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 شود.ای بازنشر میانتشار مطالب خبری لزوما به معنی تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطالع کاربران از فضای رسانه ٭

 

 

رود مدیریت یکپارچه راه نجات حوضه زاینده

 است

 

ای اصههها  راه جاهات    مدیر مطالعات منابع آب شرکت آب منطقه  

  منابع آبه  داجسهت و تههت     رود را مدیریت یکپارچ حوض  زاینده

سراج  منابع آب تادیدپذیر ب  شدت کهاش  پیهدا کهرده و دچهار     

 .ایم تن  آب  شده

رسههاج  پههروده مههدیریت  غالمحسههین حیههدرپور در جاسههت ا ههال 

در  رود بهها بیهها  ایههن مطزهه:  ا هه ود   یکپارچهه  منههابع آب زاینههده

شههای اریههر بحههرا  آب بااههپ ایاههاد پسههامدشای راههک     سهها 

شا  کهاش  کیهیهت منهابع آب و راهک  تها ب       ست دشت روجا

تاوروج  شده است؛ ب  شمین دلیل جیازمند یک مدیریت یکپارچه   

 .ب  این موضو  مهم شستیم

 مطالعه فرمایید. 3 هدامه این مطلب را در صفحا

 
 وقایع و رویدادهای داخلی

 ............................... اولویت جخست ایااد سدشا تامین آب شرب است 4

 ...شای شهری و کااورزی در شورای اال  اتف پیگیری  رح بازیا ت پساب 4

 .................................... زدای  شمکاری آلما  و ایرا  در زمین  تگرگ 5

 .................. از سد است برداری مخا رات زیست محیط  رط قرم  بهره 5

 ................................................. مهمترین اربار کوتاه دارز  6

 وقایع و رویدادهای خارجی 

 ............................ برد برای امنیت غذای  و اقزیم  -شای برداستراتژی 11

 ......... با  برد  سرات تذار برای رسید  ب  پایداری و اشداف تغییر اقزیم 13

 ..................... کنند شا را ب  کز  دترتو  م  تیاشا  مهاجم  اکوسیستم 14

 ...................................................... کوتاه رارج مهمترین اربار  15

 فرهنگ سنتی آب 

 .......................................................... زراات سیالب  با ایااد تاء 17

 مطلب آموزشی 

  ............................... آب  غذا و اجردی )جکسوس(معر   رویکرد پیوجد  11
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 ادام  سرمقال 
پذیر ب  شدت کاش  پیدا کرده است  جتیا  سراج  منابع آب تادیده در وی را ر جاا  کرد  جمعیت در چهار دش  اریر س  برابر شد

مدیر پروده مدیریت یکپارچ   .ایم تا جای  ک  در حا  حاضر ب  ازای شر جهر کمتر از ش ار مترمکع: آب وجود دارد و دچار تن  آب  شده

توا  ب  رشد و توزیع جامتناس:  جمز  آ  م  رود  ادام  داد  اوامل مختزه  در این تن  آب  دریل شستند ک  از منابع آب زاینده

 .رود اشاره کرد شای اریر  کااورزی جاکارآمد  سوءمدیریت اقتصادی و اجتماا  و جی  راکسال  در حوض  زاینده جمعیت در دش 

ب  شمین  زیست است؛رب و شهری  کااورزی  صنعت و محیطرود تأمین کننده مصارف آب شرپور تصریح کرد  منابع آب زایندهحید

دست شم بدشند تا ب  منظور مدیریت یکپارچ  منابع آب در سطح حوض  بتوا   ب  جهعا  دست شا و ذی د یل مهم جیاز است تا شم  ارتا 

 .اقدامات  زم صورت تیرد

آب  راک و منابع المزز  در سازما  مزل برای توسع  مدیریت  راشکاری بین 9111وی درباره مدیریت یکپارچ  منابع آب  تهت  از سا  

شای حیات  ایااد  صورت ااد ج   بدو  ب  رطر اجدارتن اکوسیستم منظور ب  حداکثر رساجد  ر اه اقتصادی و اجتماا  ب  مربو   ب 

 .تردید

 
 

 
  ادامه خبر  لینک ربر

 تذاریسیاست موضو  

 رساج  وزارت جیروا ال  پایگاه منبع 

 11/06/16تاریخ ربر       

 بازگشت به فهرست

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=52010
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 شای سدسازی در کاور  اولویت جخست ایااد سدشا تامین آب شرب است/ غربالگری پروده
  پنام آب شرب داجست و ا  ود  در قال: برجام مدیراامل شرکت مدیریت منابع آب ایرا  اولویت جخست ایااد سد در کاور را تامین

با تاکید بر اینک  در  "شا رسول  محمد حاج"مهندس  .بندی بر روی سدشای موجود کاور اجاام شده استتوسع   غربالگری و اولویت

توسع   غربالگری درست  در    این مدت در قال: برجام  پنام   برداری رسیده است  بیا  کرد  سد در کاور ب  بهره 33دولت یازدشم 

ک  منهعت کمتری دارجد و احتما  ماکالت  را در حوزه آبری  ب    ایشبر روی سدشای موجود کاور اجاام شد و بااپ تردید تا سازه

ارشناساج  مدیراامل شرکت مدیریت منابع آب ایرا  با بیا  اینک  در این زمین  باید جگاه ما ک .شمراه داشت  باشند از اولویت رارج کنیم

بر این اساس سدشای ک  صر ا برای توسع  سطح زیرکات و یا صنعت بود از اولویت رارج و تامین   و متخصصاج  باشد  را رجاا  کرد 

 .آب شرب را در اولویت اصز  رود قرار دادیم

یا مطالعات بود را ب  درست  متوقف  درصد از سدشای ک  در مرحز  اجرا و 00با کمک سازما  برجام  و بودج  تواجستیم   وی یادآور شد 

 .دار با محوریت تامین آب شرب را اجرای  کنیمشای اولویت ر دشیم و از  ر    رحو یا اشداف آ  را ب  سمت تامین آب شرب تغیی

ا راط در   رح این موضو  ب  صورت یک سوی  ک  سدسازی اشتباه است  کار درست  جیست ول  از  ر    مااور وزیر جیرو تاکید کرد 

 .زمین  سارت سد شم مناس: جبوده و باید ب  مباحپ اجتماا  و زیست محیط  آ  جی  توج  جدی کنیم

  ادامه خبر  لینک ربر

 سدسازی موضو  

 رساج  وزارت جیروایگاه ا ال پ منبع 

 90/06/9316 تاریخ ربر 

 

  (اتف) ازوم  تحقیقات و  ناوری شای شهری و کااورزی در شورای اال  پیگیری  رح بازیا ت پساب
شای شهری   رئیس مرک  توسع  صادرات و پاتیباج  صنایع آب و برق و اضو شورای اال  اتف از  رح داج  و  ناوری بازیا ت پساب

توسع  صادرات و پاتیباج  صنایع آب و برق با اشاره ب  اینک   رئیس مرک  "حمیدرضا تایع "دکتر  .صنعت  و کااورزی ربر داد

شدف اولی  از تاکیل شورای اال  اتف این بوده تا برر  از جیازشای استراتژیک کاور را مرتهع کند  تهت   رح استهاده از پساب قرار 

آب جهاد کااورزی و وزارت صنایع اجرای  شود تا ضمن استهاده از جتایج آ   در  وجت آب و آبهای وزارت جیرو  حوزهاست در حوض  معا

تهت  بر  "اتف "شای شورای اال   وی در رصوص ماموریت .تر جی  در برجام  قرار تیردشای با اولویت مهم ااتبار پروده صورت تأمین

اد  شماشنگ  و یکپارچگ  در و  ناوری )اتف( با شدف ایا قاجو  تاکیل وزارت ازوم  شورای اال  ازوم  تحقیقات 3و  3اساس مواد 

شای   رح بندی و اجتخابشت  اولویتوی اظهار دا .تذاری کال  اجرای  در حوزه ازوم  تحقیقات و  ناوری تاکیل شده استسیاست

رئیس مرک  توسع   .ف استشای آموزش   پژوشا  و  ناوری بر اهده شورای اال  ات تذاری کال  در بخ اجرای  بزند مدت سرمای 

صادرات و پاتیباج  صنایع آب و برق وزارت جیرو ادام  داد  دبیرراج  این شورا در وزارت ازوم  تحقیقات و  ناوری مستقر است و 

 .شای اجرای   زم ا جرا است مصوبات آ  پس از ابالغ ریاست جمهوری برای تمام سازما 

 ادامه خبر لینک ربر

 مدیریت منابع آب موضو  

 رساج  وزارت جیروایگاه ا ال پ منبع 

 11/06/9316 تاریخ ربر 

 بازگشت به فهرست

http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=51709
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=51985
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=51985
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 ترین شیوه استحصا  آب  زدای / باروری ابرشا  ارزا  شمکاری آلما  و ایرا  در زمین  تگرگ

 رید "مهندس .زدای  ربر دادبا یک شرکت آلماج  در زمین  تگرگرئیس مرک  مز  تحقیقات و مطالعات باروری ابرشا از شمکاری ایرا  

در سمپوزیوم آشنای  با آررین دستاوردشای تعدیل وضع شوا ک  با رویکرد رئیس مرک  مز  تحقیقات و مطالعات باروری ابرشا  "تزکار

شای موسس  تحقیقات آب برت ار شد  تهت  تکنولودی باروری  زدای ( در سالن شمای شای سرد  ترم و بهبود بارش )تگرگباروری ابر

شود و تا کنو  مورد حمایت  در کاور استهاده م سا  است از این  ناوری  10ابرشا دارای سابق   و ج  بوده و با وجودی ک  حدود 

پدیده بارش تگرگ در جها  و ایرا  رسارات بسیاری را ب  محصو ت کااورزی و  وی ا  ود  شم  سال  بروز .مناس: قرار جگر ت  است

آلما  ضمن ا  ای   FKA تزکار ادام  داد  موسس  تحقیقات آب تالش دارد با شمکاری شرکت .کند شا و رودروشا وارد م  سارتما 

ک  در پارکینگ  ضای  بارش در کاوردر بحپ تگرگ زدای  جی  از بروز رسارات جدی ب  محصو ت کااورزی  و آسی: ب  رودروشای 

بیا  اینک  کاوشای اروپای  مدام از  ناوری باروری ابرشا استهاده با  وی .شود جزوتیری کند اات رودروسازی وارد م باز کارراج

تهت  با توج  ب  مسئز  راکسال  و محدودیت منابع آب   شایست  جیست ک  شم  سال  ابرشای  با مقادیر زیاد آب از  راز  کنند  م 

ا  ود  منابع آب جوی ج و منابع آب مغهو  ماجده است و  زم است  وی .شا بهره ببریم کاور ما ابور کنند و جتواجیم از آب موجود در آ 

 .شود آ  را در ارتیار تر ت استهاده بهین  شود ت ارزا  م از این منابع ک  با قیم

  ادامه خبر  لینک ربر

 بارورسازی ابرشا موضو  

 ربری آب ایرا  شبک  منبع 

 10/00/16            تاریخ ربر       

 

 برداری از سد است  مخا رات زیست محیط  رط قرم  بهره
گیری محیط  را رط قرم  وزارت جیرو داجست و تهت  آبرا  کیهیت آب شرب و مخا رات زیستمدیراامل شرکت مدیریت منابع آب ای

در پاسخ ب   "شا رسول   محمد حاج"مهندس  .دش  مرک  د ن زبال  آمل و پاکسازی حوض  آبری  استسد شراز تنها منوط ب  ساما 

ابهامات موجود مرک  د ن زبال  با  دست سد شراز  تهت  مرک  د ن زبال  آمل در حوض  آبری  سد قرار دارد و ج  تنها در وضعیت  عز  

ک  د ن مدیراامل شرکت مدیریت منابع آب ایرا  با تاکید بر اینک  وجود مر .تیرد بزک  پس از آبگیری جی  درو  دریاچ  سد قرار جم 

زیست بایست  دو سا  قبل سازما  محیط 10بر اساس ماوز سا  کاشد  یادآور شد   زبال  در حوض  آبری  از حساسیت توج  ب  آ  جم 

وی با تاکید بر اینک   .دش  و اجتقا  آ  پی  از آبگیری صورت بگیردب  ساما برداری  وضعیت این مرک  ماخص و امور مربوط  از بهره

از دی ماه سا    برداری جخواشد رسید  یادآور شد  دلیل مسائل ااتباری و مال  زودتر از س  یا چهار سا  آینده ب  بهرهسد شراز ب  

ای مازجدرا  تعیین شده است تا  شای حوض  پیرامو  سد  مااوری از سوی شرکت آب منطق  تذشت  ب  منظور بررس  وضعیت آ ینده

تیری آجالین کیهیت مخ    ارائ  برجام   آ ینده بر کیهیت آب رودراج   تعیین ایستگاه اجدازه ب  صورت دقیق ب  بررس  اثرات منابع

 .جامع و امزیات  در جهت ساما  دش  مرک  دپوی زبال  و... بپردازد

 ادامه خبر لینک ربر
 زیستمحیط موضو  

 رساج  وزارت جیروا ال ایگاه پ منبع 

 10/06/9316 تاریخ ربر 

 بازگشت به فهرست

http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=52108
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=51970
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=51970
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 مهم ترین اخبار کوتاه داخلی
 (1316 شهریور 1) طرح تحویل حجمی آب کشاورزی در شمال خوزستان گامی در راستای تحقق اقتصادی مقاومتی

ش ار شکتار از اراض  کااورزی منطق  شما  روزستا  در  10آبیاری شما  روزستا  از پوش  بی  از شای برداری از شبک مدیراامل شرکت بهره

تهت  اجتظار  "ی تحویل حام  آبمدیریت آب در م را  و م ایا"در کارتاه آموزش   "محمد اسالم " . رح تحویل حام  آب کااورزی ربر داد

ای ج دیهک  شهاشد ا ه ای     حت پوشه  شهبک  آبیهاری دز در آینهده    مین آب اراض  کااورزی ترود با استقبا  روب کااورزا  و تغییر جحوه تام 

 .امزکرد محصو  در شکتار و بهبود آمارشای جگرا  کننده مصرف آب در بخ  کااورزی باشیم

 (1316 شهریور 1) برداری رسید پروژه آبرسانی به شهر بستان از طرح غدیربه بهره

لیتر بر ثاجی   303ظر یت پروده آبرساج  ب  شهر بستا   .برداری رسید پروده آبرساج  از  رح غدیر ب  شهر بستا  با حضور استاجدار روزستا  ب  بهره

شود. این  رح  لیتر بر ثاجی  آب ب  این منطق  منتقل م  910جظر تر ت  شده است و در حا  حاضر با اجرای این  رح  در 9390است ک  برای ا ق 

میزیهارد   30کیزومتر  و  دارد و با ااتبار حهدود   33رط اجتقا  آب  ز ی از سوسنگرد ب  بستا   .جهر آبرساج  رواشد کرد 000ش ار و 30اکنو  ب  

 .برداری رسیده است ات امراج  سازما  آب و برق روزستا  ب  بهرهتوما  از محل ااتبار

 (6131 شهریور 1) درصد از حجم مخزن سد اکباتان پر است 17 

درصد از حام سهد   19ش ار مترمکع: است  تهت   000میزیو  و  13ای استا  شمدا  با بیا  اینک  حام سداکباتا  منطق مدیراامل شرکت آب 

درصد حام سد اکباتا  پر  10ش ار مترمکع: از حام مخ   سد معاد   300میزیو  و  10اکباتا  پر است در حالیک  در مدت مااب  سا  تذشت  

درصد ا  ای  را جاها    90درصد کاش  و جسبت ب  بزندمدت  93نک  بارجدت  امسا  جسبت ب  مدت مااب  سا  تذشت  ا الدین با تأکید بر ای .بود

میزیمتهر جسهبت به  سها       119جاری در ایستگاه وراین  در محدود مطالعات  جهاوجد بها حاهم    دشد  یادآور شد  بیاترین می ا  بارجدت  در سا  م 

 .دشد رصد کاش  را جاا  م د99میزیمتر   099تذشت  با حام 

 (6131 شهریور 1) میلیارد تومان طرح های توسعه آب همزمان با هفته دولت در فارس 151بهره برداری از 

ای استا   ارس تهت  شم ما  با شهت  دولت ودر و  شهریورماه چندین  رح توسع  و تامین آب در ایهن اسهتا  بها    آب منطق  مدیر اامل شرکت

رط آبرساج  ب  تصهی  راج  داراب  رط آبرساج  ب  تصهی  راج   رستا  از سد  شایپروده .رسدد توما  ش ین  ب  بهره برداری م میزیار 900صرف 

با اشاره ب  اینکه  آبرسهاج  به  شههر      حمیدرضا دشقاج  .ب   سا و شبک  آبیاری و زشکا   یروز آباد آماده ا تتاح ااالم شده است قیر  رط آبرساج 

شای سهطح  را  ترین آبباکیهیت یک  از  شود  اظهار داشت  سد رودبای  است ک  در این ایام ا تتاح م شااب از محل سد رودبا  از جمز   رحدار

 .شودشهر داراب تا حدودی ر ع م  دارد و با بهره برداری از این  رح ماکل تامین آبدر کاور 

 (1316 شهریور 2) به مناسبت هفته دولت بهره برداری از دهها طرح آبی در شرکتهای آب منطقه ای کشور

ااهالم شهده  توسهط شهرکتهای آب      "برای تولید و اشهتغا   تدبیر و امید "دشها  رح تامین  اجتقا  و تصهی  آب در شهت  دولت ک  شعار امسا  آ  

 زوت  بند  1تیال   تصهی  راج  موقت شماره سدشای مخ ج  بزوک در زجاا   سد  ستیک  ترتاجرود در استا   .ای آماده بهره برداری استمنطق 

شمچنهین در اسهتا     .مرزاجک و آشنگر کال در استا  مازجدرا  و مخاز  آب دو برادرا  و ی دا  قم از جمز  ایهن  رحهها اسهت    –اجحرا   م داکن  

ا تتاح در شهت  دولهت   یاب سد آشنار میاج  آمادهشبک  پاآذربایاا  شرق  شبک  پایاب سد آوجزیق میاج   ررمدرق چاراویما   سد آقبالغ و رزقا  و 

 .ای دشت شمیل آغاز رواشد شداصز  توزیع آب جهت ماتمع تزخاج  در استا  شرم تا  امزیات اجرای  شبک . است
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 (1316 شهریور 4) مراسم اختتامیه طرح داناب در استان آذربایجان شرقی برگزار شد

ریه ی و بهبهود مهدیریت    برداری و معاو  برجامه  با حضور معاو  حهاظت و بهرهراسم ای آذربایاا  شرق   این مب  ت ارش روابط اموم  آب منطق 

شرکت  مدیرا  امور و رؤسای ادارات منابع آب شهرستاجهای حوضه  آبریه  دریاچه  ارومیه   معاوجها  آمهوزش و پهرورش اسهتا  و مهدیرا  ادارات          

-معهاو  حهاظهت و بههره    .شای برتر این  رح در تبری  برت ار شهد و  عالیتقدرداج  از داج  آموزا  شهرستاجهای حوض  آبری  دریاچ  ارومی  برای 

ب  پیهام  برداری در این مراسم با ارائ  آماری از وضعیت کنوج  منابع آب در استا  آذربایاا  شرق   از داج  آموزا  رواست تا ب  انوا  سههیرا  آ 

 . رح داجاب را ب  راجواده شا و دوستا  رود برساجند

 (6131 شهریور 4) ها ومجاری آبی گلستانمیلیارد ریالی سیل به رودخانه 623خسارت 

شهای اسهتا    شا  مااری آب  و کاجها  ب  رودراج ی مرداد ماه سا  جارارد ریال  سیل میزی 361ای تزستا  از رسارت مدیر اامل شرکت آب منطق 

شها  مطز: اظهار کرد  امده ایهن رسهارت   ای تزستا   مهندس از  جظری با ااالم اینت ارش روابط اموم  شرکت آب منطق ب   .تزستا  ربر داد

یروبه  و سهاماجدش  را در   سهازی و   امزیات تثبیت بستر  دیهواره  ست ک شاشد  رسوب در رودراج  و کاجا تخری: دیواره و کف رودراج   اجباشت  

 .سازددیده ضروری م  شای رسارترودراج 

 (6131 شهریور 4) ای گلستانپروژه در شرکت آب منطقه 51جرایی عملیات اپروژه و آغاز  11بهره برداری از 

پهروده در مامهو  بها ااتبهاری      01پروده و آغاز امزیات اجرایه    90ای تزستا  شم ما  با آغاز شهت  دولت از ا تتاح مدیر اامل شرکت آب منطق 

شای تامین آّب و مهندس  رودراج  است ک  شا در بخ  وق تهت  این پرودها ااالم مطز: مهندس از  جظری ب .میزیارد ریا  ربر داد 9600حدود 

 .پروده در مهندس  رودراج  از جمز  پروده شای قابل ا تتاح در شهت  دولت است 0 پروده در تامین آب و1

 (6131 شهریور 5) هکتار از اراضی حریم و بستر رودخانه های استان کردستان 187آزادسازی 

ای کردسهتا    ت ارش روابط اموم  شرکت آب منطق ب  . شای کردستا  شدازی بخا  از حریم و بستر رودراج اجرای احکام قضای  موج: آزادس

شای تات و بازرس  در  و  س  شا و تروهشای ادارات منابع آب شهرستا ای در سطح استا  و شمچنین پیگیریمنطق شای شرکت آب با پیگیری

 .شای کردستا  ر ع تصرف ب  امل آمده استبع از اراض  بستر و حریم رودراج مترمر 100میزیو  و شاتصد و شهتاد و دو ش ار و 9 سا  اریر از

 (1316 شهریور 5) سد آقبالغ ورزقان با حضور رئیس دفتر ریاست جمهور افتتاح شد

دکتر محمود وااظ  در آئین ا تتاح ایهن سهد در    .سد آقبالغ ورزقا  با حضور رئیس د تر ریاست جمهوری در سومین روز از شهت  دولت ا تتاح شد

شهرستا  ورزقا  با تأکید بر این ک  ردمت ب  روستاشا و مردم منا ق محروم و مرزی از ا تخارات دولهت اسهت  تههت  دولهت دوازدشهم سیاسهت       

روی رودراج  آقهبالغ واقهع و بها شهدف      کیزومتری شما  شرق  شهرستا  ورزقا  بر 10این سد در  .کندمتواز  کاور را با جدیت دجبا  م توسع  

شکتهار از اراضه  پایهاب     300میزیو  متر مکع: از جریاجات رودراج  آقبالغ بهرای تهأمین آب کاهاورزی     03/3کنتر  سیالب  تنظیم و استحصا  

 .احداث شده است

 (6131 شهریور 5) گیردهای گنجینه ملی آب قرار میباس آباد بهشهر در اولویت برنامهمرمت سد و مجموعه ع

 آقای مهندس راا  مدیر تناین  مز  آب ایرا  در بازدید از سد و ماموا  تاریخ  اباس آباد آب بهاهر تهت   سد و ماموا  اباس آباد بهاههر 

دیر تناین  مز  آب ایرا  م. تیردشای تناین  مز  آب قرار م سازی و مرمت آ  در اولویت برجام در بخ  آب یک اثر منحصر ب   رد است ک  باز

 سا  شنوز در  300الرغم تذشت بی  از آب یاد کرد و ا  ود   این سد از سد قدیم  و ماموا  اباس آباد را یک شاشکار مهندس  در بخ  
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شا ک  کن  و آب جمااج  یا سیستم  اار ش  برج آبرسشای تصهی   رطوط اجتقا    رح آبرساج  آ  ک  شامل چام   حوضچ برداری استدست بهره

 . رشنگ  و تردشگری اجاام شود امروز بخا  از آ  شناسای  شده جیازمند احیاء مادد بوده ک  این مهم باید با کمک میراث

 (6131 شهریور 5) ایستگاه آبیاری شهرستان خرمشهر 1احی تابلوهای کنترل در بازطر

ایسهتگاه آبیهاری حهارشهرق  و     1شای آبیاری کرر  و شاوور از پایا  امزیات باز راح  تابزوشای کنتهر  در   برداری از شبک  اامل شرکت بهرهمدیر

شای کارشناس  صورت تر ته   تابزوشهای   س راظهار داشت  براساس بر "ب   کوه شاشین" .غرب  شهرستا  ررماهر در حوزه کارو  جنوب  ربر داد

شای آبیاری مذکور ب  ازت پیچیدت   راح  و تذر زما  و  رسودت  برر  قطعات دچار قابزیت ا مینا  پایین   اقهد   تاسیسات الکتریک  ایستگاه

شنگ  با جماینده کار رما  باز راح  و بازسازی این تابزوشا در دسهتور کهار پرسهنل    شای مکرر بوده ک  پس از شما حهاظت  زم و در معرض راموش 

وی ادام  داد  ب  شمین منظور  پس از  راح  ماهدد  کزیه  قطعهات تابزوشهای کنتهر   دموجتهاد و ضهمن         .جنوب  قرار تر ت تعمیرات حوزه کارو 

 .موجتاد شدتعویض قطعات معیوب و حذف قطعات اضا    با راح  جدید  ماددا 

 (6131 شهریور 6) هکتار از بستر دریاچه سد زاینده رود رفع تصرف شد  1.4

  ر ع تصرف و آزادسازی اراض  بستر دریاچ  سد زاینده رود به  مسهاحت   پنام شهریور ماه  ای اصهها ت ارش روابط اموم  شرکت آب منطق ب  

ش ار متر مربع واقع در محدوده روستای مندرجا  با دستور دادسهتا  شهرسهتا  چادتها  و شمراشه  کالجتهری مرکه ی چادتها  و شمکهاری          93

 .و ر ع تصرف از اراض  مذکور صورت تر تکارشناسا  واحد حهاظت شرکت مهندسین مااور آبگسترا  میهن اجرا 

 (6131 شهریور 6) کشاورزی دشت ارومیه دستگاه کنتور هوشمند چاههای آب 4811آغاز بهره برداری از 

احیها و تعهاد  بخاه  منهابع آب      ای آذربایاا  غرب  مهندس یاسر رشبردین با اشاره به  اشهداف  هرح   رش روابط اموم  شرکت آب منطق اب  ت 

-په سا  جاری با تاکیل و تاهیه  اکیه  دای مرداد ماتشای مااز تهت  از ابع و کنتر  برداشت آب کااورزی چاهزمین  و اشمیت حهظ این منابزیر

کنتور شوشمند آب و برق چاشهای آب کااورزی دشت ارومیه  در راسهتای سیاسهتهای سهتاد احیهای       3000برداری از جدازی  بهرهاراهشای جص: و 

شای زیرزمین  تصهریح کهرد  جههت جظهارت و     یت جظارت دقیق بر برداشت از سهرهمهندس رشبردین با تاکید بر اشم .دریاچ  ارومی  آغاز شده است

اری و دستگاه کنتور شوشمند آب و برق رریهد  6900شای استا  آذربایاا  غرب   تعداد های آب بخ  کااورزی دشتآب از چاشمدیریت برداشت 

 .توجه  در این بخ  از مصارف آب کااورزی چاشها ب  امل رواشد آمدجوی  قابلجها صر  برداری از آجص: تردیده است ک  با بهره

 (1316 شهریور 7) بهره برداری از طرح اضطراری آبرسانی به شهرهای گروه الف مازندران باحضور دکتر ستاری

از  رح اضطراری آبرساج  ب  شهرشای تروه الف مازجدرا  با حضور دکتر ستاری معاو  ازم  و  ناوری  در شامین روز از شهت  دولت  بهره برداری

در آئین بهره برداری ایهن  هرح  آقهای     .آغاز شد 9311لیتر بر ثاجی  برای ا ق  300میزیارد ریا  و ب  ظر یت  000رئیس جمهور با سرمای  تذاری 

درصهد از   10ای مازجدرا  با تاریح وضعیت تأمین آب شرب استا  تهت  در حا  حاضر بالغ بر آب منطق براشیم یخکا  مدیر اامل دکتر محمد ا

 .شای جهدی مواجه  شسهتیم   رای تأمین آب شرب از  ریق آب زیرزمین  با چال  و محدودیتشود ک  بآب شرب استا  از آب زیرزمین  تأمین م 

ب استا  ریل تذاری منابع تأمین از آب زیرزمین  ب  آب سطح  تغییر یا ت تصریح کهرد  در ایهن   وی با بیا  اینک  با اجاام مطالعات جامع آب شر

 .شودد از روستاشای مازجدرا  تأمین م درص 00ماتمع ب رگ آبرساج  تعریف شده ک  با اجرای آجها آب شرب کزی  شهرشا و  1 رح 

 (6131 شهریور 7) استان کشور  7سد مخزنی در 1عملکرد دولت یازدهم در حوزه تامین آب / آبگیری 

 03سا ج  یک میزیارد و  با ظر یت حام آب قابل تنظیم سد مخ ج  1 تعداد 16 تا 11ب  ت ارش شرکت مدیریت منابع آب ایرا  در و  سالهای 

 براساس این ت ارش سد سردشت )ویسک( در استا   .میزیو  متر مکع: ب  مرحز  آبگیری رسیده است 717 میزیو  متر مکع: و حام مخ  
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چهراغ ویهس   میزیو  متر مکع: و سد  990میزیو  متر مکع:  سد تزورد جکا با حام مخ    747 آذربایاا  غرب  با حام آب قابل تنظیم سا ج 

 .آیندکع: از جمز  این سدشا ب  شمار م میزیو  متر م 00در استا  کردستا  با حام مخ   

 (1316 شهریور 11) ای شمال شرق خوزستان آغاز شدفاز دوم طرح جامع آبرسانی به شهرها و روستاه

شهای  شما  شرق روزسهتا  در قاله: پهروده    شم ما  با  را رسید  شهت  دولت  امزیات اجرای   از دوم  رح جامع آبرساج  ب  شهرشا و روستاشای

تهرین  پروده مههم این  .شهرستا  رامهرم  آغاز شداجرای  سازما  آب و برق روزستا  با حضور استاجدار روزستا  و تن  چند از مسئو   استا  و 

شای شما  شرق زج   از دوم  رح جامع آبرساج  ب  شهرشا و روستااستاجدار روزستا  در آیین کزنگ .پروده آبرساج  شرب و کااورزی منطق  است

ایذه  باغمزک  رامهرم   قزع  تل  صیدو   شهتکهل و  ترین پروده در دست اقدام ما برای آبرساج  شرب و کااورزی ب  شهرشای تهت  این پروده مهم

 .ش ار میزیارد ریا  ااتبار جیاز دارد 90روستای این منطق  است ک  ب  بی  از  610بی  از 

 (6131 شهریور 11) CFP-OWMODFLهای کارستیابی آسیب پذیری و مدلسازی آبخوانگزاری کارگاه آموزشی ارزیبر

ری ا  و مدیرا  را  شای راص رود  در پیابرد اشداف امراج  اشمیت بسیار یا ت  و توج  برجام  شای اریر منابع آب کارست  ب  دلیل ویژت     دش 

ی پهذیری آ  اسهت. بها مدلسهاز     ترین اقدامات در زمینة مدیریت منابع آب کارست  مدلسازی و ارزیاب  آسی:ممهب  رود جز: جموده است. یک  از 

در ایهن کارتهاه جحهوه ارزیهاب       .توا  ضمن شنارت سیستم آبخوا   سهناریوشای مختزهف را آزمهای  و بهتهرین روش را اجتخهاب جمهود      آبخوا  م 

 .تیرد و تعذی  آبخوا  کارست جی  مورد بحپ قرار رواشد تر ت شای مختزف صورت م  ی آ  با روشساز شای کارست  و مد  پذیری آبخوا  آسی:

 (6131 شهریور 11) "جامع مدیریت و مهندسی سیالب"پنجمین کنفرانس 

با شمکاری وزارت راه و شهرسازی  موسسه    "جامع مدیریت و مهندس  سیالب"ب  ت ارش روابط اموم  موسس  تحقیقات آب  پنامین کنهراجس 

رواشد شای وزارت جیرو برت ار  در محل سالن شمای  9316آبا  ماه سا   13و  11تحقیقات آب وزارت جیرو و پژوشاکده سواجح  بیع  در روزشای 

سیل از منظر حکمراج    اثر تغییرات اقزیم  و اجساج  بر سیالب  ردمات مهندس  برای مهندس  سیالب :محورشای اصز  کنهراجس ابارتند از .شد

 شادار سیالب بین  و پی  پی   آب

 (6131 شهریور 11) درصدی حجم مخزن سدهای کشور 6کاهش 

درصهد   6میزیارد مترمکع: رسید ک  جسبت ب  مهدت ماهاب  سها  تذشهت       10حام مخ   سدشای کاور تا پایا  شهت  او  شهریورماه ب  حدود 

مهاه   شههریور  0شرکت مدیریت منابع آب ایرا  در آررین ا الاات ب  ثبت رسیده رود ااالم کرد  از ابتدای مهرماه تذشت  تها   .کاش  داشت  است

میزیهارد و   33میزیو  مترمکع: بوده ک  در مقایس  با مدت مااب  در سها  تذشهت     110میزیارد و  31جاری  می ا  آب ورودی ب  سدشای کاور 

سد از جمز  سهید رود   10سد ب رگ کاور   911بر اساس این ت ارش  از مامو   .درصد کاش  داشت  است 93میزیو  مترمکع:  ب  می ا   960

 .درصد آب دارجد 30زاینده رود  پیاین  ستاررا  و داجامند کمتر از   ر 

 (1316 شهریور 16) های کشاورزی خانه خین عرب با چاه جایگزینی پساب تصفیه

راج  رین ارب ب  ماهد از جایگ ین  این اجتقا  پساب از تصهی  نگ زج   رحای رراسا  رضوی در حاشی  مراسم کز مدیراامل شرکت آب منطق 

در ش  مهاه آینهده پسهاب       تهت  راج  استاجدارد جهاج  را دارده ب  اینک  کیهیت پساب این تصهی وی با اشار .شای کااورزی ربر داد پساب با چاه

ماههد و مهدیریت منهابع    شای کااورزی اقدام مهم  برای حهظ آبخوا  شد  چاهورزی رواشد شد و با بست شای کااراج  جایگ ین چاهاین تصهی 

 .تیردآب  صورت م 

 

http://www.wnn.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=28343&mode=thread&order=0&thold=0
http://www.wnn.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=28371&mode=thread&order=0&thold=0
http://www.wnn.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=28368&mode=thread&order=0&thold=0
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=51769
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=51934
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 (1316 شهریور 21) استهای آب زیرزمینی استان مرکزی با افت زیاد مواجه سفره

شای آب زیرزمین  اراک  ساوه  کمیاا  و زرجد ب  دلیل ا ت زیاد و تغییر کیهیت تهت  در حا  حاضر سهره یای مرک مدیراامل شرکت آب منطق 

ای بها  ال  آمهره س ا تمهند .باشندآبدش  بسیار کمتر از متوسط دوره آماری م شای استا  جی  دارای ماکالت جدی مواج  است و رودراج  آب با

شای حوض  آبریه  واقهع شهده    سرشار از جمز  استاجهای  است ک  امده جواح  آ  در  اشاره ب  وضعیت منابع آب  استا  اظهار کرد  استا  مرک ی

وله     ادام  داد وی .باشد است و شمین امر بااپ شده تا این استا  از جظر منابع آب  متک  ب  منابع آب  دارل استا  و البت  می ا  ری شهای جوی

بها ماهکالت جهدی آبه      ت منا ق از جمز  ساوه  رمین و محالدر صورت تداوم استهاده جامتواز  از منابع آب  ممکن است در آینده در بسیاری از 

 .مواج  شویم

 (6131 شهریور 25) صل پاییزها در ف درصدی بارش 21بینی کاهش  پیش

درصد  10درصد کاش  داشت  و این کاش  در  صل پایی  تا  0ب  می ا   10 -16شای کاور در سا  آب   رییس پژوشاکده شواشناس  تهت  بارش

شههریور مهاه    13 رییس پژوشاکده شواشناس  کاور با بیا  این مطز: ک  از ابتدای مهرماه سها  تذشهت  تها    "اباس رجابر" .ادام  رواشد داشت

اجد  تههت  در ایهن    ای از کاور با بارش کمتر از جرما  مواج  بودههشا در جنوب و بخا  از غرب کاور بوده و بخ  امد جاری بیاتر ا  ای  بارش

بیاتر یا کمتر درصد  90استا  از شرایط بارش بین  6درصد کاش  بارش داشتیم و حدود  90استا  بیاتر از  91مدت از سا  زراا  برای حدود 

 .اجد ک  شرایط جرما  از جظر شواشناس  است برروردار بوده

 (1316 شهریور 31) کن در بوشهر کن در مناطق ساحلی کشور/ تدوین پنج طرح آب شیرین های آب شیرین توسعه طرح

اکنهو  پهنج  هرح آب     شای وزارت جیرو برشهمرد و ا ه ود  شهم    کن در منا ق ساحز  را از سیاست آب شیرین شای سرپرست وزارت جیرو توسع   رح

ز تاسیسات در حاشی  بازدید ا "ستار محمودی"مهندس  .کن برای اجرا در بوشهر تدوین شده ک  دو پروده آ  در مدار تولید قرار تر ت  است شیرین

روز تولیهد و به  شهبک  توزیهع      شه ار مترمکعه: در شهباج     10شای آب شیرین کن استا  روزاج   اضر ماتمع  در حا  حکن بوشهر  ا  ود شیرین  آب

روز از  شه ار مترمکعه: در شهباج     30   رح تولید آب از دریها بها ظر یهت    ادام  دادسرپرست وزارت جیرو  .کنند شهرشای کنگا  و بوشهر منتقل م 

 .اجستشای آینده وزارت جیرو در شهر بوشهر د  رح

 

 

 

 

 

 

 بازگشت به فهرست
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 برد برای امنیت غذای  و اقزیم  -شای برداستراتژی
-تواجد منار ب  ا  ای  قیمت غذا شهود  امها کهاش  جنگهل    دشد م شا را شدف قرار م ک  کااورزی و جنگل شای آب و شوای سیاست 

ای را کاش  دشد درحالیک  از ایاهاد  قابل توجه  اجتاار تازشای تزخاج تواجد ب   ور کااورزی م  ای  جذب کربن راک در زدای  و ا 

 کند.ی امنیت غذای  اجتناب م رطر برا

دجبها  کهاش  اجتاهار    از آجاا ک  کاهورشا به    

بسهیاری  ایهن    ای رود شستند تازشای تزخاج 

بیننهد.  شا و م ار  رود م پتاجسیل را در جنگل

بری زمهین که  شهامل کاهاورزی و     بخ  کهار 

داری م  شهود به   هور تقریبه  بااهپ      جنگل

ای زشهای تزخاجه   درصهد از اجتاهار تا   10ایااد 

شود که  به  تغییهر    تولید شده توسط اجسا  م 

پوشهه   کنههد. شم مهها آب و شههوا کمههک مهه 

مزه  تیاشها   بیعه  و شمچنهین     تیاش   از ج

  کهربن دی اکسهید را از   شهای کاهاورزی  زمین

تواجنهد آ  را در زیسهت   تیرجد و م هر م اتمس

 توده و راک ذریره کنند.

المززه   بهین استهن  راجهک پژوشاهگر موسسه     

 ردیشهههای کهههاربتا یههه  و تحزیهههل سیسهههتم

(IIASA)  کند ک  این مطالع  را سرپرست  م

-زیست بیاتری ازا  راشم کرد  می ا  امت اقزیم  است. تغییرا آمی مو قیتبرای کاش  کزید اصز  بخ  کاربری زمین "  است دمعتق

از  ریق مالیات بهر  ا را در بخ  کاربری زمین ش  شم ما  اجتاارحالیکشای  سیز   درلید اجردی ب  انوا  جایگ ین سورتتوده برای تو

 ."موج: ا  ای  قیمت غذاشا و کاش  در دسترس بود  غذاشا شود تواجدم  دشیم کاش  م کربن  

رسه  کردجهد. آجهها تهاثیرات     یرات آب و شوای  را بر قیمهت غهذاشا بر  شای کاش  تغی راجک و شمکاراج  تاثیرات سیاست در این مطالع  

 .آزمای  قرار دادجد دشای محز  و مز  را مورچنین سیاستشود و شمال: مالیات بر کربن مطرح م در ق امزکرد جهاج  ک  بالقوه

تواجد منار به  ا ه ای    شای کااورزی و جنگزداری م ای برای بخ جتاار تازشای تزخاج اشدف کاش  شدید این مطالع  جاا  داد ک  

منیهت  تواجد برای آب و شوا و شم مها  بها آ  حههظ ا   دشد ک  م مطالع  دو استراتژی را ارائ  م  این کاش  تولید غذا شود.قیمت غذا و 

 راک.زدای  و ا  ای  تا ی  کربن در غذای  مهید باشد  کاش  جنگل

 زدایی یک راه مناسب برای همه چیز نیستکاهش جنگل

ن  ماجنهد  ای جاشه  از تغییهر اسهتهاده از زمهی    سهم با ی اجتاار تازشای تزخاجه   شای بسیار ودر کاورشای با زمین ع  جاا  داداین مطال

 زدایه  وجهود دارد. بها ایهن حها   در     شها و جزهوتیری از جنگهل   پتاجسیل ب رت  برای بازسازی جنگهل حوض  کنگو  برزیل یا کاورشای 

شای سهختگیراج  بهرای   ی  ارده ماجند چین و و شند  تالشای جاش  از کااورزتر و با اجتاار تازشای تزخاج کاورشای با جمعیت متراکم

-ی بهرای آب و شهوا   د زیهاد تواجد منار ب  تاثیرات زیادی بر امنیت غذای  شود  در حالیک  ب  دلیل جات تازشا سوجتاار م کاش  این ا

 درو  کاوری مهار م  شود  با شایسیاستای ک  بر اساس معناست ک  اجتاار تازشای تزخاج  کند. جات تازشا ب  این راشم جم 
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 شود.کاور جایگ ین م  اجتاار تازشای بیاتر در رارج از آ 

حداقز  بر دسترس  ب  غذا کهاش  ب رته  در اجتاهار تازشها     تواجد تنها با اثر زدای  م در بعض  کاورشا توقف جنگل"توید   راجک م  

اما یک رویکرد ک  برای شم  مناس: باشد  کارتر جخواشد بود. در کاورشای  چو  چین و شند  این تمرک  باید بهر تا یه    ". "ایااد کند

 ."  باشددشدش  از کااورزی را کاش  م ای جاشد ک  اجتاار شدید تازشای تزخاج برد با -شای بردربن ارتاجیک در راک و سایر ت ین ک

 افزایش تجزیه کربن در خاک

تواجهد  و مدیریت پسهماجدشا مه    (cover cropping) کات پوشا   (crop rotation) شای راص کااورزی ماجند کات جوبت روش

-ب  بازده بها تر محصهو ت مه     منار شا شمچنینرسد ک  این شیوها حهظ کند. ب  جظر م می ا  بیاتری کربن ذریره شده در راک ر

 شود.

 ما  از بازده محصهو ت  کنید و شمای را متعاد  م دارید  اجتاار تازشای تزخاج زماجیک  شما راک را سالمت جگ  م  "توید   راجک م 

 .  "کنیدمحا ظت م 

این مطالع  جق  امهده  "م  توید   INRA))دا   راجسوا سوزاجا یک  از جویسندتا  این مطالع  از موسس  مز  پژوش  کااورزی  راجس  

شای کاهاورزی  دشد. راکشای پایاسازی آب و شوای  جاا  م ای تضمین امنیت غذای  تحت سناریوتا ی  کربن ارتاجیک در راک را بر

مهدیریت زمهین بهرای    تواجد یک راه حل کزیدی برای کاش  تغییرات آب و شوای  و سازتاری و امنیت غذای   راشم کند  امها تغییهر   م 

درصد ب  ازای  3شای چند سهامداره ماجند  رح تواجد از  ریق برجام شای زیادی دارد ک  م از ب  تالشذریره کربن در ماده آل  راک جی

ایده ابتکاری ) رح  ک  توسط  راجس  با شدف ایااد شمکاری مطزهوب در بخه  امهوم  و رصوصه  راه اجهدازی شهده اسهت(         9000

 ."تسهیل شود
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 با  برد  سرات تذار برای رسید  ب  پایداری و اشداف تغییر اقزیم
درج  ساجتیگراد ترمای  جهاج  برسیم باید با سرات بیاتری ب  سمت جهها  کهم    1رواشیم ب  محدودیت تهت  متخصصا  اتر م  ب 

شهای ساسهکس  منچسهتر و    بر اساس مطالع  جدید محققا  داجاهگاه  کربن حرکت کنیم.

رات در الکتریسهیت    منتار شده است  زم اسهت تغییه   Scienceآکسهورد ک  در ماز  

حمهل و جقهل شمگه  بصهورت شم مها  و بها سهرات        بخه   شا  صنعت و ترما سارتما 

 بیاتری اتهاق بیهتد.

که    دشنهد شای تادیدپذیر پیانهاد م المزز  اجردیالمزز  اجردی و آداجس بینآداجس بین

سها    30به  حهداکثر برسهد و در      1010ا  ای جاش  از اجردی تا سخاج اجتاار تازشای تز

درصد کاش  یابد. این ب  معنای س  برابر شد  میه ا    10با سیر ج ول  بی  از آ   آینده

کت ب  صورت تقریبا شم  جاجبه   و حر 1000درصد اجردی الکتریسیت  از منابع کم کربن تا سا   10وری اجردی  تولید سالیاج  بهبود بهره

  دشد ک  چگوجه  ایهن اهامال   دشد ک  در آ  توضیح م  ن  را ارائ  م  -این مطالع  چارچوب اجتماا  .است ب  سمت رودروشای برق 

در جهت شهرایط کهم کهربن را ا ه ای       جتقا تواجند ب  یکدیگر متصل شوجد و یکدیگر را تقویت کنند و سرات امختزف اجتاار کربن م 

 دشند.

 کند ب  شرایط  پایداری را تاریح م  مهم برای چگوجگ  تسریع تذار چهار درس تحقیقاین 

  ن  ب  جای اناصر  ردی -شای اجتماا تمرک  بر سیستم -9

شها   شها  زیرسهارت  تکنولهودی    ترکیبه  بههم پیوسهت  از    نه  دارد  -شای اجتماا کاش  سریع و وسیع کربن جیاز ب  تحو  در سیستم

دشنهد و بااهپ تحهرک و پویهای      شای اجتماا  را توسهع  مه   شا  بازارشا  مقررات و راشنمای کاربرا  است ک  با یکدیگر سیستمسازما 

 شوجد. ردی م 

 شاشا و سیستمترکی: چندتاج  جوآوری -1

پذیر ماجنهد بهاد  اجهردی رورشهیدی و     شای اجردی تادیدب  جوآوریب  شرایط کم کربن در بخ  برق  ج  تنها ب  انوا  مثا  اجتقا  سریع 

  ذریره اجردی و پاسخ تقاضا اسهت که  بایهد در سیسهتم ترکیه: و      شای مکمل از جمزیست  بستگ  دارد  بزک  متک  ب  جوآوریاجردی ز

 شماشنگ شوجد.

 ارائ  حمایت اجتماا  و اقتصادی -3

شای مهال  و ا الاهات در مهورد    بسیار مهم است. برای ایااد اجگی ه شهروجدا   ایااد ماوقشای تذار موثر حمایت اموم  برای سیاست

 شای کم کربن تکمیل شود.تهدیدات تغییرات آب و شوای  باید با تهتما  مثبت درباره م ایای اقتصادی  اجتماا  و  رشنگ  جوآوری

 شای موجودکنار تذاشتن تدریا  سیستم -3

تواجد سرات  اجد مشای مختزف در حا  اجتاار کربن بودهشای  ک  در دش شای ارض  و سیستمموجود  زجایره شایآوریاز بین برد   ن

 شای کارآمدتری جایگ ین جمود.تذار را ا  ای  دشد و باای آجها سیستم
  ادامه خبر لینک ربر

 شای پاکاجردی موضو  

 https://www.sciencedaily.com منبع 
 2017/09/21 تاریخ ربر 

 بازگشت به فهرست

 

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/09/170921141235.htm
https://www.sciencedaily.com/releases/2017/09/170921141235.htm
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 کنند  شا را ب  کز  دترتو  م  تیاشا  مهاجم  اکوسیستم
جژادشای مختزف ج  در کنار شم  جوامع باکتریای  رهاک را  دشد ک  حت  کاشت  تحقیقات جدید داجامندا  داجاگاه رود آیزند جاا  م 

کند؛ جتایج این تحقیقات ب  شنارت ساز و کار رشد و شرایط ضروری برای مو قیهت تیاشها  مههاجم کمهک       ور اساس  دترتو  م  ب 

 و  بوده وشای  از ج  ماغ پرورش توج  کند. رودا میرسو  استاد ازوم منابع  بیع  از داجاگاه رود آیزند  اریرا در باغ این داجاگاه ب  م 

 د.جشای راص رود را دار اجد  شر یک از آجها ویژت  شا را از جقاط مختزف جها  تردآوری کرده و با آجک  شم  از یک توج  این توج 

اجهد   اکنو  میرسو  و جنیهر باو   استاد داجاگاه جورث ایستر   کاف کهرده 

مختزهف در کنهار شهم و در یهک     ک  حت  وقته  دو توجه  بها اصهل و جسه:      

شوجد  اجتمااات باکتریای  در رهاک به   هور اساسه       اکوسیستم کاشت  م 

کند. این کاه  است ک  ب  درک چگوجگ  مو قیت تیاشا  مهاجم  تغییر م 

 کند. و شرایط  زم برای مو قیت آجها کمک م 

اص تیاشاج  ک  اجداد مختزف دارجد  جوامع میکروب  ره "توید   میرسو  م 

است این اسهت که  جمعیهت    اجگی   دشند. آجچ  ک  شگهت رود را پرورش م 

تهری   مهاجم در رود آیزند و کالیهرجیا جوامع میکروبه  بسهیار شهبی     شای ج 

 ."کنند  دارجد جسبت ب  جمعیت بوم  و مهاجم  ک  درست در ج دیک  شم در رود آیزند زجدت  م 

ای که  از اروپها آورده شهده بهود  به        اجد اما توجه   شای محز  ساکن بوده  ارا  سا  در تا بشای بوم  آمریکای شمال   برای ش اجداد ج 

به  چها     Nature Communicationsای تحقیق  که  در مازه     در مقال  شای آمریکای شمال  سیطره یا ت. تدریج بر بسیاری از تا ب

شهای منتقهل شهده از     شای ج  بوم   مهاجم و توج  رود بر روی توج شای کنتر  شده  رسید  میرسو  و باو  تحقیقات میداج  و آزمای 

رزیج مک یک را تاریح کردجد. در شر دو روش  ماخص شد ک  جوامع میکروب  در راک در وشز  جخست  ب  واسط  پیاهین  اجهدادی   

 دشند. م شد ک  اوامل محیط  آجها را شکل  شوجد؛ این بر رالف چی ی است ک  قبال تصور م  تیاه سارت  م 

کنهد.   توید محیط  کیهیت و جو  جوامع میکروب  را تعیین م  کند ک  م  شا  رالف اقیده رایج را اثبات م  این یا ت "توید   میرسو  م 

کننهد  داشهت     شای  ک  دورتر از شم زجهدت  مه    تری جسبت ب  توج  کنند باید جوامع میکروب  شبی  دو جمعیت  ک  کنار شم زجدت  م 

 -حته  پهی  از توجه  تیهاه     –توج  جیست. در این مورد برای این تیاشا   پیاین  اجدادی تیاه  دشد ک  این اما جتایج ما جاا  م باشند؛ 

شهای مههاجم بسهیار     جتایج این تحقیق برای درک بیاتر چگوجگ  مو قیت و سازتاری توج  ."کند است ک  جوامع میکروب  را تعیین م 

 مهم است. 

شای مههاجم   کنند توج  شا شستند و سع  م  کند ک  در کار مدیریت زمین ای پی  روی کساج  باز م  اجداز تازه چامت این تحقیقاجتایج 

شای مهاجم شایار باشیم. ما بایهد  راتهر از آجچه      این دلیل دیگری است ک  ما باید درباره توج "کند   اضا   م میرسو   را کنتر  کنند.

شا را از اساس  ا تد و اینک  آجها چگوج  اکوسیستم   کنیم و آجچ  را ک  در سطح جوامع میکروب  اتهاق م بینیم توج ک  در روی زمین م 

 ."کنند  مد جظر قرار دشیم دترتو  م 
 ادامه خبر لینک ربر

 اکوسیستم موضو  

 https://today.uri.edu منبع 
 2017/09/05 تاریخ ربر 

 بازگشت به فهرست
 

https://today.uri.edu/news/uri-researcher-says-invasive-plants-change-ecosystems-from-the-bottom-up/
https://today.uri.edu/news/uri-researcher-says-invasive-plants-change-ecosystems-from-the-bottom-up/
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 خارجیمهم ترین اخبار کوتاه 

Solar-to-fuel system recycles CO2 to make ethanol and ethylene 

Scientists have harnessed the power of photosynthesis to convert 

carbon dioxide into fuels and alcohols at efficiencies far greater than 

plants. The achievement marks a significant advance in the effort to 

move toward sustainable sources of fuel. Many systems have 

successfully reduced carbon dioxide to chemical and fuel precursors. 

This new work, described in a study published in the journal Energy 

and Environmental Science, is the first to successfully demonstrate 

the approach of going from carbon dioxide directly to target 

products, namely ethanol and ethylene, at energy conversion 

efficiencies rivaling natural counterparts 

 کنداکسیدکربن را تبدیل به اتانول و اتیلن میدی «انرژی خورشیدی به سوخت لیتبد»سیستم 

. ایهن  اجهد کردهمهارشا شا و سورتاکسیدکربن ب  الکلدی  برای تبدیل بسیار بیاتر از تیاشا ای را  با بازدش  داجامندا  قدرت  توسنت 

بها   اکسهیدکربن شهای بسهیاری  دی  در سیستم. آیدم حسابب توجه  پیار ت قابل  حرکت بسوی منابع پایدار سورت راهِدر   دستاورد

ازوم اجهردی  » یماز در  شود. در این پژوش ِ جدید ک م شا تبدیلیا ت  و ب  صورت ابتدای  از مواد شیمیای  و سورتمو قیت کاش 

اتهاجو  و اتهیزن     یعنه   مهوردجظر  اکسهیدکربن به  تولیهدات    دی تبدیلِ مستقیمِ رویکردِ ین بار است ک اول  منتارشده «زیستو محیط

 .کندم  اش رقابتشمتایا   بیع  باآ   در اجردی تبدیلِ بازدش ِ شده  ک دادهبامو قیت جاا 
can hot air provide sustainable source of electricity? 

The new frontier of renewable energy is crossing Iceland. In the land of fire they are testing a 

technique to drill wells five kilometres deep to bring steam to the surface at temperatures up to 

500C. If everything goes well, the amount of electricity produced by these sources will increase 10 

fold. Hot liquid and steams stored inside the Earth have a huge potential to generate electricity, such 

as through turbines. Bringing up steam from the hot heart of the planet means also getting also 

harmful products such as CO2 and Sulphur. Nevertheless, the icelandic approach is: recycling 

everything. “If we look at a powerplant as a box,” says Albertsson,  a mechanical engineer at HS 

Orka. “we have to look at every ressource stream coming into the box, like power, hot water, 

ground water, just name it, look at it as a valuable stream not to be wasted” 

 تواند منبع پایدار الکتریسیته را تامین کند؟داغ می بخارآیا 

ماهغو  آزمهای  روشه     تاهااجها سرزمین آ ا دری تادیدپذیر شستند. آجهای برای اجرددر حا  کاف مرزشای تازهدر ایسزند   محققا 

ساجتیگراد با ی صهر را ب  سطح زمین بیاورجهد. اتهر   درج   000شای  ب  امق پنج کیزومتر شستند تا بخارات داغ ب  دمای برای حهر چاه

مهایع داغ و جریاجههای   . برابهر ا ه ای  بدشهد    90شم  چی  بخوب  پی  برود  این اجردی ترمای  قادر است می ا  تولیهد الکتریسهیت  را   

غ سیاره زمین بااپ اسهتخراج مهواد   بیرو  کاید  بخار آب از قز: دا. بخارات داغ در دارل زمین  پتاجسیل زیادی برای تولید برق دارجد

آلبهرت آلبرتسهو      .شود. رشیا ت محققا  اروپای  در ایسزند بازیا هت شمه  ایهن مهواد اسهت     آوری مثل تاز کربنیک و توترد م  زیا 

ای در جعبه   اتر جیروتاه را ب  شهکل "ید  تودرباره بازیا ت این مواد م « رکااچ اس او»مهندس مکاجیک از شرکت برق ایسزند موسوم ب  

شود ب  حساب آوریم. شر منبع اجردی مثل ترما  آب ترم  آبههای زیرزمینه    ر منبع اجردی را ک  وارد جعب  م جظر بگیریم باید جریا  ش

 ".جریا  اجردی ارزشمندی است ک  جباید ب  شدر برود

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/09/170918151713.htm
http://www.euronews.com/2017/09/25/digging-deeper-can-hot-air-provide-sustainable-source-of-electricity
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Water conservation can have unintended consequences  

Research shows residential conservation during drought can hinder wastewater reuse. Conventional 

wisdom dictates water conservation can only benefit communities affected by drought. But 

researchers have deduced that indoor residential conservation can have unintended consequences in 

places where systems of wastewater reuse have already been implemented, diminishing both the 

quantity and quality of influent available for treatment   . Exacerbating the problem, as wastewater 

flows decrease, their levels of salinity and other pollutants increase. Higher levels of pollutants 

present significant challenges for treatment facilities that are not typically designed to handle 

"elevated concentrations of total dissolved solids, nitrogen species, and carbon. 

 جویی در مصرف آبعواقب ناخواسته صرفه

تواجهد مهاجع اسهتهاده مقهرو  به  صهر   از        راکسال   م   منا ق مسکوج  در زما  آب در جوی صر  اجد ک   هتحقیقات جدید جاا  داد

سازی آب در جوامع متأثر از اقزهیم راهک و    معمو  باور ا راد بر این است ک  ذریره  انوا  منبع  برای استهاده مادد شود.  اضالب ب 

اجد ک  اجاام چنین کاری در منا ق مختزهف   در مواقع راکسال  امری کامالً مهید است. اما محققا  داجاگاه کالیهرجیا ریورساید  دریا ت 

تواجد به  کهاش  کمیهت و شمچنهین کیهیهت  اضهالب        شای استهاده مادد از  اضالب شستند  م  با رص در جاشای  ک  دارای سیستم

سهطوح شهوری و   ب  دجبا  چنین کاشا  در جریا   اضالب ک  ا  ای   شای این کار را با  ببرد. ورودی برای اجاام تصهی  شود و ش ین 

شهای مهمه  را بهرای     شا  چال  شا در  اضالب شوجد. وجود سطوح با تری از آ ینده شا را ب  دجبا  دارد  ماکالت تادید م  سایر آ ینده

اجد  به     راح  جاده شای مختزف جیترود  و کربن  شده و شمچنین توج  شای با ی جامدات حل تأسیسات تصهی  ک  معمو  برای غزظت

 آورد. د م وجو

Climate insurance is rarely well thought out in agriculture 

The effects of climate change are felt particularly in developing countries. A range of international 

initiatives develop and promote risk insurance. One example is the G7 climate risk insurance, which 

aims to insure 400 million people in developing countries against climate-related risks by 2020. The 

initiative includes "agricultural insurance," which is designed to insure farmers against major losses, 

for example as a result of extreme drought. However, it can also lead to undesirable ecological and 

social side effects, as researchers have now explained. Their article also contains recommendations 

for improved insurance schemes which in future should also take account of ecological and social 

aspects in addition to economic issues. 

 شود  بیمه اقلیمی مفهومی که به ندرت در کشاورزی به خوبی شناخته می

المزز  بیم  ریسک شود.  یف وسیع  از ابتکارات بینت احساس م اثرات تغییرات اقزیم  ب  ویژه در کاورشای در حا  توسع  ب  شد

میزیو  جهر در  300است ک  شدف آ  بیم   G7شا بیم  رالقاج  رطر تغییرات اقزیم  ب  جام دشد. یک  از جموج را توسع  و ترویج م 

است  "بیم  کااورزی"ست. این ابتکار شامل ا 1010کاورشای در حا  توسع  در برابر رطرات مربوط ب  تغییرات آب و شوای  تا سا  

-قا  توضیح م شماجگوج  ک  محقاترچ   در جتیا  راکسال  است ب  انوا  مثا  شای امده کااورزیاز زیا ک  ب  منظور جزوتیری 

شای  برای شمچنین مقال  آجها شامل توصی  محیط  منار شود.یستزتواجد ب  اوارض جاجب  جامطزوب اجتماا  و م شا این بیم دشند 

 شای زیست محیط  و اجتماا  را جی  شامل شود.شای بیم  بهتر است ک  در آینده باید االوه بر مسائل اقتصادی  جنب  رح

 

 بازگشت به فهرست

 

 
 

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/09/170914152439.htm
https://www.sciencedaily.com/releases/2017/09/170925113306.htm
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 زراعت سیالبی با ایجاد تاء فرهنگ سنتی آب :
رود و زیا  مال  و تزهات جاش  از آ  به  میزیاردشها و شای سرزمین ما ب  شدر م میزیارد متر مکع: سیالب رودراج  00سا ج  ا  و  بر 

درصد پهن  سرزمین ما با کمبود آب روبرو است. مردما  منا ق راک و  10دشهها جههر بالغ میگردد. این در حال  است ک  ج دیک ب  

آب حاصل از بارشها استهاده  جیاز رود برای مصارف کااورزی  شرب و راجگ  مابور شستند از جیم  راک ب  منظهور تامین آب مورد

هل دسهترس اجهد. تنهها منبهع آب قابمنها ق از سالیا  دراز رود را با محیط سخت و ران سازتار کرده این د. مردمها  شوشهمندکننه

این مردما  پخ  سیالب و آبیاری سیالب  را ب  انوا  اساس زجدتیاا  باشد. شای موقت  م شها و جریا بهرای آبیهاری  سهیالب

 .اجداجتخاب کرده

ش ار شکتهار وسهعت  10شود. این دشت دشت در جنوب ایرا  یا ت م ات سیالب  در دشت ای درواست زرینیهک جموج  مهم از زرا

این منطق  با ایااد تاءشا )روبن بستن( مردم سختکوش . باشدش ار شکتار زراات سیالب  م  30روستاست ک  دارای  1داشهت  و شهامل 

شای  ک  دارای یک دشاج  آبگیر جهت جمایند. تاء ابارت است از کاجا  شا ماقدام ب  اجحراف سیالب رودراج  اجگبین  و دیگر مسیل

-اجد م هشای  پهناور درآمدب  زمینهای ا راف ک  ب  صورت حوضچ  شاکاجا و آب را از  ریق این  باشهداجحراف سیالب از رودراج  م 

دشند و از این  ریق مدیریت شای  را م د و مردم منطق  تاکیل قرا شومه ار  تنهدم و جهو سهیراب م و از ایهن  ریهق  بهرد

قرا  ب  تعداد ا رادی ک  ب  صورت  سد.متر شم بر 3000شهای ایاهاد شهده ممکهن است تا کنند.  و  کاجا آبخی شا را تثبیت م 

شود. ا رادی ک  یک قرا  را ب  تهته  م   باشهندو برداشهت و درآمهدشا سههیم مه  ماارکت  ساماج  زراات سیالب  را ایااد و در اداره

 جد.جهر متغیر 90تا  3کنند از صورت ماارکت  اداره می

و شمای  از روش کار در دشت  حوه آبگیریج

ا  داده شده در تصویر مقابل جا دشتست زرینرواای د

 است.

  :راشنما

 دشاج  آبگیر . 9 

 تاء . 1 

 قرا  . 3 

 مسیر جریا  سیل . 3 

 دریاچ   صز  مغیز  . 0

 مرز قرا  . 6

 رودراج  مغیز . 1
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-دشند مورد بررس  قرار تر ت س  پات  کوتاه  متوسط و بزند ک  حوضچ  را روی سارتما  استحصا  آب )پخ  سیالب( تاکیل م 

 .اجد

  د.ساجتیمتر دارج 30راک  ب  ارتها  شای  شای آبرساج  است ک  پات تاء  کاجا 

 .ساجتیمتر است 00شای  راک  با ارتها  تودتک  پات 

 .ساجتیمتر است 00شای  راک  با ارتها  توبند  پات 

شود. رودراج  اجگبین  از و از تاوشای جر برای ایااد توبندشا استهاده م د سازجشا را با استهاده از اب ارشای دست  م تاءشا و تودتک

  آ  از دوبرا  و روستاشای دارد و در  و دب متر مکع: بر ثاجی   300بی  از تیرد و داجیها  جهرم و دشت آبگرم داراب سرچام  م 

سهازد. در بعضه  از صورت دشتما  منطق  را سهیراب مه د  و ب  جمایب را ب  روی م ار  منحرف م آ  ریق کاجا  تاءشادست از پایین

اس: رواشد پیوجدد  محصو  از لحاظ کم  و کیه  بسیار منباشد و چندین سیل ب  وقو  م شها که  میه ا  بارجدت  مناس: م سها 

کنند. شای م ار  اقدام م ب  ایااد حوضچ  دیسک زد م یا جو تنها با یکبار   در پایی  بعد از پاشید  بذر تندشهابود. بعد از بستن تهاء

برای تسریع  سازد.شای وسیع را سیراب م تردد. سیالب بارشا این حوضچ از شخم زد  و کودپاش  ب  ازهت ش ین  زیاد رودداری م 

-و را در آ  ریخته  و روی آ  را م کردجد و بذر تنهدم و جهم  شای کوچک جو  در قدیم اقدام ب  ایااد چاهزج  تندم و در امر جواج 

تردید. سیالب اضها   از از یهک شای  شده بودجد برای کاشت استهاده م پوشاجدجد. در مهرماه از این تندمها و جوشا ک  دارای جواج 

روی شم اجباشت  و  دست دشت برشای دیگر  در پایینشای قرا قرا  ب  قرا  پایین  شدایت و جهایتا پس از سیراب کرد  تمام حوضچ 

ریاچ  از  ریق تبخیر ب  باشد. آب این دشکتار م  300تا  300ای  صز  ب  جام مغیز  مینماید ک  وسعت آ  در حدود شایاهاد دریاچ 

  .رود مهشهدر 
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 9ی )نکسوس(انرژمعرفی رویکرد پیوند آب، غذا و  :آموزشیمطلب 
محیط  و  شای زیست اتر از جنب  کند. حت  شدت تهدید م  را ب منابع  ای است ک  امنیت آت  رطر بالقوه یشا سا در اجهاار جمعیت 

ک  تمام ابعاد  عالیت باری و بالطبع کااورزی را تحت تأثیر رود قرار داده است  زیست یطشای جاش  از آلودت  مح جی  محدودیت

ای ک  با  آینده  اکنو  ب   کر آینده باشیم کند ک  از شم ایااب م  آب  غذا و اجردی منابع و ادم امنیت کنیم باز شم محدودیتجظر  صرف

تذارا  و  یاستسک    شنگام. تاربیات جهاج  جاا  داده توج  ب  رشد   اینده جمعیت از دورجمای چندا  روشن  برروردار جیست

منار ب  تخری: و ب   جارودآتاهمستقل شستند    ور ب بررس  و بهبود یک  از اج اء منابع )آب  غذا یا اجردی(  ب  دجبا   تیرا یمتصم

شای آب   یستمسشوجد  بنابراین یک  از موضواات کزیدی در مورد مدیریت   مشای دسترس  و تولید سایر منابع  یلپتاجسرطر ا تاد  

 نابع ب  یکدیگر است.جاپذیر این م ی جداغذا و اجردی  پیوجد 

در لغت ب  معنای پیوجد و رابط  دارز  است. رویکرد جکسوس  پیوجد دارز  آب  غذا و اجردی را در زما  و مکا  شناسای   2جکسوس

سازی بین توا  ب  بهبود امنیت اجردی  آب و غذا  ماخص کرد  مسیر ارتبا ات رارج  و تصمیمکند و از مهمترین اشداف آ  م   م

شا و پاتیباج  از حرکت ب  سمت پایداری اشاره کرد. این مههوم برای اولین بار در جاست سا ج  شا با در جظر تر تن پیوجد بین آ بخ 

المزز  در این زمین  با انوا  )پیوجد آب  غذا و اجردی  بین مطرح شد و سپس اولین کنهراجس 1099مامع جهاج  اقتصاد در سا  

د سب ( در شما  سا  در شهر بن آلما  برت ار شد و جتایج و تصمیمات اتخاذ شده ب  شمراه اولین چارچوب راشکارشای  برای اقتصا

 مههوم  پیانهادی برای جکسوس در ت ارش  منتار شد. 

 

 
 Hoff, 2011))اولین چارچوب مههوم  پیانهادی برای رویکرد جکسوس 

شای مهم جکسوس با رویکرد مدیریت ب  شم پیوست  منابع آب مرک یت شر س  منبع آب  غذا با توج  ب  چارچوب مذکور  یک  از تهاوت

 و اجردی و توج  ویژه ب  امنیت این منابع است. در مسیر  و ج  پی  رو برای رسید  ب  توسع  پایدار در کاور  دستیاب  ب  اشداف 

                                                   
1 Water Food Energy Nexus 
2
 Nexus 
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تواجد برای شر منطق  منحصر تواجد موثر باشد. مههوم امنیت م م کوتاه مدت از جمز  رسید  ب  امنیت منابع در مدت زما  ماخص 

کننده ارتبا ات و ترین تعریف برای آ  ابارت است از تعاد  ارض  و تقاضا. در حقیقت رویکرد جکسوس تقویتبهرد باشد و ساده

-تذارا  م شود. سیاست  ماخص شا متیری در یک بخ  بر روی سایر بخ  یمتصمبخا  است و بر اساس آ  اثرات تباد ت بین

و با استهاده مناس: و اتخاذ کنند  مدت و بزندمدت منطق ترین تصمیم را با توج  ب  اشداف کوتاهتواجند با آتاش  از این اثرات  مناس:

دشد. شماجطور جمای  م  شای  از پیوجد اج اء جکسوس ب  یکدیگر راجدو  زیر جموج  پایدار از منابع محدود موجود  آجها را مدیریت کنند.

شود تولید یا مصرف شریک از منابع آب  غذا و اجردی ب   ور مستقیم یا غیرمستقیم سایر منابع وابست  ک  در این جدو  مالحظ  م 

جردی جی  است. برای مثا    رآیندشای پمپاد  اجتقا  و تصهی  آب جیازمند مصرف اجردی است و بالعکس  رآیند استخراج  پا ی  و تولید ا

 .جیازمند برداشت و مصرف آب است

 
 انرژی غذا آب

 آب 
 تصهی   اضالب

 جمک زدای 

 آبیاری

 شستاو

  رآوری غذا در کارراج 

استخراج )رنک کرد  تاهی ات  تسریع در امزیات 

 حهاری(

 پا ی 

 جیروتاه برقاب 

 تولید سورت  سیز 

 اجردی زیست 

رادیاتور و مصرف جهای  )ترمای  و سرمای  از  ریق 

 کولر(

 سورت زیست  غذای دام آلودت  آب غذا

 انرژی

 پمپاد آب زیرزمین 

 اجتقا 

-و جمک تصهی  آب

 زدای 

 توزیع آب

 تصهی   اضالب

 سیستم زشکا 

 تولید مکاجی ه کود

 ماشین آ ت کااورزی

  رآوری مواد غذای 

 شاحمل و جقل  رآورده

ذریره محصو ت و مواد 

 غذای  )سرمای (

 

 حرارت  زم برای زمین ترمای 

 سورت  زم برای  رآیند استخراج 
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کنند. در   متغییر مدت و بزند مدت در منا ق مختزف  یا م  مدت کوتاهمهاشیم مرتبط با پیوجد آب  غذا و اجردی بر اساس اشداف 

تهسیرشا و کاربردشای مختزه  از آ   ی ا منطق حقیقت این رویکرد در سطح جها  کاربرد و تعریف ثابت  جدارد و بصورت مز  و 

استخراج شده است. بعض  تحقیقات اجاام شده در سطح جها  بر روی ج ئیات و جحوه پیوجد و ارتباط بین اج اء جکسوس ب  صورت دو 

  بر شناسای  و شای دیگری جیاجد. پژوش اجد و راشکارشای  جهت ا  ای  راجدما  تولید و مصرف منابع ارائ  کردهب  دو  متمرک  شده

اجد. بعض  سازی پیوجد بین اج اء جکسوس )مواردی ک  در جدو  ب  آجها اشاره شده است( در قال: مطالعات موردی پردارت کم 

اجد و اب ارشای شای آب  غذا و اجردی پردارت مطالعات جی  ب  ارائ  چارچوب مههوم  و مدلسازی کم  جهت برقراری ارتباط بین سیستم

  جق  ذینهعا  و مواردی از این قتصادی و اجتماا   ردمات اکوسیستماجد. مباحپ اتذارا  ارائ  دادهرا برای کمک ب  سیاستمختزه  

اجد و با توج  ب  اینک  زما  شای مربوط ب  جکسوس ا  وده شدهشا و تحزیلشای  شستند ک  ب  مرور ب  چارچوبقبیل  از جمز  بخ 

حا     شد  شای مبتن  بر جکسوس بسرات در د شا و متذرد ول  روجد تکامل چارچوبن رویکرد م جسبتا کوتاش  از معر   ای

 است.

  مامع جهاج  اقتصاد و سازما  FAOسازما    المزز  شمچو  اتحادی  اروپا ینببا توج  ب   راتیری تهکر جکسوس و پاتیباج  ماامع 

 یر قرار دشد.تأثکمراج  آب را تحت مزل  این رویکرد قادر رواشد بود راشبردشای مز  ح

 

 تردآورجده   زین: راور
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