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ضعف مدیریت و آفت بدمصرفی، رمق منابع آب 

 را کشیده است

 
غالمحسین شافعی، رئیس اتاق ایران در نشست هیاا  نمایناانان   

اتاق مشها، بامصرفی را یکی از آفا  فرهنگی جامعه دانسات هاه   

 در هنار بحران آب و سوءمایریت منااب  ایان حاوزه،   در حوزه آب، 

 .باعث شاه آیناه جامعه ایرانی با ابهام مواجه شود

رئیس اتااق بازرناانی، اانای ، معاادن و هشااورزا ایاران ن ات         

تشایا بحران آب، تاااوم بامصارفی و فاعر در ماایریت منااب ،      

ه آیناه مبهمی را در این بخش، پیش روا جامعه ایرانای رارار داد  

 .است

غالمحسین شافعی، در ه تمین جلسه هیا  نماینانان مشها هاه  

اا خراساان رفاوا برنا ار    با حضور مایرعامل شرهت آب منطقه

شا، اف ود  بامصرفی یکی از آفا  فرهنگای ماساتآ آفتای هاه از     

شاود و باه دیگار    غذاا سر س ره و هی یت مصرف آبمان آغاز مای 

 .هنامان تسرا پیاا میشئون زنانی

هاا در ایان حاوزه نیا  باه      نذاراها و سیاستاو ادامه داد  سیاست

شاوناآ  شکلی است هه روناهاا غلط در بخش مصرف، تشایا مای 

روزنااارا در فرهناا  مااا نااان حرماات داشاات و آب از رااسااتی  

 نرفات،  برخوردار بود اما چون ارزان و فراوان در اختیار جامعه ررار

 .ن رفتاز میا محابا مصرف شا و حرمت آنبی
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 ادامه سرمقاله:
عملی در این حوزه، بیان هرد  در بحث مایریت آب، و با انتقاد از بی پرداختشافعی به رویکردهاا هالن در بخش مایریت مصرف آب 

ازجمله موفوعاتی است « آب مجازا»نیرد اما براا عبور از این شرایط بحرانی به اراام عملیاتی نیاز استآ تأهیاا  بسیارا اور  می

بَر انجام شود و سرمایه نسل هاا آباریم، چرا بایا هشتها بر آن تأهیا ویژه داشته باشیمآ انر به بحران دچنذاراهه بایا در سیاست

هه زمینه واردا  بعضی از محصوال  هشاورزا پُرآب، از هشورهاا همسایه هم درحالیبعا، در مصرف مایریت نشاه ما رربانی نردد، آن

 آوجود دارد

او متذهر شا  موفوع دیگرا هه وزار  جهاد 

ن خروجی هشاورزا بر آن تأهیا دارد اما همچنا

« ااالح الگوا هشت»بینیم؛ مثبتی براا آن نمی

ها خراسان ب رگ مره  هشت زع ران بود استآ سال

هاا هشور ولی امروز این محصول در عماه استان

آنکه به ظرفیت بازار شود، بیهاشت و برداشت می

آن توجهی شاه باشاآ ارتصاد آب نی  از دیگر 

آن تأهیا شاه موفوعاتی است هه انرچه فراوان بر 

 .اما برنامه مشخصی براا تحقق اهااف آن نیاز است

عنوان اتاق،  موازا  اف وده شان پسونا هشاورزا بههاا اتاق ایران در حوزه توسعه هشاورزا و موفوع آب، ن ت  بهاو با اشاره به تالش

  ملی مطالعا ام به ایجاد دفتر هشاورزا و مره ی را موظر هرد تا اراوهار نی  پارلمان بخش خصوارانون بهبود مستمر محیط هسب

رتباط ار  نیرو ابا وز راهبردا هشاورزا و آب نمایا و البته این مهم زودتر از تکلیر رانون در اتاق محقق شاآ این ساختار، حاال

 .هاا حوزه آب استالشچرسانی براا رف  تنگاتنگی دارد و در چارچوب ت اهمی، به دنبال همک

 از کسری منابع تا فرونشست زمین بحران آب؛

امتوازنی ناا خراسان رفوا، به تغییر ساختارهاا جمعیتی و توسعه در ادامه این جلسه محما عالیی، مایرعامل شرهت آب منطقه

 .اه استشاشاره هرد و ن ت  توزی  جغرافیایی جمعیت در خطه خراسان رفوا طی سالیان نذشته دستخوش تغییرا  فراوانی 

دراا جمعیت استان در مشها مستقر بودنا و در حال حافر این سهم  15؛ حاود 1335دها هه در سال ها نشان میود  بررسیاو اف 

 .رسادراا می 52دراا رسیاه و با اف ودن شمار زائران و مسافران مشهاالرفا نی  این نسبت به حاود  47جمعیتی به بیش از 

نریبان هستنا، بیان هرد  تمان هاری ا، بر رناعت و مصرف بهسالی دستهاست هه با خشکعالیی با تأهیا بر اینکه ایرانیان ررن

ا ررم مهایی جاا را در مناب  آبی رویه و تغییر رویکردها در الگوا مصرف بود هه چالشاحیح مناب  آبی تأهیا داشت و این توسعه بی

 .زد

 .جه هردمین آب هار دشوارا نخواها بود، ما را با مشکل موابه عقیاه او، این انایشه هه چون پول و مناب  هست، تأ

کعبی از مناب  آبی استان را یکی از عوامل جاا بروز میلیارد مترم 2/1 اا خراسان رفوا، افافه برداشتقهمایرعامل شرهت آب منط 

جم مصرفی ما دراا مناب  تجایا پذیر مصرف شونا اما ح 40بحران در این خطه برشمرد و ن ت  براا مایریت احیح آبی بایا 

 86شوناآ دروار ، هااشت ارف میشرب و ب وهاا هشاورزا، انعت، ستآ در حال حافر عماه مناب  آبی ما در بخشامراتب بیشتر به

 دراا استآ  92نیرد هه البته میانگین هشورا این بخش، بردارا ررار میدراا آب مصرفی استانمان در بخش هشاورزا مورد بهره
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ریت نونه تنشی، محقق و مایهنیم، اولین استانی هستیم هه حجم مصرف آب را در بخش هشاورزا باون هیچوجود، اعالم میبااین

 .ایمهرده

، اتکاا می و پُرآبهاا دائعالیی، در ادامه اظهاراتش از هشاار طبیعت نسبت به تشایا بحران آب خبر داد و اف ود  در فقاان رودخانه

 .نجر شاه استهاا دیگرا را مها، چالشرویه از همین آبخوانعماه ما به مناب  آبی زیرزمینی است اما مصرف بی

ها خشک ها و چاهها، بعا رنا هاا استان اشاره هرد و توفیح داد  با افت سطح آب، اول چشمهبرداشت از آبخواناو به تبعا  افافه 

هاا ما به آن مبتالیناآ اما آخرین اخطار طبیعت فرونشست سطح شود، وفعیتی هه امروز همه دشتشوناآ در ادامه آب شور میمی

 .زمین است

اناآ متر فرونشست داشته و سطوح بحرانی را نی  پشت سر نذاشتهسانتی 28و نیشابور  25مشها  او تصریح هرد  در حال حافر دشت

مشها  الی فرودناهبردآ همین حاال بانا ااین ات اق به ایجاد شکاف در سطح زمین منجر خواها شا و مسیرهاا ارتباطی را از میان می

هایی از آن را انهآباد، پل رائم )عج( وآآآ نشرسیاه و ما دز محاوده راسم در حال فرونشست است و این پایاه مخرب به خود شهر نی 

 .هنیممشاهاه می

 رشد جمعیت مشهد و دغدغه تأمین منابع آبی برای این شهر

 ی ون اران دولتاا خراسان رفوا در بخش دیگرا از اظهارا  خود تأهیا هرد  بر این باوریم بیشتر از هارمایرعامل شرهت آب منطقه

 .هنناه باشا و در حوزه مایریت آب به ماد ما بیایاتوانا مؤثر و تعییننماینانان مجلس، این بخش خصوای است هه می

ت مصرف وفوع مایریمده هه عالیی با تأهیا بر اینکه، در حوزه آب نبایا یک پارادوهس امنیتی شکل بگیرد، یادآور شا  تالش ما این بو

انایشی لسا  همجاور  مستمر براا برن ارا ان این حوزه به ثمر برسانیم و از فعاالن بخش هشاورزا بهن عجویی از ذارا با مشارهت

 .ایمآ انر امروز شاها هاهش مصرف در بخش هشاورزا هستیم، مرهون همین مشارهت و همگرایی استدعو  به عمل آورده

فعیت ها رویکرد اشتباه، ووفصل هرد، دروار  دههنا ماه آن را حلاا نیست هه بتوان ظرف چاو اذعان هرد  بحران آبی امروز، عارفه

 .امروز را ررم زده، پس درمان آن نی  نیازمنا ارف زمان مقتضی است

میلیون  165انا تا از برداشت غیررانونی ماهه امسال مساود شاه 5حلقه چاه غیرمجازا سخن ن ت هه طی  750این مقام مسئول، از 

ااد هاا غیرمجاز و انسهاا زیرزمینی استان خراسان رفوا جلونیرا شود و ادامه داد  شناسایی چاهب آب از س رهه ار مترمکع 793و 

 .ب فروشی در مشها وآآآ شمار دیگرا از ارااما  ما در این حوزه بوده استها، حل مسئله آآن

لش جاا براا عنوان هرد و تااوم این رونا را یک چاویژه در شهر مشها رویه و نامتوازن جمعیت بهاو یک نگرانی جاا را رشا بی

 .مناب  و موفوع تأمین آب این شهر دانست

 

 

 

 

 

 
 بازگشت به فهرست
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 کشورهایی که بیشترین تنش آبی را دارند
بوتسوانا،  وتان، عمان ، ترهمنسهنا، پاهستانمارینو، بحرین، ربستان سعودا، اریتره، امار ، سنرطر، لبنان، ایران، اردن، لیبی، هویت، ع

 .آبی ررار دارنااز جمله هشورهایی هستنا هه در زمره هشورهاا با بحران شایا بی

هاا هشور از ابتااا سال آبی جارا )ابتااا می ان بارش

 متر رسیاه استمیلی 341.3 ( به98شهریور 23تا  97مهر

مارهاا جهانی نام ترین آاین در حالی است هه براساس تازه

هشور داراا بیشترین تنش آبی  10هشورمان همچنان ج و 

 ررار داردآ

ترین ن ارش شرهت اس تازههاا هشورمان براسمی ان بارش

مایریت مناب  آب ایران نسبت به ما  مشابه پارسال با بارش 

درااا برخوردار شاه  101متر با آن هه از رشا لییم 169.6

وز اثر مثبتی بر روا اف ایش مناب  آب است اما نتوانسته هن

داشته باشا و نام هشورمان همچنان در فهرست هشورهاا 

آمارهاا رسمی بیانگر آن است هه می ان مصرف آب نی  امسال با وجود همبود مناب  از رشاا در حالیکه  داراا تنش آبی باال ررار داردآ

 ه ار مترمکعب رسیاه استآ 250ه ار مترمکعب( به  138برابرا نسبت به پارسال ) 4.5

ر مکعب رسیاه و ساالنه میلیارد مت 134هسرا مخ ن آب هشور به  زاده خامسی، معاون امور آب و آب اا وزار  نیروراسم تقیبه ن ته 

 آدراا از این هسرا مربوط به سه استان شرق هشور است 30شود هه میلیارد به آن افافه می 5.5به طور متوسط 

اود سه دراا در حشود هه انر این مصرف در سال براا هشاورزا آب مصرف می میلیارد مترمکعب 11در همین سه استان وا اف ود  

 جوییارفه ا تومانو در نتیجه میلیاردهسال هاهش یابا به اناازه همین تخصیص در نظر نرفته شاه از دریا آب ذخیره خواها شا 

لیتر در  220ایرانی به  متر است اما سرانه مصرف هرمیلی 280هاا ساالنه هشورمان بارنانیحالی است هه میانگین  این درشودآ می

 ر لیتر براا هر ن 80ط لیتر در روز بالغ شاه است اما متوسط مصرف آب در جهان فق 300رساآ سرانه مصرف هر فرد تهرانی به وز میر

 ها استآه بیانگر مصرف بیش از حا ایرانیاست ه

 ن ن ته بود بردارا از مناب  آب زیرزمینی شرهت مایریت مناب  آب ایرام محماعلی مصط وا، مایرهل دفتر ح اظت و بهرهپیشتر ه

ه ب زیرزمینی بها فراتر رفته است، در حال حافر می ان هسرا مخازن آهاا زیرزمینی هشور از آستانه تحمل آبخوانهسرا مخازن آب

یارد مترمکعب از این میل 110میلیارد مترمکعب رسیاه است هه فقط حاود  130ن ایران به بیش از عنوان مناب  حیاتی براا ح ظ تما

خواها هاا زیرزمینی با یک سال بارنانی مناسب جبران نوا با تاهیا بر اینکه هسرا مخازن آب سال اخیر استآ 20ررم مربوط به 

ناب  تغییر مبردارا و مصرف این زیرزمینی و همچنین ااالح نوع بهرههاا شا، ن ت  بایستی در نوع رفتار و نگاهمان نسبت به آب

 ناب  آب زیرزمینی را جبران هنیمآجاا داشته باشیم تا بتوانیم ااما  وارده شاه به م

 ادامه خبر لینک خبر
 تنش آبی موفوع 

 آنالینزیست منب  

 24/06/1398 تاریخ خبر 

 بازگشت به فهرست
 

http://www.zistonline.com/news/81536/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF/do
http://www.zistonline.com/news/81536/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF/do
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 زیست؛ هدف مدیریت یکپارچه منابع آب عدالت آبی در کنار پایداری محیط
 سرپرست مره  امور اجتماعی مناب  آب و انرژا وزار  نیرو، لحاظ هردن عاالت آبی در هنار

مایریت یکپارچه مناب  آب عنوان زیستی را یکی از اهااف هارآماا ارتصادا و پایاارا محیط

هه به همت دفتر  "آب از منظر حکمرانی"در نشست تخصصی  "محما فافلی"آ هرد

ری ا هالن آب و آب ا و مره  امور اجتماعی مناب  آب و انرژا وزار  نیرو در پژوهشگاه برنامه

 آبی منارشا  فوعمو هشور آبی هااحوفه نیرو برن ار شا، با اشاره به اینکه تقریباً در تمامی

 لحاظ زیستیمحیط پایاارا و ارتصادا هارآماا هنار در آبی عاالت بایستی  ن ت دارد، وجود

 .است آبی مناب  یکپارچه مایریت اهااف از یکی این هه شود

هاا ارتصادا، نروهن وا اف ود  تضمین دسترسی برابر به آب و مناف  ناشی از مصرف آب بین زنان و مردان، فقرا و ثروتمناان، بی

مناب  آب و  سرپرست مره  امور اجتماعی .اجتماعی و ارتصادا مختلر بین هشورها متضمن حق دسترسی، هنترل و هارآماا است

آب،  صبرد در تخصی -ط بردانرژا وزار  نیرو با اشاره به ابعاد اجتماعی منارشا  آبی ن ت  تقسیم مناب  و مناف ، شکل دادن به رواب

 هب  فافلی همچنین به هویت اجتماعی .آیاشمار می ایناه، از محورهاا منارشا  آبی بهورا پیشرو و فیاار و تضمین بهرهتضمین پا

 هاییهویت به ایلتب همه هشور مختلر مناطق هویت نخواهیم چه و بخواهیم چه  ن ت و هرد اشاره آبی منارشا  بعاا مسئله عنوان

هایی هه در خصوص تخصیص آب از منظر اجتماعی بایا در نظر نرفته وا به ارزش .آورنامحور آب منارشا  را به بار می در هه اناشاه

االت بین صا  و عزیستی و عاالت اجتماعی با همه مشخبایا عاالت ارتصادا، عاالت محیط شود اشاره هرد و اف ود  در این بخش

 .هاا آیناه استهم با نسل زمینه منارشا  آب عالوه بر منارشه با حافران، یک منارشهنسلی در نظر نرفته شونا؛ چرا هه در 

هنیم تخصیص و ورا تخصیص آب ن ت  موفوع مهمی هه در مره  علوم اجتماعی وزار  نیرو دنبال میفافلی در خصوص مسئله بهره

دهیم دیگر می هننا و ورتی آب را از یک منطقه به منطقهها تغییر اجتماعی تولیا میتغییر اجتماعی است، به این معنا هه تخصیص

ا مور اجتماعی مناب  آب و انرژا وزار  نیرو، م هوم عاالت توزیعی راسرپرست مره   .یاباهاا جمعیتی و نیروا هار تغییر میپتانسیل

ز منظر ابایا  در بخش تخصیص آب در انتظار مردم از می ان عادالنه بودن تخصیص، ش افیت و سالمت رویه آن دانست و اف ود 

ها در جریان تخصیص، تحلیل ریسک شاه تا به خلق ها و ت اهم بر سر تقسیم ریسکاجتماعی ساز و هارهاا ن تگو درباره ریسک

 .اعتماد منجر شود

هارا  و در حیطه ه فنیلسرپرست مره  امور اجتماعی مناب  آب و انرژا وزار  نیرو با اشاره به اینکه مقوله آب در جهان از یک مسئ

اا جایا تبایل شاه هه در آن منارشا  آبی مطرح است، ن ت  حل هردن منارشا  در تقسیم مناب  هاا سنتی، به عراهتخصیص

عی توسط این مره  تعریر شاه تا مباحث اجتما« آب و انرژا»هایی با عنوان بران مبحثی اجتماعی است، بنابراین نشستآبی بین آب

، ست یک روزهدر این نش .عه نسترش یافته، مشارهت بیشترا جذب و ابعاد مسئله آب و انرژا به نمایش نذاشته شودآب در جام

شناسی یبهاا اجتماعی، آسنارشا  و جنبهمتخصصان حوزه آب از منظر اجتماعی مباحثی از جمله تاریخچه نظام تخصیص آب، حل م

 .دادناررسی ررار نظرا  و نظامنامه تخصیص آب را مورد تحلیل و ب

 ادامه خبر لینک خبر
 حکمرانی آب موفوع 

 رسانی وزار  نیروپایگاه اطالع منب  

 05/06/1398 تاریخ خبر 

 بازگشت به فهرست
 

http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=81430
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=81430
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 المللی آبیاری و زهکشی در اندونزی هفتادمین اجالس کمیسیون بین

و  نروه فنیو زهکشی در اناون ا ریاست سه هارالمللی آبیارا ریان ه تادمین اجالس همیسیون بیندر ج

نماینانان ایران هشاورزا را جویی آب ، شوراا جهانی آبیارا و ارفهتاریخ آبیارا و زهکشی و سیالب

ریان ه تادمین اجالس المللی پایاارا تاریخی آب درجهارناه فنی بین ،بر اساس این ن ارش آدار بودناعهاه

در این  .المللی آبیارا و زهکشی در اناون ا به ریاست نمایناه ایران هامران امامی برن ار شاهمیسیون بین

ان، چین،، ژاپن، هره جنوبی، هنا، اناون ا، آلمان، مقاله از تجارب تاریخی هشورهاا ایر 12سمینار 

 .سریالنکا و یمن ارائه نردیا

  جم  بناا خالاه این هارناه فنی عبار  است از

 .هایی بسیار جلوتر از زمان خود را احااث و بهره بردارا هنابشر در شرایط سخت رادر است با موفقیت پروژه -1

 .اها یافتها تعادل الزم برررار نشود، اثربخشی، هارآماا و پایاارا آنها تحقق نخوبردارا پروژهبهرههاا احااث و انر میان ه ینه -2

 .هاا آبی خواها بودپذیرا هلیا پایاار سازهپذیرا و تطبیقپایش پیوسته، انعطاف -3

 .موده استا ای ا نیاارا آنهها نقش مهمی در پاآورا سازها آب به خصوص سیالب، تابهاا پارامترهابا توجه به عام رطعیت -4

 .اناهاا آبی بودهج ء الین ک پایاارا تاریخی پروژهاا در هشورهاا مختلر روانین و بخشهاا غیرسازه -5

 .هاا آب داشته استهاا هشورهاا دیگر نقش مهمی در بهبود اثربخشی و هارآماا پروژهآوراانتقال فن -6

 ایرانتشکیل گروه کار شورای جهانی آبیاری به ریاست 

وز پنجشنبه المللی آبیارا و زهکشی، هه ردرحاشیه برن ارا سومین شوراا جهانی آبیارا و ه تادمین اجالس ساالنه همیسیون بین

سالمت از  ونت احماری ا و معاا جهانی آبیارا به ریاست سعیا نی، جلسه نروه هار شورادرهشور اناون ا برن ار شا 98یور شهر 14

 هاا ب رگالمللی ساا همیسیون بینحااهثر مشارهت   از بودنا عبار  هار نروه این در مطرح موفوعا  اهمآ شا هشور ایران تشکیل 

(ICID ) هشاورزا، در آب هوشمنا مایریت چون موفوعاتی با مختل ی رویاادهاا برن ارا و ارایه با جهانی شوراا اجالس نهمیندر 

، نقش  rural transformation سمت به روستایی توسعه از حرهت آبی، هااسامانه بر تغییرارلیم تاثیرا  انرژا، و غذا و آب زنجیره

 آب جهانی میراث اهاسامانه معرفی در مشارهت  هاا آتی بخش جوان وسازا و فعالیتمایریت مناب  آب و توسعه و ظرفیتزنان در 

 .بود آب نیجها شوراا دهم اجالس در همیسیون نقش ارتقا هار نروه این بنااجم  نهایت درآ نرفت ررار بررسی مورد و طرح

 است دبیر کل کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایرانجویی آب کشاورزی به ریبرگزاری کارگروه صرفه

ب بهاا آبررسی نقش »و « رجویی آب در هشورهاا مختلهاا ارفهسیاست»یه دو هتاب شامل در این هارنروه چارچوب اولیه براا ته

آورا اطالعا  از توسط نماینانان هشورهاا عضو به تصویب رسیا و ارااما  اولیه براا جم « هشاورزا در ارفه جویی آب هشاورزا

جویی آب هشاورزا برعهاه ست ریاست نروه هار ارفهاالزم به ذهر  هاا ملی هشورهاا عضو از سال جارا آغاز خواها شاآهمیته

 .مهرزاد احسانی می باشا

 ادامه خبر برلینک خ

 آبیارا و زهکشی موفوع 

 رسانی وزار  نیرواطالعپایگاه  منب  

 18/06/1398 تاریخ خبر 

 بازگشت به فهرست
 

 

http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=81884
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=81884
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یترین اخبار کوتاه داخلمهم  
 (1398شهریور  3)  اجرا شد "درگز"آبی در اولین طرح کشاورزی مبتنی بر سازگاری با کم

ان نذشته ز سالیاست و امایر امور آب شهرستان درن  درباره این طرح و چگونگی اختصاص آب به آن ن ت  سنجا درخت بومی درن  

بر و البته زودبازده آب اف ود  سنجا عالوه بر خواص دارویی فراوان، ج و محصوال  هم "ابوال ضل ب رنی" .در منطقه وجود داشته است

دار هاشت، همک توان در سطوح شیببا توجه به اینکه سنجا را می و است هه با توجه به بحران آب هاشت آن بسیار به ارفه است

ستان درن  به مایر امور آب شهر .شودن  ورود رسوبا  به مخازن سا میهنا و همچنین مازیادا به جلونیرا از وروع سیالب می

رح در نظر نرفته هه براا این ط هکتارا 20مقاار آب اختصاص داده شاه براا همک به هاشت درختان سنجا اشاره هرد و ن ت  از 

ست و در مترمکعب است هه به اور  فروش تانکرا ا 1100هکتار زیر هشت رفته است و آب تخصیصی به آن  8شاه فعال فقط 

، با توجه به تغییر ارلیم« بیآسازنارا با هم »وا هاف از این طرح را در راستاا طرح  .پذیر استاور  درخواست اف ایش آب امکان

ه درخت سنجا ه ار مترمکعب آب نیاز دارد در حالی ه 18بر عنوان هرد و ن ت  هر هکتار شالی ساالنه یج هشت محصوال  هم آبترو

 .همترین نیاز آبی را داشته و این طرح نمونه درست مایریت آب در هشاورزا است

 (1398شهریور  5) شودهای پیشگیری و مدیریت سیل در بخش کشاورزی تدوین میوریسند ارتقای فنا

ا منظور تهیه و تاوین سنا پروژه افطرارهاا نیرو و جهاد هشاورزا بهاولین نشست اعضاا سازمان فائو با نماینانان وزارتخانه

مایرهل دفتر  "اایقه ترابی" .ی بانی وزار  نیرو برن ار شاهمکارا با فائو در ارتباط با مشکال  متاثر از سیل در بخش هشاورزا به م

منظور آمادنی در بینی وروع سیل با یک فااله زمانی رابل ربول بهری ا هالن آب و آب اا وزار  نیرو در این نشست، پیشبرنامه

نه به توانا در این زمیهاا آبری  میدر مقیاس حوفه "آناهیپیش"و  "بینیپیش"با بیان اینکه  هه با آن را داراا اهمیت دانست ومواج

رغم ب بهبردارا از مخازن ساها در شرایطی هه سیالما همک زیادا هنا، اف ود  است اده از تجارب هشورهاا دیگر براا بهره

هاا فناورا سازمان فائو براا تاوین سنا پروژه افطرارا ارتقااآ ها ات اق نی تاده نی  بسیار همک هنناه خواها بودبینیپیش

سازا ال آمادهه ار دالر درنظر نرفته و در ح 500حاود  (TCP) پیشگیرا و مایریت سیل در بخش هشاورزا در رالب همکارا فنی

 .آن است

 (1398شهریور  5) های تخصیص آبنامهنظامضرورت بازنگری در 

ش آب و اف ای ری ا هالن آب و آب اا وزار  نیرو ن ت  با نذشت ن دیک به دو دهه از ابالغ نظامنامه تخصیصمایرهل دفتر برنامه

آب  همایش تخصیص در "ترابیاایقه "آ هاا تخصیص آب داریمنامهنیاز به ارتقا و بازنگرا در نظامروزاف ون تقافا براا مناب  محاود، 

  وا اف ود .تنامه تخصیص آب اساز منظر حکمرانی اظهار داشت  هاف االی برن ارا این نشست، بررسی بازنگرا دستورالعمل و نظام

ن عان از ها و برررارا ارتباط بین تمامی ذاسازا تخصیصنامه تخصیص آب، بهینهعمل و نظامدر وار  هاف از بازنگرا دستورال

 ری ا هالن آب و آب اا وزار  نیرو مایرهل دفتر برنامه .اا تا هشاورزان، انعتگران و آآآ استهاا آب و فافالب و آب منطقهشرهت

ری ا تخصیص منظور تبیین ابعاد مختلر برنامهاا از نوشتارهاا هوتاه و مایریتی را بهخاطرنشان هرد  این دفتر، تهیه و تاوین مجموعه

 .ها، فرآیناها و تجارب هشورهاا مختلر را در دستور هار ررار داده استهاا آبری  مشتمل بر ااول، رویهفهآب در سطح حو

 (1398شهریور  10) میلیون مترمکعبی برداشت آب زیرزمینی در خراسان رضوی 177کاهش 

ه است، بی شکل نرفتآهیئت رئیسه اتاق بازرنانی با بیان اینکه ساختار روستاها و شهرها تحت تاثیر مناب   در نشست با "محما عالیی"

 م آبی در عالیی افافه هرد  هیچ رودخانه دائ .دراا رسیاه است 74به  1335دراا در سال  41خاطرنشان هرد  جمعیت مشها از 

 

 

http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=81325
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=81400
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=81429
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=81640
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هاا زیرزمینی هااهش یافتاه و باه دنباال آن     بآهه انر همین رونا ادامه پیاا هنا سطح  هنیمها است اده میاستان نااریم و از آبخوان

باا   وا. داردشود و در بلناما  زمین شکاف بر مای شوناآ همچنین در ادامه این رونا آب شور میها خشک میها و چاهها، رنا چشمه

هاا هشاورزا در خصوص مصارف آبی این هر ه ته با تشکل نبههاا هشاورزا در مایریت مناب  آبی ن ت  پنجشتاهیا بر نقش تشکل

در  وا اداماه داد  ماا   .ها شکل نرفته استبخش جلسه داریم و خوشبختانه تا به امروز تعامل و همکارا خوبی بین شرهت و این تشکل

یون مترمکعب از این میل 177توانستیم  میلیون متر مکعب افافه برداشت از پروانه اولیه داریم هه با همکارا هشاورزها 600حال حافر 

 .ها را هاهش دهیمافافه برداشت

 (1398شهریور  12) آب پشت سدهای استان زنجان پنج برابر افزایش یافته است

 285  را استان این هااسا پشت به آب ورودا می ان مطلب، این بیان بااا زنجان مایرعامل شرهت آب منطقه ،"رفاپور یوسر"

هاا استان   بارنانیردوا اظهار ه .میلیون مترمکعب بود 61میلیون مترمکعب ذهر هرد و اف ود  این می ان ورودا در سال آبی نذشته 

دراا  15حاود  تا پایان مرداددراا و سال نذشته  34دراا اف ایش داشته هه این می ان در بلناما   29نسبت به سال نذشته 

در  ، پنج دشتاستان دشت ه ت از  داشت اظهار  شاره هرد واهاا زیرزمینی در استان رفاپور به وفعیت تراز آب .ات اق افتاده بود

و انر درست رود ایین میهاا زیرزمینی پمتر سطح تراز آبسانتی 77در مجموع در این استان سالیانه حاود و حالت بحرانی ررار دارد 

 .م داشتسال آیناه آبی براا شرب هم در این مناطق نخواهی 20برداران ررار ناهیم، در هاا هشاورزان و بهرهمصرف هردن را در برنامه

دراا مناب  آب استان  85میلیون مترمکعب آب زیرزمینی در استان مصرف داریم، ن ت   300رفاپور با اشاره به اینکه یک میلیارد و 

 .نیردش هشاورزا و مابقی در بخش انعت و آب شرب مورد است اده ررار میدر بخ

 (1398شهریور  12) های سطحی جنوب تهرانافزایش سهم مشارکت دولت در اجرای طرح ساماندهی آب

 50ه دراا ب 30ت در اجراا این طرح از اف ایش اعتبار سهم مشارهت دولهاا سطحی جنوب تهران، از مجرا طرح ساماناهی آب

، اد هشاورزاهاا نیرو، جهراسمی ادامه داد  تشکیل هارنروهی با مسئولیت وزار  هشور و عضویت وزارتخانهآ علیرفا دراا خبر داد

ستاناارد و بودجه هشور و ملی ا ت، برنامهزیسهاا ح اظت محیطو تجار  و سازمانبهااشت، درمان و آموزش پ شکی، انعت، معان 

را شاه با   آبیاایران به منظور انجام ارااماتی در جنوب شهر تهران از جمله پایش مستمر و جلونیرا از هشت و عرفه محصوال

ا  هاا مصوبز بناح اهاا طرخانههاا آلوده و همچنین پرداخت ه ینه هاشت به هشاورزان داراا حقابه تا زمان اتمام اجراا تص یهآب

 ستآمذهور اطرح 

 (1398شهریور  13) المللی آبیاری و زهکشی ثبت جهانی شدتاریخی آبی ایران در کمیسیون بین سازه 4

 ا هه در این اجالسش آغاز اناون ا هشور در شهریورماه 10 ه تادمین اجالس ساالنه آبیارا و زهکشی و سومین اجالس جهانی آبیارا

 جموعه آبیم"و  "هاا تاریخی شوشترسازه"، "سا تاریخی هریت"، "رنا  بلاه"چهار سازه تاریخی آبی ایران شامل مجموعه 

 بین المللی آبیارا ومیسیون هارا هاا آبی تاریخی آبیهاا تاریخی آبی ایران جهت ثبت در بخش سازهعنوان سازه به "آبادعباس

 .زهکشی انتخاب شانا

 (1398شهریور  14) المللی آبیاری به پژوهشگران ایرانیاهدای جایزه ویژه اجالس ساالنه کمیسیون بین

ون سومین روز ه تادمین اجالس ساالنه همیسی هاا هارشناسان جوان، درجویی آب هشاورزا در بخش ایاهجای ه ویژه ارفه

ر دجویی آب هشاورزا جای ه دو ه ار دالرا ارفهآ اا جهانی آبیارا به پژوهشگران ایرانی اهاا شاالمللی آبیارا و سومین شوربین

  انی آبیاراشوراا جه المللی آبیارا و سومیندر سومین روز ه تادمین اجالس ساالنه همیسیون بین هاا هارشناسان جوان،بخش ایاه
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هکشی هشور زی آبیارا و ان ایرانی به مهرزاد احسانی دبیرهل همیته ملجو برنانان از نماینانی به ،برن ار شاهه در هشور اناون ا 

و نرنس  ها فاطمه طیبینمخان، علی مهاوا م ده، هادا رمضانی اعتاالی و خاجنرنانان این جای ه آرایان محما بیب آایران اهااء شا

ه ذهر است هارشناسان جوان ایرانی در الزم ب .اباشنمی« جویی در مصرف آبی براا ارفههاربرد شیر هنترل دب»مهرا براا طرح 

 جویی آب هشاورزا شاه بودناآالمللی ارفهنی  موفق به دریافت جای ه بین 2018و  2017هاا سال

 (1398شهریور  16) ها در استاندرصدی بارندگی 67درصد از حجم مخزن سدهای گلستان خالی است/ رشد  74

ن ت  آب ، دراا از حجم مخ ن ساهاا استان خالی است 74اا نلستان با تاهیا بر اینکه در حال حافر مایرعامل شرهت آب منطقه

میلیون  27 میلیون مترمکعب رسیاه است هه این ررم سال نذشته در همین بازه زمانی حاود 70موجود در ساهاا نلستان به 

 14وثر اهنون سا هعلی نظرا به وفعیت هنونی حجم آبگیرا برخی از ساهاا استان اشاره هرد و اف ود  همآ مترمکعب بوده است

وا با آخرین وفعیت  .ها پر آب استدراا حجم مخازن آن 28دراا و هبود وال نی   15 دراا، نلستان 36دراا، بوستان 

متر رسیاه است هه این ررم در میلی 722هاا استان از ابتااا سال آبی تاهنون به هاا استان اشاره و ن ت  می ان بارشبارنانی

 .دهاشان میدرااا را ن 67مترا سال نذشته اف ایش میلی 431مقایسه با بارنانی 

 (1398شهریور  16) های یزد در سالزیرزمینی دشت متری سطح آبسانتی 45افت 

فت هاا زیرزمینی استان امتر سطح آبسانتی 45هاا ی د بحرانی شاه و ساالنه اا ی د ن ت  عماه دشتمایرعامل شرهت آب منطقه

 ترین استان هشور است و این مسئله مسئولیت شرهتزاده با اشاره به اینکه ی د از نظر مناب  آب فعیرمحمامهاا جوادیان آهنامی

رد تا هتر هرده است، ادامه داد  بایا مشکل آب با راهکارهاا رانونی حل اا و هشاورزان را در ربال ماریت مصرف آب سنگینآب منطقه

 د بایا انقبافی وا تاهیا هرد  سیاست مسئله آب در استان ی .اا وارد نگرددهشاورزا لطمه شود و هم به هم مصرف آب مایریت

اا ی د افافه هرد  بایا براثر طقهمایرعامل آب من .یاباباشا زیرا انر هر فرد بگویا چرا از من شروع شود، مشکال  آبی نذشته ادامه می

ها را نی  پایاار انا را تعادل بخشیاه و سایر دشتآب شاه ها براثر برداشت زیاد بیهایی هه سالدشتاعمال سیاست انقبافی بتوانیم 

 .هنیم

 (1398شهریور  20) ای شرق کشور ابالغ شدهای آب منطقهتخصیص آب از دریای عمان به شرکت

رفاوا و جناوبی، سیساتان و بلوچساتان، نمایناانان مجلاس       اا با حضور استانااران خراساان اا وزار  نیرو در جلسهمعاون آب و آب 

براسااس  آ اا این سه استان اباالغ هارد  هاا آب منطقهشوراا اسالمی و جمعی از انعتگران، تخصیص آب از دریاا عمان را به شرهت

هردن در اختیار سه استان شرری هشاور رارار   زدایی و شیرینمکعب آب براا نمکمیلیون متر 400مصوبه همیته تخصیص وزار  نیرو 

باا اشااره باه اینکاه      یارو ن، معاون وزیار  زاده خامسیتقی در این نشست آنرفت تا با همکارا بخش خصوای به این مناطق منتقل نردد

   انتقاال آب تأمین آب شرق هشور مستل م مایریت مصرف، است اده از پساب، بازچرخانی آب و نظایر این اراااما  اسات، تصاریح هارد    

 .آخرین راه است و اولویت با مایریت مصرف خصواا در بخش هشاورزا است

 (1398شهریور  21) درصد از کسری آب کشور متعلق به خراسان رضوی است 02

 هار هرد  شا، اظ در نشست بررسی وفعیت تامین آب شرب مشها هه با حضور نماینانان مجلس برن ارمعاون آب و آب اا وزیر نیرو 

 یر در هشور میلیارد متر مکعب آب تجایاپذ 100یابا و امروز بیشتر از میلیارد متر مکعب از مخازن آبی هشور هاهش می 5/5ساالنه 

میلیارد  11دراا از هسرا آب هشور متعلق به خراسان رفوا دانست و ن ت در استان خراسان رفوا  20زاده خامسی تقی آنااریم

 .ستایریت مصرف، است اده از پساب و بازچرخانی آب امرا بسیار فرورا ماو  شودمترمکعب آب هشاورزا مصرف می

 

http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=81838
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=81834
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=81905
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=81922


             
            کشاورزی و آبمرکز ملی مطالعات راهبردی    

11 
   

 

1398شهریور  |چهل و پنج  شماره |محیط زیست  بولتن آب و  
 

 10 در حال حافر ااریم،نمعاون وزیر نیرو با اشاره به مایریت آب در بخش روستایی، ادامه داد  در این بخش راهکارا ج  انتقال آب 

در این استان با تانکر  روستا 200هستنا و آبرسانی به روستا در استان خراسان رفوا با مشکل آب مواجه  120ه ار روستا در هشور و 

در این  ار دارد، ن ت وا با اشاره به اینکه شهر مشها نسبت به هشور از نظر پوشش فافالب در وفعیت مطلوبی رر .شودانجام می

 .جلسه مقرر شا مطالعاتی در خصوص فافالب حاشیه شهر مشها در یک طرح سه ماهه اور  نیرد

 (1398شهریور  23) های زیرزمینی در استان بوشهرمتری سطح آبسانتی 10کاهش 

رویه و سقوط آزاد سطح هاا بیاا بوشهر با تشریح وفعیت مناب  آب زیرزمینی استان ن ت  شاها برداشتسرپرست شرهت آب منطقه

هاا استان بوشهر زیرزمینی دشت اظهار داشت  بررسی تغییرا  مناب  آب "حسین باشی زادنان"آ در استان هستیم هاا زیرزمینیآب

وا اف ود  این در حالی است هه در  .هاا این استان استمترا سطح ایستابی آبخوانسانتی 10دهناه افت متوسط در مرداد نشان

ا دراا 100شا رمتر بوده و این ررم نسبت به سال نذشته زیرزمینی تنها پنج سانتی هااما  مشابه سال ربل، می ان افت تراز س ره

 بحرانی ممنوعه و ممنوعه با اا بوشهرسرپرست شرهت آب منطقه .دارد هه حاهی از برداشت بیشتر آب از ذخایر آب زیرزمینی است

متر سانتی 20هاا استان بوشهر به افت سطح آب آبخوان میانگین اخیر ماه پنج طی  هرد خاطرنشان استان هاادشت عماه خوانان

 و خون فاریاب، –ن  ارم، بوشکان، طلحه ت-ی ، باغان، دشت پلن ، الور، دهرودرها نظیر جم، هه در بعضی دشتطورارسیاه است، به

 .ستاتاده اف ات اق متر یک به ن دیک تا مترسانتی 30 حاارل از زیرزمینی هااس ره آب سطح افت برازجان،

 (1398شهریور  28) ها در تهراندرصدی بارندگی 60افزایش 

 هاا استان نسبت به سالا بارنانیدراا 60اا تهران با اشاره به اف ایش آبی آب منطقهبردارا از تاسیسا  آبی و برقمایر بهره

ترمکعبی میلیون م 300هاا مناسب سال آبی جارا موجب شاه است تا ذخیره ساهاا پنجگانه تهران با اف ایش بارشنذشته، ن ت  

هاا استان  ان بارشمحما شهریارا با اشاره به اینکه می .میلیون مترمکعب عبور هنا 940نسبت به ما  مشابه سال نذشته از مرز 

ل ن بارنانی در مقایسه با سامیلیمتر رسیاه است، ادامه داد  این می ا 380مهرماه( تاهنون به )ابتااا  تهران از ابتااا سال آبی جارا

نه آب شرب تهران وا با تاهیا بر اینکه مصرف ساال .دراا اف ایش یافته است 42دراا و نسبت به ما  متوسط بلناما   60نذشته 

امین آب شرب تهران تبار حجم مخ ن سا امیرهبیر براا  6با هر سال میلیون مترمکعب رسیاه است، ن ت  تقری 100به یک میلیارد و 

دراا آن توسط  30هاا سطحی و مناب  ساها و دراا از آب شرب تهران از آب 70نیرد هه در شرایط نرمال مورد است اده ررار می

 .شودمناب  زیرزمینی تامین می

 (1398شهریور  30) المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضالبتهران میزبان پانزدهمین نمایشگاه بین

 المللی انعت آب و تاسیسا  آب و فافالبهاا انعت آب و برق ن ت  پان دهمین دوره نمایشگاه بینرئیس ستاد برن ارا نمایشگاه

اایقه "آ شودالمللی تهران برن ار میهاا بینخارجی در محل دائمی نمایشگاه شرهت داخلی و 245مهرماه با حضور  11تا  8ایران 

ه ار  24ی به وسعت المللی انعت آب و تاسیسا  آب و فافالب ایران در فضایبا اشاره به اینکه پان دهمین دوره نمایشگاه بین "ببران

الیا، آلمان، چین، مجارستان، ترهیه و هشور ایت 6شرهت خارجی از  13المللی مترمرب  برن ار خواها شا، ادامه داد  در این رویااد بین

ت آب و ری ا اور  نرفته در این دوره از نمایشگاه، آخرین دستاوردهاا انعوا اف ود  بر اساس برنامه .تایوان حضور خواهنا داشت

و  اسیونیرآال ، اتومشوله، اتصاال  و هن، لتاسیسا  فافالب شامل لوله و اتصاال  پلیمرا، تص یه، فیلتراسیون و آب شیرین

نیرا و تجهی ا  آزمایشگاهی آب و فافالب، تجهی ا  انعتی، لوله و اتصاال  فل ا در هاا اناازههاا اب ار دریق، سیستمسیستم

 .معرض دیا انعتگران و بازدیاهننانان ررار خواها نرفت

 بازگشت به فهرست
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 مقابله با تغییرات اقلیمی را ندارند  توانها دیگر اقیانوس
هااا بیشاترا رخ خواهاا داد و    هاا و سایالب  اا متورار نشاود، طوفاان   سازمان ملل ن ارش هرده است هه انر انتشار نازهاا نلخاناه 

 هاا ماهیگیرا نی  محاود خواها شاآفعالیت

هننااآ اماا   اهسیا موجود در اتمس ر با تغییارا  ارلیمای مباارزه مای    داو هربن ها است هه ازطریق جذب نرماهاا جهان ما اریانوس

هماراه داردآ سارعت نارم    اا براا بشر باه هنناهبراساس ن ارش جایا سازمان ملل، این وفعیت در حال تغییر است و پیاماهاا ویران

دو برابر شاه است و اماوا    1990ا ها از اوایل دههشان اریانوس

شوناآ ایان رونااها در   روز بیشتر و شایاتر میبهایی روزنرماا دری

هااایی دریااایی هسااتنا و موجااب ایجاااد حااال تغییاار اهوسیسااتم

هااا جااایی هااه اریااانوس شااوناآ از آنتاار ماایهاااا رااواطوفااان

شونا و این موفوع تر میهننا، اسیاااهسیا را جذب میداهربن

یایی تهایاهنناه هاا مرجانی و ایا جانوران درازنظر بقاا اخره

 استآ

هشااار  ( IPCC)المللی تغییرا  ارلیمی ا مجم  بینن ارش ویژه

اا دها هاه بااون هااهش شاایا در انتشاار نازهااا نلخاناه       می

هاا  ماهیگیرا با مشکل مواجه خواها شا، میانگین راار  طوفاان  

اف ایش پیاا خواها هرد و اف ایش سطح آب دریا موجب باال رفاتن  

تواننا ایان میا ان   ها نمیاریانوس" نویا می IPCC، نایب رئیس هو بار ارت اع در سراسر جهان خواها شاآ خطر سیالب در مناطق هم

 "اا انسانی را تحمل هنناآ پیاماهاا این موفوع براا طبیعت و انسان بسیار شایا استآانتشار نازهاا نلخانه

و برن ار شاا،  سپتامبر در نشستی هه در موناه 25در  IPCCهشور جهان در این ن ارش مشارهت داشتناآ  30دانشمنا از  100بیش از 

 اا منتشر هردآا حه 42با این موفوعا ، یک ن ارش دررابطه

متار افا ایش    1/1ا باه انااازه   2100اا متورر نشود، سطح آب دریا تا سال بینی ن ارش مذهور، انر انتشار نازهاا نلخانهطبق پیش

 ریچاارد آلای  منتشار شااآ    2013درساال   اسات هاه   IPCCمتر بیشتر از آخارین بارآورد   سانتی 10پیاا خواها هردآ این مقاار حاود 

هاراناه اساتآ   بینی می ان اف ایش سطح آب دریا محافظاه نویا هه آخرین ن ارش درمورد پیششناس دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا میزمین

خصوص خی به حا  یدلیل این امر آن است هه دانشمناان هنوز درمورد این موفوع هه چه زمانی اف ایش دما موجب سقوط نانهانی ا

 اف ایش خواها یافتآ   IPCCتر از آخرین برآورد شود، مطمئن نیستناآ انر این ات اق بی تا، سطح دریا سری در جنوبگان غربی می

هاا خواهاا شاا و جا ر و مااهاا      در این ن ارش آماه است هه اف ایش در سطح آب دریا موجب اف ایش خطر سیالب در جریان طوفان

دها، حتی انر از می ان تولیا ، حوادث سیالبی هه اهنون یک بار در ررن رخ می2050و شایاترا رخ خواهنا دادآ تا سال  بیشتر مرت  

 طور سالیانه رخ خواهنا دادآرها و ج ایر بهتوجهی هاسته شود، در بسیارا از شهطور رابلاا بهنازهاا نلخانه

ریاا  دتوانا اثرا  شایا حاال از تغیرا  ارلیمی را هاهش دهااآ ساطح آب   هه انسان میهنا اما این ن ارش بر این مسئله نی  تأهیا می

پیااا   متار افا ایش   5/4تاا   6/0حااود   2300اا خود بکاهنا، تا ساال  بسته به اینکه هشورها تا چه حا از می ان انتشار نازهاا نلخانه

 خواها هردآ
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هاا آیناه همچناان اداماه داردآ   ها در دههشود هاهش آنهنا هه ن ته میهاا زمین را دنبال میهمچنین سرنوشت یخ IPCCن ارش 

ا تابساتان از ساال   شود، حاارل می ان یخ سالیانهدر شمالگان، جایی هه یخ دریا هر تابستان ذوب شاه و هر زمستان مجاد تشکیل می

 راا هاهش داشته استآد 13به بعا، در هر دهه، حاود  1979

IPCC ا منجماا خااد در   درااا از الیاه   20سابقه بوده استآ درحاود نویا این می ان از تغییر احتماال طی ه ار سال نذشته بیمی

ا شامالگان هاه باا    تواناا تاا نیمای از منطقاه    شمالگان در معرض خطر ذوب شان ررار نررته است و تا پایاان رارن، ایان منطقاه مای     

هاا هوچاک، از آناا تاا انااون ا،     ، مناطق هوهستانی داراا یخچال2100هوچکی پوشاناه شاه است، اف ایش یاباآ تا سال  هاادریاچه

 دهناآدراا از یخ خود را از دست می 80حاود 

مااق  اع هااا زماین و نیا  آب موجاود در    تارین رلاه  نویا پیام مهم این ن ارش آن است هه تغییرا  ارلیمای روا آب مرت ا   بار  می

ا جانوران تودهاا، هل زیستشودآ باون هاهش شایا در انتشار نازهاا نلخانهها میها تاثیرنذاشته و موجب تغییر اهوسیستماریانوس

هاا شااآ   درااا خوا  24دراا هاهش خواها یافت و این موفوع موجب هاهش می ان ایا ماهیگیران تاا   15تا  2100دریایی تا سال 

اهنون در بسیارا از مناطق در حال نویا چنین تغییراتی هما پژوهشی خلیج مین در پورتلنا میال  مؤسسهاهولوژیست شی هتی میل 

هاا ساردتر باه سامت شامال     دنبال آبوروع هستناآ براا مثال، در اریانوس اطلس شمالی، اف ایش دما موجب شاه است هونهنگان به

رنان  اهولوژیسات دریاایی دانشاگاه او    جاین لوبچنکاو  شودآ ها میین جانوران در دامبرونا و این امر موجب اف ایش احتمال نیر افتادن ا

 نویا می

 ها استآا انسانمعناا مشکال  ب رنی براا آیناهاین تغییرا  اریانوسی به

هااا سااحلی   اهوسایتم نقال دریاایی و محافظات از    وهاا تجایاپذیر و ماهیگیرا پایاار، هاهش انتشارا  حاال از حمال ترویج انرژا

نویا این ارااما  همچنین موجب تقویت توانا موجب هاهش انتشارا  هربنی و محاود هردن اثر تغییرا  ارلیمی شودآ لوبچنکو میمی

هناآ وارعیت این است هه اریانوس ازنظر حل بسایارا از مشاکال  نقاش    شود و به رهایی مردم از فقر همک میارتصادهاا ساحلی می

 اردآ این وفعیت هامال جاا و وخیم است اما )در اور  انجام ارااما  مؤثر( خالی از امیا نیستآمحورا د
 

 
 

 

 

 

 

 
   ادامه خبر                لینک خبر

   تغییر ارلیم موفوع 

   https:// www.newscientist.com منب  

   25/09/2019 خبر تاریخ 

 بازگشت به فهرست

 

  

 

https://www.newscientist.com/article/2217611-ipcc-report-sea-levels-could-be-a-metre-higher-by-2100/
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 حیاتی استوری کشاورزی، سرعت گرفتن رشد جهانی بهره
 محصاوال   تولیاا فا ایش  ا -ورا هشااورزا دها هاه رشاا بهاره   نشان می 2019ورا هشاورزا در سال ن ارش جهانی بهره

 تآدر سطح جهان در حال اف ایش اس %63/1ط ساالنه با نرخ متوس -و دام با مقاار ورودا موجود یا ورودا همتر هشاورزا

شاورزا نیاز به افا ایش در یاک نارخ متوساط     ورا جهانی هورا هشاورزا، بهرهبراساس ن ارش سازمان شاخص جهانی بهره

میلیاارد انساان در ساال     10دراا دارد تا به اور  مااوم و پایاار غذا، علوفه، فیبر، و انارژا بیولاوژیکی باراا     73/1ساالنه 

 تولیا هناآ 2050

ورا در چااین و رشااا بهاار 

ساری    آسیاا جنوبی بسایار 

هشااورزا   مراه است، اما در 

ا و امریکاااا شاامالی، اروپااا  

 امریکاا التین هنا استآ

هاا را باه   این نا ارش توجاه  

ساااطوح بسااایار پاااایین و   

ورا هننااه رشاا بهاره   نگران

درآما جلب در هشورهاا هم

 هنا، هشورهایی هه در آنها نرخ باالا عام امنیت غذا، سوء تغذیه، و فقر روستایی وجود داردآمی

درااا در حاال افا ایش اساتآ اهاااف توساعه        1نرخ متوسط ساالنه  درآما تنها باورا هشاورزا در هشورهاا همرشا بهره

 آهنادو برابر  2030ا سال ت را همترین سطح درآمابا ورا هشاورزان بهره به دنبال اینست ههپایاار سازمان ملل متحا 

تغییارا    وا، ورا هشااورز بهرهپایین اراا نرخ باالا رشا جمعیت، سطوح دهنا هه بر هشورهایی هه این ن ارش ایجاب می

هساتنا   -هاا االی ارااما  هشاورزا ناپایاار، مثل تبایل جنگال باه ما ارع و مراتا     محرد -چشمگیر در الگوهاا مصرف

 تمره  جاا شودآ

محیطای، حیاا  ارتصاادا بخاش     ورا، انر مانانار شونا، عوارب و اثارا  جااا بار پایااارا زیسات     ا بهرههاشکافاین » 

ورا جهاانی  بهاره  آن استینسالنا، نویساناه نا ارش   « هاهش فقر، سوء تغذیه و چاری خواهنا داشت،انااز هشاورزا، و چشم

 زمان فناورا ویرجینیا بیان هردآهنناه مقاما  ن ارش در ساهشاورزا و هماهن 

 ورا هشااورزا در دساتیابی باه اهاااف جهاانی باراا      نقش بنیادا بهاره  2019ورا جهانی هشاوزا براا سال ن ارش بهره

 هناآرا بررسی می بهبود تغذیهمحیطی، توسعه ارتصادا، و پایاارا زیست

هایی مثل تکنولوژا هشاورزا دریق و بذرهاا بهبودیافته و بهترین ارااما  باراا ماایریت تغایاه و    ورا با نوآورارشا بهره

تواناا دساتاوردهاا   ی و فرسایش، میافشانرد اهوسیستم، مثل جلونیرا از نردهشودآ توجه به هارهسالمت حیوانا  ایجاد می

 ورا را در طول زمان اف ایش داده و ح ظ هناآبهره
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ورا جهانی هشاورزا به ترهیب رارتمنا تکنولوژا هشااورزا، بهتارین اراااما  ماایریت م رعاه، و توجاه باه        ن ارش بهره

 اناازدآمیپذیرا نگاهی ورا، پایاارا و انعطافهارهرد اهوسیستم در حمایت از رشا بهره

محیطی در هشاورهاا پردرآماا مثال ایااال  متحااه      ورا همراه با سود چشمگیر زیسترشا بهرهبیشترین از لحاظ تاریخی، 

 امریکا بوده استآ

یاژه در هشاورهاا   هشاورزا و بهترین اراااما  ماایریت م رعاه، باه و     پیشرفتههاا تکنولوژا بکارنیرا نسترده با توجه به

ساال   40ی دراا اف ایش یافته است، در حالی هه می ان زمین زراعی در جهاان طا   60پردرآما، خروجی جهانی هشاورزا تا 

 دراا اف ایش داشته استآ 5نذشته تنها تا 

هااا تولیاا ذر  در امریکاا،    دراا هاهش در می ان زمین 41ورا منجر به ، دستاوردهاا بهره2015تا  1980هاا بین سال

درااا هااهش فرساایش خااد      58اا و نازهاا نلخانهدر انتشار  هاهشدراا  31آبیارا،  هاهش در مصرف آبدراا  46

 )تُن هاررفت خاد در یک هکتار( شاآ

راا علوفه، فیبر، و انارژا بیولاوژیکی با   نی به سوا تولیا پایاار غذا، ورا هشاورزا پیشرفت جهاسازمان شاخص جهانی بهره

 هناآرا دنبال می 2050میلیارد ن ر در سال  10

نذارا در رشا و توسعه هنا  سرمایهورا بیان میورا جهانی هشاورزا شش استراتژا براا تسری  در رشا بهرهن ارش بهره

ها و دسترسای باه باازار،    عا ، بهبود زیرساختهاا مبتنی بر علم و اطالنیرا از تکنولوژاو نسترش هشاورزا عمومی، بهره

اا و جهاانی، و هااهش هااررفت پاس از برداشات      براا هشاورزا و تغذیه پایاار، نساترش تجاار  منطقاه    مشارهتتوسعه 

 محصول و هاهش پسمانا غذاآ

 

 

 

 

 

   ادامه خبر                لینک خبر

   ورا هشاورزابهره موفوع 

   https:// www.sciencedaily.com منب  

   16/10/2019 خبر تاریخ 

 بازگشت به فهرست
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 شودهای جهان شدیدتر میروز به روز در دریاچه جلبکیشکوفایی 
رو به اف ایش استآ  شکوفایی جلبکی در جهاندهنا هه نشان میها ن ارش

هاا  این پایاه آبی هم به دلیل شا  رشا آنها و هم به این خاطر هاه تاوده  

هستنا مضر استآ اماا  هاا تولیاهنناه سم شامل جمعیتی از فیتوپالنکتون

 در ساطح جهاانی   ، مشخص نبود هه آیا این مشکل وارعامطالعهربل از این 

است یا خیرآ همچنین می ان تااثیر و دخالات فعالیات    در حال وخیم شان 

بار روا ایان    -از جمله هشاورزا، توساعه شاهرا و تغییار ارلایم     -انسانی

ی بر مناب  آب آشاامیانی،  هاا جلبکی سمتجم  توده» مشکل نامعلوم بودآ

نویساناه  « ناذاردآ هشاورزا، پرورش ماهی، ت ریح و نردشگرا تااثیر مای  

دهاا هاه تنهاا در ایااال      مطالعا  نشان می»االی، آراا هو، توفیح دادآ 

 «شودآمیلیارد دالر در سال می 4هاا جلبکی بر روا آب شیرین سبب از دست رفتن متحاه، تجم  توده

ان محققا  میچاالد و پهلوان هو، ب شیرین انجام نگرفته استآآهاا جلبکی بر تاهنون هیچ مطالعه جهانی بلناماتی بر روا تجم  توده

هاه ساطح هاره زماین را      5لناست سنجمینزشناسی ایاال  متحاه توسط ماهواره اسا و مطالعه زمیننساله  30هاا از داده این مطالعه

 71هااا جلبکای تابساتانی را در    بلناما  تجم  تاوده  رونااست اده هردنا تا  متر پایش هرد 30با درت  2013و  1984هاا بین سال

داده یلیاارد نقطاه  م 72منظور آنها با همکارا موتور نونل ارث بیش از معلوم هنناآ باین هشور وار  در شش راره  33دریاچه ب رگ در 

هااا جلبکای تابساتانی در بایش از دو     ما دریافتیم هه حااهثر شا  تجم  تاوده »ح داد هه یمیچاالد توف را پردازش و تحلیل هردناآ

جم  تین باین معنی است هه یافت اما از نظر آمارا به طور چشمگیرا تنها در شش دریاچه هاهش  پیاا هردآ ا ها اف ایشسوم دریاچه

هااا  هاا جلبکی وارعا در حال نسترش و شایاتر شان استآ البته دالیل دیگرا هم وجود دارنا هه باعث شانا ما نسبت به دههتوده

 «باشیمآداشته  شکوفایی جلبکینذشته توجه بیشترا به 

اا در میاان  گاوا یکپارچاه  باون هیچ ال -رسیا دالیل این اف ایشجلبکی آشکار بود، اما به نظر می اف ایش شایا شکوفایی روناانرچه 

اا باه دریاچاه دیگار تغییار     ز دریاچاه ا -اناا هایی هه با در نظر نرفتن فاهتورهایی مثل است اده از هودها، بارش یا دما باتر شاهدریاچه

، تنهاا  سااله بهباود یافتناا    30هایی هه در هر نقطاه در دوره  این است هه در میان دریاچه یافته االی این مطالعه با این وجوددآ هرمی

هنا ین امر بیان مجلبکی ح ظ هنناآ ای شکوفاییآنهایی هه همترین نرمایش را تجربه هردنا توانستنا بهبودا و بهسازا را در شرایط 

دهاا هاه تشاخیص    ایان یافتاه نشاان مای    »میچااالد ن ات    هنااآ یابی دریاچه در برخی مناطق را تقریبا مختل میهه تغییر ارلیم، باز

هااا  شود بسایار بااهمیات اساتآ الزم اسات اساتراتژا     ها نسبت به تغییر ارلیم میتر شان برخی دریاچهفاهتورهایی هه سبب حساس

 طریاق تغییار ارلایم تحات تااثیر رارار       هه شرایط هیارولوژیکی محلای را از  هاییهایی هه روشمایریت آب را توسعه دهیم؛ استراتژا

 «دهنا بهتر منعکس هنناآمی
 

 ادامه خبر لینک خبر
 هی یت آب موفوع 

 https:// www.sciencedaily.com منب  
 14/10/2019 تاریخ خبر 

 بازگشت به فهرست
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 خارجیترین اخبار کوتاه مهم
Sinking groundwater levels threaten the vitality of riverine ecosystems 

Groundwater is the world's largest source of freshwater 

and it is of vital importance for food production. 

Increasing extraction of groundwater in recent decades 

has resulted in sinking water tables worldwide. A study 

by the Institute of Earth and Environmental Sciences at 

the University of Freiburg shows that almost 20 

percent of the catchments areas where groundwater is 

pumped suffer from a flow of streams and rivers that is 

too low to sustain their freshwater ecosystems. This 

number is expected to increase to 50 percent by 2050. 

"The effects can be seen already in the Midwest of the 

United States and in the Indus Valley project between Afghanistan and Pakistan". The results of her 

study have been published in the current edition of Nature. 

The work, is the first to simulate groundwater and rivers as interlinked systems on a global level and 

thus to show the effects of global groundwater extraction. The researchers used a global 

hydrological model to calculate the inflow of groundwater to the world's network of streams and 

rivers around the world. "If we continue to pump as much groundwater in the coming decades as we 

have done so far, a critical point will be reached also for regions in southern and central Europe -- 

such as Portugal, Spain and Italy -- as well as in North African countries,". 

 کندای را تهدید میهای رودخانههای زیرزمینی، حیات اکوسیستمافت سطح آب

ر زیرزمینای د  آب زیرزمینی ب رنترین منب  آب آشامیانی در جهان است و اهمیت حیاتی براا تولیا غاذا داردآ افا ایش اساتخرا  آب   

  زیست دانشاگاه فریباورگ  موسسه علوم زمین و محیطتوسط هه اا طالعهمهاا اخیر سبب افت سطح آب در هل جهان شاه استآ دهه

ها هه تاوان  شود از جریان بسیار هم رودخانههه آب زیرزمینی از آن برداشت می هاا آبری احوفهاز دراا  20دها هه تقریبا نشان می

ایان اثارا  را   »اباآ دراا اف ایش ی 50به  2050رود این عاد تا سال ناآ انتظار میبرم آب شیرین خود را ناارنا رنج میح ظ اهوسیست

اره اخیار  مطالعه در شام  این نتایج«آ توان دیاآاهستان میپبین افغانستان و  Indus Valleyهاا غرب میانه امریکا و در پروژه در ایالت

 چاپ شاه استآ نیچرمجله 

شاونا و ساپس   سازا مای هاا به هم پیوسته جهانی شبیهها به عنوان سیستمرام اول در این هار این است هه آب زیرزمینی و رودخانه

ب آشودآ محققین از یک مال جهانی هیارولوژیکی است اده هردنا تاا جریاان ورودا   ان داده میاثرا  برداشت جهانی آب زیرزمینی نش

اهنون از در اورتی هه ما به انااازه اا هاه تا   » محققان این پروژه معتقاناها را تخمین ب نناآ هاا جریان و رودخانهزیرزمینی به شبکه

 مثال پرتغاال،   -مره ا اروپاا  برداشت هنیم، نقطه بحرانی به مناطق جنوبی وهاا پیش رو آب زیرزمینی برداشت هردیم باز هم در دهه

 «نی  هشورهاا افریقاا شمالی خواها رسیاآ و -اسپانیا و ایتالیا

 

 

 

 

https://www.sciencedaily.com/releases/2019/10/191004105619.htm
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No soil left behind: How a cost-effective technology can enrich poor fields 

Many farmers across sub-Saharan Africa try to coax 

crops out of sandy soils that are not ideal for holding 

water and nutrients. Traditional approaches would 

have them apply more fertilizers and use  irrigation, 

but both require access to resources and 

infrastructure that many do not have. A relatively 

new technology modeled for eight African countries, 

and currently being tested in Zimbabwe, shows 

potential for improving harvests through increased 

water retention and accumulation of organic 

material. 

The technology consists of long strips of 

polyethylene membranes installed in a U-shape 

below and near the root zones of crops. Known as 

subsurface water retention technology (SWRT), 

these membranes have mostly been used in different soils in other regions of the world. Now for the 

first time, their impact was modeled for Africa. Projected results showed that the SWRT could 

increase maize yields in the eight African countries in the study by close to 50 percent and capture 

some 15 million tons of carbon in 20 years. 

"With this new technology, sandy soil has the potential to lead a new green revolution," 

 های فقیر را غنی سازدتواند زمینهیچ خاکی بر جا نماند: یک تکنولوژی مقرون به صرفه چگونه می

اا هه براا نگهاارا آب و ماواد مغاذا مطلاوب    از خاد ماسههه هننا افریقا تالش می جنوبیسراسر احراا بسیارا از هشاورزان در 

هاایی  هردنا، اما هر دو نیاز به مناب  و زیرسااخت هاا سنتی آنها از هود بیشتر و آبیارا است اده مینیست محصول تولیا هنناآ در روش

 یمبااوه ماورد  زجایا هه براا هشت هشور افریقایی مال شاا، و اخیارا در    دارنا هه در دسترس اهثر مردم نیستآ یک تکنولوژا نسبتا

 دهاآ  آزمایش ررار نرفت، وجود پتانسیل بهبود برداشت محصول از طریق نگهااشت بیشتر آب و تجم  مواد آلی را نشان می

 دیک منطقه ریشه زمین زراعی نصاب  ن وشکل در زیر  Uاتیلنی است هه به اور  این تکنولوژا شامل نوارهاا بلناا از غشاهاا پلی

هاا مت او  در منااطق  شونا، اغلب در خاد( شناخته میSWRTآب زیرسطحی ) شوناآ این غشاها، هه با نام تکنولوژا نگهااشتمی

 عملکارد اناا  تومای  SWRTاناآ حاال براا اولین بار، اثر آنها براا افریقا مال شاآ  نتایج تحقیق نشان داد هاه  دیگر جهان است اده شاه

ساال   20ر دمیلیاون تان هاربن را     15دراا اف ایش داده و حاود  50مطالعه رریب به  موردذر  را در هشت هشور افریقایی محصول 

 جذب هناآ

 «ب سب  جایا را داردآاا پتانسیل ایجاد یک انقالکنولوژا جایا، خاد ماسهتنیرا از این با بهره»

 

 

 به فهرست بازگشت

 

 

 

https://www.sciencedaily.com/releases/2019/10/191009131746.htm
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  مدیریت پایدار زباله از طریق رویکرد پسماند صفر :شیمطلب آموز
نی باه دلیال   جهاا مقااار فاایعا     آهاا زیست محیطی جهان در ررن بیست و یکام اسات  ترین برنامهیکی از مهممایریت پایاار زباله، 

توساط   له شهرامیلیارد تن زبا 4/1اعالم هرد هه  2012بانک جهانی در سال  آاف ایش جمعیت و سطح مصرف مناب  اف ایش یافته است

ش تولیاا   ایافا  آمیلیارد تان خواهاا رسایا    2/2به  2025هه این مقاار تا سال  دهانشان میورد و برآ جمعیت شهرا تولیا شاه است

تار  اا زناانی ن دیاک  ههاا دفن زباله به محلهمحل دهاآ با اف ایش شهرنشینی،میهاا دفن زباله را اف ایش پسمانا جاما نیاز به محل

هاا حااهی از آن   ارتصادا پایین ررار دارنااآ یافتاه  -سبی در مناطقی با وفعیت اجتماعیهاا دفن زباله به طور نامتناشوناآ این محلمی

قاومات  آمااه و معماوال م  باسات  ینیرنا زیرا مجوزهاا باه راحتا   هاف ررار می هاا زباله مورداست هه این مناطق اغلب به عنوان محل

درااا از   5د هااا تولیااا، حااو   ، زباله(IPCC)المللی تغییرا  آب و هوایی طبق ن ارش شوراا بین مردمی همترا نی  وجود داردآ

 دهاآاا را به خود اختصاص میاا نلخانهانتشار جهانی نازه

  1المللی پسماند صفربینتعریف براساس تعریف اتحادیه 

ا آنها، بااون آتاش  بنامحصوال  و بسته اد واست اده مجاد و بازیابی همه موح اظت از همه مناب  به وسیله تولیا و مصرف مسئوالنه، 

در ساال   کردیرو نیا هناآزیست یا سالمت انسان را تهایا میو یا هوا و هر روش دیگرا هه محیطزدن آنها و باون تخلیه به زمین، آب 

باراا   و اسات  به سمت عمل حرهت هارده  ااز تئوراین رویکرد  2003سال  ازآ ایبه او  خود رس 2002شکل نرفت و در سال  1998

 ازیا درااا باه امت   80خود تا  اهام هردن زبالهبا ه توانست 2010سال  در، ا آمریکا با اجراا این رویکرداولین بار شهر سان رانسیسکو

 شودآ اهینام یشمال اکایشهر آمر نیو سب تر اهیشهر سب  رس شاخص نهیباال در زم

 از رویکرد پسماند صفر: هدف

فن هاا ده محلاا بیا هیچ پسماناا نشود و هیچ زبالهتغییر نسترده در روش جارا شان مواد از طریق جامعه طورا هه منجر به تول

 هاا زباله سوز و یا اریانوس ریخته نشودآزباله، دستگاه

طریاق بازیافات و   --از  البته پسمانا ا ر تنها از باین باردن زبالاه    شوناآها بازیافت میدراا از پالستیک 9حال حافر در دنیا تنها در 

 هاا تولیا و مصرف براا هاهش پسمانا نی  تمره  داردآنیرد بلکه بر بازسازا سیستماست اده مجاد را در بر نمی

 نیرناآهه مناب  در طبیعت مورد است اده مجاد ررار می ی استفراینا آن  شبیه روش

 ها و نی  هاهش نیاز براا مواد خامهاهش ه ینه م ایاا آن 

 های استفاده از منابع:مدل

 (Cradle-to-cradleنهواره ) نهواره تاو  (cradle-to-graveنهواره تا نور )

 وا محصاول شااه   موادیکه با استخرا  مناب  خام شروع و سپس منجر به تولینهواره تا نور   عبارتی براا توایر یک مال خطی براا 

  در نهایت روانه محل هاا دفن زباله شاه و پایان می پذیرناآ

 

                                                   
1 Zero waste 
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د باه یاک   نهواره تا نهواره  ااطالحی است هه یک مال چرخه اا به اور  حلقه ا بسته است براا موادا  هاه در پایاان عمار خاو    

 شاه و در نهایت پسماناا وجود نخواها داشتآمحصول دیگر بازیافت 

 
ه و وجود نااشات  مال نهواره تا نهواره ابتاا از طبیعت نرفته شاه و سپس از تئورا تا عمل رشا هرده استآ در طبیعت هیچ پسماناا

ر دساته باه ناردش    بهاا حلقاه  اره، در چرخهباشاآ مواد نهواره تا نهودیگرا در اهوسیستم میهر پسمانا ارنانیسم، ماده اولیه چرخه 

 سیستم خطی باه  یکمایریت پسمانا از  ،راه رسیان به پسمانا ا ر هنناآطبیعت یا انعت فراهم می رااآینا، هه مواد مغذا را بمی

  استآاا سیستم چرخه یک

ه باشانا  م زیادا داشات باشنا و دوا یا به ابتااا چرخه در داخل محیط برنردد و یا انقار هاراپسماناها  اا به این معنا ههسیستم چرخه

 هه در چرخه باری بمانناآ

اد بازیاافتی،  تر از آن، هااهش مصارف ماواد، اسات اده از ماو     شود، بلکه مهمپسمانا ا ر نه تنها باعث ترویج است اده مجاد و بازیافت می

   دهاآرا نی  روا  میازا در پایان عمر س، و سهولت تج یهتر محصول، رابلیت بازسازافررتر، عمر طوالنیاست اده از مواد بی

ها و تولیا مشاغل بیشتر در مایریت و هنترل مواد زائا در برنشت به چرخاه اانعتی،   زیست، هاهش ه ینهپسمانا ا ر با ح ظ محیط

 هناآپایاارا پشتیبانی میمباحث به شا  از 

 پسماند صفر مزایای رویکرد

 اآها را هاهش دهتوانا ه ینهاز آنجا هه زباله نشانه ناهارآماا است، هاهش فایعا  می  هاه ینه در جوییارفه

اد از ماو  سات اده هنا چارا هاه ا  را بهبود و تسری  میفرآیناهاا تولیا  اینست هه یک استراتژا پسمانا ا ر  پیشرفت و توسعه سریعتر

 باشاآآن مواد میتر از تولیا اولیه تر و راحتانا سری خامی هه ربال تولیا شاه

 اجتمااعی  فااه ر و زیسات محیطای   ح اظات  ارتصادا، رفاه شامل پایاارا ربول مورد هاف سه هر از ا ر پسمانا  پایاارا از پشتیبانی

 آهنامی پشتیبانی

 تشخیص بازیافت از پسمانا ا ر مهم استآ

آ هااف  باشاا تنها یکی از ارهان این رویکرد میسمانا ا ر، بازیافت است در حالی هه بازیافت پهننا هه ج ء هلیاا براا برخی ادعا می

 باشاآ  یا زباله میاالی این رویکرد، اجتناب از تول

کای باه   مانا الکترونیجهان به عناوان پسا  ها هامپیوتر در سراسر نپیوتر است هه در آن ساالنه میلیویک نمونه از این مسئله، انعت هام

شونا، مقاار همی از آنها )فوالد، مس رتی وارد جریان بازیافت میاین هامپیوترها و (آ2007میلیون هامپیوتر در سال  160رونا )هار می

 در نهایات وارد و  وارد شااه درا  باه هشاورهاا جهاان ساوم     ها از طریق ااو شیشه( به عنوان مواد خام استخرا  می شود و اغلب آن

-تعمیار مای   مجاد طوالنی ما ، در وار  هامپیوترها رای راه انااخته هه براا است اده شوناآ از این رو پسمانا ا ر انعتها میدانزباله

 هایی  ها و هن رانسها سازمانهناآ آنی مبارزه میلکترونیکشود و با دورانااختن وسایل اهناآ این انعت، نوسازا هامپیوتر نامیاه می
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   اناآهاا هردههاا غیرانت اعی اها و سازمانهامپیوترهاا خود را به ماارس، هلینیک اخیرهاا سالدر دارنا و 

سازا وری ا پسمانا ا ر خواستار آن است هه اج ا براا است اده مجاد موثر با طول عمرهاا طوالنی طراحی شونا هه منجر به نبرنامه

 شودآو تعمیر بیشتر می

 برای رسیدن به پسماند صفر از کجا شروع کنیم؟

بلکه یک سابک  « نه به پالستیک نیست»پسمانا ا ر به معناا 

سابک زناانی انساان را    نرایی است، ایان  مصرفزنانی و عام 

ا سطل زباله را خاالی هنایم و   براا شروع بای آهناغیروابسته می

و هااا چیاپس   پاهت آآنها نگاه هنیم و خوب بههرده بناا دسته

هاا  خاناه  بل بازیافت است هاه مصارف زیاادا در   رارغیامثال آن 

هارهاایی  ه دهنا هه بایا چا ها خودشان به ما ایاه میدارد، زباله

اارفه ارتصاادا    شاان هاا باه خااطر انااازه    برخی از زباله آهنیم

آن هوتااه   انر هاغذ را ری  ریا  هنیاا الیااف    ا، مثالنبازیافت ناار

ایام در  بناا محصاوالتی هاه خریااه   هاغذ براا بستهو یا به عنوان مثال انر مقاار زیادا هیسه پالستیکی و یا  شودشاه و بازیافت نمی

 توان از این پس با خود ظرف و یا هیسه براا خریا ببریمآسطل زباله ما وجود دارد، می
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 بازگشت به فهرست
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