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 دشت کشور در وضعیت ممنوعه است  404

 

ها و تخلیه روزافزون منابع آب ها، افت بارندگیتداوم خشکسالی

دشت  404دشت کشور،  609زیرزمینی موجب شده تا از میان 

های فارس، کرمان، و استانسرببرند رانی بهکشور در شرایط بح

جنوبی در صدر مناطق دارای رضوی، اصفهان و خراسانخراسان

  .بیشترین تعداد دشت ممنوعه قرار بگیرند

های کمتر از ایران در طی یک دهه اخیر به صورت مداوم بارندگی

به  میانگین بلندمدت را تجربه کرده و نزوالت جوی روند نزولی

ایط در کنار افزایش چشمگیر خود گرفته است که این شر

های زیرزمینی موجب شده کشور ها و استفاده از آبخوانبرداشت

 .ما با کاهش محسوس منابع آبی زیرزمینی مواجه شود

ها و فشار هر چه بیشتر به ها، افت بارندگیتداوم خشکسالی

های زیرزمینی به عنوان منابع استراتژیک آب کشور باعث سفره

های دشت نیز به جمع دشت 23ی سال تاکنون شده تا از ابتدا

ع برداری از منابممنوعه کشور افزوده شود و هرگونه توسعه بهره

 .منوع استهای یاد شده مهای زیرزمینی در دشتآب

 

 مطالعه فرمایید. 3 همه این مطلب را در صفحادا
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 ادامه سرمقاله:

 
 26دشت، اصفهان با  33رضوی با دشت، خراسان 37مان با دشت، کر 90های فارس با حدود بر اساس ارزیابی صورت گرفته، استان

در حال  .اندنوعه بحرانی قرار گرفتههای ممنوعه و ممهای دارای بیشترین دشتدشت در صدر استان 25جنوبی با دشت و خراسان

ور ممنوعه در کشهای ه روند افزایش دشتمیلیارد مترمکعب رسیده است و نگاهی ب 8/7 های غیرمجاز به حدودحاضر برداشت از چاه

 .ر ایران حدودا دو برابر شده استهای ممنوعه دتاکنون تعداد دشت 80دهد که از ابتدای دهه نشان می

ترمکعب ممیلیارد  130های زیرزمینی کشور به همچنین ادامه فشار به منابع زیرزمینی موجب شده است تا کسری تجمعی آبخوان

میلیارد  6ی در حدود سال اخیر اتفاق افتاده است و هر ساله نیز رقم 20ین کسری در طی میلیارد مترمکعب از ا 106برسد که حدود 

 .شودمترمکعب به کسری مخازن زیرزمینی کشور اضافه می

میلیون  551ا میلیون مترمکعب، فارس ب 813میلیون مترمکعب، کرمان با  85های خراسان رضوی با یک میلیارد و در این بین استان

های دارای بیشترین میزان کسری مخزن میلیون مترمکعب درصدر استان 320میلیون مترمکعب و اصفهان با  333زوین با مترمکعب، ق

 .اندهای زیرزمینی قرار گرفتهآبخوان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ادامه خبر لینک خبر
 آب زیرزمینی موضوع 

 رسانی وزارت نیروپایگاه اطالع منبع 

  1397 /10 /03 تاریخ خبر 

 بازگشت به فهرست
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 اصالح ساختار شرط الزم برای حکمرانی خوب در بخش آب است
-غذایی و منابعزیست، امنیتنشست راهبردی اندیشکده آب، محیط در "رضا اردکانیان"

های سطحی ایرانی پیشرفت با بیان این مطلب افزود: مهار آباسالمیطبیعی مرکز الگوی

یکی از اقدامات درستی بوده که در قرن کنونی در کشور انجام شده است؛ اینکه در نیمه 

زرگ در جهان ساخته شده بیانگر این است هزار سد ب 47تا  46دوم قرن بیستم تعداد 

ادیده های سطحی متمرکز شده است و این مسئله به معنای نکه دنیا روی مهار آب

وی افزود: ما زمانی که وارد دوره  .باشدمحیطی نمیگرفتن مجموعه مالحظات زیست

کرده است و نیاز آبی بیشتری داریم؛ همانگونه که  ایم طبیعتا بهداشت، مصارف و صنعت توسعه پیدامدیریت توامان عرضه و تقاضا شده

بایست به فکر تامین نیازهای آبی باشیم های نوین و تدابیر خاص اتحاذ شده است ما نیز میدر مقیاس جهانی برای مصرف صحیح، شیوه

 .و از نگاه بخشی به موضوع آب باید اجتناب کرد

رای یک بایم، پس مسلما در اصالح شرایط ها را از ناحیه ساختار خوردهشترین ضربهاردکانیان تاکید کرد: باید بپذیریم که یکی از بی

 .ایمدهرو آغاز کرارت نیحکمرانی خوب حتما باید از نقطه اصالح ساختار به عنوان یک شرط الزم شروع کنیم و ما این تغییر را در وز

های وسیع راحیتوان بدون اعمال جالح ساختار اقدامی است که میوزیر نیرو با بیان اینکه آب یک مفهوم میان بخشی است، گفت: اص 

 .اشدبمدخالن ها با مشارکت تمامی ذینفعان و ذیرود مگر اینکه تصمیمدر سازمان دولت شروع شود و هیچ فعالیتی پیش نمی

ه عریف کنیم کتدولت سازوکاری را  ز مجموعهاآب، غذا و انرژی در دولت و خارج  بستگیتوانیم برای مفهوم هموی تصریح کرد: ما می

های ما در زمینه آب، غذا و انرژی در یک پیوستگی ها در این بخش تدوین شود تا سیاستگذاریاستراتژی هاوبرخی از تصمیم سازی

 .قابل اجرا باشد

بایست سایر طعا میما ق کنیم؛ اردکانیان تاکید کرد: در وزارت نیرو شدیدا نیازمند آنیم که ساختار فعلی آب را درون مجموعه اصالح

ین بین با م اما در اد باشیجوامع دنیا به دلیل ارتقای سطح زندگی و رشد جمعیت به دنبال تولید آب، غذا و انرژی بیشتر برای مردم خو

 .پدیده موسوم به مشک سوراخ مواجه هستیم

ین خشکسالی ا ر زمانتین خطر نپرداختن به این مسئله دوزیر نیرو بر لزوم چاره اندیشی برای اصالح مصرف تاکید کرد و گفت: نخس

های مختلف از دست های مصرف در بخشهای جدید کنیم و زمان را برای پرداختن به اصالح شیوهاست که ذهن خود را متوجه تامین

 .شودمصرف نیز بیشتر می دهیم و حتی در صورت تامین آب جدید عطشمی

ب، آها برای استقرار هم بست ترین عرصهین بخش را بحث اقتصاد آب برشمرد و افزود: یکی از مناسبهای مغفول در اوی یکی از عرصه

جنس نبودن نوع های آبریز مشترک بین دو یا چند کشور امکان بروز تنازع و همهای آبریز مشترک است؛ در حوزهغذا و انرژی، حوضه

ا های علمی این دانش استفاده کرد و بتوان از چارچوبکه در این زمینه میاستفاده از آب در باال دست و پایین دست وجود دارد 

 .های بروز تنازع را کاهش دادتسهیم منافع زمینه

 ادامه خبر لینک خبر

 مدیریت منابع آب موضوع 

 رسانی وزارت نیرواطالعپایگاه  منبع 

  1397 /10 /19 تاریخ خبر 

 بازگشت به فهرست

 
 

http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=74979
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=74979
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 پوستر روز ملی آب منتشر شد
 منتشر شد. « مههآب برای »با شعار  2019مناسبت روز جهانی آب در سال پوستر روز ملی آب به 

بودن روز جهانی آب با تعطیالت نوروز در ایران با هماهنگی با توجه به مصادف 

های های ذیربط با موضوع آب از جمله سازمانفرابخشی بعمل آمده میان سازمان

ها بر اسفند ماه که نوروز آب و رودخانه 13های مردم نهاد، دولتی، غیردولتی و سازمان

 گذشته هایسال طی و نامگذاری آب ملی روز عنواناساس تقویم ایران باستان بوده، به

 .است شده برگزار ارشد مقامات حضور یا و هاپیام با آن بزرگداشت مراسم

 

نیز مراسم بزرگداشت روز ملی آب با مشارکت  1397بر اساس این گزارش، در سال 

اتاق بازرگانی ایران، وزارت نیرو )شرکت مدیریت منابع آب ایران و شرکت مهندسی 

ها، ور(، وزارت جهاد کشاورزی، معاونت آب و خاک و سازمان جنگلآب و فاضالب کش

های محیط زیستی و یست، شبکه سمنز محیط حفاظت سازمان آبخیزداری و مراتع

منابع طبیعی کشور، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، وزارت آموزش و 

ماعات اتاق بازرگانی ماه در سالن اجتپرورش و کمیسیون ملی یونسکو، سیزدهم اسفند

گزار خواهد شد.در همین زمینه پوسترهایی نیز با الهام از شعار روز جهانی آب ایران بر

  منطبق با فرهنگ کشور ایران طراحی و منتشر شده است.

 در ( UNCEDلل)مزیست و توسعه سازمان ، در بیست و یکمین دستور جلسه کنفرانس )محیط1992روز جهانی آب اولین بار در سال 

لل، این سازمان م 21یانیه واسته شد تا در راستای اجرای بخ کشورها کلیه از کنفرانس این در .شد مطرح رسماً برزیل ریودوژانیرو شهر

ها، سمینارها و انسسازی مردم در مورد آب اختصاص داده و از طریق اشاعه نشریات و برگزاری کنفرروز را به عنوان روز ترویج و آگاه

 داشت آن بکوشند.ها در گرامیمایشگاهن

 دهنده بسیاری از مسائلآب تعیین شد تا انعکاس همچنین آژانسی از سوی سازمان ملل برای هماهنگی مسائلی در مورد روز جهانی

تا  شوده می، هر سال یک شعار جدید درباره مسائل حیاتی و حساس آن زمان برگزید1993از سال  مرتبط با منابع آب باشد.

ی مارس شعار 22های جاری و آتی آب هر سال در ابطه با چالشرسازمان ملل متحد در  های جامعه بر پایه آن شعار شکل گیرد.فعالیت

را  2019ب آدهد که تمرکز آن بر گزارش جهانی توسعه آب است. این سازمان شعار روز جهانی را برای روز جهانی آب پیشنهاد می

ه همگام با پیشرفت کبرای توسعه پایدار بوده و بیانگر این موضوع است  2030کرد که منطبق بر دستور کار تعیین « آب برای همه»

 توسعه پایدار، هر فردی باید از آن سود ببرد.

 

  ادامه خبر  لینک خبر

 فرهنگ آب موضوع 

 رسانی وزارت نیروپایگاه اطالع منبع 

 30/10/1397 تاریخ خبر 

 بازگشت به فهرست
 

 

http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=75293
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شود شهر کشور نصب می 288دور در تاسیسات آبی  سامانه کنترل از راه  
متری و کنترل از راه دور در سازی سامانه تلهبرداری شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، از پیادهمعاون راهبری و نظارت بر بهره

عنوان پایلوت آغاز شهر کشور خبر داد و گفت: مطالعه سیستم هوشمند با ایجاد یک موتور هیدرولیکی در شهر مشهد به 288تاسیسات 

 در دیگر نقاط کشور اجرایی خواهد شد.  بندیمحض جمعشده و به

رسانی وزارت نیرو وگو با پایگاه اطالعدر گفت "حمیدرضا کشفی"

)پاون(، به تدوین طرح جامع اسکادای آب و فاضالب کشور اشاره کرد و 

های مورد نیاز برای استقرار سیستم اسکادا در افزود: دستورالعمل

گیری و ابزار دقیق، زات اندازههای توسعه جدید، کالیبراسیون تجهیطرح

برداری از این های مورد نیاز برای بهرهتهیه و نیروهای انسانی و تخصص

 سیستم تعیین شده است.

 اری ملی آب،سازی الگوی بهینه مصرف، اصالح بهبود ساختار تخصیص تامین آب و ایجاد حسابدوی، اعمال مدیریت تقاضا و عملیاتی

اهش ریزی و اجرای عملیاتی کبرداری و پایش کمی منابع آب در بخش آب شرب و بهداشتی، برنامهجامع بهره سازی نظامتدوین و پیاده

ه های کیفیت خدمات، کاهش قیمت تمام شده و استفاده بهینهای پاسخگو، بهبود شاخصتلفات، ارتقای رضایت مشترکان از طریق نظام

 های راهبردی وزارت نیرو عنوان کرد.ع اسکادا در راستای شاخصاز منابع آب را از جمله اهداف ایجاد سیستم جام

ب شرب با آبرداری شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور با اشاره به برنامه سه ساله مدیریت تنش معاون راهبری و نظارت بر بهره

بینی ود آب پیشی افزود: تامین کمبری خدمات درصورت تامین اعتبار موردنیاز از صندوق توسعه ملآوری و پایدارویکرد افزایش تاب

 10مترمکعب بر ثانیه و ایجاد ظرفیت رزرو در حدود  20میزان مترمکعب بر ثانیه، افت آبدهی و منابع تامین آب به 33میزان شده به

 آید.شمار میهای مدیریت تنش آبی شهرها و روستاهای کشور بهاز جمله برنامه 1400متر مکعب بر ثانیه در سال 

بدون "ترین هدف از اجرای طرح را مهم 1400مترمکعب بر ثانیه به ظرفیت تامین آب شرب کشور در سال  63شدن شفی، اضافهک

زایش ی کیفی، افد آب، ارتقااز طریق افزایش تامین و تولی ذکر شده هایوی ادامه داد: دستیابی به برنامه عنوان کرد. "تنش آب شرب

 پذیر خواهد شد.ها امکانوری و منابع تامین، تاسیسات و شبکهمدیریت و بهرهسازی آب، ارتقای توان ذخیره

 63ریزی انجام شده، افزایش برداری شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور تصریح کرد: بر اساس برنامهمعاون راهبری و نظارت بهره

مترمکعب بر  7/30میزان تامین و تولید آب به از طریق افزایش 1400مترمکعب بر ثانیه به ظرفیت تامین آب شرب کشور در سال 

مترمکعب  1/8میزان ها بهوری منابع تامین، تاسیسات و شبکهمترمکعب بر ثانیه، ارتقای مدیریت و بهره 10میزان ثانیه، ارتقای کیفی به

 متر مکعب بر ثانیه از طریق مدیریت مصرف محقق خواهد شد.  2/14بر ثانیه و 

 

 ادامه خبر لینک خبر
 های هوشمندسیستم موضوع 

 رسانی وزارت نیرواطالعپایگاه  منبع 

 29/10/1397 تاریخ خبر 

 بازگشت به فهرست
  

 

 

http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=75206
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=75206


             
            مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب   

7 
   

 

1397 دی |سی و هفت  شماره |محیط زیست  بولتن آب و  
 

یمهم ترین اخبار کوتاه داخل  
 (7139 دی 3) درصد کمتر از پارسال 12ذخیره سدهای تهران؛ 

 549ان بر اساس آمار موجود از وضعیت مخازن سدها در پایان فصل پاییز، مجموع حجم کنوونی پونج سود بوزرگ مخزنوی اسوتان تهور       

بور هموین    .شوددرصد کاهش مشاهده می 12میلیون متر مکعب حجم مخازن سال قبل،  625متر مکعب بوده که در مقایسه با میلیون 

 175 "مواملو " و "لتیوان "، "کورج "، "طالقوان "، "الر"تا پایان آذر ماه، حجم آب ورودی به سدهای  97_98اساس، از ابتدای سال آبی 

 .وده استدرصد کاهش برخوردار ب 25از  96_97ب از این سدها در مقایسه با سال آبی میلیون متر مکعب گزارش شده و خروجی آ

رخووردار  بدرصدی  10درصد و سد لتیان از کاهش  32درصدی، سد ماملو  52حجم مخزن سد الر در مقایسه با سال گذشته از کاهش 

 .درصد رشد برخوردار هستند 4و  2بوده و سدهای طالقان و کرج به ترتیب از 

 (7139 دی 10) کاهش چشمگیر منابع و ذخایر آبی چهارمحال و بختیاری

ای چهارمحال و بختیاری گفت: منابع و ذخایر آبی استان کاهش چشمگیر یافتوه و  رئیس گروه حفاظت آب زیرزمینی شرکت آب منطقه

  .ها نیستوابسته به بارندگی شده و هیچ تضمینی برای بهبود بارشها به شدت در همه بخش

 نیازمنود  منواطق  کوه  است این عمده لمشکآبی و مدیریت مصرف آب، اظهار کرد: اندیشی سازگاری با کمپور در نشست هممهدی کیان

توی فصولی   ح و دائوم  سوطحی  هوای جریان فاقد و کشور مرتفع مناطق جزء....  و شهرکرد ، فرادنبه و دشت سفید بروجن، همانند استان

هوای بسویاری اسوت کوه بورای حول ایون مشوکل         است و تامین آب از مناطق دیگر جدای از مشکل تخصویص مسوتلزم صورف هزینوه    

 ونوک،  و گوجوان  گرگوک،  دهایس کردن اجرایی باباحیدر، سد اجرای در تسریع، هاحوضه خود داخل در هاآب مهار بر باید االمکانحتی

 .آب باران درمناطق مستعد تمرکز کرد آوریعجم و مصنوعی تغذیه هایطرح اجرای

 (7139 دی 11) درصدی ارتفاع برف در استان گلستان 88کاهش 

سوو و ایسوتگاه   اسوتان در حوضوه قوره    1397ه موا ای گلسوتان گفوت: ارتفواع بورف آذر     مدیر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه

  .متر بوده استسانتی 9قدار مری از سطح دریا به مت 2200نو در ارتفاع سنجی درازبرف

اه در مو اظهار کرد: در سال گذشته میزان بارش ثبت شده برف در آذر  "حسن فرازجو"رسانی وزارت نیرو )پاون(، گزارش پایگاه اطالعبه

کواهش داشوته    درصود  88سانتی متر بوده است که این مقدار در دوره مشابه سال جواری حودود    76جی درازنو معادل سنایستگاه برف

تووان بوا اطمینوان    آبی میشود که در فصول کمیابعی محسوب مدلیل سیکل کند هیدرولوژیکی از منگفتنی است، ذخایر برف به است.

 کرد.ریزی بیشتری جهت استفاده بهینه از آن برنامه

 (7139 دی 16) ای مدیریت آب یونسکودعوت از افغانستان برای عضویت در مرکز منطقه

ر سوتان بوا حضوو   نوزدهمین اجالس کمیته مشترک کمیساران آب هیرمند با مسئولیت معاونان وزرای نیرو و آب و انورژی ایوران و افغان  

صوورت  یرمند بوه ه 1351این اجالس در چارچوب مفاد مندرج در معاهده  .برگزار شددر تهران گان وزارت امور خارجه دو کشور نمایند

 های مربوط به تأمین حقابه جمهوری شود و هدف اصلی آن اجرای مفاد معاهده هیرمند و بررسی روشمنظم بین دو کشور برگزار می

 

 

http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=74488
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=74696
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=74731
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 های دو کشور ایوران و افغانسوتان در حووزه آب و   وزیر نیرو با اشاره به سابقه همکاری ،رضا اردکانیان .دخانه استاسالمی ایران از این رو

های ایرانوی در نقواط   های متعدد آب و برق توسط وزارت نیرو و شرکتانرژی گفت: تأسیس موسسه تحقیقات آب در کابل، اجرای پروژه

های ایران و افغانستان در حووزه آب و انورژی   هیرمند از جمله همکاری 1351اجرای معاهده مختلف افغانستان و همکاری دو کشور در 

تور  های موجود در هر دو کشور و تالش برای هر چه نزدیوک های مختلف، شناسایی ظرفیتوی بر ضرورت توسعه روابط در زمینه .است

 .دو طرف، تأکید کرد ویژه با توجه به نقاط مشترک متعدد بینها و مواضع بهشدن دیدگاه

 (7139 دی 17) سد مهم کشور کمتر از چهل درصد آب ذخیره شده دارند 88 

، مواه دی  توا متر بارش از ابتدای سال آبوی  میلی 107های پیاپی موجب شده تا ها در اثر خشکسالیخشک بودن اراضی و بستر رودخانه

رب تغییر چنودانی نداشوته   شآب  ویژه سدهای تامین کنندهن اساس ورودی آب به سدهای کشور بهآب شود و بر ایکمتر تبدیل به روان

ط میلیمتر رسیده که نسبت بوه مودت متوسو    107های کشور از ابتدای سال آبی جاری )ابتدای مهرماه( تاکنون به میزان بارندگی د.باش

های مناسب فصل پاییز در غرب کشور، توزیع غیریکنواخوت نوزوالت جووی    درصد افزایش یافته است؛ با وجود بارش 39ساله حدود  50

های کمتر از های سیستان و بلوچستان، یزد، خراسان رضوی، هرمزگان، فارس و حتی اردبیل بارندگیباعث شده است تا همچنان استان

 6موجوود در   سد بزرگ 178درصد از مخازن سدهای کشور خالی است و از میان  52د در حال حاضر حدو .میزان نرمال را تجربه کنند

هوای  نیموه رود، شهید رجایی، مالصدرا، دوستی، درودزن، اسوتقالل و چواه  سد مهم از جمله سدهای زاینده 88حوضه آبریز اصلی کشور 

 .درصد آب ذخیره شده داشته باشند 40سیستان و بلوچستان کمتر از 

 (7139 دی 17) ای در صنعت آب و برقهای ماهوارهکاربردهای داده

ت منوابع  پوایش مودیری   معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فضایی ایران در پژوهشگاه فضایی ایران با اشاره به اینکه ،"مرتضی براری"

اکنون منابع آبی کشوور بوه   هم  :دشود، افزوای احصا میای ماهوارههز دادهاترین کاربردهای ماهواره و مباحثی است که آب، یکی از مهم

هوایی در مودار قورار    تازگی نیز مواهواره به و اطالعات آخرین وضعیت به صورت روزانه در دسترس است؛ طور مستمر در حال رصد است

ولوت مبنوی بور ممنوعیوت کشوت بورنج بجوز در        دبراری با اشاره بوه بخشونامه   . های زیرزمینی را نیز داردگرفته که توانایی احصای آب

ای که اخیراً به وزارت جهاد کشاورزی نیز ارسال شوده، میوزان سوطح زیور     رههای ماهواهای شمال کشور عنوان کرد: طبق گزارشاستان

ه برابور  سو میلیون متر مکعب آب مصرف شده که معوادل   580هزار هکتار بوده است و  25کشت محصول برنج در استان فارس بیش از 

 .ظرفیت سد کرج است

 (7139 دی 17) نیت آبی شرط ضروری برای امنیت غذایی استام

و  ریزی کالن آب و آبفای وزارت نیرو امنیت آبی را شرط ضروری برای امنیت غوذایی دانسوت  فهمی، معاون مدیرکل دفتر برنامههدایت 

امین نیسوت، اموا تو    امنیوت غوذایی پایودار   افزود: اگرچه خودکفایی کشور در زمینه محصوالت اساسی غذایی الزاماً به منزله دستیابی به 

ان اینکوه  وی بوا بیو   .امنیت غذایی پایدار در کشور نیازمند وجود یک راهبرد شفاف در خصوص امنیت غذایی به شوکل مودرن آن اسوت   

نرخ رشود(  ها در سطح کالن تابع جمعیت )وری، عملکرد بخش کشاورزی، واردات و صادرات، درآمد ملی و قیمتتولید مواد غذایی، بهره

 و  مودن صادراتاست، اظهار کرد: با حمایت از کشت فراسرزمینی مشروط به تولید محصوالت کشاورزی و واردات آن به کشور، منظور ن
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 گذاری صادرات و واردات محصوالت کشاورزی و صنعتی، شرایط برای امنیت پایدار غذایی فوراهم خواهود  واردات آب مجازی در سیاست

 .شد

 (7139 دی 22) طرح مهم آبی در احیای دریاچه ارومیه 5تاثیر 

ای آذربایجان غربی، اجرای پنج طرح مهم این شرکت را در تثبیت تراز دریاچه ارومیوه و  برداری شرکت آب منطقهمعاون حفاظت و بهره

ر های دریاچه ارومیه برگوزا در نشست خبری احیای دریاچه ارومیه که در مرکز پژوهش "یاسر رهبردین" .افزایش سطح آن موثر دانست

های غیرمجاز، های اصلی حوضه آبریز دریاچه ارومیه، رهاسازی آب پشت سدهای استان، مسدود نمودن چاهشد، گفت: الیروبی رودخانه

گودار   ول سویلوه، چپرآبواد، کوانی رش    آبریز دریاچه و انتقال آب از سامانه انتقوا های اصلی حوضه کنترل و پایش سردهنه انهار رودخانه

 .تاثیر بسزایی در تثبیت تراز دریاچه ارومیه و افزایش آن داشته است

 (7139 دی 22) رسانیدرصد جمعیت شهرها تحت پوشش شبکه آب 99.48 

 6/74 دران در ابتودای انقوالب اسوالمی حودو    های ایو میلیون نفری شوهر  18دهد از جمعیت بررسی عملکرد حوزه آب شهری نشان می

های صورت گرفته از سوی صونعت آب و فاضوالب کشوور، هوم     میلیون نفر تحت پوشش خدمات آب و فاضالب قرار داشتند که با تالش

اند؛ این رقم تا پایان سال جواری  درصد تحت پوشش این خدمات قرار گرفته 48/99 یران،میلیون نفری شهرهای ا 60یت اکنون از جمع

 .درصد افزایش خواهد یافت 7/99 درصد و تا پایان دولت دوازدهم به میزان 5/99به 

 (7139 دی 22) برگزار شد "های درسیزیست در کتابمحیط آموزش جغرافیا با رویکرد آب و"دومین همایش ملی 

 .برگزار شد در شرکت مدیریت منابع آب ایران "زیست در کتابهای درسیوزش جغرافیا با رویکرد آب و محیطآم"دومین همایش ملی 

آ نتهها مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران، حیدر تورانی معاون وزیر آموزش و پرورش، پااین همایش با حضور محمد حاج رسولی

ی محموود اموان   دری معاون مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران، محمد ابراهیم نیا مشاور مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران و

 .های درسی وزارت آموزش و پورورش در سوالن جلسوات شورکت مودیریت منوابع آب ایوران برگوزار شود         ابطهرانی مدیرکل تالیف کت

د ای در مدیریت آب کشور انتقوا مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران از توجه بیش از حد به مسائل سازه "هامحمد حاج رسولی" 

سوازی در بخوش آب و محویط زیسوت     بیشتری به موضووع فرهنوگ   بایست توجههای گذشته میرسد طی سالکرد و گفت: به نظر می

 .پذیرفتصورت می

 (7139 دی 26) جنوبیمیلیون متر مکعب کسری مخزن آب در استان خراسان 119.5

هوای زیرزمینوی   آب و آبها بوه روان درصد از بارندگی 9جنوبی با اشاره به اینکه در استان تنها ای خراسانمدیرعامل شرکت آب منطقه

بوه   127بخشوی منوابع آب زیرزمینوی، کسوری مخوزن آب اسوتان بهبوود یافتوه و از         شود، گفت: با اجرای طرح احیا و تعادلتبدیل می

تاکید  دشت آزاد در استان وجود دارد، 14دشت ممنوعه و  26اکنون امامی ضمن بیان اینکه همیده است. میلیون متر مکعب رس5/119

مین و وی ادامه داد: آب شرب را از وزارت نیرو بوه صوورت خریود تضومینی توأ      ای نیازمند انتقال آب از دریاست.های توسعهکرد: برنامه

یط مسواعد  وی خاطر نشان کرد: بارورسازی ابرهوا در اسوتان مصووب و در شورا     رد.خودشان تأمین و خرید خواهند کبخش صنعتی نیز 

 عامل  مدیر. بینی شده و خیلی به انجام این کار نیاز نخواهد بودانجام خواهد شد هر چند شرایط بارندگی در فصل زمستان نرمال پیش

 

http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=74989
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=74989
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=74990
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=75141


             
            مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب   

10 
   

 

1397 دی |سی و هفت  شماره |محیط زیست  بولتن آب و  
 

 میلیون متر مکعب است. 400د ولی بسیار محدود و کمتر از آب در استان وجود دارجنوبی بیان کرد: روانای خراسانشرکت آب منطقه

 (7139 دی 29) های استان تهران به حداقل ممکن رسیده استضخامت آبرفت

های استان تهران به حداقل ممکن رسیده است، افزود: اگر آب با ای تهران با تاکید بر اینکه ضخامت آبرفتمدیرعامل شرکت آب منطقه

وی بور   .شوود ماند بلکه نسل فعلی نیز با کمبود شدید آب مواجه موی همین شیوه مصرف شود نه تنها منابعی برای نسل آینده باقی نمی

نی های متولی برای نجات منابع آب استان تاکید کرد و گفت: در حال حاضر هیچ منبع جایگزیشترک بین دستگاهلزوم اتخاذ سیاست م

د میوان  به جز پساب تصفیه شده برای بخش کشاورزی و صنعت وجود ندارد و برای جوایگزینی آن بوا آب خوام همکواری بیشوتری بایو      

فوت: بوا توجوه بوه وضوعیت بسویار       گاید به عنوان یک منبع آبی جدید نگواه کورد،   با بیان اینکه پساب را نبوی  .ها صورت بگیرددستگاه

زمینوی،  نوابع آب زیر برداری از مگزین تلقی شود و با جلوگیری بهرهنامناسب منابع آب زیرزمینی پساب باید به عنوان یک منبع آبی جای

 .جلوگیری نمودپساب تحویل حقابه بران بخش کشاورزی داده و از توسعه کشاورزی در استان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بازگشت به فهرست

 

 

 

 

 

 

http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=75223
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=75223
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=75223


             
            مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب   

11 
   

 

1397 دی |سی و هفت  شماره |محیط زیست  بولتن آب و  

 

 اندقرار گرفته های حدیرویدادمیلیون نفر در خط مقدم عواقب  62
های یک بار دیگر تاکید کرد دمای میانگین خشکی و آب« میالدی 2018وضعیت اقلیمی سال » سازمان جهانی هواشناسی در گزارش

هوایی در سراسر زمین رخ وآید و رویدادهای شدید آبهای زمین باالتر میزمان سطح آبسرعت رو به افزایش است و هم بهجهان 

 دهد.می

این سازمان، که بخشی از سازمان ملل است، در این گزارش اعالم 

واسطه تغییر اقلیم و کم دو میلیون نفر بهکرد سال گذشته، دست

 نفر میلیون 62 همچنین اندایی آواره شدهوهوشدید آب رویدادهای

 شانزندگی و اندگرفته قرار زمین گرمایش عواقب مقدم خط در

 دو طی همچنین .است شده ترسخت صنعتی، هایفعالیت واسطهبه

میالدی تاکنون  1998میلیارد نفر از سال  5/4هه اخیر، د

های خشکسالی، موج ستمراروهوایی مثل ارویدادهای شدید آب

 اند.گرما یا سیل را تجربه کرده

جه در 8/1کند و براساس گزارش تازه سازمان ملل، زمین سال است که گزارش وضعیت اقلیمی زمین را منتشر می 25این سازمان 

)در هر یک  405ز مین به بیش ااکسید کربن در جو زتر شده است و غلظت دیگراد( گرمفارنهایت )کمی بیش از یک درجه سانتی

 .بود 357، 1994سید کربن در سال اکالزم به ذکر است که غلظت دی ذره اتمسفر( افزایش یافته است. میلیون

به گفته  یابد.گراد افزایش میرجه سانتیسال دیگر، بین سه تا پنج د 81میالدی، یعنی  2100این گزارش، دمای زمین تا سال بنابر

درصد از تولید  45سال دیگر، حداقل  11میالدی، حدود  2030برای مهار گرمایش زمین، بایستی تا سال سازمان جهانی هواشناسی، 

  ه شود.میالدی، کاست 2010در سال  ای، در مقایسه با سطح تولید آنگازهای گلخانه

سرعت دارند ذوب ای زمین بههشوند. یختر میتر و اسیدین گرمهای جهان همچناهای اقیانوسبراساس ارزیابی سازمان ملل، آب

 پیوندند.ریج به خاطره تاریخ میتدهای طبیعی بهشوند و یخچالمی

ل های پیشنهادی پیمان پاریس عمبه برنامه ،چین و ای، از جمله آمریکاازهای گلخانهکدام از تولیدکنندگان اصلی گتاکنون، هیچ

 اند.نکرده

 
 

 

   ادامه خبر                لینک خبر

   تغییر اقلیم موضوع 

   https://www.apnews.com منبع 

   28/03/2019 خبر تاریخ 

 بازگشت به فهرست

 

  

 

 

https://www.apnews.com/cff606610ba84f64849be0f36a39a3a5
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 استیک سوم ذخایر انرژی جهان از منابع تجدید پذیر 

لمللوی انورژی   اشوود. آژانوس بوین   ها تالش، یک سوم از ذخایر انرژی جهان در حال حاضر از منابع تجدید پوذیر توامین موی   پس از سال

ست؛ این قبیول  ادهنده رشد قابل توجه در انرژی خورشیدی و بادی به تازگی اطالعاتی را منتشر کرده که نشان( IRENA) تجدیدپذیر

  اند.تغییر منابع انرژی در سراسر جهان کرده ها کمک بزرگی بهانرژی

وع انرژی داشته ولی ندرصد رشد در زمینه تولید این  11نرخ ظرفیت تولید انرژِی تجدیدپذیر در هر مکان متغیر است. برای مثال، آسیا 

در سوال گذشوته از    ژی تولیود شوده  درصد افزایش داشته است. همراه با این آمار باید مدنظر داشت که دو سوم انور  4/8آفریقا به میزان 

 اند. ی در حال توسعه نقش بسزایی داشتهانرژی های تجدید پذیر بوده است که در این میان کشورها

 
 ناوری منتخب برایفهای تجدیدپذیر به دلیل توجیه تجاری به عنوان انرژی"گوید: ، در این باره میIRENAامین، مدیر اجرایی  عدنان

نتشور شوده   مانود و طبوق گوزارش    سال گذشته رو به رشود بووده   5ر طی های تجدیدپذی. انرژی"اندتامین نسل جدید انرژی مطرح شده

ه کو معتقود اسوت    اموین ها کاهش پیدا نکرده است. گرچه این ارقام نمایانگر امید به آینده هستند، اما عودنان  ، تولید آنIRENAتوسط 

 کنیم.   لیم دست پیداید با سرعت بیشتری صورت گیرد تا بتوان به اهداف جهانی خود در رابطه با تغییر اقهای تجدیدپذیر بارشد انرژی

ه خته بلکو مکون سوا  های نوین هستند. تکنولوژی نه تنها دسترسی به این منبع انورژی را م های تجدیدپذیر، فناوریرکه انرژینیروی مح

-ه تولیود انورژی  به بیشترین کمک را ن میان به انرژی خورشیدی و بادی اشاره کرد کدر ایوی ها را تسهیل کرده است. دسترسی به آن

 94نرژی خورشیدی ام برای قگیگاوات رشد داشته در حالی که این ر 49کرده اند. تولید انرژی از باد تا  2018های تجدیدپذیر در سال 

 گیگاوات بوده است. 

بع قابول توجوه   ها رونود نزولوی داشوته اسوت. سوایر منوا      باشد، رشد آن طی سالیر میترین منبع انرژی تجدیدپذگرچه انرژی آبی عظیم

فوزایش  ایواالت متحوده   زیستی که در چین و انگلستان رشد داشته و نیز انرژی زمین گرمایی که در ترکیه، اندونزی و اعبارتند از انرژی 

 پیدا کرده است. 

اشته دها ادامه تا دهه کنند که این روندبینی میپیشزیست تجدیدپذیر، کارشناسان محیطهای نرژیبا توجه به افزایش نرخ استفاده از ا

لوه بوا   گوی بورای مقاب  هوای بزر توان تا قرن آتی گوام اری بر این منابع ادامه دهند، میگذو درصورتیکه کشورهای بیشتری به سرمایه باشد

 انتشار کربن در سطح جهان برداشت.
  ادامه خبر لینک خبر
 انرژی تجدیدپذیر موضوع 

 https://inhabitat.com منبع 
 04/04/2019 تاریخ خبر 

 بازگشت به فهرست

 

https://inhabitat.com/one-third-of-the-worlds-power-now-comes-from-renewable-energy/
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 سال آینده تغییر خواهد داد 80ها را تا تغییر اقلیم رنگ اقیانوس

 اهد شد.  تر خوسال آینده به تدریج آبی 80ها تا کنند به دلیل تغییر مداوم اقلیم، رنگ اقیانوسبینی میدانشمندان پیش

 کننود. بوا افوزایش   های میکروبی دارد که نور خورشید را از سطح اقیوانوس جوذب موی   این تغییر رنگ ارتباط مستقیمی با فیتوپالنکتون

هوا،  جمعیوت فیتوپالنکتوون   ند. با کاهش شودید کنها در برخی مناطق کاهش پیدا میاسیدیته و دمای آب اقیانوس، تعداد فیتوپالنکتون

مطالعات جدیود کوه نتوایج آن در    دهد. انعکاس نور خورشید از سطح اقیانوس به سختی صورت خواهد گرفت و نهایتا تغییر رنگ رخ می

منتشوور  Nature Communications مجلووه

هوای نیموه   دهد کوه اقیوانوس  نشان می شده است

استوایی تحت تاثیر تغییر رنگ بیشوتری خواهنود   

 دموا و  ناتبود. این مناطق بیشتر در معور  نوسوا  

PH هوا  ند؛ بنوابراین جمعیوت فیتوپالنکتوون   هست

هوای  یب خواهد دید. در مقابل، اقیوانوس بیشتر آس

تر خواهند شد چورا  قطب شمال و جنوب سبزرنگ

خ که تغییرات دمایی قابل تووجهی در آب آن هوا ر  

 دهد.  نمی

ای بورای پوایش رنوگ    تصواویر مواهواره  محققان از 

اند های کامپیوتری پردازش شدهاستفاده از الگوریتم اند. تصاویر بدست آمده از این روش باسال گذشته استفاده کرده 20ها طی اقیانوس

ها وجود دارد. در این روش این مشکل وجود دارد که تغییور اقلویم   ه است که چه میزان کلروفیل در آبو به صورت تقریبی مشخص شد

 تنها نیرو محرکه موجود نیست. 

یگوری  دهوای  نیال روشل است که پژوهشگران به دگذارند. به همین دلیها اثر مینیروهای طبیعی از جمله النینو بر تغییر رنگ اقیانوس

-یتوپالنکتوون فمنابع غذایی  یگیرتوان به اندازهها مید. از میان این روشنرا به تنهایی مورد بررسی قرار دههستند تا اثرات تغییر اقلیم 

 ها در جهان اشاره کرد.  یتوپالنکتونحلیل نرخ رشد جمعیت فها، بررسی الگوهای جریانات اقیانوسی و تجزیه و ت

ی خواهنود  هوا در آینوده بوه چوه نتوایج     کننود مواهواره  های کنونی مشخص میمدل"، استفانی دوتکیویچ MITبه گفته محقق دانشگاه 

 ."رسید

اشوند. انتظوار   بزایش پیدا کرده درجه سلسیوس اف 3ها حداقل به میزان دمای اقیانوس 2100سال کنند که تا بینی میمتخصصان پیش

ابول تشوخیص   قهای زمین شود؛ البته این تغییرات توسوط چشوم انسوان    باعث تغییر رنگ نیمی از اقیانوس رود چنین تفاوت دماییمی

 نیستند.

 
 ادامه خبر لینک خبر

 تغییر اقلیم موضوع 

 https://inhabitat.com منبع 
 12/02/2019 تاریخ خبر 

 بازگشت به فهرست

 

 

https://www.nature.com/articles/s41467-019-08457-x
https://inhabitat.com/climate-change-to-change-the-color-of-the-oceans-over-the-next-80-years/
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 خارجیمهم ترین اخبار کوتاه 

Marine plastic pollution costs the world up to $2.5tn a year 

Scientists warn that social and economic price of plastic waste 

to global society has been underestimated. Plastic pollution in 

the world’s oceans costs society billions of dollars every year 

in damaged and lost resources, research has found. Fisheries, 

aquaculture, recreational activities and global wellbeing are all 

negatively affected by plastic pollution, with an estimated 1-

5% decline in the benefit humans derive from oceans. The 

resulting cost in such benefits, known as marine ecosystem value, is up to $2.5tn a year, according 

to a study published in Marine Pollution Bulletin. Plastic waste is also believed to cost up to 

$33,000 per ton in reduced environmental value, the study found. An estimated 8m tons of plastic 

pollution enter the world’s oceans every year. 

 ها به پالستیکآلودگی اقیانوستریلیون دالر خسارت برای  5/2
نشوان داده   یقوات تحق دست کم گرفته شده اسوت.  یبه جامعه جهان یکیپالست یعاتضا یو اقتصاد یاجتماع یمتدهند که قیدانشمندان هشدار م 

 .کندوارد میو از دست رفته  یدهد یبمنابع آس به هزینهدالر  هایلیاردم ساالنه ،جهان یهایانوسدر اق یکپالستبه  یاست که آلودگ

درصود از   5توا   1شوود  تخموین زده موی   یرند،گیقرار م یکپالست یآلودگ یرهمه تحت تأث یو رفاه جهان یحیتفر یهایتفعال ی،پرور یآبز یالت،ش

 یناز چنو  یناشو  ینوه هز یوایی، در یاساس مطالعه منتشر شده در بوولتن آلوودگ   بریابد. کنند، کاهش میکسب میها اقیانوس از هاانسان مزایایی که

ی بوا  پالسوتیک  هوای دهد زبالهتحقیقات نشان می سال است. ریلیون دالر درت 2.5شود، تا یشناخته م یاییدر یستمکه به عنوان ارزش اکوس یایی،مزا

شوود. بور اسواس آخورین     سوب میزند. این رقم بسیار هشدار دهنده محهزار دالر به ازای هر تن خسارت می 33ساالنه  زیستیکاهش ارزش محیط

 .شودها سرازیر میمیلیون تن زباله به اقیانوس 8برآوردها ساالنه بیش از 

Reducing water consumption in mining 

Plenty of water is needed for beneficiation of mineral ores. Taking the raw material fluorite as their 

example, researchers have now shown how water usage can be optimized. They have developed a 

new procedure that extends the simulation of the beneficiation process. It indicates the 

circumstances in which it makes sense for water to be recycled without incurring losses during ore 

enrichment. The consumption of fresh water can thereby be significantly reduced. This not only 

benefits the environment but also the mining companies, because it makes the extraction of raw 

materials more efficient. 

 کاهش مصرف آب در معدن

ورد نیواز اسوت. محققوان بورای     های معودنی مو  مندی از کانسنگمقدار زیادی آب برای بهره

فلوئوریوت، بوه دسوتاوردهایی     سازی مصرف آب برای مواد خام معدنی، به عنوان مثوال بهینه

-ها معرفی کردهسازی مراحل استخراج کانسنگاند. آنها فرآیند جدیدی را برای شبیهرسیده

سوازی  تحوت چوه شورایطی بازیوابی آب طوی غنوی      شود کوه  این فرآیند مشخص می اند. در

معقول است. در این صورت مصرف آب شویرین بوه میوزان     -هابدون هدررفت آن-ها کانسنگ

هوای  زیست بلکه برای شورکت یافت. این امر نه تنها برای محیطبل توجهی کاهش خواهد قا

 کند. استخراج مواد معدنی را بیشتر می معدنی نیز سودآورد خواهد بود چرا که کارایی

 بازگشت به فهرست

 

https://www.theguardian.com/global-development/2019/apr/04/marine-plastic-pollution-costs-the-world-up-to-25bn-a-year-researchers-find
https://www.theguardian.com/global-development/2019/apr/04/marine-plastic-pollution-costs-the-world-up-to-25bn-a-year-researchers-find
https://www.sciencedaily.com/releases/2019/03/190328102647.htm
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 برند سبز چیست؟ :شیمطلب آموز

رود، هوا بوه شومار موی    ها و تموامی ارگوان  ها و شرکتاز وظایف همگانی برای تمامی صنف پایدار یکیعصر حاضر دستیابی به توسعه  در

 .است سبز برندسازی به توجه  توسعه این به دستیابی برجسته های مولفه از یکی اما 

توسوعه   (SERI) موسسه تحقیقاتی پایدار اروپا در ویون  یک برچسب زیست محیطی است که توسط (GreenBrands) برند سبز

محصوول بوه نووعی بوا      های سوبز نشوان از آن دارد کوه آن   ها و برنود مارک .گیردام محصوالت پایدار و سبز تعلق مییافته است و به تم

  .های کسب و کار پایدار در ارتباط استزیست و شیوهحفاظت از محیط

آن دسته از برندها هسوتند کوه بوه دو اصول      به طور کلی برندهای سبز

اساسی در اهداف توسعۀ خود پایبنود هسوتند: حفوح محویط زیسوت و      

کار پایدار. برندهایی که ادعای محافظت از محیط زیست داشته و وکسب

مشتریان با خرید آنها، حساسیت و تعهد خود به محیط زیست را نشوان  

ایون برنودها    .شوندنامیده می (Green brand)می دهند، برند سبز

که هموواره نیواز بوه    رسانند ندگان این آگاهی را میکندر واقع به مصرف

زیست باید بیش از هرچیوزی اولویتمنود و بوا اهمیوت     حفاظت از محیط

 .شمرده شود

ها به این قضیه به عنوان یک فرصت با توجه با اهمیت محیط زیست برای جوامع مختلف و در اولویت قرار گرفتن آن، بسیاری از شرکت

اند کسب وکارهای سبز، تصوویر برنود سوبز،    هایی که ایجاد کردهکه از آن استفاده کنند، از این رو از جمله فرصتخواهند نگریسته و می

 .باشدهمچنین تبلیغات و بازاریابی سبز می

شوتر از گذشوته شوده و    شووند، هور روز بی  س به حفاظت از محیط زیست عرضه میدر حقیقت تعداد این برندها که برای مشتریان حسا

گواه کواالرا نوزد    شود. برندهای سبز ضمن افزودن مزیتی منحصر به کاال، تصویر ذهنوی و جای های جدیدی از آنها متولد میاره نمونههمو

در  2002تا سوال   ها در پی مطرح کردن خود به عنوان برند سبز هستند. مثالند، به همین دلیل بسیاری از شرکتدهمشتریان ارتقا می

 .مورد افزایش یافت 328به  2007برند ادعای سبز بودن داشتند، اما این عدد تا سال  5صنایع غذایی، تنها 

 دسته بندی و انواع برندهای سبز

عملکرد مناسوب بور طبوق اصوول      .را منتشر کرد 2014لیست برترین برندهای سبز سال  Interbrand موسسه تحقیقاتی اینتربرند

 .زیست، عاملی برای دسته بندی برندهای سبز استمحصوالت انسانى و محیط مراعات؛ پایدارى، شیوه در حرف، عمل و رابطه

اند. تمرکز برندهای خودروسازی روی خودروهای الکتریکی و های مستمر از آن خود کردهصدر این لیست را برندهای خودروساز با تالش

 50درصد از این لیسوت   20زینی سبب شده است تا سازی وضعیت سوخت خودروهای دیزلی و بنهیبریدی و البته تحقیقات برای بهینه

 اند.های تکنولوژی از آن خود کردههای بعدی را برندهای فعال در حوزهجایگاه تایی را در بر بگیرند.

نکته قابل توجه آنکه برخی برندهای معتبر جهانى که با افزایش توجه به محیط زیست و همزمان حمایوت از تغییورات مثبوت درونوى و     

 ونى سازمان، تاثیرات منفى زیست محیطی محصوالت و تجهیزات خود را نیز کاهش مى دهند.بیر

یک عامل  گردد، به این معناست که این برند عالوه بر کیفیت، قیمت و اطمینان، داراىبرند به عنوان برند سبز معرفى میزمانی که یک 

زیسوت، بوه عنووان بخشوی از     پایداری و تاکید بور روى حفوح محویط   ول د و آن، تعهد داشتن به طبیعت و اصشبرتر تجارى مدرن نیز با

 استراتژی کسب و کار خود است.
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 بازاریابی سبز چیست؟

 هوای ویژگوی  بوا  کوه  شوود می نمادهایی شامل برند تصویر داشت، اشاره سبز برند تصویر و سبز برند به توانمی  برای پاسخ به این سوال

 ایون  بور  عوالوه . دارد پیونود  پیشونهاد  یوک  بوا  که دانست مشتری ذهن در برند ذهنی تصویر را آن توانمی و دارند ارتباط برند از خاصی

عه از ادراکات در زمینه برند است که ناشی از پیوندهای برند برای مصرف کنندگان است. بر این اسواس تصوویر برنود    مجمو برند، تصویر

های زیسوت محیطوی   ها و نگرانیای از تصورات برند در ذهن مصرف کننده که با مشارکتدسته گونه تعریف کرد،توان اینسبز را نیز می

 ارتباط دارد.

فعالیت در حوزۀ حفاظت از محیط زیست و داشتن مسئولیت اجتماعی سازمانی برای بهبود وضعیت زندگی اموری کوچوک و نمایشوی      

های آینده برای انتخاب و خرید کاال، توجه آنها به حمایت برنودها از اینگونوه   سالکنندگان در های مصرفنیست و مطمئناً یکی از گزینه

  .های آینده بسیار بیشتر از دیگر برندها خواهد بودتوان به یقین گفت سهم بازار برندهای سبز در سالمی .هاستفعالیت

 

 بازگشت به فهرست
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