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 روز جهانی تاالبها 

 

  گذاری شدد ه ها نامماه، روز جهانی تاالببهمن  13دوم فوریه برابر با  

بدا    19۷1اسدددتر در ن ین روزی در سدددا     13۴9میالدی، برابر 

ای جهانی برای حفاظت  خورشدی ی و در شدهر رامسدر ایرام، مداه ه

»  وانسدیوم رامسدرم مودهور شد ر ها به تصدوی  رسدی   ه به  از تاالب

المللی مرتبط با حفظ و ترین   وانسدیوم بیناین   وانسدیوم د یمی

 ودور ضودو این ایمام   169  .باشد طبیدی میاسدتفاده اای ار از م اب 

بدا م مو   تداالب مه  بین  22۴1بداشددد د   ده م موضدا   می المللی 

 . ان میلیوم هکتار را تحت حفاظت درار داده 2ر215مساحت  

میالدی جزو  وددورهای اموددان     ه ایمام   19۷5ایرام از سددا   

م طقده بدا م مو  مسددداحدت    2۴از این زمدام تدا   وم    وبداشددد   می

  .هکتار را تحت حفاظت درار داده است  1۴86۴38
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 ادامه سرمقاله: 
انباشته میها  تاالب از سیالب  یا  اشبا  ش ه  با آب  یا فصلی  اراضی هست    ه به طور دائ   از  های داخلی شامل شون ر تاالبم اطقی 

های جزر و م ی های آب شور، م خلتاالبهای ساحلی شامل باتالق رها هست  ها و دشتها، رودخانهها، حفرهها، دریانهها، حوضچهباتالق

های نمکی و های مرجانی استر استخرهای ماهی، شالیزارهای برنج و دریانههای آب گرم و حتی صخرهمانگروها، نومهها،  رودخانه

 .س های ساخته ش ه توسط انسام ه  تاالب هست  

وانسیوم رامسر تاالب( در    25هزار هکتار آم )مداد    ۴۰۰میلیوم هکتار تاالب داری   ه از این میزام یک میلیوم و   3ح ود  ایرام رد

 .نو  آم در ایرام ش اسایی ش ه است ۴1نو  تاالبی  ه در دنیا وجود دارد،  ۴2ثبت ش ه استر همچ ین از 

تاالبخانهرود و  تدیینها  نقش  حیات ای      هها  بقای  ادامه  در 

ر ه ف از برگزاری دارن   های گیاهی در سراسر جهاموحش و گونه

تاالب جهانی  هر  روز  با  ها  ه  برابر  فوریه  دوم  در    13سا   بهمن 

جل  توجه افکار ضمومی به اهمیت   شود،سرتاسر جهام برگزار می

های اجتماضی ها و ارتباط ت گات گ آم با حیات و فدالیتنقش تاالب

-بر این اساس هر سا   ارگزارام و سازمام  .و ادتصادی انسام است

طوح اجتماضی با  ها و شهرون ام در تمام سای غیردولتی و گروه ه

انتوار    ها، راهپیمایی   ها،برگزاری   فرانس و  فره گی  مسابقات 

 وش   از این روز برای ای اد  های آگاهی بخش میمطال  و ضکس 

آگاهی ضمومی درباره ارزش و  ار رد تاالب ها و فوای  آم در ادامه  

 .    ها استفاده میحیات انسام

ناگسست ی:  " شدار  2۰21ها در سا   برای روز جهانی تاالب ایون  

 .انتخاب ش ه است "یآب، تاالب و زن گ 

 

 

 

 

 

 

 

 بازگشت به فهرست 
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آبی نداریم طرف برای بررسی عملکرد طرح سازگاری با کمیک نهاد بی   

در نوست ارزیابی طرح سازگاری با   آبی در  وور،مسئو  طرح سازگاری با   

به صورت م ازی برگزار ش ، اظهار  رد: از   ه  رضوی  آبی در استام خراسام  

   ، مح ود  ها دنبا  میاه اف  النی  ه برنامه سازگاری با    آبی در استام

ریزی ابالغ ش ه توسط وزارت نیرو و  ردم مصارف آب در ح  آب دابل برنامه

هاست  بخوی آباشت از م اب  زیرزمی ی برای احیا و تداد همچ ین  اهش برد

 .ت ه این موضو  ه  ناظر بر آب زیرزمی ی و ه  ناظر بر آب سطحی اس

آبیاری ما بحث سیست    واورزی،  بخش  در ض وام  رد:  ،ب فوه زهرایی های 

از م اری بسته و بهسازی سیست   انتقا  آب  انتقا  آب و توسده نوین،  های 

  با   خام  آب   آب،جایگزی ی  بازنرخانی  سبز،   فوای   وت ای را داری ر همچ ین در بخش ص دت و مد م بحث تغییر الگویه وت گلخان

 رشود  آبی مطرح می   با سازگاری طرح در  ه است هایی برنامه جمله از اساب،

هایی  ه ما  ها اشاره  رده و افزود: نالشضملکرد سازمامهای موجود در بحث ارزیابی دانویار دانوگاه تهرام در ادامه این وبی ار به نالش

استر از جمله ض م   "های ف ینالش"و  "های سازمانینالش"در بحث ارزیابی ضملکرد طرح سازگاری با    آبی داری ، دو نو  است  ه 

به م ظور گرفتن گزارش ضملکردهای سازمامر ما به  رات از شر تهماه گی بین بخش ای  ه به ض وام ای آب م طقه ههای مختلف 

ها هماه گی الزم را برای گزارش ضملکردشام ن ارن  و  گوی   سایر دستگاهش وی   ه می    ، میهای استانی ضمل میدبیرخانه  ارگروه

 ر سازو ار م س می برای تباد  اطالضات وجود ن ارد

شود با اطالضات م  رج در برنامه هیچ تر اطالضاتی  ه دریافت میهای مختلف اسوی در ادامه گفت: موکل دیگر، ناسازگاری اض اد بخش

شود اضتماد اذیری به های مختلف نیز وجود دارد و این مسئله باضث میس خیتی ن ارن راین ناسازگاری اض اد حتی در واح های سازمام

الضاتی فرابخوی برای  مک به ارزیابی ضملکردها های اطهای مختلف  اهش ای ا    ر موکل دیگری  ه وجود دارد بحث نبود بانکدستگاه

 .های مختلف وجود دارن  و این مسئله به ت هایی دابل ت می  نیستها به صورت ارا   ه بین واح های بخشاستر بانک

با    و نالشمسئو  طرح سازگاری  به دیگر موکالت  اسآبی  این  ض وام  رد: موکل دیگر  و  اشاره  ضملکردها  موجود در  ت  ه های 

های استانی، به ابزارها و سازو ارهای سازمانی و حقودی م هز نیست   و این ای به ض وام دبیرهای این  ارگروههای آب م طقهشر ت

طرف برای بررسی ضملکرد ن اری  اما خوشبختانه ها، ما یک نهاد بی   ر در ا ثر استامدار میها را خ شه موضو  س  ش ضملکرد برنامه

 ای    ه   مک   و   مثبت  حر ت  بسیار   ردن    فوا  این  در   مختلف  نهادهای  و   موه    فردوسی   دانوگاه    ه م رضوی نقش آفری یدر خراسا

رغ  تمام ساز و  ارهای خوبی  ه در استام ان یوی ه ش ه، ه وز ه  دان    ه ضلیمی  من  از  بهتر  رضوی  خراسام  مسئوالم  خود   ولی  است

های اطالضاتی  حاشیه در مورد ضملکردهای استام در طرح سازگاری با    آبی در  وور وجود داردر این نوام ده  ه ضرورت ای اد بانک

 .ته باش  ست  ه همگی به نتی ه ارزیابی آم اضتماد داشطرفیو نهادهای بی

 ادامه خبر  لی ک خبر 
 م یریت م اب  آب موضو   

 خبرگزاری دانو ویام ایرام )ایس ا( م ب  

 3۰/11/1399 تاریخ خبر 

 بازگشت به فهرست 
 

 

https://www.isna.ir/news/99113022479/%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D9%81-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D9%85-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85
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های خوزستان گردوغبار ناشی از سد ایلیسو ترکیه پشت دروازه   

در حالی  ه ت ها دو سا  از آبگیری س  ایلیسو واد  بر  

گذرد اما خبرها حا ی  روی رودخانه دجله در تر یه می

های  سا  دیگر رخ اد طوفام ۴از آم است  ه  متر از 

گردوغبار با م وان ج ی  ناشی از ساخت این س ، افزوم  

بر گردوغبارهای د ی  وارد ایرام خواه  ش  و نواحی 

ج وبی و ج وب غربی  وور خصوصاٌ خوزستام را تحت 

 .ده تاثیر درار می

ضلی درویوی بلورانی ضوو هیات ضلمی گروه س  ش  

دانوک ه جغرافیا دانوگاه تهرام و مواور    GISاز دور و  

UNCCD  های گردوغبار با اشاره به در زمی ه طوفام

-های گردوغبار گفت: بررسیگیری طوفامفرآی   شکل

ده  از دهه هفتاد میالدی  ه س سازی در  ها نوام می

های های سارسار، حبانیه، رزازه، ن ف و حمار و تاالب وورهای ضراق، تر یه و سوریه شرو  ش ، سب   اهش آب ورودی به دریانه

های نامبرده را به دنبا  داشته استر بستر خوک ها و تاالبخوک ش م ت ری ی دریانه  ، ر زی، هویزه و حمار گردی ر استمرار این رون م

  رون رهای گردوغبار به شمار میدریانه ها و تاالب ها به دلیل وجود رسوبات ریزدانه به ض وام یکی از م اب  اصلی طوفام

رویه، رش  ش ی  جمدیت و به  های بیهای دجله و فرات را برشمرد و گفت: افزوم بر س سازیآب رودخانه  وی در ادامه دالیل  اهش

دنبا  آم افزایش نیاز به آب برای مصارف  واورزی و آشامی م سب  بحرام ج ی    آبی ش ه استر دو دوره خوکسالی ش ی  در فاصله  

تو ی  بحرام آب در م طقه ش ه استر بطور لی م مو  این ضوامل سب    موج   2۰12تا    2۰۰8و    2۰۰۴تا    2۰۰۰های  زمانی سا 

 ان ر ها استام خوزستام را تحت تاثیر درار دادهها ش   ه در نهایت بیوتر این طوفامها و تاالب های گردوغبار در دریانهگیری طوفامشکل

روی اد طوفام  9۰۴ای ، ح ود ای در دو دهه اخیر ان ام دادهماهوارههایی  ه با استفاده از تصاویر درویوی خاطر نوام  رد: طبق بررسی

ها و  درص  از این روی ادها مربوط به بستر خوک ش ه دریانه  61های دجله و فرات ش اسایی ش ر ح ود  گردوغبار در حوضه رودخانه

ها ها در تولی  گردوغبار استر این طوفامتاالب  ها وش م دریانهده  ه نقش بسیار مه  و  لی ی خوکها هست  ر این امر نوامتاالب

ده  ر های خوزستام، ایالم و لرستام را تحت تاثیر درار میهایی از استامهای زاگرس ضبور      و غالبا بخشتوان   از  وهمدموال نمی

حتی تا تهرام   2۰۰9وریه در تیرماه سا   های گردوغبار ضراق و سهای بسیار ش ی  برخاسته از  انومالبته الزم به ذ ر است  ه طوفام

است  2۰۰۰و  2۰۰9، 2۰۰8ای ، بیوترین روی ادهای گردوغبار به ترتی  مربوط به سا  های هایی  ه ان ام دادهه  رسی ر طبق بررسی

 باش ر دست حوضه میهای واد  در اائینها و تاالب ه مقارم با ح ادل مساحت دریانه

سازی بالغ بر وغبار ناشی از آبگیری س  ایلیسو گفت: س  ایلیسو واد  در ج وب شردی تر یه با ح   ذخیرهدرویوی درباره میزام گرد

برابر س   رخه در استام خوزستام(، اس از آبگیری سب   اهش بیش از ایش آب ورودی رودخانه دجله   3میلیارد مترمکد  )ح ود    1۰

ها و خوک ش م دریانه ها گرددرها و تاالب وان  سب  خوک ش م م  د دریانهتدست ش ه است؛  ه ب وم شک در آی  ه میبه اائین

ها های گردوغبار غالبا دو سا  اس از خوک ش م دریانهافت ر از طرفی طوفامسا  بد  از آبگیری س ها اتفاق می  5تا    3ها مدموال  تاالب

سا     8تا    5س ها تا تولی  گردوغبار در این حوضه، تقریبا یک بازه زمانی  ها آغاز خواه   ش ر در نتی ه از زمام شرو  آبگیری  و تاالب

 بردر زمام می
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  2۰25شود از سا   بی ی میایلیسو آبگیری ش ه است، لذا ایش  2۰18وی در اظهارات اایانی خود گفت: با توجه به ای که در اوایل سا   

و  هورالهویزه  در  ج ی ی  گردوغبار  م اب  

هایی  بستر خوکی ه دسمتهورالدظی  و نیز  

های متصل به این  ها و آبراههاز دجله و  انا 

زمین از  بسیاری  نیز  و  های  رودخانه 

هست    وابسته  دجله  آب  به   واورزی  ه 

وزش بشکل   جهت  به  توجه  با  گیرد  ه 

غربی، طوفام های گردوغبار ج وب بادهای 

دربر   را  خوزستام  ازجمله  و  ایرام  غرب 

  . خواه   گرفت

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ادامه خبر  لی ک خبر 

 گرد و غبار موضو   

 زیست آنالبن م ب  

 ۰۷/11/1399 تاریخ خبر 

 بازگشت به فهرست 
 

 

 

https://www.zistonline.com/news/83696/%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%88-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/do
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ها با آب و هوا ها و ارتباط آنتاالب  

  مک  خودمام و  توان   به ما در ن ات آب و هواگیرن ر با این حا  آنها میها آنطور  ه بای  مورد توجه درار نمیها و تاالبها، بر هباتالق

های جانوری در آنها زن گی یا تولی   درص  از همه گونه  ۴۰ده  ، اما  سطح زمین را اوشش میدرص  از    ۴ها  متر از  اگرنه تاالب  ر    

 سودام   ج وب  در  سود  سیالبی  دشت  برزیل،  غرب  در 1ا ت ا  یک سوم  ل مواد آلی سیاره ما در م اطقی مان   تاالب ضظی       ر مثل می

 شودر ر غرب سیبری ذخیره مید 2واس وگام  مرداب یا

ها با آب و غذا،  ره زمین را تصفیه، ذخیره و تأمین  تاالب

     و بیش از یک میلیارد نفر در سراسر جهام برای می

تاالب ها در ت ظی     تأمین مداش به آنها وابسته هست  ر

نیز نقش اساسی دارن ر در  ل    آب و هوای این سیاره 

از  ل زیست توده  ل  تاالبجهام،   بیوتر  برابر  ها دو 

     ر های جهام  ربن ذخیره می ج گل

آباح اث   از  استفاده  افزایش س ها،  زیرزمی ی،  های 

سا    از  و  واورزی  ص دتی  تولی ات  و  آب  آلودگی 

ها، در جایگاه او  درار درص  نابودی تاالب   6۰های جهام را از بین برده استر آمریکای التین با  درص  از  ل تاالب  35تا  وم    19۷۰

با افزایش دما و خوک ش م   ها از بین رفته استردرص   ل تاالب  ۴۰وورهای آسیایی ح ود یک سوم و در آفریقا بیش از  داردر در  

 ای به م اب  انتوار آنها تب یل شون ر توان   از م ب  ذخیره گسترده گازهای گلخانهها، آنها میتاالب

زارها و  های حرا و شورههایی مان   ج گلشودر تاالبطوفام و سیل میتغییرات آب و هوایی باضث تو ی  بالیای زیست محیطی مان    

ها، زارها و باتالقمحققام دانوگاه  الیفرنیا محاسبه  ردن   ه شوره  توان   به مقابله با این مسئله  مک     رهای نزدیک ساحل میمرداب

در بدوی   میلیوم دالر  اهش دادن ر  625را در م مو     2۰12ا   ها در طوفام س  ی در سواحل شردی آمریکا در سخسارت وارده به خانه

 شون ر ها باضث  اهش نیروی امواج میدرص   اهش ای ا  ردر نرا  ه تاالب ۷۰از نقاط، خسارت تا 

 های از دست رفته را بازیابی  رد؟ توام تاالبآیا می 

  تاالب   یک  از  هاییدسمت  و  زارشوره هکتار  6۰۰سا ، ح ود    1۰تقریبا   ش ه طوالنی و ارهزی ه استر اس از  های تخری رون  بازیابی تاالب

 ر ش  بازسازی 2۰18  سا  در انگلیس  شرق  در طبیدی

ده ر فقط گذشته از تأمین یک زیستگاه طبیدی برای گیاهام و حیوانات بی شمار، تاالب فوار وارد بر س های حفاظتی را نیز  اهش می

 ر شودها، یک میلیارد اون  تخمین زده میتاالبارزش حفاظت از سواحل توسط این 

 

 ادامه خبر  لی ک خبر 

 ها تاالب موضو   

 دویچه وله م ب  

 15/11/1399 تاریخ خبر 

 بازگشت به فهرست 

 
1 Pantanal 

2 Wasjugan  

https://www.dw.com/en/climate-change-peat-soil-forests-biodiversity-protected-nature-co2-emissions/a-56408677
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 آبه هیرمند به ثمر نشست ساله برای دریافت حق  48های پیگیری 

اسف      22ای  ه در  حقابه ایرام از هیرم   به دادخواست حقودی ایرام از آب رود هیرم   در افغانستام و سیستام اشاره داردر مداه ه

وزیر ودت افغانستام در  ابل به اموا رسی  و بر اساس آم ودت ایرام و موسی شفیق، نخستوزیر  میام امیرضباس هوی ا، نخست   1351

 میلیوم مترمکد  در سا ( سه  ایرام از آب س    کی این رودخانه باش ر  85۰مترمکد  آب )مداد    26مقرر ش  در هر ثانیه 

دهه   اواخر  از  هیرم  ،  حقآبه  درارداد  اندقاد  وجود  با 

هش بارش ساالنه و گسترش   ا   با   زمامه   و   13۷۰

خوکسالی بر سیستام، میزام ورودی آب رود هیرم   

 به دریانه هاموم مرتبا   اهش یافتر

و   نهرها  حفر  افغانستام،  در  د رتم    دولت  نبود 

و  نص   رودخانه،  آب  انتقا   برای  متد د  رودهای 

برای  به هیرم    رود  مسیر  در  امپ  انوا    ارگیری 

ر افغانستام در نهایت خوک ش م تاالب  واورزی د

المللی جهام را در  هاموم به ض وام هفتمین تاالب بین

داشتر و    ای  زن گی  م ب   دط   موج   موضو   این 

امرار مداش ح ود نی  میلیوم نفر از مردم سا ن در  

مهاجر   و  بومی  ارن گام  نومگیر  سیستام،  اهش 

دم  سیستام و سایر وحوش طبیدی، رو به انقراض نها

 ر ش  م طقه این در  گاو سیستانی، ت گ ستی و مهاجرت گسترده سیستانیام به م اطق شمالی ایرام و زوا  روزافزوم ص ای  دستی

های ان ام ش ه، اساس امه ایگیری حق آبه آبه ایرام از افغانستام باالخره با ایگیریسا  از اموای درارداد حق  ۴8حا  اس از گذشته  

 شودر برداری از حوضه آبریز این رودخانه برای جانمایی سه نقطه آبگیری آغاز میهفت ب   ت وین ش  و  ار نقوه رودخانه هیرم   در  

تی  متوکل از مسووالم وزارت نیرو، وزارت امور خارجه،    دوروز با حوور    دوای به م ت  های فوردهبه م ظور ت وین این اساس امه، نوست 

 شام، در زابل برگزار ش ر ام و مسووالم حوضه مرزبانی این استام با همتایام افغانستانیفرمان ارام شما  سیستام و بلونست

متده     هر دو طرفای ت ظی  ش ه تا  ها اساس امههای مرزی و م اب  آب موترک وزارت نیرو در این نوست به گفته م یر ل دفتر رودخانه

آبه رودخانه مرزی هیرم    ه در زابل برگزار ش ، اظهار داشت: در زاده در نوست بررسی حقضیسی بزرگ  به اجرای موارد مذ ور شون ر 

روز در حوضه آبریز هیرم  ، حفظ ام یت مه  سام   وی ج ی  و بهاین اساس امه  ه در هفت ب   ت ظی  ش ه بر مواردی از جمله نقوه 

و همیننقوه  رودخانه مرزی  برداری  آب  تامین  استر  دوطور  تا ی  ش ه  از سه  وی    وور  مه  سام   1۴ش به  خاطرنوام  رد:  بهمن 

 برداری را آغاز خواه    ردر  وور در دو سوی مرز مستقر و ضملیات نقوه  2 وی نقوه 

 ادامه خبر  لی ک خبر 
 فرامرزی  رودخانه موضو   

 نا(ر)ای جمهوری اسالمیخبرگزاری  م ب  

 1۴/11/1399 تاریخ خبر 

 بازگشت به فهرست 

 

https://www.irna.ir/news/84183681/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%DA%86%D8%B1%D8%AE-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%86%D8%B1%D8%AE%D8%AF
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یترین اخبار کوتاه داخل مهم  

 (1399بهمن  1)  بینی سیالبپیشاضافه شدن بخش جدید به سامانه پایش و  

با اضافه ش م بخش    .بی ی سیالب موسسه تحقیقات آب اضافه ش بی ی هی رولوژیکی به سامانه اایش و ایشخش ارائه اطالضات ایشب

ایشارائه اطالضات ایش اایش و  ایشبی ی هی رولوژیکی در سامانه  امکام دریافت اطالضات  بی ی  بی ی سیالب موسسه تحقیقات آب، 

امکانات مورد اشاره  ه در اولین گام   .های  وور برای افق زمانی نهار روزه فراه  ش های سیالب در نقاط ه ف شبکه رودخانه جریام

های جوی در یک بی ی بارش و سایر مولفه برای حوضه آبریز رودخانه  رخه به سامانه مذ ور اضافه ش ه، بر مب ای بکارگیری نتایج ایش

 .رواناب ایورفته توسده داده ش ه است-سازی بارشسیست  م  

 (1399بهمن  4)  تر از مازوت کشورهای پیشرفته استمازوت ایران چند برابر آلوده

زوییلی  ه در تهرام برای حمل و نقل توزی  گا  ۴م یرضامل شر ت   تر   یفیت هوای تهرام با اشاره به ای که بر اساس استان ارد یورو  

است،    ۷۰۰۰ppmتا    3شود، محتوای گوگرد آم بین  است اما گازوییلی  ه در ص ای  توزی  می   5۰ppm   شود محتوای گوگرد آممی

نیز   ایرام  تولی ی در  ایورفته و در   ppm هزار  35گفت: مازوت  ها مصرف   وتیگوگرد دارد، در صورتیکه مازوتی  ه در  وورهای 

شود از مازوتی  ه در  وورهای طور دط  گازوییلی  ه در  وور ما استفاده میشهی زاده با بیام ای که به  .گوگرد دارد ppm 5۰۰شود،  می

ابراز خرس  ی   ی   ه در ص ای  به جای مازوت گازوییل گیرد آلودهایورفته مورد استفاده درار می تر است، تصریح  رد: اس نبای  

 .ها خطرناک استشود نرا  ه هر دو آالی  گی زیادی دارن  و مصرف آماستفاده می

 (1399بهمن   8)  بهمن ماه 4آخرین وضعیت سدهای بزرگ کشور تا  

  5۰۰میلیارد و    5۰م مو  ظرفیت مخازم س ها    99-۰۰  ماه در سا  آبیبهمن  ۴های مخزنی  وور تا  برداری از س بر اساس آمار بهره

ها، ح   ورودی آب از بر این اساس، به تب  رون  طبیدی بارش  .درص  ارش گی مخازم است  53ده  ه  میلیوم مترمکد  بوده  ه نوام

 11موابه سا  آبی دبل از آم )میلیوم مترمکد  بوده  ه نسبت به م ت    61۰میلیارد و    1۰تا  وم برابر با    99-۰۰ابت ای سا  آبی  

این گزارش حا ی است، آخرین   .درص ی ورودی آب به مخازم س های  وور است   1۰میلیوم مترمکد (، بیانگر  اهش    ۷8۰میلیارد و  

میلیوم   63۰میلیارد و    26آبی جاری میزام ذخایر آب در مخزم س ها به    بهمن سا   ۴ده   ه تا  وضدیت س های  وور نوام می

 .نوانگر یک درص   اهش است 98-99د  رسی ه  ه در مقایسه با سا  آبی مترمک

 (1399بهمن   14)  برداری از رودخانه هیرمند مرزی برای تحویل حقابه ایران آغاز شدنقشه

نقوههای مرزی و م اب  آب موترک وزارت  م یر ل دفتر رودخانه آغاز  ار  از    اری   گروه   توسط برداری رودخانه هیرم   مرزینیرو 

ی  نهای  بردارینقوه  ضملیات  آی  ه  ماه  یک  تا  است  امی :  گفت  و  داد  خبر  رودخانه  این  از  ایرام  حقابه  تحویل  م ظور  به   وور  دو  موترک

نفره افغانستانی در ایرام اظهار داشت: این هیئت به م ت یک ماه در زابل   2۰با اشاره به حوور هیئت بیش از    "زادهضیسی بزرگ" شودر

وی درباره   .شون های ف ی دو  وور با حمایت مرزبانام ایرانی و افغانستانی وارد ضرصه  ار میمستقر خواه   بود و در این م ت ا یپ

افغانستانی در سیستام و بلونستام در خصوص رودخانه هیرم   مرزی اظهار داشت: در این   های ایرانی ونتایج نوست موترک طرف

ها و مسئوالم استانی از ایرام و همتایام  های نیرو،  وور، امور خارجه، دفا  و فرمان هی مرزبانی و دستگاهنوست فرابخوی، وزارتخانه 

 .افغانستانی آنها حوور داشت  

 (1399بهمن    16) ساختار بخش آب وارد مدار جدید شد

 های آبریز مداوم وزیر نیرو در امور آب و آبفا و م یرضامل شر ت م یریت م اب  آب ایرام با اشاره به انتوار فراخوام انتخاب روسای حوضه 

 

https://energytoday.ir/%d8%a7%d8%b6%d8%a7%d9%81%d9%87-%d8%b4%d8%af%d9%86-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%a8%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%88-%d9%be%db%8c%d8%b4/
https://www.isna.ir/news/99110402153/%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%88%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%88%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.isna.ir/news/99110402153/%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%88%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%88%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.isna.ir/news/99110402153/%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%88%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%88%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://news.moe.gov.ir/News-List/60363
http://news.moe.gov.ir/News-List/60601
http://news.moe.gov.ir/News-List/60601
http://news.moe.gov.ir/News-List/60601
http://news.moe.gov.ir/News-List/60654
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های آبریز نیز در همین تغییر ساختار بخش آب وارد م ار ج ی ی ش ه و انتوار فراخوام انتخاب روسای حوضه   اوایل بهمن ماهگفت: از  

حوضه آبریز توکیل ش ه و    9راستا صورت گرفته استر وی افزود: بر اساس ساختار ج ی ، شر ت م یریت م اب  آب از دو مداونت و  

 .شر ت م یریت م اب  آب م تور ش ه استهای آبریز در سایت فراخوام انتخاب روسای حوضه 

 (1399بهمن    20) رهاسازی آب از سد گلورد مازندران برای نجات تاالب میانکاله

لیتر آب در هر ثانیه از س  گلورد این استام برای تامین   3۰۰و  ای مازن رام از رهاسازی یکهزار  مداوم طرح و توسده شر ت آب م طقه 

 زهکوی  و  آبیاری  شبکه وی با بیام ای که میزام آبی  ه ه  ا  وم از طریق س ،  .المللی میانکاله خبر دادبخوی از  سری آب تاالب بین

طرح زهکش بسیار مه    2  :ار داشتاظه  است،  ثانیه  هر  در  مکد   متر  2  ح ود  شودمی  میانکاله  تاالب  وارد  ارن گام  ن ات  برای  گلورد

 م طقه   واورزی  اراضی  به  سیل  خسارات  و  مان ابی  از  جلوگیری  ه ف  با  مکد   متر15  ظرفیت  با  استام  شرق   در  "  شهی آباد"  و  "التپه"

لت مرگ ارن گام ض این در حالیست  ه  ر  شودمی  ه ایت  میانکاله   تاالب  به  بارن گی   هر  از  اس  آب طرح،  این  ش م  ضملیاتی   با    ه  ش   اح اث

 ه استرآبی تاالب توخیص داده ش   

 (1399بهمن    25) ها در نیمه جنوبی کشوروضعیت نامناسب بارندگی

 ه این رد  در  متر رسی ه استمیلی  6ر88ماه به های  وور از ابت ای سا  آبی جاری )ابت ای مهرماه( تا هفته سوم بهمنمیزام بارن گی

 .ده  درص ی را نوام می 28ساله  اهش  52درص ی و در مقایسه با میانگین  ۴1های م ت موابه سا  گذشته  اهش مقایسه با بارش

بارن گین وضدیت  به  میگاهی  نوام  مختلف  وور  م اطق  استامهای  زمانی  بازه  این  در  با  ده   ه  گیالم   ۷ر۴53های 

 .ان  های  وور بودهاستام  تریناربارش  متر بارن گی به ترتی میلی ۴ر26۰متر و مازن رام با میلی 3ر388با  وبویراحم  هگیلویه متر،میلی

ان   ه در این میام استام سیستام و  های  متری را نسبت به م ت موابه اارسا  ت ربه  ردهاستام  وور بارش  2۴در حا  حاضر  

بارش متر بارن گی به ترتی  سه استام   میلی  29ر32ج وبی نیز با  متر و خراسام میلی  2ر16تر، هرمزگام با  ممیلی  1ر5بلونستام با  

های سیستام و بلونستام و هرمزگام طبق این آمار، میزام بارن گی استام  .ان ماه بوده وور از ابت ای سا  آبی جاری تا هفته سوم بهمن 

 .درص   اهش داشته است  8۴و  91به ترتی   ساله( 52نسبت به متوسط بل  م ت )

 (1399بهمن    25) غربی میلیون مترمکعب آب حوضه آبریز دریاچه ارومیه در آذربایجان 39جویی صرفه

هزار هکتار از اراضی استام با اضتبار   ۷۰های آبیاری تحت فوار تا   وم  واورزی آذربای ام غربی گفت: از آغاز اجرای طرحرئیس جهاد  

جویی ها نسبت به دراز م ت و صرفهجلیلی با توجه به  مبود بارش  .ان های آبیاری نوین م هز ش همیلیارد تومام به سیست ۴۴بیش از  

میلیوم متر مکد  آب   15۴های آبیاری نوین یک راهکار م اس  است، یاد آور ش : از زمام اجرای این طرح  در مصرف آب، اجرای طرح

از اراضی حوضه دریانه ارومیه در استام به   هکتار  85۰هزار و1۷تا  وم  93خاطرنوام  رد: از سا     وی  .در استام ذخیره ش ه است

وی در خصوص   .میلیوم متر مکد  آب ش ه است  39ی در مصرف آب به میزام  های نوین آبیاری م هزش ه  ه موج  صرفه جویسیست 

به  ار گیری روش افزایش  مزایای  اظهار  رد:  نیز  نوین  آبیاری  آبیاری، صرفه  ۴۰های  ران مام  آب، متوسط درص ی  جویی در مصرف 

 هایضلف  حذف  درص ،   25  تا   شیمیایی   و ود    درص ، متوسط اتانسیل  اهش مصرف س 3۰حصو  بیش از  ماتانسیل افزایش ضملکرد  

 .است طرح این مزایای از آبیاری در هزی ه  اهش  و هرز

 (1399بهمن    29) المللی را به کار بگیریمبین های داخلی وبرای احیای دریاچه ارومیه باید تمام ظرفیت

ای ر با رسی م دریانه به در حا  حاضر به شرایط تثبیت دریانه رسی ه:  گفت زیستزیست انسانی سازمام حفاظت محیطمداوم محیط

تثبیت از  بد   احیای  م اطق فوق  61  ،شرایط  آب  درص   استر  برده ش ه  آب  زیر  به  غبار  تولی   برای بحرانی  ارومیه  نیاز دریانه  مورد 

  میلیوم  1۴2۰  رودسیمی ه  به  رودزری ه  اتصا    یلومتر  25  اجرای   و  رودخانه  هایالیروبی  ان ام   بار  است   مکد   متر  میلیوم   3۴26   احیا

 

https://www.irna.ir/news/84222168/%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%AF-%DA%AF%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D9%84%D9%87
https://www.mehrnews.com/news/5145999/%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://www.mehrnews.com/news/5145999/%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://www.mehrnews.com/news/5145999/%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://www.isna.ir/news/99112517906/%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%DB%B3%DB%B9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%85%DA%A9%D8%B9%D8%A8-%D8%A2%D8%A8-%D8%AD%D9%88%D8%B6%D9%87-%D8%A2%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%86%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://www.isna.ir/news/99112921588/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%86%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C
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 3۷۷   ای توانسته  امروز  تا   ه  شود  جوییصرفه   بای   آب  مکد    متر  میلیارد  1   واورزی  بخش   در   ای ره بردهارومی  دریانه  به  را  آب  مکد   متر

 55۰خاطرنوام  رد: در مرحله احیا دریانه ارومیه بزرگترین اروژه تامین  مسدود ت ریوی    .است  ش ه   ضملیاتی  آم  مترمکد   میلیوم

ها  ها، دستگاهالمللی، دانوگاهبینهای  میلیوم مترمکد  آب مورد نیاز دریانه ارومیه استر بای  تمام ظرفیت  3۴26مترمکد  آب از    میلیوم

 .فراه  آوری  1۴۰6های ف اوری را برای احیای  امل دریانه تا سا  و ظرفیت

 (1399بهمن    29) کندخشک شدن »هامون و جازموریان« دودکش غبار شرق را فعال می

های جازموریام و  وجهی از تاالبتبی ی هواش اسی سیستام و بلونستام گفت: در حالی ابت ای امسا  بخش دابلمداوم توسده و ایش

های رود دو ش غبار شرق  وور فدا  شود و فراوانی ودو  و ش ت ا ی ه ها انتظار میش م این تاالبهاموم آبگیری ش   ه حاال با خوک

 8ل  ست  ماهواره  تصاویر  آخرین  بررسی   دوست محم   لی  اظهار  رد:  .های شردی افزایش یاب ب شرق و همسایهخا  ار در ج وب، ج و

ده   ه این تاالب ها نوام میوی افزود: بررسی  .ک ش ه استخو  استام  غرب  در  جازموریام  تاالب  مساحت  درص    1۰۰   ه   ده  می   نوام

گردوغبارهای ج وب شرق  وور است به طوریکه با وزش بادهای غربی، شمالی و ج وبی تا شدا  در زمام خوکی  انوم بخش مهمی از 

 .ده توجهی از نواحی ج وب شرق و ج وب  وور را تحت تأثیر درار میدابل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 بازگشت به فهرست 

 

 

 

https://www.isna.ir/news/99112921516/%D8%AE%D8%B4%DA%A9-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%87%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%88-%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%B4-%D8%BA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%B1%D8%A7-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://www.isna.ir/news/99112921516/%D8%AE%D8%B4%DA%A9-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%87%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%88-%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%B4-%D8%BA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%B1%D8%A7-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://www.isna.ir/news/99112921516/%D8%AE%D8%B4%DA%A9-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%87%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%88-%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%B4-%D8%BA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%B1%D8%A7-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
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 گرمایش زمین کافی نیستاهداف اقلیمی کشورها برای مقابله با 

به م ظور  اهش تولی  گازهای   2۰15راسداس تحقیقاتی  ه اخیرا م تودر شد ، تده اتی  ه  ودورها به ض وام بخودی از توافق امه ااریس  ب

اه اف خود را برای ان ، بسدیار نا افی اسدت و برای جلوگیری از اثرات فاجده بار تغییرات آب و هوایی،  ودورها بای  تقریبا  ای دادهگلخانه

 .ای دو برابر    دط  انتوار گازهای گلخانه

این مطالده نودام داد  ه حتی اگر  ودورها به 

 5تدهد ات فدلی خود ضمدل    د ، فقط حد ود  

درصدد  شددانس وجود دارد  ه گرمایش زمین 

درجه سدددانتیگراد بیش از دمای    2تر از اایین

دبل از صد دتی شد م مح ود شدودر  ه ه ف  

 المللی استرن توافق بیناصلی ای

دانودم  ام محاسدبه  ردن   ه برای درار دادم 

جهام در مسدیر اای ارتر، میزام انتودار گازهای  

ای بداید  بده طور مد اوم، سددداالنده حد ود  گلخدانده

 باشد ر ان ، میدرصد  بیودتر از آنچه  ودورها در درارداد ااریس متده  شد ه 8۰این میزام  اهش انتودار، تقریبا    درصد   اهش یاب ر 8ر1

،  ه تحت 2۰2۰از بسدیاری جهات، ردابت برای  اهش سدرضت گرم شد م زمین، یک مسدئله ریاضدی ترسد اک اسدتر ب وم احتسداب سدا  

در  درصد  افزایش یافته اسدتر  ۴ر1ای طی یک دهه گذشدته به طور متوسدط سداالنه ح ود  تاثیر  رونا بود، میزام انتودار گازهای گلخانه

ی  ه نه ب  ی  میلیارد تن انتودار مداد  دی ا سدی   ربن، باالترین میزام انتودار را تا  وم ثبت  رد، طبقه 59ا  ، جهام ب 2۰19سدا   

گوی  ، اگر این رون  ب وم  شدودر دانودم  ام می    ه آب و هوا نیز میت ها شدامل دی ا سدی   ربن، بلکه شدامل متام و سدایر ضوامل گرم  

  ر      ه آب و هوا ضبور میهای نگرامآی  ه، از آستانهودفه ادامه یاب ، جهام از دهه  

درجه    9ر2شددودر اما با رون    ونی، این رد  به درجه سددانتیگراد گرم می  6ر2ان ، دمای جهام تا اایام درم، با تده اتی  ه  وددورها داده

شدود با حوادث شد ی  آب و هوایی، امواج گرما و آتش  گوی   انسدام م بور میدر هر دو حالت، دانودم  ام می تر اسدترسدانتیگراد نزدیک

 توان  برخی از جوام  ساحلی را غیردابل سکونت    رآمیز مقابله      ه میهای فاجدههای فلج     ه و سیالبسوزی

 

   ادامه خبر                 لی ک خبر

   گرمایش جهانی موضو   

   https://www.washingtonpost.com م ب   

   ۰۴/۰2/2۰21 خبر  تاریخ  

 بازگشت به فهرست 

 

 

 

  

https://www.washingtonpost.com/climate-environment/2021/02/09/countries-must-ramp-up-climate-pledges-by-80-percent-hit-key-paris-target-study-finds/
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ها به عنوان باتری استفاده از تپه   

های انرژی  زمین تدبیه شد ه اسدت، به باتری توان   از طریق سدیسدت  ایودگام برق آبی  ه در زیرِصد ها تپه در سدراسدر انگلسدتام می

ترین اشدکا  ذخیره انرژی، ید ی نیروگاه برق  ان   ه یکی از د یمیتیمی از مه  سدام سدیسدتمی را ای اد  رده .ت  ی اذیر تب یل شدون 

توان  اتانسدیل صد ها سدایت برق آبی  این سدیسدت  می     رهای با شدی  مالی  سدازگار میآبی را برای ذخیره و و آزاد  ردم برق با دام ه

محیطی  بالقوه را در سدراسدر انگلسدتام فدا     ،  ه سداخت آم سدریدتر و ارزانتر از سد های برق آبی سد تی اسدت و اثرات م فی زیسدت

      سرباالیی امپ می های برق آبی س تی انگلستام، با استفاده از مازاد برق، آب را بهبه تقلی  از نیروگاه "های تپهاروژه"  متری داردر

 ها برق تولی  خواه    ردرو بد ا  در صورت لزوم با رها  ردم آب به اایین تپه، با  مک توربین

 
      ه نگالی آنها بیش از دو و نی  برابر آب اسدتر به همین دلیل برای های آبی از سدیا  غ ی از مواد مد نی اسدتفاده میاما این اروژه

 توام استفاده  ردرهایی  ه ارتفا  آنها از نصف س ها  متر است میمق ار برق، از دام های اد همام 

RheEnergiseای به ارتفا  ریز این سدیسدت  گفت  ه این اروژه در زمام اایین بودم مصدرف برق، مای  مترا   را به تپه، شدر ت برنامه

سدازی زیرزمی ی،  ه ابداد آم بزرگتر از یک اسدتخر شد ای المپیک اسدت،  توان  در یک مخزم ذخیرهاین مای  می     رمتر امپ می 2۰۰

     رها برق تولی  میسپس در صورت نیاز به برق اضافی، سیا  از باالی تپه به اایین رها ش ه و از طریق توربین نگه اری شودر

توان   برداری برسد  و از نظر تئوری میاین  ودور به بهرهسدایت در سدراسدر   ۷۰۰توان  در ح ود       ه این اروژه میاین شدر ت ادضا می

 گیگاوات ظرفیت ذخیره انرژی ای اد و به انگلیس  مک     تا از انرژی ت  ی اذیر بیوتری استفاده    ر ۷در م مو  

 ادامه خبر  لی ک خبر 

 های ااک انرژی موضو   

 https://www.theguardian.com م ب   
 ۰8/۰2/2۰21 تاریخ خبر  

 بازگشت به فهرست 

 

https://www.theguardian.com/environment/2021/feb/08/powering-up-uk-hills-could-be-used-as-energy-batteries
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 خارجی ترین اخبار کوتاه مهم

People wasting almost 1bn tonnes of food a year, UN report reveals 

It is the most comprehensive assessment to date 

and found waste was about double the previous 

best estimate. The food discarded in homes alone 

was 74kg per person each year on average around 

the world, the UN found. In the UK, the edible 

waste represents about eight meals per household 

each week. 

The UN report also includes data on food waste 

in restaurants and shops, with 17% of all food 

dumped. Some food is lost on farms and in 

supply chains as well, meaning that overall a 

third of food is never eaten. 

The waste damages efforts to help the billions of people who are either hungry or cannot afford a 

healthy diet, but also harms the environment. Food waste and loss causes about 10% of the emissions 

driving the climate emergency, and intensive farming is a key cause of the biodiversity crisis and 

global pollution.  If food waste was a country, it would have the third highest emissions after only the 

US and China. But the researchers said cutting food waste was one of the easiest ways for people to 

reduce their environmental impact. “Yet this potential has been woefully underexploited,” said the 

report.  Food waste had been thought of as a problem mostly affecting rich countries. But the UN 

report found levels of waste were surprisingly similar in all nations, though data is scarce in the 

poorest countries.  The report was produced to support global efforts to meet the UN’s sustainable 

development goal of halving food waste by 2030. It found 11% of all the food sold to consumers was 

wasted in homes in 2019, with restaurants discarding 5% and food shops dumping 2%. 
If we don’t take action on food waste, it’s a triple lose. It’s not only the food that we’re chucking out, 

but also all the natural and financial resources that went into producing that food.  

 دهندسال هدر میمردم جهان تقریباً یک میلیارد تن غذا در  ، طبق گزارش سازمان ملل

مواد غذایی   ترین ارزیابی ان ام شد ه تا به امروز اسدت و میزام زباله برآورد شد ه، ح ودا دو برابر بهترین برآورد دبلی بودراین گزارش جام 

خورا ی ح ود   هایدر انگلسدتام زباله  یلوگرم در سدا  اسدتر ۷۴شدود، به طور متوسدط به ازای هر نفر ها دور ان اخته می ه فقط در خانه

 هوت وض ه غذایی به ازای هر خانوار در هر هفته استر

 1۷ه   دها را نیز بررسدی  رده  ه نودام میها و مغازههای مربوط به ضدایدات مواد غذایی در رسدتورامگزارش سدازمام ملل همچ ین داده

رودر در واد  به طور  لی  های تأمین از بین میدر زن یرهبخودی از غذا در مزار  و   شدودرها دور ریخته میدرصد  از  ل مواد غذایی در آم

ها به تالش برای  مک به میلیاردها انسام  ه گرس ه هست   یا توانایی یک رژی  غذایی  این زباله  شون ریک سدوم غذاها هرگز خورده نمی

ای در درصد  از انتودار گازهای گلخانه  1۰ح ود اتالف مواد غذایی باضث    رسدان رط زیسدت، آسدی  میحیسدال  را ن ارن  و همچ ین به م

 زیستی و آلودگی جهانی استرشود و  واورزی فورده دلیل اصلی بحرام ت و شرایط بحرانی آب و هوا می

   گرفت  رای درار میهای غذایی یک  وور بودن ، اس از ایاالت متح ه و نین در جایگاه سومین ضامل انتوار گازهای گلخانهاگر زباله

 

 

https://www.theguardian.com/environment/2021/mar/04/people-wasting-almost-billion-tonnes-food-year-un-report
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ها اسددتر با این ها برای  اهش تأثیرات زیسددت محیطی انسددامترین راهگوی    ه  اهش ضددایدات مواد غذایی یکی از سددادهمحققام می

های غذایی بیودتر بر  ودورهای مدودل زباله  شد   هایش از این تصدور می ای مغفو  مان ه اسدتروجود این اتانسدیل به طور گسدترده

انگیزی مودابه اسدت، اگرنه   ر اما گزارش سدازمام ملل نودام داد  ه میزام زباله در همه  ودورها به طرز شدگفتثروتم   تأثیرگذار باشد

 ها در فقیرترین  وورها    استرداده

های جهانی برای دسدتیابی به ه ف توسدده اای ار سدازمام ملل متح  برای  اهش ضدایدات مواد غذایی  این گزارش برای حمایت از تالش

 2۰19درصد  از  ل مواد غذایی فروخته شد ه به مصدرف     گام در سدا   11این گزارش نودام داد  ه   تهیه شد ه اسدتر 2۰3۰سدا  تا  

 درص  استر 2های مواد غذایی  درص  و فروشگاه 5ها ها ه ر رفته استر این رد  برای رستورامدر خانه

شدود، بلکه تمام م اب   ای ر این، ت ها غذا نیسدت  ه دور ان اخته میضدرر  رده اگر در مورد ه ر دادم مواد غذایی اد امی نک ی ، سده برابر

 رودرطبیدی و مالی  ه برای تولی  آم غذا صرف ش ه است نیز از بین می

 
Two-thirds of tropical rainforest destroyed or degraded globally 

Humans have degraded or destroyed roughly two-thirds of the world’s original tropical rainforest 

cover, new data reveals – raising alarm that a key natural buffer against climate change is quickly 

vanishing. The forest loss is also a major contributor of climate-warming emissions, with the dense 

tropical forest vegetation representing the largest living reservoir of carbon.  Logging and land 

conversion, mainly for agriculture, have wiped out 34% of the world’s original old-growth tropical 

rainforests, and degraded another 30%, leaving them more vulnerable to fire and future destruction, 

according to an analysis by the non-profit Rainforest Foundation Norway.  More than half of the 

destruction since 2002 has been in South America’s Amazon and bordering rainforests. 

As more rainforest is destroyed, there is more potential for climate change, which in turn makes it 

more difficult for remaining forests to survive, said the report’s author, a tropical forest researcher.  
It’s a terrifying cycle. 

The rate of loss in 2019 

roughly matched the annual 

level of destruction over the 

last 20 years, with a football 

field’s worth of forest 

vanishing every 6 seconds, 

according to another recent 

report by the World 

Resources Institute.  The 

Brazilian Amazon has been 

under intense pressure in 

recent decades, as an 

agricultural boom has 

driven farmers and land 

speculators to torch plots of 

land for soybeans, beef and other crops. That trend has worsened since 2019, when right-wing 

President Jair Bolsonaro took office and began weakening environmental enforcement. 
 

https://www.reuters.com/article/us-climate-change-forests/two-thirds-of-tropical-rainforest-destroyed-or-degraded-globally-ngo-says-idUSKBN2B00U2
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 اندهای بارانی گرمسیری جهان از بین رفتهدو سوم جنگل

  .ان های بارانی گرمسدیری جهام را تخری  یا نابود  ردهها تقریبا  دو سدوم از اوشدش اصدلی ج گلده   ه انسدامهای ج ی  نودام میدهدا

 رون رهوایی هست   به سرضت از بین میها یک حائل طبیدی  لی ی در برابر تغییرات آب و این ج گل

گرمسدیری، بزرگترین های  ج گل ای اسدت، نرا  ه اوشدش انبوهاز بین رفتن ج گل همچ ین یکی از ضوامل اصدلی انتودار گازهای گلخانه

 مخزم زن ه  ربن در جهام استر

درصدد  از  3۴تغییر  اربری زمین ضم تا برای  ودداورزی،  ، دط  درختام و  های بارانی نروژج گل طبق ت زیه و تحلیل ب یاد غیرانتفاضی

،  های آی  هدرصد  دیگر را تخری  و آنها را در برابر آتش سدوزی و تخری  3۰های بارانی گرمسدیری د یمی جهام را از بین برده و  ج گل

های بارانی م اور رخ ی و در ج گل، در آمازوم و در آمریکای ج وب2۰۰2ها از سددا   بیش از نیمی از تخری  آسددی  اذیرتر  رده اسددتر

 داده استر

های بارانی، اتانسدیل بیودتری برای های گرمسدیری اسدت گفت: با از بین رفتن بیودتر ج گلنویسد  ه این گزارش،  ه یک محقق ج گل

    ر این یک نرخه وحوت اک استرها را دشوارتر میوجود دارد  ه به نوبه خود بقای ج گل یتغییرات آب و هوای

تقریبا  با سدطح تخری   2۰19ها در سدا   بر اسداس گزارش اخیر دیگری  ه توسدط موسدسده م اب  جهانی م تودر شد ، نرخ نابودی ج گل

 ثانیه یک ج گل به ان ازه زمین فوتبا  از بین رفتر 6سا  گذشته مطابقت داشت، بطوریکه هر  2۰ساالنه  

فودار شد ی ی درار گرفته اسدت، زیرا رونق  وداورزی،  وداورزام و دالالم زمین را های اخیر ج گل آمازوم واد  در برزیل تحت در دهه

،  ه جائر بولسدونارو،  2۰19ها برای  اشدت سدویا، ارورش گاو و سدایر محصدوالت اسدتفاده     ر این رون  از سدا  ترغی   رده اسدت از زمین

 راست  ش ه ترخی رئیس جمهور این  وور ش  و شرو  به تودیف دوانین محیط زیست  رد، و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بازگشت به فهرست 

 

 

 
 



              
              مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب   

17 
   

 

1399بهمن    |شصت و دوم  شماره  |محیط زیست    بولتن آب و  
 

 های سبز مدیریت مصرف انرژی در جهان؛ خانه :شیمطلب آموز
دنبدا  راهی برای جلوگیری از ه ر رفت انرژی و  مدک به حفظ محیط  ه های ت د ی اذیر بد  ودددورهای جهدام با تکیده بر انرژی

هایی  ه با محیط زیسدت سدازگارتر هسدت  ،  های سدبزم یا خانههایی نظیر سداخت »خانههایی با ای هطرحزیسدت هسدت  ر ن ین  

 ارشد اسدام در تودریح م اف  سداخت    .سدازدزیسدت را میسدر میسدازی مصدرف سدوخت و حفظ م اب  طبیدی و محیطبهی ه

  وارد   آسدی   زیسدت  محیط به  بلکه بودر  سدالمت های سد تی نه ت ها به       ه آلودگی ناشدی از سدوختهای سدبز اشداره میخانه

 برایر  ده می   ودتن به  جهام  در را  نفر  میلیوم هفت  سداالنه هوا  آلودگی  ه  داده  هود ار  جهانی به اشدت  سدازمامر      می

توام  ار را از خانه از این امر و جلوگیری از ه ررفت م اب  انرژی مبت ی بر نفت و گاز و مصدرف بهی ه آب و برق می  جلوگیری

اخیرا در گزارشدی اضالم  رد  ه بالیا و ف ای     "جرمن واچ"ان یودک ه    شدودرشدرو   رد  ه بیودترین زمام در آم سدپری می

بررسدی بیش از   این براسداس تریلیوم دالر هزی ه داشدته اسدتر 56ر2سدام آور طبیدی برای ادتصداد جهام در درم حاضدر رد  سدر

میالدی    2۰۰۰هزار نفر از سا     ۴8۰ده   ه ح ود  هزار روی اد ناشی از وضدیت آب و هوایی غیرمدمو  و ش ی  نوام می  11

ر و هائیتی ب ترین  ودورهایی بودن  ان   ه اورتوریکو، میانماتا  وم در بالیای طبیدی سدراسدر دنیا جام خود را از دسدت داده

  ه با بیوترین آسی  مواجه ش ن ر

 

 خانه سبز چیست و چه مزایایی دارد؟

زیسدت و فرای  های    مصدرف اسدتفاده  زیسدت اسدت  ه در آم از مصدالح سدازگار با محیطخانه سدبز یک سدازه سدازگار با محیط

      ه اسدتفاده بهی ه از م اب  مان   آب و انرژی را  اسدتث ایی اسدتفاده میهای سداختاری  های سدبز از ویگگیشد ه اسدتر خانه

    رتسهیل می
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گذاری بر روی  تر از سدددرمایههای خورشدددی ی ج ی  ارزام( ، نصددد  ا لWEFبر اسددداس گزارش م م  جهانی ادتصددداد )

ری از یک سداختمام سدبز در  بردابهره و  نگه اری هزی هر اسدت  فسدیلی سدوخت  هایگزی ه سدایر  یا  طبیدی  گاز  سد گ،زغا  م اب 

ر جای دیگر توان   دشددود  ه صدداحبام خانه میمقایسدده با یک سدداختمام غیرسددبز  متر اسددتر با این  ار اولی آزاد می

بر باشد ، اما    بودم گذاری     ر اگرنه سداخت یک خانه سدبز در مقایسده با خانه غیرسدبز ممکن اسدت  می هزی هسدرمایه

شدود  ه آنها با گذشدت زمام بسدیار مقروم به های سدازگار با محیط زیسدت باضث میبرداری و نگه اری از خانههای بهرهی ههز

های  های سدبز به م اب  انرژی ت  ی نااذیر مان   زغا  سد گ متکی نیسدت  ر در ضوض، آنها دارای ا لسداختمام  تر باشد  رصدرفه

    ر این طرح هایی هسددت    ه مق ار  افی نور طبیدی را وارد میشددی ی و ا  رهخورشددی ی برای اسددتفاده از انرژی خور

 رسان راستفاده از نور مص وضی را به ح ادل می

 وری آبهای سبز در بهرهنقش خانه

     ه  شدود و تودمین میای اسدت  ه باضث صدرفه جویی در مصدرف آب میوری آب مسدتلزم اسدتفاده از م اب  آب به گونهبهره

سدازد تا از  آی  ه از م اب  آب سدال  و  افی بهره م   اسدتر سداخت یک خانه سدبز صداحبام خانه را دادر می  نسدل و  فدلی نسدل

 ودی ایودرفته را برای  اهش ه ررفتن آب نصد       و های لولهم اب  جایگزین آب مان   آب بارام اسدتفاده     ، دسدتگاه

 برداری بیش از ح  از م اب  موترک آب نص      را برای  اهش بهرههای بازیافت و تصفیه آب رسیست 

 های مردم را به ایستگاه تولید برق تبدیل کرده استسوئد خانه

درصد  از انرژی این  5۴سدوئ  در شداخص انتقا  انرژی م م  جهانی ادتصداد جزو  ودورها برتر در صدرفه جویی انرژی اسدت و 

    ه انرژی به ا را از مصدرفههای هوشدم  ، م از  سدوئ یشدودر شدبکهت  ی شد نی تامین میهای  ودور از طریق انرژی

 تولی     ه انرژی تب یل  رده استر

از م اب  ت  ی شد نی   2۰3۰تقریبا یک سدوم از انرژی مصدرفی در ارواا بای  تا سدا     2۰18بر اسداس اه اف مورد توافق در سدا   

    راین زمی ه ایفا می  باش   ه سوئ  نقش ایوتازی را در

هدا را بده ، خدانده2۰۴۰درصددد  از تولید  برق خود از انرژی ت د ید شددد نی تدا سدددا     1۰۰سدددوئد  بده غیر از هد ف درار دادم  

شدون ر      گام بهی ه برق تب یل  رده اسدتر انرژی آبی و بیومس دو م ب  مه  انرژی در ضصدر حاضدر محسدوب میمصدرف

آی   ه ممکن اسدت برای اه اف مفی  مهار شدودر انرژی آب  می ب سدت  آبی حر ت  از   ه اسدت نیرویی انرژی آبی یا هی رولیک 

بیومس یا زیسددت توده یک م ب  ت  ی اذیر انرژی اسددت  ه از مواد   باشدد رمان   انرژی خورشددی  از م اب  طبیدی انرژی می

توده  شد   و از تکثیر سدلولی ا ی  آم ه باشد   زیسدتهایی  ه م ودأ زیسدتی داشدته باطور لی زبالهآی ر بهزیسدتی به دسدت می

  فوددوالت دامی،   ها و ضددایدات ج گلی، محصددوالت و ضددایدات  ودداورزی، باغ اری و صدد ای  غذایی،شددون رج گلنامی ه می

   های شهری از م اب  زیست توده هست  رهای شهری و ص دتی، ضایدات جام  زبالهفاضالب

های برق  وور  های سوخت مازوت، شر تهای اخیر، با افزایش مالیاتوایی سرد دارد، در دههبا توجه به این  ه سوئ  آب و ه

 ران توده روی آوردههای ت  ی اذیر مان   زیستبه انرژی  "ایگرمایوی م طقه"برای تأمین سوخت تاسیسات محلی  

 
 بازگشت به فهرست 
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