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عنوان آذرمااه  باد 14دااامر    ۵ها  ااالد در  روز جهاای  ااا 

ف صت  ب ای تم کز ب  اهمیت ااا  ااال م مراارزه باا شاور شا ن 

اا م تشویق جوامع بد بهرود االمت ااا  و ممایات از ما ی یت 

 المللا  علاو اتحادیاد بینپای ار منابع اا  اات. ایان روز توااط 

گاااری شا  و موعاوم امساا  یا  ۲00۲در ااا   (IUSS) اا 

اات. روز   وری خاککردن شوری خاک و افزایش بهره  متوقف

جهای  اا  یقش میاات  ااا  در بقاای اایاره زماین را باد ماا 

 .کن یادآوری م 

 ۹۵زماین ااات و  درص  زی گ  گیاه  ک ه  ۲۵اا  ااید بیش از  

هاام شاود. کیفیات و کمیات میوهاای ما از اا  تامین م درص  غ

غاااای  ییااز بااد اااالمت اااا  بساات   داریاا .  ها و غااال ااارزی

وهاوا و گا   شا ن همچنین کیفیت اا  بد مرارزه با تغیی ا  آب

 .کن زمین کمک م   ک ه

اماا فشاار ایساان با  اات  اا  ب ای زی گ  ب  روی زمین اااا    

رای ن باد م زهاای بح ایا  ااات و ما ی یت منابع اا  در ما   

شود بناب این مفا  دقیق اا  یک  از عناص  ع وری محسوب م 

ماصلخیزی پای ار اا  ید تنها ب ای ما  ماع  بلکاد با ای آینا ه 

 .بهت  طریعت مطلوب ما بسیار میات  اات
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 ادامه سرمقاله: 
های غن  ممایت کنن . با این ما م تخ یب اا  زمای   طور طریع  در اا  و آب وجود داری  و ممکن اات از اکوایست  ها بدیمک

های ایسای   آبیاری یامناابم شه یشین  و غی ه  جمع شود اصوصا ده  کد یمک اعاف  در اا  بد دلیل اشکسال  و فعالیترخ م 

تولی  محصوال  کشاورزی ع وری اات اما شور ش ن بد دلیل آبیاری یامنااب بد معضل  ج ی تر یل  آبیاری ب ای    کشاورزی دی .در  

 .شودغاای  جهان و م ی یت پای ار منابع اا  شنااتد م  عنوان یک  از مهمت ین مشکال  امنیتش ه اات و بد

ش ن ش ن اا  ف آین های اصل  تخ یب اا   شوری و غ قاب

ر اکوایست   کد  م هستن   ته ی   بدا  و  از  کنن   یک   عنوان 

محصوال    تولی   ب ای  جهای   اطح  در  مشکال   مهمت ین 

امنیت و    کشاورزیم  اشک  مناطق  در  پای اری  و  غاای  

 .شوی اشک شنااتد م ییمد 

های  کد  بسیاری از تنوم زیست  جهان در زی  پای ما و در اا 

تنوم از یک چهار   را در    بیش  اود جای دادهم  زیست  ایاره ما 

یهفتد اات. اا  اال  یک جزء میات  ب ای موفقیت کشاورزی  

بخش ماع   ما   در  اما  پاکستانم  اات  هن م  از  عظیم   های 

ایاال  بین   پیش  (FAO) متح فائوم اازمان اواربار و کشاورزی ملل.  متح ه آم یکا دی   ب ای کشاورزی منااب ییستن افغایستان و 

میلیون   1.۵اا  از بین اواه  رفت. ه  االدم شور ش ن اا م تق یرا    ۶0موارد موث  ب  اا م اا  اطح  در  ک ده اات کد با این  

زمین را اا  متاث  از   درص  از ک ه  ۸.۷شود کد  کن  و تخمین زده م های کشاورزی را از تولی ا  کشاورزی ماف م هکتار از زمین

 .یمک پوشای ه اات

 به کمک بازده محصول باالتر  2050سال  میلیارد نفر در   10تغذیه  

اوری  بد اا  وابستد هستن . با درص  غاای  کد ما م   ۹۵اا م پاید و اااس کشاورزی اات و کشاورزان جهان ب ای تولی  م ود  

  و اواربار  اناازم  گفتد  بد ای ازد.  غاای  را بد اط  م های ما در مع ض اط  هستن . یمک بیش از م  در اا م امنیتاین ما م اا 

های زهکش  با کیفیت پایینم بد شوری بیش از م   م ی یت یامنااب آبم ازجملد تامین یاکاف  و ایست  (FAO) متح   ملل کشاورزی

 .کن غاای  جهای  را ته ی  م اا  کمک و امنیت

مت  ب ای زی گ  ام  باش . این توای  رش  گیاه را مهار کن  و  شوری اا  بد اطوح بیش از م  یمک در اا  اشاره دارد کد م 

بدتوای  بدمورد م  بیابانطور طریع م  یتیجد فعالیتعنوان مثا  در  یا در  بد دلیل کمرود آب و ترخی  ش ی   ایسای  رخ ده . ها  های 

 .ها یف  و معیشت آیان ااتهای آلوده بد یمک یک چالش ج ی ب ای میلیوناا 

ای را ب  ب داری بیش از م  از منابع طریع  همچنین افزایش جمعیت جهای م فشار فزاین هر و به ههای کشاورزی یاپای افائو گفت: شیوه

 .شوداا  وارد ک ده و باعث ی  ای  در مورد تخ یب اا  در ا اا  جهان م 

زمین یا تق یرا چهار درص  از اطح    ۹میلیون هکتار از اا  تحت تاثی  یمک ق ار گ فتد اات کد م ود    ۸33در ما  ماع  بیش از  

وهوای  وجود داری م اما بیش از دو او  در ها و تق یرا در همد ش ایط آبهای متاث  از یمک در همد قارهب اب  واعت هن  اات. اا 

ییمد  و  اشک  گ فتدمناطق  ق ار  تاثی   تحت  بیشت   کد  مناطق   از  ب ا   هستن .  آم یکای اشک  ااورمیایدم  م کزیم  آایای  در  ای  

 .ب م شما  آف یقا و اقیایوس آرا  ق ار داری جنو
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شود کد بین  م تحت تاثی  ق ار اواه  گ فت زی ا پیش  ۲0۵0درص  اا  جهان بد دلیل شوری تا اا     ۵0هام م ود  ب  اااس داده

وری کشاورزی م ود  دادن ااالید به هداتکن  و از  های کشاورزی را از تولی  اارج م میلیون هکتار از زمین  1.۵شوری اا  ااالید  

از ک ه زمین در طرقد  ۸.۷شود. تق یرا  میلیون دالر ب آورد م   31 از یمک ق ار دارد و این اا بن ی اا درص   ها کمت  های متاث  

 .کنن عنوان محاف  در ب اب  آالین ه عمل م بد

های ها با فعالیتع وری اات. با وجود آگاه  کامل از این واقعیتم ایسانمنابع اا  ب ای رفاه یوم بش  و پای اری زی گ  روی زمین  

شود. تغاید م گاارد و منج  بد گ ان   و اوءکنن . تخ یب اا  ب  تولی  غاا تاثی  م یاپای ار اود منابع اا  و اا  را ته ی  م 

اواهی  زی گ  بهت ی ب ای همد بسازی م بای  بد اگ  م شود. بناب این  این آایب مت  باعث رها ش ن زمین و مهاج   غی ارادی م 

 .طور کد شایستد اات توجد شودمنابع اا  آن

 

 لینکمنرع: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 بازگشت به فهرست 

 

https://www.isna.ir/news/1400091410559/%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%DA%A9
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 آب و اشتغال دو بحران بزرگ کشور 
 اتاق ای ان  معاون پژوهش  م کز مل  مطالعا  راهر دی کشاورزی و آب

با تاکی  ب  اینکد آب و اشتغا  دو بح ان بزرگ کشور ااتم گفت: بای   

 .میلیارد مت مکعب کاهش داد 30مص ف آب در بخش کشاورزی را 

دیپلماا    مل   کنف ایس  اولین  پنج   یشست  پیش  در  عراس کشاورز 

اقتصادی با عنوان دیپلماا  آبم با تاکی  ب  تجار  آب مجازی گفت:  

چن  بع ی اقتصادیم ایاا م تجاری اات و  آب مجازی یک ایاات  

  .کن همین چن  بع ی بودن آن تضادهای دروی  ایجاد م 

پژوهش  م کز مل  مطالعا  راهر دی کشاورزی و آب با اشاره   معاون 

ب ا   کشت  ط یق  از  رواتای   اایوارهای  ب ا   معیشت  تامین  بد 

گ فتد شود و لاا  واردا  ب یج آوردی  کد جلویدلیل بد ایاایون فشار م محصوال  کشاورزی آب ب  ماین  ب یج اظهار داشت: بد همین  

از این مسالد تمکین م  با این ش ایط ید مص فوزا و دولت  توای  ب یج بخورد و ید آب مجازی ب یج در کشور جاری کنن ه م کنن  و 

ای اات کد از معیشت آغاز و تر یل عیت یک مجموعدتوان ایاات ماف ب یج را در کشور جاری ک د بناب این این وعشود و ید م م 

  .شودشود و در یهایت ییز تر یل بد یک یهاد قایویمن  م بد یک پ واد ایاا  م 

میلیارد  30ای م گفت: ب ای مف  ا زمین بای  وی با بیان اینکد از یک و یی  اا  قرل وارد مقولد تج ی یظ  ای ازه کشاورزی پای ار ش ه

را کاهش دادمت مکعب مص ایجاد شودم   . ف آب  ال وی مص ف غاای   بای  تغیی  در  ای ان  اینکد در کشور ک  آب  ب   تاکی   با  کشاورز 

شودم بناب  این در یک کشور ک  آب ما یرای  اق ا  بد تولی  گوشت ق مز  تن آب مص ف م   14گفت: ب ای تولی  ه  کیلو گوشت ق مز  

کیلوگ   گوشت ق مز دارد و وقت  کد مسالد ک  ش ن تولی     1۲د وزار  به اشت تاکی  ب  مص ف  وی افزود: این در مال  اات ک .کنی 

بناب این اگ  ق ار اات در کشور ک   .پای دشودم وزار  به اشت کاهش مص ف را یم یا ک  ش ن مص ف چنین محصوالت  مط ح م 

ا اغ وزار  اارجد و فعاالن اقتصادی و تعامال  تجاری رفت تا    آب  مثل ای ان محصوال  آب ب  ماین  گوشت ق مز مص ف شود بای  بد

  .گوشت ق مز را در اارج از کشور تولی  کنی  و با ایعقاد ق ارداد این کاالی مص ف  در اارج کشور ب ای مصارف ما تولی  و تامین شود

کنن  در ای  آب ب  روی آب مجازی تعامل یم وی با بیان اینکد مشکل آب مشکل جهای  ااتم اظهار داشت: در دییا علی غ  ص فد جه

مال  کد در بخش ایاات ب ای تفاه  اازمان ملل وجود دارد و در بخش اقتصاد ییز اازمان تجار  جهای  اما در مورد آب مجازی 

 .اازمای  وجود ی ارد

بزرگ کشور اات و با هیچ چیز دی  ی قابل معاون پژوهش  م کز مل  مطالعا  راهر دی کشاورزی و آب گفت: آب و اشتغا  دو بح ان 

از دهد  تا دهد هفتاد بین باری گ  و آب  کد ماصل م   .مقایسد ییست اما  این فاصلد   ۷0ش م رابطد یزدیک و تن اتن   وجود داشتم 

 .شتهای پ باران ه  مثل گاشتد آب یخواهی  دام ترا افزایش پی ا ک د و بد عرار  دی   مت  در اا 

میلیارد مت مکعب بوده ااتم اما در ش ایط فعل  مت  اگ    ۹0ها م ود  میزان آب موجود در رودااید  ۵0کشاورز اظهار داشت: در دهد   

های کشور وجود یخواه  داشت و این واقعیت  اات کد میلیارد مت مکعب آب در رودااید  4۵میزان باری گ  ییز ی ما  باش م بیش از  

مص ف اات و   شوی اظهار داشت: بای  جامعد را آگاه ک د کد ک  آب  ب  اث  تغیی  اقلی  ییست بلکد علت اصل  افزای ت.پای ف آن را بای 

درص  آن   40 ای ما ییست و فقط اجاره مص ف  بای  ب ایی  کد منابع طریع  یامح ود ییست و همد آیچد کد ا اوی  الق ک ده اات ب

 .شود کد این درگی ی ییز پ هزیند ااترا داری  و لاا اگ  از م  مجاز مص ف عرور کنی  طریعت با ما درگی  م 
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اینکد در افق   ب   تاکی    بخش   در   بای    همچنین  و   شود   ک   تولی   بای    لاا   االد کشاورزی ظ فیت تواعد افق  ی اردم گفت:  10وی با 

  .ک د اصالح را مص ف ال وی بای   و  باش  آب ردپای یا وریبه ه ب  تکید کشاورزی

میلیارد مت مکعب مص ف آب از بخش کشاورزی ک  شودم گفت: بای  کشت ب ا  محصوال  کشاورزی   30کشاورز افزود: ب ای اینکد  

گ  یظ   با در  لاا  و  یاب   یویجد در کشور کاهش  و  ال و کشت مثل ذر م چغن ر  در  این موعوم  بد م اقل ممکن فتن  را  تابستان  های 

  .های جای زین ب ای آن تع یف شودو بع  ه  ظ فیت هراای 

   .وی اظهار داشت: با این رویک د ب آوردی از واردا  محصوال  کشاورزی را بد دات آوردی

اتم افزود: همد ایااتم ارانم م ی ان و کارشنااان بای   اا  ریاعت آب کشاورزی کشور ا  10اا  پیش رو    10کشاورز با بیان اینکد  

های قرل  مشکال  ما قابل مل یخواه  بودم لاا یسخد ج ی ی ب ای تولی  و  رویک دهای گاشتد را ف اموش کنن  و ب این  کد با یسخد 

 .اات ش ه ارائد جای زین هایظ فیت و  واردا  محصوال  کشاورزی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ادامه خبر  ار  لینک 
 م ی یت آب کشاورزی موعوم  

 ار گزاری فارس منرع 

 03/0۹/1400 تاریخ ار  

 بازگشت به فهرست 
 

https://www.farsnews.ir/news/14000903000132/%D8%A2%D8%A8-%D9%88-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D9%88-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-30-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%85%DA%A9%D8%B9%D8%A8-%D8%A2%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4
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شود؟ بحران زاینده رود چگونه حل می   

معاویت مطالعا  زی  بنای  م کز پژوهش های مجلس شورای ااالم  ط  گزارش  بد ب را  بح ان آب با عنوان عرور از بح انم ایجاد 

 .رود پ دااتد ااتوری با تأکی  ب  موعد آب یز زاین همصارف آب و افزایش به هپای اری و بهرود ش ایط با کاهش  

دلیل  های مجلس شورای ااالم م در این گزارش آم ه: بدبد یقل از م کز پژوهش

آب    اا   ش ن  م ود    13۹۹-1400اپ ی  کاهش  و  ش ی   اشکسال     40با 

زاین ه آب ا   منابع  پیشدرص ی  ت او رودم همچنین  تواط   بین   اشکسال  

اازمان هواشناا  کشورم ش ایط مساع ی از یظ  تأمین منابع آب ب ای این ا  

آب    اا   ازاوی   1400-1401در  ش ه  ارائد  آمار  بد  توجد  با  ییست.  متصور 

تا   یی و  زاین ه1400ماه  آبان  ۷وزار   ا   ورودی  ه چن   اا   م  بد  یسرت  رود 

میلیون مت مکعب بوده کد معاد  کمت  از   1۷0زان مج  آب موجود در مخزن ا  کمت  از  % بیشت  بوده اما می۸گاشتد تا همین روزم  

ای در این رودااید شکل گ فتد ای گست دههای گاشتدم م ااال  تواعددر این گزارش تص یح ش ه: ط  دهد  .مج  مخزن اات  1۵%

پ وژه اج ای  شامل  اازهکد  بخشهای  در  ج ی   مصارف  بارگااری  و  کشای  از  های  این   ۶اورزی  بیش  اات.  صنعت  و  ش ب  ب اب  م 

های اای  ما  م ااال  گست ده صور  گ فتد ارب ش ه تا در دهدرو ش ه با اینهای اشکسال  روبدرودااید از گاشتد ییز با دوره

اصوص کشاورزانم بد ن بدیفعاب  مشکال  تأمین آب ذیکمرود آب بد اشک  مستم  بست  رودااید و تاالب گاواوی  بینجام  کد عالوه

 .ایجاد مسائل گست ده اجتماع م اقتصادی و محیط زیست  منج  ش ه اات

های متع دم رود شامل ب وز اشکسال های موعد آب یز زاین هت ین چالشدر بخش دی  ی از این گزارش آم ه: در ما  ماع م عم ه

تأمین آب ش ب جمعیت  در م ود   ا  ۶مشکال  در  یف  در  ییاز صنایع  کد  اتانمیلیون  تأمین آب مورد  اصفهان و یزدم مسئلد  های 

با توجد بد مج  ذای ه مخزن ا  بد اصفهان  ااتان  اراع  زراع   ب ای  امکان توزیع آب کشاورزی  افزایش  داشتد م ع    روی   ش   

فوق زاین ه و مصارف  زیسترود  ییازهای  تأمین  امکان  ع    و  تهالاک   و  گاواوی   تاالب  ایجاد محیط   کایون  بد  آن  تر یل ش ن   ی  

 .ریزگ د اات

عم ه از  ش ه:  بیان  گزارش  این  میاندر  و  راهکارهای  کوتاه  م ت ین  ییز  موجود  صنعتم  م     و  ش ب  مصارف  بازتخصیص  بد  توان 

ییاز آب  باال    وری با اعما  ال وی کشتم ممنوعیت کشت محصوال  کشاورزی بایکاشت و کاهش مصارف بخش کشاورزی و افزایش به ه

ربط اشاره ک د. ذک  رودم تأمین اسار  کشاورزانم صامران مقابد و مشت کان و هماهن   کامل بین همد یهادهای ذیدر موعد زاین ه 

رود یروده بلکد بیشت  مناطق کشور ازجملد وجود آم ه منحص  بد موعد زاین هاین یکتد ییز ع وری اات کد مشکال  و بح ان آب بد

بزرگم تاالب بخت انم دریاچد ارومیدم هی من م دشت مشه  و ا ااان جنوب  و غی ه را ه ک ا  بد یوع  درگی  مشکال  ف اوان کارون  

ک ده اات. این مسائل بیای   آن اات کد بح ان آبم بح ای  ف اگی  بوده و علت اصل  آن ییز تواعد یاپای ار در ابعاد مختلف اات کد 

 .ای ای یشی های بلن م   و ریشدملم   بد راههای کوتاهملراهبای  ب ای آیها در کنار 

 ادامه خبر  لینک ار  
 م ی یت منابع آب موعوم  

 ار گزاری دایشجویان ای ان  ایسنا  منرع 

 0۶/0۹/1400 تاریخ ار  

 بازگشت به فهرست 
 

https://www.isna.ir/news/1400090603856/%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%81-%D8%A2%D8%A8-%D9%88-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%A3%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1
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آبیحفظ خاک، راه حل نجات کشور از بحران کم   

  ۵0تا  40توایی  االیاید رییس ایجمن علو  اا  ای ان گفت: اگ  بتوایی  اا  کشور اود را مف  کنی  و بافت آن را تخ یب یکنی م م 

 .آب  یجا  ده از بح ان ک تاوای  ما را درص  از مص ف آب بکاهی . این رق  م 

زی گ    در  اا   اهمیت  و  ویژه  جای اه  بد  اشاره  با  گ ج   منوچه  

موجودا  زی ه ااط یشان ک د: اا  در کنار عناص  دی  ی ماین  آب و 

درص  از محصوال  کشاورزی   ۹۸هوام از اهمیت یکسای  ب اوردار اات.  

هاات.  وط بد گلخایدشوی  و دو درص  باق  مای ه م بما در اا  تولی  م 

یهایت باالات. رغ  اینکد اا  زی  پای ما ق ار دارد اما اهمیت آن ب عل 

بد   آم ن ه  اایتیمت  اا   بد وجود  و   300ب ای  اات  ییاز  زمان  اا  

ها اا   کنی  با گاشت میلیونااک  کد ه  اکنون ما از آن ااتفاده م 

 .پ ی  آم ه اات

چالش بد  اشاره  با  محگ ج   دو  های  ااالید  داد:  ادامد  اا   از  افظت 

شود کد ع دی باوریک دی  و اط یا  اات. ف اایش بادی اا  ارب آلودگ  هوا و آایب بد میلیارد تن اا  در کشور ما ف اوده م 

اایش  ااتم محصو  ف   گی  کشور ما بوده های اای  گ یرانشود. مشکل ریزگ دها کد دراا ها م تاایسا  صنعت  و االمت ایسان

 .ها اا  پ ی  آم ه ااتااک  اات کد ط  میلیون

محیط م باعث از بین رفتن مواد آل  موجود در ها و ایجاد مشکال  زیستگ ج  اعافد ک د: ف اایش آب  اا  عالوه ب  ایتقا  بیماری

از یون اا  م  توای  پای ای ده باش م دی   یم کن . ااک  کد ف اوها و مواد مغای مورد ییاز ب ای کشاورزی پا  م شود و آن را 

ده . بخش دی  ی از پیام های ف اایش آب  اا م م بوط بد راوب ذرا  آن محصوال  کشاورزی شود و کارای  اود را از دات م 

 .شوی  مخازن ا ها پ  شوی  و کارای  اود را از دات ب هن در مخازن ا هاات. راوبا  اا  ارب م 

شودم یفوذپای ی اود را از دات یش اا  ب  وقوم بالیای طریع  ماین  ایل گفت: وقت  اا  ف اوده م وی با تاکی  ب  تاثی  ف اا

های اطح  را در اود جاب ش  و ماین  یک اافنج عمل و آبده . این یعن  ااک  کد پیش از این با بافت گیاه  آمیختد م م 

ها مناطق جن ل  تر یل بد های تغیی  کارب ی اراع  کد ط  آنیاری از پ وژهک دم دی   توایای  کنت   این مج  از آب را ی ارد. بسم 

ب ی  و ااک  کد مت اک  ش ه اات و بافت گیاه  بد شوی م یفوذپای ی و بافت اافنج  آب را از بین م مناطق مسکوی  یا کشاورزی م 

ده . اا  ف اوده ح  اجازه تر یل ش ن بد ایل را م های روان و اطکنن ه اود را ی اردم بد رامت  بد آبعنوان ااکلت محافظت

کن . در ب ا  مواردم م گ های گیاه  و جایوری را با مشکال  زیست  مواجد م شود و بسیاری از گویدش ه در قالب ایل جابجا م 

 .ها مشاه ه ش ه ااتآبزیان بد علت راوبا  اا  در آب

ج ی  بسیار  کد  بع ی  ا  چالش  اا   شورش ن  شورهااتم  بد  تر یل  کشاورزی  اراع   وقت   دات  ات.  از  را  اود  کارای   شوی م  زار 

های شودم ارب ایجاد طوفانها اشک شکنن ه م زارها کد اا  در آنها وجود ی ارد. شورهاواهن  داد و دی   امکان کشاورزی در آن

غرار و تش ی  مشکل ریزگ د م  یکتد قابل توجد  گ د و  اما  ییز شوی   با ذرا  ترخی ش ه یمک  اکنون  ریزگ دها ه   این  اینجاات کد 

 .کن ای  و این موعوم آایب و ع ر شورش ن اا  را دوچن ان م آمیختد ش ه

رییس ایجمن علو  اا  ای ان عمن اشاره بد ای ادا  موجود در ایست  کشاورزی کشور افزود: متاافاید در کشور ما ااتفاده از آب 

 شود  ها م شود. آب شور ید تنها باعث ایجاد مشکل ب ای گیاهان و رش  آنم شور ب ای آبیاری اراع  و محصوال  کشاورزی مشاه ه 
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توان از آن اا  ااتفاده ک د. این چالش  اات کد در واقعیت ما با آن مواجد کن  و در بلن م   دی   یم م   بلکد اا  را ییز شور

 .ده هستی  اما در ما  ماع  کس  اهمیت  بد آن یم 

ک  جر ان دهن  و زمای  کد ما بد فاالد اود را یشان م    30تا    ۲0های زمای   های  یظی  ف اایش اا  ط  بازهگ ج  افزود: چالش

 .آی  و تالش ب ای ت می  اا  از دات رفتدم تنها یوش اروی  پس از م گ اه اب ااتبیفتی م دی   کاری از داتان ب یم 

محیط  کشور ما محیط  کشور در صور  مل مشکل اا  تاکی  ک د و گفت: بسیاری از مشکال  زیستوی ب  مل مشکال  زیست

و ... بد طور مستقی  وابستد بد اا  اات. ما اگ  بتوایی  اا  کشور را مف  کنی  و بافت آن را   آب م ریزگ دماین  ف ویشست زمینم ک 

م  یکنی م  االیاید  تخ یب  م   ۵0تا    40توایی   رق   این  بکاهی .  اود  آب  مص ف  از  ک درص   بح ان  از  را  ما  ده تاوای   یجا    .آب  

نوان راه یجا  اا  کشور گفت: تنها راه محافظت از اا م آگاه  مسئوالن و گ ج  در پایان با تاکی  ب  ع ور  افزایش آگاه  بد ع 

های توان ایتظار بهرود ش ایط را داشت.در اا یهادهای م ی یت  اات. تا زمای  کد دغ غد مفط اا  ب ای م ی ان ما ایجاد یشودم یم 

ای ب ای مفاظت از اا  با عنوان قایون مفاظت از اا   گاشتد ما بد هم اه جمع  از متخصصان و اااتی  دایش اه ته انم اااانامد

توای  از اا  مفاظت کن  و مقوق آن را کد طور مستقی  م های موجود در این قایونم بدآوری و تالیف ک دی . اج ای داتورالعمل جمع 

  های این قایون عمل یش ه ورالعمل ب  گ دن ماات را بد درات  ادا کن  اما متاافاید در اد اا  گاشتد بد هیچ یک از بن ها و دات

 .ای م ب اورد کن اات و قوه قضایید بای  بد علت ت   فعل با اف اد و یهادهای  کد در اج ای این قایون قصور ک ده

 .ترص ه ابالغ ش   14ماده و  ۲۶با  13۹۸قایون مفاظت از اا  در ا دادماه اا  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 بر ادامه خ لینک ار  
 مفاظت از اا  موعوم  

 ار گزاری دایشجویان ای ان  ایسنا  منرع 

 1۵/0۹/1400 تاریخ ار  

 بازگشت به فهرست 
 

 

 

https://www.isna.ir/news/1400091410694/%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AD%D9%84-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%85-%D8%A2%D8%A8%DB%8C
https://www.isna.ir/news/1400091410694/%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AD%D9%84-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%85-%D8%A2%D8%A8%DB%8C
https://www.isna.ir/news/1400091410694/%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AD%D9%84-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%85-%D8%A2%D8%A8%DB%8C
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 یترین اخبار کوتاه داخل همم

 (1400  آذر  8) درصدی حجم آب مخازن سدهای خوزستان  83کاهش 

م ی عامل اازمان آب و ب ق اوزاتان با اشاره بد کاهش قابل توجد ورودی بد ا های اوزاتان در اصوص م ی یت م  ف هاد ایزدجو

درص  کاهش    ۵3متواط دراز م  م تق یرا  منابع آب  ب ای عرور از بح ان ک  آب  اظهار ک د: ورودی آب بد ا های اوزاتان یسرت بد  

بوده اات این کاهش در ا های ک اد و مارون ش ی ت   بد متواط دراز   .یافتد اات کد  افزود: ورودی آب بد ا  ک اد یسرت  وی 

یافتد اات کد این میزانم کمت ین مق ار ورودی ثرت  ۸1م  م    تص یح ک د: در  ایزدجو  .اا  گاشتد اات  ۶0ش ه در  درص  کاهش 

  .درص  کاهش یافتد اات ۸3میلیون مت مکعب اات کد یسرت بد اا  گاشتد   ۵۵0ما  ماع  مج  مخازن ا ها م ود 

 (1400  آذر  9) محیطی استهای زیستآبهتضمین منابع آب در گرو رعایت حق

از  م مفاظت  ک دن محیط ی کل  ب آورده  بد  مش وط  کشور  و  جهان  در  آب  منابع  تما   تضمین  گفت:  بختیاری  و  چهارمحا   زیست 

آن رعایت یشودم   محیط های زیستآبدعنوان اکوایست  تولی کنن ه آب اگ  مقزیست بدهای زیست محیط  ااتم چون محیط آبدمق 

رود تواط دایش اه شه ک د و  محیط  موعد زاین ههای زیستآبد زود: مقامم ی افشه ا     .مالت طریع  اود را از دات اواه  داد

بای    م اقل  مطالعا   این  اااس  ب   ش م  مطالعد  اصفهان  صنعت   آب    31۵دایش اه  مکعب  مت    آبد مق   رعایت  ب ای  اا   درمیلیون 

 در   محیط زیست   آبدمق   ه ک دش  دایش اه   تواط  ش ه   ایجا    مطالعا   طرق  همچنین  شودم   داده  ااتصاص  موعد  این  محیط زیست 

 .اات مکعب مت  میلیون 44۲ کارون ا شااد

 (1400  آذر 14) میلیارد تن خاک غیرساکن در کشور  2.5فرسایش ساالنه 

میلیارد تن   ۲.۵زیست در یشست روز جهای  اا  با اشاره بد اهمیت غی قابل توصیف اا  گفت: ااالید  رییس اازمان مفاظت محیط

با تاکی  ب  ش ایط وای  اا  در اراع  اامل  و  عل  اقاجلد    .ایتقا  در ما  از دات رفتن ااتاا  در کشور در قالب جابجای  و  

ک د: عالوه ب  ف اایش و یابودی اا  در م کتم اا  ااکن و درجای ما ییز در ما  یابودی اات کد یک  از علل  داال  کشور اعافد

ب شور با چ ال  بیشت  اود بد امت آب شی ین م کت کن  و  ها ارب ش ه آاصل  آن شوری اا  اات. در اوامل تخلید اف ه

باالی آب ارب ش ه اف ه  پمپاژ  ییز  اراع  داال   از پیش شور شود. در  های زی زمین  تخلید شود و شوری اراع  اامل  ما بیش 

ک  و ماری  در کشور ما بسیار های یماا  در اراع  داال  ییز اتفاق بیفت . این در ش ایط  اات کد دیاپی هام گنر های یمک م صفحد

با   13۹۸در ا دادماه  کد    اج ای قایون اا  بد همین دلیل    .صور  بالقوه ب ای شوری ش ن اا  وجود داردفعا  هستن  و ش ایط بد

 .از اهمیت باالی  ب اوردار اات ااتم هترص ه ابالغ ش  14ماده و  ۲۶

 (1400  آذر 18)  های حوزه آب به گردن تغییر اقلیم انداخته نشودبرنامگی و کاستیبی

بح ان  "موعوم  ای ان و محقق موزه امنیت آب در ب یامد الیو دایش اه عل  و صنعت با  -دکت  عل  چاوشیانم م ی  گ وه علو  یویسکو

اای  وقایع  بد  با ی اه   ای ان  در  اااس   "منابع آب  ب   زاین ه رودم گفت:  آب یز  بد روی  میزان مص ف و ذای ه آب در موعد  اشاره  با 

شمس  میزان مج  ذای ه آب در ا  زاین ه رود روی  کاهش  داشتد و در مقابل روی   ۸0تا  ۶0آمارهای  کد منتش  ش ه ااتم از اا  

وی با بیان اینکد در کنار این پ ی هم میزان ترخی  آب افزایش یافتد ااتم    .ر این بازه زمای  بد ت ریج رو بد افزایش بوده ااتمص ف د

 جای دییا بد دلیل ع   همخوای  میزان مص ف با میزان اظهار ک د: علت اینکد ام وز زاین ه رود با این وععیت درگی  ااتم ماین  همد

 

https://www.isna.ir/news/1400090805841/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%B8%DB%B3-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D8%A2%D8%A8-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B2%D9%86-%D8%B3%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://www.isna.ir/news/1400090906516/%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%88-%D8%B1%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AD%D9%82-%D8%A2%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.isna.ir/news/1400091410548/%D9%81%D8%B1%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%B2-%DB%B5-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%86-%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://www.isna.ir/news/1400091813940/%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%DA%AF%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%A2%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%AF
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شود اث ا  تغیی  اقلی  در ای ان یسرت بد اای  کشورهای دییا ش ی ت  ااتم ه گز این ط  یشان ک د: اینکد گفتد م و اا  ذای ه اات

ده ؛ چ ا کد ه  االد گزارش جهای  تغیی  اقلی  منتش  و در آن گوید ییست و تغیی  اقلی  در ای ان ش ی ت  از اای  کشورها رخ یم 

 .شوی بن ی م اقلی  طرقدکشورهای جهان از یظ  ریسک تغیی  

 (1400 آذر  21)  درصد از عوارض آالیندگی به صندوق ملی محیط زیست  20تخصیص 

محیط   های زیستزیست ب ای کاهش آلودگ درص  از عوارض آالین گ  بد صن وق مل  محیط  ۲0ب  اااس الیحد بودجد اا  آین هم  

 مالیا    قایون   ۲۷   ماده  مارز  عوارض  موعوم  آالین گ   عوارض  از  ماصل  منابع  ازبیست درص   "  الیحدین  ب  اااس ا  .یاب ااتصاص م 

-زیست  صن وق مل  محیطقایون ماکور بد اازمان مفاظت محیط  40 یحوه مص ف آن در ماده    1400   اا  مصوب  افزوده  ارزش  ب 

  اااانامد صن وق ماکور ص ف ۵اازمان ب یامد و بودجد کشور ب  اااس ماده   یاب  تا پس از مرادلد موافقتنامد با  زیست  ااتصاص م 

از تخ یب محیطهای زیستهای مال  ب ای کاهش آلودگ  اعطای تسهیال  و ممایت  زیست در همان شه اتان محیط  و جلوگی ی 

 ".شود

 (1400  آذر  22) آبگیری یا ذخیره فاضالب؛ مسئله اصلی سد ژاوه

های ت ین مشکل آب ی ی ا  ژاوه کنت   آالین هده م مه های ایجا  ش ه تواط محققان دایش اه ک داتان یشان م مطالعا  و ب را 

ای از ااید فاعالب شه  انن ج بخش عم هتصفید با ف ض ارتقای در گزارش منتش  ش ه از آم ه اات: مت  .ورودی بد این مخزن اات

رو مج  عظیم  از مواد آالین ه و ت کیرا  فسف  و ییت ا م پس از آب ی ی وارد شوی م از اینها در رودااید جاری م ها و آالین هپساب

 ی ی ا  در ش ایط کنوی  بد معن   شودم بناب این آبشوی  کد بخش  از این مواد در مج  م ده این ا  ایراشتد م مخزن ا  ژاوه م 

های ورودی بد مخزن موجب اواه  ش  تا با افزایش عناص  مغای  ییت وژن و فسف   ها در ا شااد وجود آالین ه  .ذای ه فاعالب اات

ی در اطح پیک ه  هام گیاهان و علفهای ایوام جلرک رویدگ ای م رش  ب گ ای  ق ار گی د. از پیام های تغایدا  در م امل ش ی  تغاید

 .آب م تغیی  ریگ آب مخزنم کاهش اکسیژن محلو  و بوی یامطلوب آن اات

 (1400  آذر  22)  ترین کانون گرد و غبار منطقه استدریاچه ارومیه بزرگ

محیط مفاظت  آذربایجانم ی کل  ارومیدزیست  دریاچد  اشک   کنوی   وععیت  گفت:  لجن م  ش ق   و  پست  اوامل  در    بخصوص 

اق اما  فوری الز  ااتت ین کایون گ د و غرار در منطقد  بزرگ از این فاجعد  افزایش آب .بوده و ب ای جلوگی ی  های ورودی بد وی 

جوی  در مص ف آب را دو پ وژه بسیار مه  و تاثی گاار ب ای امیای دریاچد ارومید اعال  ک د  های م بوط بد ص فد بست  دریاچد و ط ح 

درص     40های اتاد امیای دریاچد ارومید م اقل  اج ای  ش ن پ وژهو با  کد الزمد اج ای  ش ن آیها تخصیص بد موقع اعترارا  اات  

افزایش م  را  دریاچد  بست   بد  آب  گوید   .ده ورودی  افزایش  جملد  از  ارومیدم  دریاچد  اط اف  در  تثریت اا   پوشش  وی  انت   های 

توای  دار امیای این دریاچد بیان ک د کد باعث کاهش بادهای یمک  ش ه و تا م ودی م های مه  و واولویتگیاه  را از دی   ط ح

عراس یژاد همچنین از ممنوعیت مجوز ب داشت یمک از بست  دریاچد ارومید   .ی یمک  در شه های اط اف را ب ی دجلوی گ د و غرارها

 .ار  داد

 (1400 آذر  24) کننده آب تهراندرصدی ورودی سدهای تامین  36کاهش 

 کنن ه آب ته ان از ابت ای اا  آب  تاکنون درص ی میزان ورودی بد ا های تامین 3۶ای ته ان از کاهش منطقدم ی عامل ش کت آب 

 

 

https://www.zistonline.com/news/85797/%D8%AA%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%B5-%DB%B2%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D8%A2%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://www.isna.ir/news/1400092216794/%D8%A2%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%84%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D8%AF-%DA%98%D8%A7%D9%88%D9%87
https://www.isna.ir/news/1400092217003/%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%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D8%BA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.isna.ir/news/1400092217003/%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%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D8%BA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.isna.ir/news/1400092217003/%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%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D8%BA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://news.moe.gov.ir/News-List/68742
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داد.   ار   گاشتد  اا   مشابد  م    با  مقایسد  رعاپور"در  را    "یواف  ته ان  ا های  مخازن  فعل   موجودی  میلیون   3۶0همچنین 

  میلیون ۲۶4 م ود گاشتد  اا  مشابد روز مت مکعر  میلیون ۶۲4 ذای ه با مقایسد در میزان  این: افزود و ک د عنوان مت مکعب

همچنین اعافد ک د: میزان باری گ  در موزه عملک دی ااتان ته ان از ابت ای اا  آب  تاکنون   وی  .ده م   یشان  را  کاهش  مت مکعب

   .ده درص  کاهش بارش را یشان م  31درص  و یسرت بد بلن م   بالغ ب   ۵۹میلیمت  اات کد یسرت بد اا  قرل  4۷.۵

 (1400  آذر 28)  ها نسبت به متوسط بلندمدتدرصدی بارش  40متر رسید/ کاهش  میلی  35ندگی در کشور به میزان بار

جاری  ابت ای مه ماه ز ابت ای اا  آب اهای جوی کشور  انج  مرنای وزار  یی و ارتفام کل ریزشهای باران ب  اااس شرکد ایست اه

 40   مت میل  ۵۸.۷   بلن م     مشابد  هایدوره  میای ین  بد  یسرت  باری گ   مق ار  این.  اات  مت میل  3۵.1 معاد  آذرماه   ۲۶تا    1400

بیشت ین میزان افزایش بارش    .ده م   یشان  کاهش  درص   ۵0   مت میل  ۷0.1و یسرت بد دوره مشابد اا  آب  گاشتد    کاهش  درص 

درص  افزایش م   ۹3های ق   آذرماه یسرت بد بلن م   ییز بد ت تیب م بوط بد ااتان  ۲۶های کشور ط  اا  آب  جاری تا تاریخ  ااتان 

های کشور بیشت ین میزان کاهش بارش ااتان  درص  افزایش  اات.  1۵درص  افزایش  و م کزی    1۵درص  افزایش م یزد     1۸گیالن  

 ۸0درص  کاهش م ه مزگان    ۸۸های فارس   م بوط بد ااتان آذرماه یسرت بد بلن م   ییز بد ت تیب    ۲۶ط  اا  آب  جاری تا تاریخ  

 درص  کاهش  اات. ۷۵درص  کاهش  و امنان   ۸0درص  کاهش م بوشه   

 (1400  آذر  29)  درصدی ذخیره مخازن نسبت به سال گذشته 34کاهش 

و داده   با اپ ی ش ن  های آب کشور یشان م آمار دفت  اطالعا   تا    ۸۸ده   آب م  از اا   آب     ۲۸روز    1400-1401آذرماه  اا  

میلیارد مت  مکعب رای ه کد یسرت بد م   مشابد اا  آب  گاشتد   1۷.3مجموم مج  ذاای  آب در مخازن ا های کشور بد م ود  

 وععیت  ب را :  گفت  ار   این  اعال   با   کشور  آب  هایداده  و   عا اطال  دفت   م ی کل  "زاده  قاا   فی وز"  درص  کاهش اات.  34بیای    

بوده کد کاهش    میلیارد  3.۷۵  معاد   آذر ۲۸  تا  مه   ابت ای  از  کشور  ا های  بد  ورودی  مج   میزان  ده مم   یشان  ا ها مت مکعب 

از مجموم ظ فیت وی ااط یشان ک د: در    .ده م   یشان  را  گاشتد  آب    اا   مشابد  م    بد  یسرت  درص  ۶4معاد    ش ایط کنوی م 

 درص  آب ذای ه ش ه وجود دارد.  34میلیارد مت  مکعبم م ود   ۵0.۵مخازن ا های مه  کشور بد میزان م ود 
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https://news.moe.gov.ir/News-List/68843
https://news.moe.gov.ir/News-List/68868
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 کنند ره ی گالن آب را ذخ  اردهایلیتوانند میم یسنجش نشت صوت  یهاچگونه دستگاه 

دو   مل این  توای  بد مج ی     یفناور  کیمتح ه اات.    اال یآب در ا  یهاش کت  یها و کمرود آب دو مشکل عم ه ب ا اااتیز   ا اب

   مشکل کمک کن .

کشاور    خیتار   کد امواج گ ما و اشکسال   در مال

  اتیچالش م  کیرا ف ا گ فتدم کمرود آب بد عنوان  

متحا ه مطا ح شا ه ااات.   اال یدر ا اا  غ ب ا

دولات فا را   کامیآم   خیبار در تار  نیاول  یب ا   امیاا

کاد    اتیامخازن م  کی   میم  اچدیکمرود آب در در

 نیاکا د. ا   کنا م اعاال م  دیرودااید کل ادو را تغا

آب شا ه ااات کاد در   نیمأ در ت   اق ا  باعث قطع

اواهاا    ییفاا  تااأث ونیاالیم 40 زیاا گ  باا  تیاایها

 نیاااات. ا  بسیار با   تیوعع  امیف ییدر کال  گااشت.

 درصا  کااهش دهنا . 1۵مصا ف آب را تاا  ه ااتاوااتد ش ب ق  یهاش کت ازاات و  یاعط ار تیوعع کیموعوم در ما  ماع  

  ایکنن گان بامصا ف قی  تشاو1: کننا  معموالً با  دو ماوزه تم کاز م نفعانیو ذ اات اارانیبد مسائل کمرود آبم ا    گیرا  یب ا

 نهاایع عاد آب. اماا ا تیاتقو یو ا هام با ا  ی زدایمک  یهابزرگم ماین  کارااید   یج   یها اااتی  ااات ز۲کاهش مص ف آبم و  

کاد   اواه  داشت. دو م در مال  ب  مص ف کل  جزئ  یدر مص ف آبم تأث ی جوص فد یب  اف اد ب ا دیتک مثا مداری . بد عنوان     اداتیا

دهاد  نیداریا  و چنا   قابال تاوجه  یگااردیبد ا ما  ازیع عد آب داری م اما ی  شیدر افزا  یاالعادهبزرگ ارزش فوق   ی  بنایز  یهاپ وژه

 یت نادیهزو ک  ت عیاا  اریبسا یهااوشرختایدم راه دارد.م   مل کوتاهبد راه  ازیکد ی  اات   مشکل  نیشوی . ا  لیتا تکم  کش  طو  م

آب  یهااشا کت گازارش شا ه یهاا. با  ااااس دادههااداده لیو تحل  دییشت و تجز  صیکمرود آب وجود دارد: تشخ  مل مشکل  یب ا

ااایوار را  ۸۵0000 رااًیتق   ازیای  نیادهن . ا اود از دات م  عیتوز  ست ییشت در ا  قیگالن آب را از ط   اردیلیم  ۹۷.4  راًیتق   ایف ییکال

 اءیاشا نت یاتیا یبا اااتفاده از فنااور تواین  م -متح ه  اال یب ق در ا اا  ا  یهاو ش کت  -  ایف ییب ق کال  یهاکن . ش کت م  نیتأم

هاام کشاف و داده لیاو تحل دیاو تجز  اانجش یشات صاوت یهاگاالن آب کننا . داات اه  اردهایلیم   ابی  ش وم بد بازIIoT    صنعت

. ااات هاابد موقع و ا یع یشت   یو تعم  کاهش یشت م ملد  نیت اخت  این کار  درمالیکد  اازدم را ممکن م  ها یشت  عیا    ابیمکان

داریا  و در   ازیی   انت    اااتیز  یهایسرت بد پ وژه  یکمت   اریبس  یهایگااردیبد ا عت اج ا شوی  و بد ا ما  تواین  ها مملراه  نیا

  قابال تاوجه ی جوباعث صا فد هالیو تحل دیو تجز   یشت صوت  صیتشخ  یهادات اه  کنن . را ارائد م  ازیمورد ی  یهام   کمککوتاه

 یکاارب د یهاو ب یاماد  لایتحل یباد موتورهاا انیافشاار و ج  یها از مس  هاداده  دی. با تغاشوی  کار م  ی ویی  یهاندیدر زمان و هز

کنن . اااتق ار   ی در قلم وشان وجود داردم شنااا   توجهقابل  یها یشترا کد     بد ا عت مناطق  تواین  ها مش کت  م نیماش  ی یادگی

 .  ده  م شیافزا شت یابزار را ب  یهاتیقابل شت می از قرل و در ما  ظهور  با دقت ب  یف د یها یشت صیبا تشخ  یشت صوت یانسورها
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کاد  نا هیدر ماورد منااطق آ   نشایو ارائاد ب   یشات   ا یتعم  تیاولو  نییتع  یتوان ب ا را م  ش فتدیپ   یهالیو تحل  دیتجز  نمیعالوه ب  ا

آب  یهاادولتم ش کت یاز او    اااتیبودجد ز   یسرتاً جزئ  یگاار  دیبا ا ما  ک د.  یاازادهیپ م  های بیشت  را داردامتما  وقوم یشت 

دهاد  نیچن  یب ا ایمزا نیاا  محقق کنن . ا کیآن را ظ ف  یایو مزا  ی یرا بد کار گ لیو تحل دیو تجز  IIoT  یتواین  فناور و ب ق م

 ت دعاقالیا  یاکاد دار  از آبا  یاکمک کنا م اماا با توای  بزرگ م    اااتیز  یهاپ وژه  قیآب از ط   نیمأ ت  شیادامد اواه  داشت. افزا

 یراه با ا نیهاا بهتا داده لیاو تحل دیاو تجز  اانجش یشات صاوت یهادات اه قیاز ط   ده. کاهش یشت قابل آدرس یااتفاده کن

  اات. ب گشت ا ماید و در عین ما  مل مشکل کمرود آب نیت عیبد ا    ابیدات
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 هستند  لیاز س یری جلوگ یبرا "یانقالب   یشیبازاند" کی  نی چ یاسفنج  یشهرها

 یکشاور با ا  نیاا  یاردیلیم  1.4  تیدر ما  اتما  اات. جمع   اتیدر ما  رش  جهانم منابع م  یاقتصادها  نیت عیاز ا    کی  نمیدر چ

 از یاریکاد بسا  معنا نیکن م بد ا  آب را ب ت  م  تیفیک   آلودگ  ش ه اات.  عیطور یاب اب  توزداردم اما آب مح ود و بد  ازیرش  بد آب ی

قا ار    یتحات تاأث  نیشما  چ  ژهیبد و   ام  یقش دارد.  نیدر ا  زیی   منابع محل  دراتیا  تی یااتفاده اات. م    قابلیآب موجود غ   منابع

 باا درااتیارداشاتن مناابع   غ یاعل  نمیکد جنوب چا   ب دم در مال کشور در طو  اا  از کمرود آب ریج مبخش از    نیا  و  گ فتد اات

ما  شما   نیمتم کز ااتم با ا  نیدرص  آب در جنوب چ  ۸0اات کد    نیاز مشکال  ا   کیکن .   را تج بد م   فقط کمرود فصل  م کاف

از   عیشود و منااطق واا و طوفان م   ت یباعث بارش ش   اقلیم    ا ییاات. تغ   مشکل بزرگ  زیی  لیا  .اات   تواعد مل   هستد اصل

م شاه  ۲0۲1  دیادر ژوئ  مزمیتاا  ور یاویده . بد گازارش ی ق ار م   یثأ آن را تحت ت  یهاتسد و شااد  ایگیاز جملد موعد    نیجنوب چ

 1.۲4یفا  را کشات و  300دات و پنجد یا   کا د کاد ما اقل    ای  یو  لیهزاران اا  و ا   باران ط  نی ت یبا ش   نمیژی ژوم هنان چ

  یف  را آواره ک د. ونیلیم

 

 بای  ایجا  داد؟   چد اق ام لیاز ب ت  ش ن ا ی یبح ان آب و جلوگ نیمقابلد با ا یب ا نیبناب ا

کا دن آن  زیآب و تم انیمف  آب در منرع اودم کن  ک دن ج   یب ا  منظ اات کد از    عتیب  طر   راه مل مرتن  کی  " شه  اافنج" 

  یااز آن ترخ  کف ان ف ش اات تا بخشا  رطوبت قیبا عا یتم کز ب  مف  آب باران در مناطق شه   کن . ااتفاده م  ن یدر طو  ف آ

 یهوشامن  یهاشود و اااتمان کاشتد م یشت یروهام دراتان بادهیها و پ جاده  یاازشود. عالوه ب  مقاو   دیتخل  جیبد ت ر  دیشود و بق

 ای  وآب با چمن پوشای ه ش ه شت یجاب ب یها ب اب ان معناات کد اقف نیشوی . ا شه  اااتد م  اافنجقابلیت  با   یاازگار یب ا
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  یاج   یبد عنوان شه ها  نهایا  جاب آن منعکس کنن .  یرا بد جا  یشت یب  یشوی  تا گ ما روشن ریگ م  یهابد ریگ  زیها یاااتمان 

توااط   مفهو  شه  اافنج دهن . ارائد م یشه  یزیرگنجای ن چ اد آب در ب یامد  یرا ب ا  یشوی  و راهر د اااتد م   زیستطیمح

و معمار  زیستطیمحدوات ار شه ااز    کی  وی  مغز متفک  آن اات.  وی  انیش  و پ وفسور کوی ج  شنهادیپ   ۲013در اا      نیمحققان چ

 کپارچادی تی یم    المللنیب  یهایبا الها  از اات اتژ  وی   اافنج  یشه ها  اات.پکن  منظ  در دایش اه    یااتاد معمار  نیمنظ  و همچن

  هیامتحا ه د اال یادر اکاد   LID   اثک   تواعد ای  در ای لستان SuDS   اریپا   زهکش  یهاست ی  از جملد اIUWM   یآب شه 

 آب باران اات.  افتیآب و باز  آلودگ میشه  لیه فشان کنت   ا  باش م   شودم م

و   جهاای  مایاقل  ا ییدر مواجهد با تغ می  یاز ه  زمان د  شیب

 مانمیدر یحوه ااات شاه ها   یما با  م صنعت   ای  یو  یهایفناور

تماا ن  فیاایحااوه تع   و متاا عااتییحااوه ب اااورد بااا آب و طر

و   یکشااورز   از ا د باااتای   اافنج  یشه ها  . ییظ  کن یتج 

  ییاتغ یااده با ا یای  کد از ابزارهاآب الها  گ فتد ش ه  تی یم 

  کننا . ااتفاده ما  اریپا  بد روش عیوا اسیدر مق   اطح جهای

در شاما    نیدر شاه  هاارب  "پاار  کاویل   "  یهکتار  34پار   

 سات اهیما  از ز نیو در ع  کن  م  هیو ذا یپاکساز میآوررا جمعباران  آب پار  نیموفق اات. ا  شه  اافنج کیاز  یایموید نیچ

 یاز فلسافد یاوآور   شه  ااافنج  کی  .کن  ف اه  م   حیااتفاده تف   یرا ب ا  ی رایارز ز   عموم  یو فضا  ک دهمحافظت     بوم   عیطر

ایتشاار کا بن را   ااافنج یدر درازما  م شاه ها  آیها مل کن .  جادیا  یمشکال  آب را بد جاتوای    شه  م  کی  نکدیکن : ا م  ی ویپ 

 کیارا ایتخاب ک ده و بد ه    شیشه  آزما 1۶در ما  ماع   نیدولت چ کمک اواهن  ک د.اقلیم    ا ییکاهش داده و بد مرارزه با تغ

آب یوآوراید ااتصااص داده ااات. باا  تی یم  یهایاات اتژ یاج ا یب ا  وروی ونیلیم ۵۵ م ود    وانی  ونیلیم  ۶00تا    400  نیاز آیها ب

ب یاماد   دیاته  یدر ماا  تاالش با ا  نیچ  یدرص  از شه ها  ۷0م  ۲030ش ن بد اا     کیبا یزد  م م   شه  اافنج  یتقاعا ب ا  شیافزا

  یظ یتج   کی  توای  م  -باش      بارای  یهاارز و باغ  یهااز با   شیب  یزیچ  توای  م   زیستطیمح   کد ط ام  ده  یشان م  نیا  هستن .

 در مورد بافت شه  باش .   ایقالب
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 ی صنعت ساتیسأاستفاده مجدد از آب در ت شیافزا یراه برا 3

 نی یاز مص ف کنن گان عم ه آب شا   کی  نیان   عیصنا

را بد   درص  از کل مص ف آب جهای  ۲0کد م ود    هستن 

  رود طا کد ایتظاار ما یدرص  م نده اود ااتصاص م

توای  باد  م حیصح یاات اتژ .اب ی شیافزا ن هیچن  دهد آ

از  یاریآب را در بساا بازچ اااای   طااور قاباال تااوجه

ده  و بد متخصصان آب اجاازه   شیافزا   صنعت  سا یاأ ت

 هاا کماک کننا  تااااازمان  ایاده  تا بد کسب و کارهاا  

 شیو افازااقلیما      ا ییاتغ  را کاهش دهن .  اود  مص ف

مشاکال  ع عاد و   باعث ایجاادکنن گانم  مص ف  یتقاعا

 زیسات طیهم اه با مق را  مح  ات کد ه اب شآ  یتقاعا

همد کسب و کارهاام صا فنظ  از   بد آب را مح ود کن .   دات ا  یب ا  نیان   عیصنا  ی ممکن اات توایا  یمشکال  بد زود  نیا   میج 

کننا . متخصصاان   یزیارب یامد  ن هیدر آ   کمرود آب و اشکسال  یو آماده ش ن ب ا  شت یب  ی یپاایعطاف  یاز ه  اکنون ب ا   یای ازهم با

با ای اقا ا  در ایان   ایشاانیها و مشت بد ااازمان  علم    اهیپا  جادیا  ابآب    و بازچ اای   در مورد ااتفاده مج د  تواین  م  نیآب همچن

ااتفاده مج دم کاهش مص ف و کارآم ت  ک دن   شیافزا  یآب و فاعالب ب ا  عیکد متخصصان صنا   اد روش  در ادامد   ننکمک کزمیند  

 شات یب  ایدرص     ۵0تا    ۲0  نیها کمک کن  مص ف آب را بها ممکن اات بد ش کت  یاات اتژ  نی. ام آم ه ااتکنن  امکایا  ااتفاده م

   کاهش دهن .

 آب بازیابی حلقه بسته یهاستمیس  -1

 زا میاکاد تجه   سااتیدر تأا  ژهیاوکنن . آیها باد   ابیاود را باز   ای  کد تما  آب مص فش ه   ط ام  یاگویدملقد بستد بد  یهاست یا

 زیاآیهاا تم یبد ج ااااز ازیرا ب ون ی زا یها تجهست یا  نیا  .منظ  داری م مؤث  هستن   یبد شستشو  ازیها یی دارا   یو اا  دییقل  لیواا

را ممل   زکنن هیتم  ی ایمیو گ ما و مواد ش   یآ دوباره بد گ دش در م  ی یها  یآب ماصل از شستشو  هامست یاز ا  یاریدر بس  کنن . م

 یشا ه با ا بازیااب از آب  تاوان م نیدر محل موث ت  کنا . همچنا زا یتجه   یاا  دیاول  یآن را بد عنوان شستشو  توای  کد م  کن  م

مص ف ممکن ااات  بارکی یهاست یدر مقابلم ا دارد ااتفاده ک د. آال نیماش یبد ج اااز ازیاز محل کد ی ارجک دن ا زیتم  ا یعمل

فاعاالب  دیتصاف یهاسات یکنن م اما از آن ااتفاده مج د یخواهن  ک د. در عاوضم فاوراً باد ا  آوریجمعش ه را  مص ف  یآب شستشو

  یبا  زا یکد تجه   و ااتفاده از آب شستشو را در ه  مکای  یآورجمع  توای  م  بازیاب  آبایست  ملقد بستد    .شود منتقل م  سا یتأا

را    توای  ااتفاده از آب صانعت موجود م  یهاست یبستن ملقد در ا  یب ا  ی هاراه  افتنیت  کن . بد طور مشابدم  شوی م آاان  زیم تراً تم

   ااده کن .
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 ( Liquid DischargeZero) عیما صفر هیتخل  -۲

اتخاذ کنن  کد ه ف آن بد ما اقل  وام  صنعت را در ا اا    ی هاست یممکن اات بخواهن  پا را ف ات  ب ااری  و ا  سا یاز تأا   ب ا

آب ااات کاد ها ف آن  دیتصاف یبا ا  مهن اا ک دیرو کی  ZLD  عیصف  ما دیتخل ااتفاده از آب اات. -ماف     مت  ای  -راای ن  

کاراایاد   را از ا وج عیما یهاعمل زبالد نیا آ م هیجام  اات. در مالت ا  یهاها بد زبالدن هیو کاهش آال  ایست تما  آب    آوریجمع

اغلاب باد  هاسات یا نیا .مای  م  اات در گ دش باق ممکنکد   تا زمای  سا یاأ بد ت  یکد آب ورود  ده  م  نانیو اطم  کن  ماف م

کد ممکن اات  ونمیلت اایف یماین  ااتخ ها شوی م در محل در یظ  گ فتد م  دیت  تصفمت او   یهایاات اتژ  یارتقا  ای  نی زیعنوان جا

   فاعالبم آب را از دات ب هن . یهاانییاقص ج  ونیلت اایف ای  یترخ  لیبد دل

 زاتیو ارتقاء تجه  نیروت  یو نگهدار ریتعم  -3

یاکارآما  و   زا یکد چ وید تجه   یداشتد باش  ادیمه  اات کد بد    نیهمچن  کنن م م  جیکد ااتفاده مج د را ت و  ی هایاات اتژعالوه ب   

 یو ی ها ار  یاکاد تعم ی هاو مکان ت  میق  سا یدر تأا  کمک کنن .  سا یتأاآب  بد مص ف    مساب ب  تواین  مآب     یشت  یهالولد

  دهنا . متا شیتلفاا  را افازا  قابل تاوجه زانیبد م تواین  آب م یها اااتیو ز  میق  زا یگ فتد ش ه ااتم تجه   هیمعمو  یاد

 یزیارب یاماد م رن کارآم  باشن . یهانی زیکمت  از جا  طور قابل توجهای  ممکن اات بدیصب ش ه  شیاا  پ   10کد فقط     زاتیتجه

 ن .ده  را کاهشتوای  بد کسب و کارها کمک کن  تا مص ف آب اود  م زیی زا یتجه  یشت و ا اب یب ا

 یهایاز ااات اتژ  یا. متخصصاان آب با ی یگ ت  میمص ف را ج  عیاات کد صنا   معن  نیدر مورد کمرود آب بد ا  ن هیفزا  یها ی  ای

ملقاد  یهاسات یدر کاهش مص ف ب داریا م آگااه باشان . ا ال یکمک بد تسه یب ا تواین  کد م  و اق امات تلفا کاهش    یموجود ب ا

باد   تواینا  م   معماول  یو ی ها ار   یاتعم   م و متاتخلیاد صاف  ماایع  ش فتدیپ   یک دهایای م روآب اااتد ش ه   ابیباز  یبستد کد ب ا

   و ااتفاده مج د کنن .  ابیباز یطور مؤث ت را بد  وام های صنعت وکارها کمک کنن  تا آب کسب

 

 

 

 

 ادامه خبر  لینک ار  

 بازچ اای  آب  موعوم  

 https://www.wateronline.com منرع  

 0۷/1۲/۲0۲1 تاریخ ار   

 بازگشت به فهرست 
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 خارجی ترین اخبار کوتاه مهم
Hottest ocean temperatures in history recorded last year 

The world’s oceans have been set to simmer, and the heat is being cranked up. Last year saw the 

hottest ocean temperatures in recorded history, the sixth consecutive year that this record has been 

broken, according to new research. 

The heating up of our oceans is being primarily driven by the human-caused climate crisis, scientists 

say, and represents a starkly simple indicator of global heating. While the atmosphere’s temperature 

is also trending sharply upwards, individual years are less likely to be record-breakers compared 

with the warming of the oceans. Last year saw a heat record for the top 2,000 meters of all oceans 

around the world, despite an ongoing La Niña event, a periodic climatic feature that cools waters in 

the Pacific. The 2021 record tops a stretch of modern record-keeping that goes back to 1955. The 

second hottest year for oceans was 2020, while the third hottest was 2019. Warmer ocean waters are 

helping supercharge storms, hurricanes and extreme rainfall, the paper states, which is escalating the 

risks of severe flooding. Heated ocean water expands and eats away at the vast Greenland and 

Antarctic ice sheets, which are collectively shedding around 1tn tons of ice a year, with both of 

these processes fueling sea level rise. Oceans take up about a third of the carbon dioxide emitted by 

human activity, causing them to acidify. This degrades coral reefs, home to a quarter of the world’s 

marine life and the provider of food for more than 500m people, and can prove harmful to 

individual species of fish. 

“Until we reach net zero emissions, that heating will continue, and we’ll continue to break ocean 

heat content records, as we did this year,” said Michael Mann, a climate scientist at Penn State 

University and another of the 23 researchers who worked on the paper.  

 سال گذشته ثبت شد  رها دانوسیاق یدما   ن یترگرم

هاا در ایوسیاق یدماباالت ین اا  گاشتد   میج  قا یاات. ب  اااس تحق  شیای  و گ ما در ما  افزاآم ه  ا وشجهان بد    یهاایوسیاق

هاا عما تاً ایوسیکد گ   ش ن اق ن یگو دایشمن ان م رکورد شکستد ش ه اات. نیاات کد ا  اا  متوال نیششمکد ثرت ش هم    خیتار

بد شا   رو  زیجو ی یکد دما  اات. در مال  جهای شیشااص کامالً ااده از گ ما کیو یشان دهن ه اات  ی از بح ان آب و هوا   یاش

 باال رفتن دماایبا  سدیااتم در مقا شیبد افزا

ااا    ها کمت  رکورد شاکن هساتن .ایوسیاق

  ژگایو  کیا  ناامییال  اا ادگاشتد با وجاود ر

آرا  را   ایوسیااق  یهااکاد آب  یادوره   میاقل

متا   ۲000  یرکورد گ ماا با ا  کن م انک م

 . شادر ا اا  جهان ثرات    هاایوسیاق   یباال

ااات ج ی     یباالت  از رکوردها  ۲0۲1رکورد  

ااا    نیگ دد. دوما باز م  1۹۵۵کد بد اا   

باودم در   ۲0۲0هاا ااا   ایوسیااق  یگ   با ا

  بود. ۲01۹اا  گ     نیکد اوم   مال

 
 

https://www.theguardian.com/environment/2022/jan/11/oceans-hottest-temperatures-research-climate-crisis
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 یهالیکاد اطا  اا کنن م کمک م   یش   یها ها و باری گگ دبادهام  بد طوفان  ت ی گ  هاایوسیاقده  کد  مطالعد یشان م یتایج این  

کاد در  مکنا ذوب ما و قطاب جناوب را  نلنا یگ  عیواا  خای یهاو ورقد شود منرسط م ایوسی. آب گ   اقکن  م   یرا تش    یش 

هاا ما ود ایوسیااق .شاوی  م  ایاطح در  شیباعث افزا  ن هایف آ  نیا  یو ه  دو  شوی جاری م در اا     خیتن    ونیلیت   1مجموم م ود  

 بیااما  باعاث تخ  نیاشاود. ا ش ن آیها م ی یو باعث اا ن کنجاب م را    هاایسان  تیک بن ااطع ش ه از فعال   یاکس  یاو  د  کی

یف  اات  ونیلیم ۵00از  شیب یکنن ه غاا ب ا  نیجهان و تام  ی ایدر  ا یچهار  از م  کی  یشود کد محل ی ه ار م   م جای  یهاصخ ه

کاد در    محققا  ۲3از      ید   کیپن و     التیدر دایش اه ا  اقلی مانم دایشمن     کلیما  مض  باش .  آبزیانمختلف    یهاویدگ  یتوای  ب ا و م

ادامد اواها  داشات و ماینا    شیگ ما  نیا   می ای  یاگلخاید  یصف  االص گازهاایتشار  کد بد     تا زمای   یگو ای م مکار ک ده  ندیزم  نیا

 داد.   یادامد اواه  هاایوسیاق   یگ ما یامسا  بد شکستن رکوردها
Seagrass is not a miracle solution against climate change 

Through the resettlement of seagrass 

meadows on the coasts, large amounts of 

carbon dioxide from the atmosphere are to 

be removed in the future to combat climate 

change. Be aware, however: Seagrass 

meadows can, under certain conditions, 

release more carbon dioxide than they 

absorb .Whether the recultivation of sea 

grass meadows makes sense ultimately 

depends on the location. To avert the worst 

consequences of climate change, humanity 

needs to considerably reduce the amount 

carbon dioxide (CO2), a greenhouse gas, in 

the atmosphere over the coming years. To this end, a common suggestion is to restore natural 

CO2 reservoirs on the coasts that have been destroyed in many locations during the past decades. 

This includes mangrove forests, salt marshes and what are known as seagrass meadows. Seagrasses 

are aquatic plants that thrive in shallow, light-flooded water and are anchored by their roots to the 

soft seabed. For many animal species, such as manatees that live in tropical waters, seagrass 

meadows are vital grazing grounds. All of these plants absorb CO2 in order to develop their tissue. 

When these plants die, they become deposited in the sediment of the seabed. This is how a portion 

of the carbon dioxide, which the plants originally absorbed from the air, is stored in the sediment. 

The reforestation of mangrove forests and the regeneration of saline and seagrass meadows are now 

grouped under the term "blue carbon methods." These methods were originally meant to serve 

coastal protection and restoration of valuable ecosystems. As they are nature based, they are now 

considered by many scientists among the most vital measures to combat climate change. As 

biogeochemist Dr. Bryce Van Dam has now been able to demonstrate, the fight against climate 

change by recultivating seagrass meadows is nevertheless not as simple as experts previously 

thought. Some seagrass meadows release more carbon dioxide into the atmosphere than they store. 

 However, Dr. Van Dam says, "We cannot rely on blue carbon offsets to counteract the CO2 that we 

put into the atmosphere by burning fossil fuels. Rather, we must first reduce CO2 emissions and 

then protect these coastal habitats for the many financial and environmental benefits they offer us, 

which may not always include CO2 sequestration." 

https://phys.org/news/2021-12-seagrass-miracle-solution-climate.html
https://phys.org/tags/carbon/
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 ست ین  ییآب و هوا  راتییآسا در برابر تغحل معجزهراه  ک ی  ییایعلف در

آب و   ا ییاک بن از جاو مااف شاود تاا باا تغ یاکسید  یادیز   یمقاد  ن هیدر اواملم ق ار اات در آ  ی ایدرهای  مج د علف  با کشت

م آنیسرت باد جااب    یشت یک بن ب یاکسید   ااص  طیتحت ش ا  تواین  م  ی ایدر  های: علف یشود. اما توجد داشتد باش  مقابلد  ی هوا

از  ی یجلاوگ یدارد. با ا   بسات   آیهاا  باد مکاان  تیدر یها   میا  ایاات     منطق  ی ایدر  یکشت مج د علفزارها  ایآ  نکدیا.  کنن   منتش 

باد   نا هیآ  یهاااا    اات طدر جو    یاگاز گلخاید  کیک بن را کد     یاکس  ید  زانیم   یبا  تیبش   می آب و هوا   ا ییعواقب تغ  نیب ت 

از  یاریدر اوامل اات کاد در بسا CO2  عیمخازن طر  یایام  ممت او   شنهادیپ   کیمنظورم    نیا  یکاهش ده . ب ا   قابل توجه  زانیم

 ی ایادرو آیچاد باد عناوان م اتاع علف   یمکا  یهاام ام باتالق   یهاشامل جن ل  نیا  ای .ش ه  بیگاشتد تخ   یهادر طو  دهد  اهمکان

بد   شانیهاشدیو تواط ر  کنن  ک  عمق و پ آب رش  م  یهاهستن  کد در آب  یآبز  اهانیگ  ی ایدر  یها. علف باش م  شودم شنااتد م

در   یا میم ما اهاانیگ نیاکاد ا  کننا . هن اام  را جاب م CO2تواعد بافت اود    یب ا  اهانیگ  نی. همد اای  هیچسر  ایبست  ی   در

  هیدر راوبا  ذا ک دی م در ابت ا از هوا جاب م اهانیک بن کد گ یاکسیاز د  بخش بیت ت نیکنن . بد ا راوب م  ایراوبا  بست  در

شاوی .  ما یبن داتد « ک بن آب  یهااکنون تحت عنوان »روش  ی ایدر  یهاعلف  وم اتع شور    یایم ا و ام  یهاجن ل  یای. امشود م

 عاتیب  طر   کد آیها مرتن  ی ارزشمن  بود. از آیجا  یهاست یاکوا  یامل و بازاازومنظور ا مت بد مفاظت از اها در ابت ا بدروش  نیا

 شاوی . در یظا  گ فتاد ما  ی آب و هوا   ا ییمرارزه با تغ  ی ااق اما  ب  ت ینز میات ا   کیاز دایشمن ان    یاریهستن م اکنون تواط بس

کشات مجا د  قیاز ط  ی آب و هوا   ا ییوان دا  اکنون توایستد اات یشان ده م مرارزه با تغ  سیدکت  ب ا   انیمیوژئوشیهمایطور کد ب

  هیااز آیچاد کاد ذا شیبا ی ایدر یاز علفزارها  . ب استیک دی  ااده ی بد همان ای ازه کد کارشنااان قرال فک  م  ی ایدر  یعلفزارها

 یهاااوزای ن ااواتق  یکد از ط   CO2  مقابلد با  یب ا   یتوای ما یم"وی معتق  اات:کنن .   ک بن را در جو آزاد م یاکسیکنن م د م

 یهااسات اهیز نیاو اپس از ا  یرا کاهش ده CO2ایتشار   ی. بلکد ابت ا با یکن  دیتک   بد جر ان ک بن آب   میکن وارد اتمسف  م   لیفس

 ". یمحافظت کن   از منابع مال یاریبس یب ا   اامل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بازگشت به فهرست 
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 کشت ایروپونیک )هواکشت(  :شیمطلب آموز

هاا اااتفاده پااشاگ  گیاهان را در یک محفظد ق ار دهی  و ریشد آیها را معلق ی اه داری  و اپس بد جای ق ار دادن آیها در اا  از ماد

 ای .  هایشان ب اایی م هوا کشت ایجا  دادهکنی  تا مواد غاای  را بد ریشد

=  هااوا یکلماادی ای وپوییااک از دو واژه ریشااد

aero و فعالیت =ponos  گ فتد ش ه اات کاد

ه دو ریشد یویای  داری . ریشد گیااه در معا ض 

گیا د و از ایان ااپ ی آب و مواد غاای  ق ار م 

شود تا دی   ییازی بد ااا  یاا ط یق تغاید م 

ی اشاتد باشا . هواکشات  بست  کشات ه  گوید

ا پوشی ه مناااب بسیار ب ای فضاهای بستد و  

اواهنا  در اات؛ بخصوص ب ای کسای  کد ما 

. جاوی  کننا ااتفاده از فضاای موجاود صا فد

داری باا ای همچنااین ییاااز ییساات ظاا وف ی ااد

 .کن دات ا  گیاه بد فضای بیشت  و رش  بهت  جابجا شوی  و گیاه همواره در جای اود بد صور  ثابت رش  م 

شودم متما روی  رشا  ظ ف  ق ار ی ارد و تنها از ط یق ااپ ی مواد مغای و کود شیمیای  تغاید م   شای  فک  کنی  ماال کد گیاه درون

توای  بد اوب  در محیط کشت ای وپوییک رش  کنا . ده  کد گیاه م آن کن ت  از کشت معمو  اواه  بود. اما یتایج تحقیقا  یشان م 

دهن  تا گیاه بد امت اط اف م کت یکن . در واقع این محااف  باد محصوری ق ار م های  در ایست  هواکشتم گیاهان را درون محفظد

ده . گیاه در جای اود ثابات ااات و ریشد گیاه تنها امکان م کت بد امت پایینم و بد ااقد آن تنها امکان م کت بد امت باال را م 

شاودم در یتیجاد میازان آب کمتا ی یمو بد ریشاد آن اااپ ی ما ریشد آن معلق در هوا. از آیجای  کد مواد موردییاز گیاه ب ای رش  و 

 شود.مص ف م 

 تفاوت کشت ایروپونیک با کشت سنتی 

توای  درون فضای بست  گست ش پیا ا کن  و ریشد تنها م بست  کشت ریشد گیاه را در فضای معین  محصور و مح ود م کشت انت   

 اواه  بود و بد امت پایین م کت اواه  ک د.کن . در کشت ای وپوییکم ریشد در هوا معلق 

کن  و تواط آب ییز تغاید اواه  ش . در کشت ای وپوییک روش در کشت انت م گیاه مواد مغای موردییاز اود را از اا  دریافت م 

ییاز دارد. ایان   های کشت انت تغاید گیاهم ااپ ی مواد مغای مورد ییاز آن ب روی ریشد اات. هواکشت فضای کمت ی یسرت بد روش

توایی  مت  تا چن  ب اب  روش اانت  محصاو  تولیا  ب وپوییک در مق ار فضای معین ای توان وجود دارد تا با ااتفاده از ایست  کشت  

یظا  توایی  میزان رشا  گیااه ااود را کاامال تحاتکنی . فضای کشت ای وپوییکم یک فضای کنت   ش ه اات. ب ین معن  کد شما م 

 ی ا کنت   کنی .ب ی ی  و آ
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 مزایای سیستم ایروپونیک

 جوی  ک د.درص  آب ص فد ۸0توان تا با ااتفاده از چنین ایستم  م   -1

ها را داری . بد دلیل اینکد اکسیژن و مواد مغاای بیشات ی باد ریشاد با ااتفاده از چنین ایستم  ما توایای  زیاد ک دن مج  ریشد  -۲

 ای .گیاه راای ه

 ی ه اری چنین ایستم  بسیار رامت اات.  -3

 شود.ف این  کاشت بد دلیل ااتفاده از چنین ایستم  تس یع م   -4

 .اات ت  از ایست  هی روپوییکت  و مق ون بد ص فددرص  بهیند 1۵تا   10ااتفاده از این ایست  چیزی در م ود   -۵

 محیط ریشد را کنت   ک د.توان دمای با ااتفاده از چنین روش  بد رامت  م   -۶

شود دی   با علف ه ز یا ه  گوید پاتوژن ا  و کار ی اشتد باشی  و بد این ت تیب دی   ییاازی کشت و کار در چنین بست ی باعث م   -۷

 .یستها یکشبد امو  و آفت

 درص  اواه  بود. 100در م ود   بد جهت بد وجود آوردن ف آین  فتوانتز در این روش میزان دات ا  گیاه بد دی اکسی  ک بن  -۸

 ها دی   کمت  م  شود.ای دی   ییازی بد اا  ی اری  بناب  این آلودگ  آنمواد ریشد  -۹

 معایب سیستم آیروپونیک

 باش .های باالی اولید آن م یک  از عیوب بزرگ چنین ایستم  هزیند  -1

مخزن فضای وجود ی اشتد باش  امتما  این کد میزان هوای دریافت  ریشد مشکل بع ی آن این اات کد اگ  بین ریشد و اطح آب    -۲

 کمت  شود بسیار زیاد اواه  بود.

-کنن  و در یتیجد موجب بستد ش ن منافا یاز  های غرار پاشا  ما در این ایست  مواد مع ی  بسیار با ا عت راوب گااری م   -3

 شوی .
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 ایروپونیک پرورش داد؟توان با کشت  می را  چه گیاهانی 

 شاوی ما   دارریشاد  اخت   بد  کد  های از ایست  ای وپوییک ب ای تکثی  قلمد

 پساتدم زیتاونم  گا دوم:  از  عرارتنا   محصاوال   این  از  ب ا .  گ ددم   ااتفاده

 یظیا  داروئا   ااات اتژیک  و  مها   ازگیاهان  ب ا   همینطور  و  م کرا   ایبم

ف ی  م بادمجان و کاهو ییاز یتیجاد ااوب  وجد  گ  مورد  در  روش  این  .ا ا ار

 داده اات.

بد کمک این روش عالوه ب  اینکد م   زمان رویش گیاه بد یک ااو  کااهش 

یابا . باا توجاد باد زای  ییز افزایش ما یاب م درص  موفقیت قلمد در ریشدم 

اینکد وزار  کشاورزی بد پا ورش قلماد امتیااج دائا  داردم بنااب این مزیات 

ماکور ب ای این وزاتخاید بسیار اهمیت دارد. همایطور کد گفتد ش  در ف آین  کشت ای وپوییکم شا ایط رشا  گیااه در محیطا  از مادم 

 ب ون ااتفاده از اا  یا ه  بست  دی   ف اه  م  شود.

 جهات تکثیا  ییااز داریا شاود و یاا باد ما   زماان بیشات ی گیاهای  کد تکثی شان از ط یق روش تکثی  زایش  بد اخت  ایجا  ما 

 بااال باد روش ایان. یابنا  م  تکثی  آاای  بد رویش  ط یق  بد  و  روش  این  کمک  بد  آف یقائ   بنفشد  و  ارکی ه  تیوب م  مین   زعف انم یظی 

کد در   صورت   در  باش م   ع د  ۲04۹  م بع  مت   ه   در  آی وپوییک  تواط  تیوب   مین   تولی   مثا   ب ای.  کن   م   کمک  کاشت  ت اک   ب دن

 ع د اات کد این تفاو  بسیار قابل توجد اات. 100های عادی فقط روش

یظی  زعف ان باا اااتفاده از ایان روش   گی  اات و بد تع اد زیادی کارگ  امتیاج داردگیاهای  کد تکثی شان در ش ایط عادی بسیار وقت

 ب د.  اید ق مز را در کاللد بد دات آم ه باال م توان بد آن ا عت بخشی . عالوه ب  این روش ای وپوییک غلظت ریم 
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