضا برا افزایش ،زیستمحیط تخریب بیتشر

 .  شد دهیاز کودداشی 

فقور و   یوزان : کواهش م پوردازد یمو دولت هنود   به بررسی اهداف کلیدتادجا  شده است،  که توسط دادشگاه کلمبیا مطالهه ینا

 .یدارپا تهااستفاده از آب یجتروهمچنین و  یهبهبود تغا

 7ادگشوتی و مرواریودت   شامم بردج، گند ، ذر ، سورگو  و ارزن شودمحصول اصلی که در هند کاشت می 1این تیم تحقیقاتی 

کوه   مورد بررسی قرار داددد که دتایج دشان داد روترا از د ر عملکرد، میزان مصرف آب، ارزش غاایی، کالرت، پروتئین، آهن و 

گند  عامم اصولی افوزایش   ورت آبی را در مقایسه با ارزش غاایی آن دارد و همچنین بردج کمترین بهرهدر بین این محصوال  

 هات آبیارت است.تنش

بوارش   یوزان بوه م  یارتآب تتوادند به اایچقدر محصوال  م ینکهبسته به ا یگزینبردج با محصوال  اا یگزینیوه اابالق یاتمزا

بوردج بوا    یگزینیکوه اوا   یافتنود محققان در ی،. اما به طور کلمناط  مختلف متفاو  است ینب تابه طور گسترده باشند یمتک

 ۱1آهون   یود کوه تول  یدرصد کاهش دهد، در حال 99را  یارتآب آب تتقاضاتوادد یم و سورگ یاارزن ارزن  ی،ذر ، ارزن ادگشت

 .یابدیم یشدرصد افزا 79 تدرصد و رو

 
  ادامه خبر لینک خبر
 امنیت غاایی موضو  

 https://www.sciencedaily.com منب  
 2018/07/04 تاریخ خبر 

 بازگشت به فهرست

 

                                                   
1 pearl and finger millet 

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/07/180704151853.htm
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 اددشدهفرسایش  دچار هات زمینسه چهار  از خشکی
بیش از سه چهار  مناط  خشکی زموین  

دچار فرسایش شدید شوده اسوت و ایون    

درصود افوزایش    31رقم تا اواسط قرن به 

 کند.پیدا می

هوات بشور در سراسور    گسترش فهالیوت  

 فرسوایش  آلوودگی،  سطوح زمین در کنار

کیفیووت خوواک را از  خشکسووالی و خوواک

بووین بوورده و زمووین را بوورات زدوودگی     

 دامناسب ساخته است.

به گفته کارشناسوان در صوورتیکه ایون     

رودد ادامه پیدا کند صدها میلیون ادسان 

شودد زیرا سیسوتم بوومی تهیوه    آواره می

 گسوترش  و اسوت  فرآینود  ایون  در کننوده  کموک  اصلی عامم کشاورزت. کندمی مهاار  بها از بین می رود و آدان را مجبورغا

 .زددمی دامن وضهیت این تشدید به هاانگم رفتن بین از و شهرها

اگرچه ارزیابی این پدیده سخت است اما گزارش ادید مرکوز تحقیقواتی مشوترک کمیسویون اروپوا بورآورد کورده هور سوال           

 .رودمی تحلیم اتحادیه اروپا وسهتات به بزرگی دیمی از منطقه

همچنین دتایج مطالهه دیگرت دشان داد فرسایش زمین در سطح اهان به دقطه بحرادی رسیده است که به مواوب آن رفواه و    

 شود.سالمت دزدیک به دیمی از امهیت ددیا متزلزل می

-یجوه ( که در ماه مارس منتشر شد، دتIPBES) یستمو خدما  اکوس یستیتنو  ز در مورد ین دولیب علمی سیاسی چارچوب

اهوان،   یتاز امه یمید یبااست که در آن سالمت تقر یدهرس "یبحراد" در سراسر اهان به دقطه ینزم یبکرد که تخر یرتگ

 قرار گرفته است. یرتحت تا 

 هاو چراگاه تکشاورز هاتزمین اکنونهم بطوریکهاست؛  تخریب خاک یندآفر درکنندگان مشارکت یناز بزرگتر یکی کشاورزت

 دچوار  کشواورزت  بخوش  ،تغییرا  ایجاد شده در کیفیت خواک  با واود ینا باد، ندهیرا پوشش م یارهسو  سطح س یکحدود 

 .شودخسار  می یشترینب

بوه   محصول خواهد شود.  یاهاد یدکاهش تول منجر به ۱151احتماال تا سال  ینزم یفیتکاهش کو همچنین  یمیاقل ییرا تغ

شود شود که فرسایش زمین مواب میگزارش روزدامه ایندیپنددت، این تا یر بیشتر در هند، چین و آفریقایی سیاه احساس می

 .کند پیدا کاهش دصف به محصوال  کشاورزت تولید
 

 
 ادامه خبر لینک خبر
 تخریب محیط زیست موضو  

 https://www.independent.co.uk منب  
 2018/06/22 تاریخ خبر 

 بازگشت به فهرست

 

 

https://www.independent.co.uk/environment/land-degradation-deserts-farming-agriculture-cattle-world-atlas-eu-europe-a8411856.html
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 خارجیمهم ترین اخبار کوتاه 
In a warming world, could air conditioning make things worse? 

As climate change continues to push summer temperatures ever higher, the increased use of 

air conditioning in buildings could add to the problems of a warming world by further 

degrading air quality and compounding the toll of air pollution on human health, according to 

a new study. The analysis combines projections from five different models to forecast 

increased summer energy use in a warmer world and how that would affect power 

consumption from fossil fuels, air quality and, consequently, human health just a few decades 

into the future. 

 تواند اوضاع را بدتر کند؟در جهان در حال گرم شدن، آیا وسایل سرمایشی می

استفاده از  یشافزادهد   ادید دشان میمطالهاشود، یدما در تابستان م یشهمچنان باعث افزا ییآب و هوا ییرا تغ درحالیکه

گر  شدن  در حال یاتبه مشکال  ددسالمت ادسان  عوارض آن برهوا و  یفیتبا کاهش کتوادد یها مدر ساختمان تهویه مطبو 

بینی افزایش مصرف ادرژت در تابستان و تهیین اینکوه  برات پیشپنج مدل مختلف  دتایجاز  یبیترک یمو تحل یهتجز ینا بیفزاید.

سالمت ادسوان در چنود دهوه آینوده توا یر خواهود       در دتیجه هات فسیلی بر کیفیت هوا و چگوده مصرف برق حاصم از سوخت

 باشد.میگااشت، 

. 
Floating park is made from plastic waste  

According to a report commissioned by the 

Dutch Ministry Environment, more than 

1,000 cubic meters of plastic waste is 

transported every year down the Meuse 

River and into the North Sea. The plastics 

come from landfills, agriculture, sewage and 

inland shipping. So a floating park made 

entirely from recycled plastic waste and 

appropriately named the Recycled Park. The 

park are designed with a system, who removes the garbage from the water. But the platforms 

aren’t just designed to reduce plastic pollution — they also serve as a wildlife habitat. Plants 

grow both above and below the river surface, providing a habitat capable of sustaining 

marine life and encouraging fish to lay eggs below the platforms. 

 ساخته شده است اوری که از ضایعات پالستیکیپارک شن

متر مکهب ضایها  پالستیکی هر ساله به  7111زیست هلند تهیه شده بیش از ارشی که توسط وزار  محیطبر اساس گز

 ودقم دریایی هستند.شودد. این ضایها  حاصم دفن زباله، کشاورزت، فاضالب و حممه دریات شمال وارد میرودخاده میوز و ب

این پارک به . که پارک بازیافتی دا  داردپارک شناورت را ساخته استفاده دوباره از ضایها  پالستیکی  باهلند  بنابراین

ها فقط برات کاهش آلودگی پالستیک طراحی البته این سیستم مجهز است که قابلیت حاف زباله را از آب دارد. یسیستم

قادر به  یستگاهزو این کنند وحش دیز هستند و گیاهان هم در باال و هم در زیر سطح پارک رشد میادد و زیستگاه حیا دشده

 .شودیم ها در زیر این سطح شناورایجاد محیطی برات تخمگاارت ماهیو  یاییدر یا حفظ ح
 

https://inhabitat.com/this-floating-park-in-rotterdam-is-made-from-recycled-plastic-waste/
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Capacity of forests to sequester carbon are limited 

Researchers have calculated the capacity of North American forests to sequester carbon in a 

detailed analysis that for the first time integrates the effects of two key factors: the natural 

process of forest growth and regeneration, and climate changes that are likely to alter the 

growth process over the next 60 years. Scientists found that North American forests have 

reached 78 percent of their capacity to sequester carbon and will gain only 22 percent 

capacity. 

 ها محدود استقابلیت جذب دی اکسید کربن توسط جنگل

هات آمریکات شمالی را محاسبه کرددد. در این انگم دقی  ظرفیت ااب دت اکسید کربن توسط اتمطالههدر محققان 

ها و همچنین تغییرا  اقلیمی که ممکن را  دو فاکتور کلیدت شامم رودد طبیهی رشد و احیات انگمتحلیم برات اولین بار ا 

هات درصد از ظرفیت انگم 18سال آینده تغییر دهد، بررسی شددد. محققان دریافتند  11است رودد رشد درختان را در 

محققان پیش از این باقی مادده است. رفیت آدها درصد از ظ ۱۱شمال آمریکا برات ااب دت اکسید کربن پر شده است و فقط 

ادد، اما در این سازهات کامپیوترت استفاده کردهها از شبیهبه من ور تخمین ظرفیت ااب دت اکسید کربن توسط انگم

 ادد.گیرت میدادی کردهتحقیقا  محققان در سراسر منطقه آمریکات شمالی و کادادا اقدا  به اددازه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 بازگشت به فهرست
 

 

 
 

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/07/180713093531.htm
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 سد زیرزمینی فرهنگ سنتی آب :
هات زیرزمینی، و با مسدود کردن اریان طبیهی آب شوددیی هستند که در زیرزمین ساخته میهاسدهات زیرزمینی سازه

 هاتآبراهه رودهات خشک و خشک هات آبراهه  شودد. سدهات زیرزمینی در محمب ایجاد ذخایر آبی در زیرزمین میسب

شود در سطح، در زیرزمین آب ذخیره می ن ترتیب به اات ذخیره آبای به و شوددمی ساخته دائمی هاترودخاده  ده و فصلی

گاارت یا توان با لولههات ذخیره شده را میکه این آب

همادگوده که سدهات روزمینی در حفر چاه پمپاژ کرد. 

شودد، در زیر خاک و در محم می هات مخصوصی بناتنگه

ق  وادر ات واود داردد و ما ز چنین تنگهخشک رودها دی

 سازیم.ها میسدهات زیرزمینی را در این محم

متر  91ثر عم  این تنگه ها در کشور ما مهموال حداک

 .متر هم باشد 1تا  1وادد حتی تاست البته این عم  می

هات زیرزمینی تنگههات روت زمین را از این خاک اگر

-می« مادر»آن سنگ رسیم که به برداریم به سنگی می

توادد در ن سنگ غیرقابم دفوذ است و آب دمیگویند که ای

شود و در واق  سد در داخم این ات به صور  یک کادال برداشته میبرات ساخت سدهات زیرزمینی، الیه آن دفوذ کند. پ 

 شود.قابم دفوذ برسد احداث میالیه غیرکادال تا اایی که به این 

ات بسیار باال، عد  واود هات زیاد، پایدارت سازهدگی، دبود مشکم زیر آب رفتن زمینمیزان بسیار کم تبخیر، کاهش خطر آلو

 نی کمهات زیرزمی)استفاده از آب پایرب  آب تجدیددست سد، هزینه پائین و استفاده از مناتهدید برات ساکنین و ابنیه پائین

ات وال احداث این دو  سدها هیچ لطمهها هستند ضمن اینکه اصو  سازههات به کارگیرت این دعم ( از امله مهمترین مزیت

شود اوال هیچ دو  آبی واود ددارد و اگر هم ر ااهایی که این دو  سد احداث میزدد چرا که دهات زیرزمینی دمیبه سطح آب

هات هات دمکی و آببه کفهاز دست رفتن است و اگر هم سدت ساخته دشود این آب مقدار کمی رطوبت واود دارد در حال 

 شود.شور سرازیر می

بحث رسوب در سدهات زیرزمینی دقیقا برعک  سدهات روت زمین است یهنی در دوعی از سد زیرزمینی که ضخامت آبخوان 

 شود.بیشتر باشد آبخوان سد بزرگتر می شود و هرچه رسوبر است رسوبگاارت یک مزیت تلقی میمت 1 تا 5آن 

لیتر در  ادیه تا  75-۱1توادد از توان گفت مخزن سدهات زیرزمینی میاین سدها متفاو  است ولی میمیزان ذخیره آب 

 لیتر در  ادیه آب تامین کند. 751-711

زیم، هندوستان، امریکا، کشورهات هات گاشته در مناط  مختلف اهان و به طور مشخص، در کشورهات برها از دههاین سازه

ارگیرت سدهات عربی د یر تود ، مراکش و الجزایر، ژاپن، چین و آفریقا به کار گرفته شده، در مناط  شاخ آفریقا به ک

 هات ادبوه به واود آورده است.هات برهو ، انگمزیرزمینی از بیابان

بنی بر ساخت سدهات زیرزمینی در مناط  مستهد به عنوان آمدن شرایط خشکسالی و راهکار دولت م بواوددر کشور ما با 

یکی از روش هات کارآمد در بحث تولید آب ادید کاهش ا را  خشکسالی، ساخت این دو  از سدها به طور ادت در دستور 

 کار قرار گرفت.

شما به این منطقه مرااهه سد زیرزمینی کو ر دامغان دموده موفقی از این دو  است که هم اکنون در حال آبدهی است و اگر 

 مند کرده است.زمینی که ایجاد شده مرد  را بهرهکنید باور دمی کنید ذره ات آب در آدجا واود داشته باشد. ولی سد زیر

 بازگشت به فهرست
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 ها چیستند و خطرشان تا چه اندازه جدی است؟ریزپالستیک :یآموزشمطلب 

 .است« پالستیکی آلودگی مبارزه با»زیست اهادی محیطروز شهار امسال 

شودد. هات پالستیکی قطرت کمتر از پنج میلیمتر داردد و در بسیارت از محصوال  آرایشی و بهداشتی استفاده میریزداده

 .آیندها و خودروها به واود میهات پالستیکی، سایش، شستن لباستجزیه زباله دتیجهها همچنین در ریزپالستیک

هات صور  یا شامپوهات بدن واود داردد، در ها، شویندهردگی که در محصوال  بهداشتی د یر خمیردددانهات ریز آبیداده

ها از تمامی شودد. این ریزدادهفاده میهات پالستیکی هستند که برات سایندگی و زدودن هر چه بهتر ار  استاصم ریزداده

 .یابندها راه میشودد و در دهایت به دریاها و اقیادوسها رد میها و فیلترصافی

هات بسیارت از تولیدکنندگان اطالعا  کافی در مورد ریزداده

دهند. شمار زیادت از پالستیکی به مشتریان دمی

هات کوچک دادند که این دادهکنندگان دیز دمیمصرف

شان واود ردگ که در محصوال  بهداشتی و آرایشیآبی

هایی هستند. فهاالن محیط زیست تالش داردد، ریزپالستیک

 .اددها کردهزیادت برات ممنوعیت بکارگیرت ریزپالستیک

کننده بخش هایی از ان  الیاف مصنوعی تولیداما لباس

درصد از  11هات اهان هستند. حدود زیادت از ریزپالستیک

هات مصنوعی ارزان قیمت رشدت صهودت داشته است. به ادد و رودد استفاده از دخها از پشم و پرز مصنوعی درست شدهلباس

شود. دتایج تحقیقی دشان هنگا  شستن ژاکتی از ان  پشم مصنوعی تا یک میلیون الیاف از آن ادا شده و وارد فاضالب می

 .شوددهزار تن الیاف مصنوعی وارد فاضالب می 91حدود دهد در اتحادیه اروپا ساالده می

ها را آلوده ها و دریاها ده تنها رودخادهریزپالستیک

ها ادسان روزاده با دوشیدن آب کنند، بلکه میلیونمی

کنند. محققان آمریکایی کشی آدها را وارد بدن خود میلوله

شهر کشی چندین دموده از آب لوله 751با بررسی بیش از 

درصد  89از پنج قاره اهان به این دتیجه رسیددد که در 

 .ها الیاف پالستیکی میکروسکوپی واود دارداز دموده

ها دیز ها و اادههات خیابانکشیالستیک خودرو و خط

ها هستند. آمار اتحادیه دلیم دیگر تولید ریزپالستیک

هات با الیاف مصنوعی )با درصد(، پارچه ۱8ستیک خودروها )با دهد، الدشان می ۱171المللی حفاظت از طبیهت در سال بین

ها را داردد. محصوال  آرایشی و بهداشتی درصد( بیشترین سهم در تولید ریزپالستیک ۱۱درصد( و گرد و غبار شهرت ) با  95

 ها داردد.درصد، در مقایسه سهم کمترت در تولید ریزپالستیک ۱با 

سال زمان دیاز دارد. هر شهرودد  ۱51سال و یک بطرت پالستیکی به  ۱1ه در طبیهت به یک کیسه پالستیکی برات تجزی

کند. میادگین مصرف مرد  آمریکات شمالی و کیلو پالستیک در سال استفاده می 11ساکن روت کره زمین به طور میادگین 

شده در سراسر اهان در دهایت وارد دریاها رسد. حدود دو درصد از مواد پالستیکی تولیداروپات غربی حتی به صد کیلوگر  می

 .شوددمی
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اددازدد، البته تأ یر آدها هنوز به طور دقی  روشن دیست. تحقیقا  ها هم اان ادسان و هم حیوادا  را به خطر میریزپالستیک

ارد مهده همه اادداران هات پالستیکی ودر این زمینه در آغاز راه هستند، اما دکته مسلم این است که پالستیک و ریزداده

توادند با پر کردن مهده یا گیر کردن در روده حیوادا  ماد  از ااب غاا شودد. میزان خطر آدها بر سالمتی شود. آدها میمی

 ها برات علم پزشکی امروز همچنان داشناخته است.ادسان

 

توادد ایفا کند، بین در مورد دقشی که سیاست می ات دارد. در اینشود و موارد مصرف گستردهتولید پالستیک ارزان تما  می

هات هات یکبار مصرف یا استفاده از ریزدادههات پالستیکی و لیوانهات زیادت در اریان است؛ اینکه مصرف کیسهبحث

ن شاپالستیکی در مواد بهداشتی ممنو  شود، بر پالستیک مالیا  وض  شود یا تولیدکنندگان موظف به بازیافت محصوال 

 .هستند شودد، همگی از امله راهکارهات ارائه شده

ات در هنگا  هات پارچهکنندگان است. همراه داشتن کیسهات که دباید از اهمیتش غافم شد، دقش مصرفبا این حال دکته

اما  کوچکهات پالستیکی یکبار مصرف و اایگزین کردن آن با ظروف کاغات تنها چند دموده خرید، عد  استفاده از ظرف

 .آیدادد که هر شهروددت از عهده ادجا  آن بر میکاربردت

 

 المللی دویچه ولهخبرگزارت بینمنب : 
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