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های جزئیات ممنوعیت کشت برنج خارج از استان

  گیالن و مازندران

 

های گیالن و با تصویب هیئت وزیران، کشت برنج فقط در استان

مازندران و بر اساس الگوی کشت وزارت جهاد کشاورزی مجاز 

ها با شرایط خاص مجاز به این کاران سایر استانشده و شالیاعالم 

 .کار خواهند بود

 وماه به استناد اصل یکصد و سی هیئت وزیران در جلسه نهم آبان

هشتم قانون اساسی، وزارت جهاد کشاورزی را مکلف کرد تا 

های های جایگزین برنج در خارج از استاننسبت به معرفی کشت
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ر هزا 7توسط متقاضی و یا تحویل حجمی و استفاده از حداکثر 

مترمکعب آب در هکتار طی یک دوره کشت که به تایید مشترک 

ای استان برسد، مجاز اعالم جهاد کشاورزی و شرکت آب منطقه

 .شده است
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 ادامه سرمقاله:
اث و سهیالت، احدهای تولید، خرید توافقی، بیمه، تحمایت و خدمات مرتبط با کشت برنج اعم از یارانه، نهادههمچنین ارائه هرگونه 

 .ز خواهد بودهای گیالن و مازندران مجاتوسعه کارخانه شالیکوبی صرفاً در استان

یالتی الزم را برای تغییر ری و تسههای فنی و اعتباو صنعت، معدن و تجارت نیز مکلف شدند کمک های جهاد کشاورزیوزارتخانه

 .ارائه کنند هامشروط مندرج در تبصره مناطق های مازندران، گیالن ویر از استانهای فعال شالیکوبی در غخطوط تولیدی کارخانه

های زیرساختوری نهادها و تولید برنج، بایست به منظور بهبود معیشت کشاورزان، افزایش بهرههمچنین وزارت جهاد کشاورزی می

های های نوین آبیاری و تکمیل شبکهها، اجرای روشبندانمورد نیاز از جمله تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری، احداث و توسعه آب

ها، شده، تغذیه متعادل، مدیریت آفات، بیماریهای فنی و اعتباری برای ماشینی کردن، بذرهای اصالحآبیاری و زهکشی و کمک

 .را اجرایی نماید هامشروط مندرج در تبصره های گیالن و مازندران و مناطقو کشت نشایی در استانهای هرز علف

وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، نسبت به قانون افزایش بهره 26طبق تصویب هیئت وزیران، وزارت نیرو موظف شد بر اساس ماده 

 .م نمایدتحویل حجمی آب به کشت برنج متناسب با الگوی کشت اقدا

سبت به افزایش تعرفه آب و قانون برنامه ششم توسعه، ن 39این مصوبه، وزارت نیرو مجاز است به استناد ماده  6طبق تبصره یک از ماده 

 5۰ه میزان های گیالن و مازندران و مناطق مجاز خارج الگوی کشت، در سال اول ببرق مصرفی برای کشت برنج در خارج از استان

 .درصد متوسط قیمت تمام شده آب و برق در استان اقدام کند 1۰۰های دوم و سوم به میزان الدرصد و در س

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 بازگشت به فهرست
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های زیرزمینیهای کشور با کسری مخزن سفرهمواجهه تمامی دشت  
های میلیاردمترمکعبی چاه 7/4شت نابع آب ایران با اشاره به بردامدبیر طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی شرکت مدیریت 

های زیرزمینی های کشور با افت و کسری مخزن سفرههای زیرزمینی، گفت: در حال حاضر در سطح تمامی دشتغیرمجاز از سفره

 د.با چنین شرایطی مواجه نباشرو هستیم و به ندرت دشتی وجود دارد که روبه

میلیارد مترمکعب از  42با بیان این مطلب افزود: در حال حاضر حدود  "عبداهلل فاضلی"

میلیاردمترمکعب از این  7/4بر شود که افزون رزمینی برداشت میهای زیمنابع سفره

وی با تاکید بر اینکه براساس قانون  .های غیرمجاز استرقم مربوط به برداشت چاه

های زیرزمینی مترمکعب از برداشت سفرهمیلیارد  11برنامه ششم توسعه می بایست 

های کشور با افت و کسری کاهش یابد، ادامه داد: در حال حاضر در سطح تمامی دشت

رو هستیم و به ندرت دشتی وجود دارد که با چنین های زیرزمینی روبهمخزن سفره

 .و راهی به جز این نداریمها جزو الزامات است شرایطی مواجه نباشد؛ بنابراین کاهش برداشت در تمامی دشت

دشت پایلوت  86دود حفاضلی افزود: به دلیل محدویت منابع مالی و عدم وجود امکانات الزم برای گسترش این طرح در سراسر کشور، 

شترین های یاد شده بیاند. دشتها از منابع زیرزمینی انتخاب شدهبا هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی برای اجرای برنامه کاهش برداشت

 86های زیرزمینی کشور مربوط به درصد کسری مخزن سفره 55اند به طوری که حدود میزان کسری مخزن را به خود اختصاص داده

 .انددشت پایلوتی است که برای اجرای برنامه کاهش برداشت انتخاب شده

انه مخزن سالی ا کسریطرنشان کرد: به هر حال مدبیر طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی شرکت مدیریت منابع آب ایران خا

و  ن تشدید شدهتوانیم اجازه دهیم که این افت همچناو تجمعی داریم و راهی جز کاهش برداشت از منابع زیرزمینی نداریم. ما نمی

 .های کشور بیش از این کاهش یابدسطح آب دشت

پذیر است، گفت: به سرانجام رسیدن این های زیرزمینی امری امکانز سفرهمیلیارد مترمکعبی برداشت ا 11وی با تاکید بر اینکه کاهش 

ه برای به های مرتبط با این برنامها و پروژهبرنامه نیازمند الزام ها و منابع مالی است که برای اجرای این طرح دیده شده است. طرح

 .هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد 12سرانجام رسیدن، حدود 

یست، نط به دولت ا مربوبا اشاره به اینکه نگرش مصرف کنندگان به آب نیازمند تغییر است، تصریح کرد: تحقق این برنامه تنه فاضلی

یرزمینی شرکت مدیریت دبیر طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب ز .بلکه در این بین مصرف کنندگان نیز نقش مهمی را بر عهده دارند

ها ما فت بارندگیارا که رد: از طرفی میزان نزوالت جوی در تحقق این مهم نیز امری بسیار حیاتی است، چمنابع آب ایران خاطرنشان ک

 .های کشور را نیز تشدید خواهد کردکند و کاهش بارندگی در هر سال کسری آبخوانرا با شرایط دشوارتری مواجه می

ریت و از ای آن را مدیایم و باید به گونهرزمینی بر سر یک سفره نشستهفاضلی در پایان خاطرنشان کرد: همگی ما در قبال منابع آب زی

 .منابع آن استفاده کنیم که به شکل پایدار باقی بماند

 

 ادامه خبر لینک خبر
 آب زیرزمینی موضوع 

 رسانی وزارت نیروپایگاه اطالع منبع 

  1397 /۰8 /۰6 تاریخ خبر 

 بازگشت به فهرست
 

http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=73172
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=73172
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شوداضالب بندرعباس به دریا ریخته میلیتر ف 700هر ثانیه   
دریا ها به درباره وضعیت سرازیر شدن فاضالب مجلس عضو کمسیون انرژی، حمد مرادیا

ایم که باید راهکار مناسبی برای کنترل آلودگی گفت: بارها اعالم کرده در بندرعباس

فاضالب در بندرعباس در دستور کار قرار بگیرد، زیرا پساب فاضالب نه تنها دریا را آلوده 

زیست و سالمت مردم در بندر عباس طکند بلکه آثار منفی نیز بر اکوسیستم، محیمی

 .گذاردمی

 خانه فاضالب این شهر به دریاعباس درحالی همچنان از محل تصفیهب شهر بندرفاضال

زیست ورود این فاضالب به دریا را یکی از عوامل ریزد که مسئوالن شهری و محیطمی

روند باید از کنند و معتقدند در صورت ادامه این کننده جدی سواحل شهر بندرعباس عنوان و ادامه این روند را خطرناک اعالم میآلوده

 شود، متوقف باید دریا به فاضالب پساب ثانیه بر لیتر 7۰۰ ورود اینکه بابیان او  .ورود مردم به دریا و شنا در سواحل خودداری شود

اما تضمینی برای حمایت از بندرعباس، بخش خصوصی اعالم آمادگی کرده است،  در فاضالب ساماندهی برای که درحالی: داد ادامه

 به ما برای را آوریسرسام هایهزینه فعلی شرایط در فاضالب رو همین گذار و ساماندهی فاضالب در بندرعباس وجود ندارد و از سرمایه

 .است آورده وجود

 ادامه خبر لینک خبر
 تصفیه فاضالب موضوع 

 زیست آنالینپایگاه خبری  منبع 

  1397 /۰8 /22 تاریخ خبر 

 بازگشت به فهرست
 

کندهای گذشته را برطرف نمیهای اخیر خشکسالیبارندگی  

های اخیر کشور موجب یهای گذشته و از دست رفتن رطوبت مناسب خاک، افزایش بارندگنیرو گفت: با توجه به خشکسالی سالوزیر 

کشد ندین سال طول میرضا اردکانیان با بیان اینکه در صورت خروج از چرخه خشکسالی چ د.شوآب و رفع خشکسالی نمیایجاد روان

امیدنی شاورزی و آشهای اخیر کشور، در بخش تنظیم آب کبیاوریم، ادامه داد: با وجود افزایش بارندگیتا منابع آبی مناسب را به دست 

ح توسعه های وزارت نیرو در بخش آب توجه به ساماندهی طراردکانیان با اشاره به اینکه مهمترین طرح .از سدها با کاهش روبرو هستیم

ه عمومی برای هزار میلیارد ریال از محل صندوق توسعه ملی و بودج 2۰۰از  منابع آب و خاک کشور است، خاطرنشان کرد: بیش

 .ساماندهی احداث سد، شبکه های آبیاری و زهکشی کشور هزینه شده است

 ادامه خبر لینک خبر
 مدیریت منابع آب موضوع 

 رسانی وزارت نیروپایگاه اطالع منبع 

  1397 /۰8 /28 تاریخ خبر 

 بازگشت به فهرست
 

 

 

https://www.zistonline.com/article/79151/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%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-%D9%BE%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1.aspx
https://www.zistonline.com/article/79151/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%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-%D9%BE%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1.aspx
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=73615
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=73615
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یمهم ترین اخبار کوتاه داخل  
 (7139 آبان 2) با توان اکولوژیکی آن یزد ای توسعه استانههماهنگی برنامهضرورت 

 فت:ن کنفرانس گیرو در اینآبفای وزارت  معاون آب و دانشگاه یزد برگزار شد.امسال در هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران آبان ماه 

 اکوسیستم طبیعی رکردهایکاطبیعی،  منابع از رویهبی برداشت  نیستند و به دلیلمنابع طبیعی استان یزد، قادر به تامین نیازهای آبی استان 

را شده نیز های گذشته اجالای که در سضهحوهای انتقال آب بینضافه کرد: طرحاین مقام مسئول ا .است افتاده مخاطره به اخیر سالهای در استان

 ها در کشورته به آمار مهاجربا اشار وی .است داشته پی در نیز را آب منابع مدیریت چیدگیپی و ها را از لحاظ آبی به یکدیگر وابسته کردهاستان

ای به طهیای طبیعی از نقنابع آبی و بالمیلیون نفر در ایران به دلیل پایین آمدن سطح امنیت م 2۰خاطر نشان ساخت: در دو دهه گذشته بیش از 

و در  خواهد بود هاشغلی وابسته به آن ایهرفتن فرصتمحیطی به معنای از دستهای زیستکشور مهاجرت کردند که این مهاجرتنقطه دیگر 

 ود.شرداری میبمطالعاتی کشور غیرقابل بهره هایمحدودهی در تعداد قابل توجهی از های زیرزمینمنابع آب صورت ادامه وضع موجود،

 (7139آبان  13) ایمی در استان گیالن به راه انداختهسازنهضت سد

مساحت استان رود بزرگ گفت: این حوضه چهار برابر دار کیلومتر مربع مساحت حوضه سپیهز 59ای گیالن با اشاره به مدیرعامل شرکت آب منطقه

ده که با این شرایط در میلیون مترمکعب آب رسی 6۰۰میلیارد متر مکعب ذخیره به یک میلیارد و  4سال گذشته از ساالنه  5۰گیالن بوده و در 

 ریزیبرنامه :گفت گیالن ایمنطقه آب شرکتهای تامین آب توسط وی با بیان برنامه آینده نزدیک تهدیدات کم آبی به استان گیالن خواهد رسید.

ستان باشد که ارودخانه جاری داخل استان انجام شده و باید سدهایی احداث کنیم که حوضه آب آن در داخل  54 آب از گیریبهره برای

سد در  14ن دایر کردیم و سازی در استان گیالکنون نهضت سدتا 95: از سال لطفی اضافه کرد .کنیم مدیریت استان داخل در را آب منابع  بتوانیم

 .حال احداث داریم

 (7139آبان  13) شوددریاچه ارومیه سرریز میشده بهمیلیون مترمکعب پساب تصفیه 42بیش از 

آوری شده معمدیرعامل آب و فاضالب شهری آذربایجان غربی حجم پساب ج ،"رسول اکبری"رو )پاون(، رسانی وزارت نیگزارش پایگاه اطالعبه

هزار  97۰لیون و می 42هزار مترمکعب عنوان کرد و افزود: حجم پساب تصفیه شده نیز  283میلیون و  48ماه نخست امسال را  6استان طی 

 .شودز تصفیه به دریاچه ارومیه سرریز میمترمکعب است که این میزان پساب به منظور کمک به احیای دریاچه ارومیه، پس ا

 (7139آبان  15) درصد کاهش یافته است 25میزان آب تجدیدپذیر کشور 

 1۰5لیارد متر مکعب به می 14۰ریزی کالن آب و آبفای وزارت نیرو گفت: میزان آب تجدیدپذیر کشور در دوره پنج ساله اخیر، از معاون دفتر برنامه

ود: این میزان آب هدایت فهمی با بیان این مطلب، افز ت.درصدی نسبت به متوسط گذشته اس 25میلیارد متر مکعب رسیده که حاکی از کاهش 

توسط حجم منابع آب میلیارد متر مکعب م 114وی با اشاره به  .درصد کاهش برخوردار بوده است 19ساله از  45وجود، در مقایسه با دوره م

میلیارد مترمکعب عنوان  7۰طور متوسط حدود برداری را بهآوری سرزمینی کشور، میزان منابع آب تجدیدپذیر قابل بهرهتجدیدپذیر طبیعی و تاب

 .اهش یابدمیلیارد متر مکعب ک 7۰میلیارد متر مکعب به  1۰۰بایست مصارف آب کشور از حدود افزود: این بدین مفهوم است که می کرد و

 (7139آبان  17) درصد است 5/25ن اتالف آب شهری در ایرا

ها فرسوده و بکهشهای آبرسانی کشور گذشته و بسیاری از این عمری از شبکه: کالن آب و آبفای وزارت نیرو گفتریزی معاون مدیرکل دفتر برنامه

سیار بهای توزیع آب شهری هم از لحاظ اقتصادی، اجتماعی و هم از نظر تاثیرات زیست محیطی یابی و اصالح سیستمنشت .دچار نشتی هستند

 شور مطرح شدهکآبی در های مقابله با کمترین راهترین و اقتصادیلفات آب به عنوان یکی از راهبردیش تهای اخیر کاهمهم است و در طی سال

سرانه مصرف آب در شهرهای ایران هم اد: دوی ادامه  .درصد است 5/25ور های توزیع آب شهری کشب در شبکههم اکنون میزان هدررفت آو  است

 لیتر در شبانه  3۰۰ه بیش از هر نفر است که این رقم در برخی از مناطق کالن شهرهای کشور مانند تهران ب لیتر در شبانه روز به ازای 22۰اکنون 

 

http://wnn.wrm.ir/SC.php?type=component_sections&id=101&sid=31161
http://wnn.wrm.ir/SC.php?type=component_sections&id=101&sid=31286
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=73317
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=73358
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=73389
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 .رسدروز می

 (7139آبان 22) هزار هکتاری در خوزستان 550برداری از فاز اول طرح بهره

ن اول رییس های خوزستان و ایالم موسوم به طرح مقام معظم رهبری، با حضور معاوهزار هکتار از اراضی کشاورزی استان 55۰فاز اول طرح احیای 

ر جهاد مود حجتی وزیانیان وزیر نیرو، محدر سفر به استان خوزستان، به همراه رضا اردکسحاق جهانگیری ا. برداری رسیدجمهوری در اهواز به بهره

ین طرح را اسالمی، اهلل محسن حیدری نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری و تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اکشاورزی، آیت 

های خوزستان و ایالم اجرا شده های فرعی آبیاری، زهکشی و تجهیز و نوسازی اراضی در استانمنظور اجرای شبکههزار هکتار به 295که در سطح 

برداری رسید و همزمان عملیات بهره میلیارد دالر اعتبار از محل منابع صندوق توسعه ملی به 5/1 فاز اول این طرح با .رساند برداریرا به بهره

ر فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم در هزا 3۰۰رای کامل طرح، جبینی شده با اپیش .هزار هکتار آغاز شد 25۰اجرایی فاز دوم آن نیز در سطح 

 .میلیون تن به تولید محصوالت کشاورزی افزوده گردد 9ان و ایالم فراهم شده و بیش از دو استان خوزست

 (7139آبان 24) سندملی آب کشاورزی منطبق با طرح ملی سازگاری با کم آبی اصالح و به روز شود

تغییرات  آب محور نیست که با توجه به رزمین که در گذشته انجام شده،طرح آمایش س ای لرستان اظهار داشت:شرکت آب منطقه مدیرعامل

-السب مربوط به آادالنه ن توزیع عوی گفت: قانو. بازنگری و آب محور شود ،آب و هوایی الزم است متناسب با شرایط جدید اقلیمی و شرایط جدید

ای نطقهمشرکت آب  مدیر عامل و پاسخگوی تخلفات امروزی حوزه آب نیست و نیاز است که این قانون اصالح و به روز شود. است 61و  47های 

 زه الزم است منطبق باسال پیش و در زمان ترسالی تهیه و تدوین شده است و امرو15لرستان بیان داشت: سند ملی آب کشاورزی مربوط به حدود 

 .آبی اصالح و به روز شود طرح ملی سازگاری با کم

 (7139آبان 26) های زیرزمینی تاثیر چندانی نداشته استهای اخیر بر روی ذخیره حجم آب پشت سدها و سفرهبارندگی

-رانمار شبکه بار اساس آگفت: ب ا اواخر آبانها از ابتدای سال آبی جاری تدر خصوص وضعیت بارش ای لرستانمدیرعامل آب منطقه ،رضا میرزایی

قایسه با میانگین آمار مدر متر بوده که میلی 158آبان ماه معادل  26ها از نظر کمی تا صبح ای لرستان این مقدار بارشسنج شرکت آب منطقه

های زیرزمینی های و سفرهها اخیر بر روی افزایش آبدهی چشمهمیرزایی در خصوص تاثیر بارش دهد.میدرصد افزایش نشان  152 دت حدودمبلند

ای آب زیرزمینی و هها تاکنون بر روی سفرهی بسیار کند است، افزایش بارندگیهای زیرزمینن کرد: با توجه به اینکه حرکت آباستان بیا

ل گذشته سا 1۰های آبرفتی استان در طول وی با اشاره به اینکه سطح آب زیرزمینی دشت ت.ها تأثیر محسوسی نداشته اسهیدروگراف چشمه

ی نیاز پذیر نیست و به صرف زمان زیادمتر افت داشته است، گفت: جبران این افت در مدت زمان کوتاهی امکان 4تاکنون به طور میانگین حدود 

 دارد.

 (7139آبان 26) اردبیل در دست تدوین است 1425برنامه تخصیص آب شرب اردبیل تا افق 

 و آب کالن دیرکلم ترابی حضور با که اردبیل استان آب تخصیص جلسه در ندایی بهروز ،ای اردبیلگزارش روابط عمومی شرکت آب منطقهبه 

از منابع  1425افق  عت و کشاورزی با برش شهرستانی تاصن شرب، برای نیاز مورد آب تامین جهت: داشت اظهار شد برگزار نیرو وزارت آبفای

سی قرار د بررصادی باید دقیق موراقت ز برای منطقه آزاد و منطقه ویژهوی با بیان اینکه آب مورد نیا .ریزی الزم را داشته باشیممختلف باید برنامه

ب شرب جمعیت ساکن و متغیر سال آینده با اولویت تامین آ3۰های الزم باید ریزیولی برای آمایش سرزمینی و برنامههای متدستگاهگیرد افزود: 

-هرزان با بهرت و کشاوبسیار باالسها آب در این بخش نسبت به سایر بخش وی افزود: استان اردبیل قطب کشاورزی است و مصرف. در نظر بگیرند

دار اردبیل اظهار کرد: در معاون هماهنگی امور عمرانی استان .های موجود باید به سمت آبیاری مدرن و تحت فشار سوق داده شوندیتگیری از ظرف

و در  شرب، صنعت سال آینده جهت تامین آب 3۰حال حاضر آب شرب شهرستان های استان چندان مشکلی ندارد اما با شرایط حاکم باید برای 

 .ریزی الزم را داشته باشیمزی برنامهاولویت سوم کشاور

 

 

http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=73468
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 (7139آبان 26) غربی به سمت دریاچه ارومیهآغاز رهاسازی آب از سدهای استان آذربایجان

ریاچه د احیای دمهندس کیومرث دانشجو گفت: در راستای اجرای مصوبات ستاای آذربایجان غربی، گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقهبه 

 ثانیه در مترمکعب 15 دبی اب کدام هر  ارومیه و پیرو ابالغیه اخیر شرکت مدیریت منابع آب ایران، عملیات رهاسازی آب از سدهای شهرچای و زوال

اساس ابالغیه اخیر شرکت مدیریت وی با اعالم این خبر گفت: بر .ال جاری آغاز گردیدس ماه آبان 26 از ثانیه در مترمکب 2۰ دبی با نیز مهاباد سد و

 متر میلیون 28 تاسقف ابادمه سد از نیز و میلیون 4۰ سقف تا زوال از و مکعب متر میلیون  24منابع آب ایران رهاسازی آب از سد شهرچای تا سقف

 . یافت خواهد ادامه توقف بدون  مکعب

 (7139 آبان 29) های جدید در مدیریت آب بیرجندسازی و فناوریبرگزاری اولین همایش مدل

یه ر مطالعات پااقتصادی و مدیر کل دفتمور ریزی و اآب بیرجند با حضور معاون برنامه های جدید در مدیریتسازی و فناوریاولین همایش مدل

نی ان به میزباآب است ای خراسان جنوبی و جمعی از اساتید و فعاالن بخشب ایران، مدیرعامل شرکت آب منطقهمنابع آب شرکت مدیریت منابع آ

مدیریت  ودلسازی زیرزمینی، م هایر مدیریت و کاهش مصرف آب، مدلسازی و مدیریت آبآگاهی بخشی به مردم د. دانشگاه بیرجند برگزار شد

تیک و روانفورماعامل در آب، هیدهای انتقال آب، پدافند غیر. همچنین سیستمبودمله محورهای اصلی این همایش ملی از ج های سطحیآب

 .بودندهای این همایش های نوین در پایش کیفی آب، از دیگر محوراوریمحاسبات نرم در مهندسی آب و فن

 (7139 آبان 29) باید به صفر برسد 1405های خراسان رضوی در افق کسری مخزن در دشت

که  خراسان رضویای با استراتژی تدوین شده در شرکت آب منطقهگفت: ای خراسان رضوی رئیس هیئت مدیره شرکت آب منطقه "محمد عالیی"

ای مجاز ههد پروانحهای ممنوعه استان داده نشود و برخورد جدی با متخلفین برداشت بیش از مقرر شده است هیچگونه تخصیص جدیدی در دشت

های این استان را توانیم کسری مخزن در دشتب 14۰5های غیرمجاز صورت گیرد امیدواریم در افق المنفعه نمودن چاههای کشاورزی و مسلوبچاه

 81۰توسط بارندگی جهانی را وی م. ویژه کشاورزان بسیار الزم و موثر استبرداران بهدن به این هدف همراهی تمامی بهرهفر برسانیم و در رسیبه ص

ه به های گذشتدد در سالعمتر در آمار بلند مدت برشمرد و افزود: متاسفانه این میلی 221متر و در خراسان رضوی میلی 241متر، در ایران میلی

وی سه  .متر رسیده استمیلی 129ه این عدد ب 96-97طوریکه در سال آبی ها در استان به میزان بسیار زیادی کاهش یافته بهدلیل کاهش بارندگی

ش اهنبال آن که به دکچالش اصلی در حوزه آب را واقع شدن استان در منطقه خشک، عدم تناسب توسعه با نیاز آبی در استان و گرم شدن زمین 

 .ها بویژه در سال آبی گذشته را در پی داشت دانستشدید بارندگی

 (7139 آبان 29) های زیرزمینی اردستان برای مصرف کشاورزیدرصد آب 90برداشت 

د، تان قرار دارهای شاخص ممنوعه بحرانی کشور در شهرستان اردسآبخوانفریدون دری رئیس منابع آب شهرستان اردستان با بیان اینکه یکی از 

 مامتدلیل نصب کنتور روی لبته بهامتر افت داشته است و سانتی 31ردستان حدوداً اهای زیرزمینی اظهار کرد: در یک سال گذشته سطح آب

ینکه وی با بیان ا .های قبل بهتر شده استول سطح آب، نسبت به سالهای شارژ، این روند نزارتهای کشاورزی و اعمال سهمیه آب از طریق کچاه

 45د الن منفی حدوهای کشور را دارد، افزود: دشت اردستان با بیاستان اصفهان پس از خراسان، فارس و کرمان رتبه چهارم بیالن منفی آب دشت

س منابع آب شهرستان اردستان، گفت: رئی .ود اختصاص داده استهای استان را به خدرصد بیالن منفی دشت 15میلیون مترمکعب درسال حدود 

 کنتور هوشمند 22۰بیش از  ل گذشتهشود و لذا در چند ساستان اردستان در بخش کشاورزی مصرف میهای زیرزمینی شهردرصد آب 9۰بیش از 

ها مواجه شده که درصدی شوری آب چاه 26ایش افز دری افزود: دشت اردستان در دو دهه اخیر با .های کشاورزی نصب شده استروی تمامی چاه

 .شاید کشاورزان به راحتی متوجه این مشکل نشوند، ولی در برداشت و کیفیت محصول تأثیر دارد
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 (7139 آبان 29) سانتی زمین 25فرونشست های مشهد و نیشابور؛ بحران در دشت

ر میانگین حد استاندارد نشست اگ :های مشهد و نیشابور گفتوی با اشاره به وضعیت بحرانی دشتای خراسان رضمدیر عامل شرکت آب منطقه

. ست زمین را داریممتر نشسانتی 25ای مشهد و نیشابور حدود همتر است، هم اکنون در دشتاعالم بحران ملی در جهان یک میلیزمین برای 

الی است که هرساله حمیلی متر است این در  221سال اخیر  41و در استان طی  252، در ایران 8۰۰محمد عالیی گفت: میانگین بارش در جهان 

وی افزود: برای دو  ت.ه اسمتر رسیدمیلی 13۰نیز این میزان به حدود  ایم و در سال اخیرمیلی متر کاهش بارندگی داشته 1/1به طور متوسط 

رزی ان جهاد کشاواندرکارکنیم درحالیکه دستیک میلیارد متر مکعب آب مصرف می هزار هکتار زیر کشت داریم و 86محصول جالیزی و صیفی 

نیز در سال صرفه عب تر مکمیلیون م 91۰های سبک انجام شود، یک دهم سطح کشت قبلی الزم است و گلخانهتولید در  معتقدند اگر همین میزان

 شود.جویی می

 (7139 آبان 30) متر رسیدمیلی 55ماه استان تهران به های آبانبارندگی 

سیده میلیمتر ر 6/55ماه محدوده عملکرد استان تهران به بیش از ای تهران: متوسط بارش آباندیر دفتر مطالعات شرکت آب منطقه، م"حسن برنا"

 مدیر دفتر مطالعات .ایممیلیمتری متوسط بلند مدت با افزایش چشمگیری مواجه بوده 1/3۰ میلیمتر سال گذشته و 6/۰ است که نسبت به بارندگی

 ن آبان ماهپایا ( تا97 ای تهران با بیان اینکه میزان بارندگی محدوده عملکرد استان تهران از ابتدای سال آبی جاری )اول مهرماههشرکت آب منطق

 به بلندمدت متوسط لیمترمی 4/39 مقدار و گذشته میلیمترسال 6/11 مقدار با مقایسه در میزان این  میلیمتر بوده است، تصریح کرد: 7/82حدود 

ها و مچنان آثار کمبود بارشهبا وجود رشد نزوالت جوی استان در طی دو ماه اخیر وی افزود:  .دهدمی نشان را درصدی 11۰ و 61۰ افزایش ترتیب

تاکید  رویه کماکان موردبرداری بهینه از منابع آب سطحی و زیرزمینی و خودداری از مصارف بیمنابع سال آبی گذشته پا برجاست بنابراین بهره

 .باشدیم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بازگشت به فهرست

 

 

 

http://wnn.wrm.ir/SC.php?type=component_sections&id=101&sid=31545
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=73670
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=73670
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 شودای میخشکسالی باعث افزایش تولید گازهای گلخانه
هیای فسییلی،   کربن شیده، زییرا سیوخت   اکسیید ب افزایش انتشار گازهای دیهای اخیر، سبدهد که خشکسالینتایج مطالعات نشان می

بسیاری از نقاط  .اندآبی شده های برقنیروگاههای پاک در جایگزین انرژی

آبی وابسیته هسیتند، امیا در طیول خشکسیالی،      های برقجهان به نیروگاه

اند، اغلب به دلیل کمبود منیابع  کردهمناطقی که از انرژی آبی استفاده می

 .شوندهای فسیلی میتر از سوختآبی مجبور به استفاده بیش

تیر از  مریکا، اظهار کردنید کیه اسیتفاده بییش    محققان دانشگاه استنفورد آ

شیود و  های فسیلی، منجر بیه افیزایش انتشیار گازهیای مضیر میی      سوخت

 مییزان متوسیط انتشیار سیاالنه     درصید  1۰ حدود خشکسالی عامل انتشار

، در چهار ایالت کالیفرنیا، واشنگتن، آییداهو و  از تولید برق اکسیدکربندی

 .بوده است 2۰15 تا 2۰۰1های اورگان در بین سال

نیتیروژن هیم    ، دی اکسیدگوگرد و اکسیید اکسیدکربندی چنین دریافتند که در طول دوره خشکسالی، همراه با افزایش انتشارها همآن

ر آبی به طوها حاکی است که آب در تولیدات برقیافته .یابددلیل کمبود آب افزایش میهای فسیلی بهتر از سوختدلیل استفاده بیشبه

های حرارتی کاربرد دارد. نوا دیفن باخ، از نویسیندگان ایین مطالعیه اظهیار کیرد:      ه داشتن نیروگاهمستقیم و غیرمستقیم، برای خنک نگ

 .های پاک دارندهای آبی نقش کلیدی در استفاده از انرژینیروگاه

کربن، اطمینان از این موضوع است که دسترسیی بیه   ای و جلوگیری از انتشار های کاهش انتشار گازهای گلخانهیکی از مهمترین چالش

هیای  شوند، شبکه برق باید از روشرو میهای تجدیدپذیر فراهم شود. زمانی که در زمان خشکسالی، منابع آبی با بحران روبهمنابع انرژی

 .آبی استفاده کندهای برقجایگزین انرژی مشابه با نیروگاه

ایالت آمریکیا   11اکسید کربن در میلیون تن دی 1۰۰غییرات انرژی در زمان خشکسالی باعث افزایش دهد که تها نشان مینتایج بررسی

چنیین عنیوان   کارشناسیان هیم   .میلیون وسیله نقلیه در هر سیال اسیت   1.4شده که معادل انتشار آن از  2۰15تا  2۰۰1های طی سال

از این مورد بررسی قرار گرفته بیود، امیا دربیاره تیاثیر خشکسیالی در       کردند: تاثیرات خشکسالی بر امنیت مواد غذایی و کشاورزی پیش

 .ها مطالعات کافی انجام نشده استبخش انرژی و انتشار آالینده

کند و منجر تر هم میهای شدید این مشکالت را بیشساز شده است و خشکسالیای به اندازه کافی مشکلافزایش انتشار گازهای گلخانه

، تولیید کیربن را بیه صیفر برسیانند،      2۰45هایی مانند کالیفرنیا که قصد دارند تیا سیال   شود. ایالتهای فسیلی میسوختبه استفاده از 

 .افزایش روند خشکسالی این مسیر را برایشان دشوار خواهد کرد

تواند اهیدافی  از خشکسالی، میاکسیدکربن ناشی آبی نقش مهمی در تولید انرژی دارند، افزایش گاز دیهای برقبرای مناطقی که انرژی

که در راستای استفاده از انرژی پاک دارند را به تعویق بیندازد. محققان اعالم کردند درک این موضوع که چگونه خشکسیالی بیر مییزان    

 .گذارد، بسیار مهم استهای فسیلی تاثیر میانتشار گازهای ناشی از سوخت

   ادامه خبر                لینک خبر

   یاگازهای گلخانه موضوع 

   https://www.sciencedaily.com منبع 

   21/12/2۰18 خبر تاریخ 

   بازگشت به فهرست

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/12/181221123659.htm
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 رات اقلیمی بدتری دارند؟آیا غذاهای ارگانیک اث
تولید غذا است؛ امیا  مراحل شیمیایی در  حداقل رساندن مداخله طبیعی و به فرآیندهای حداکثر رساندن گانیک، بههدف از کشاورزی ار

 زیست ما نیز بهتر است؟راستی برای محیطآیا این فعالیت به

که مزارع ارگانیک تیاثیرات اقلیمیی بیدتری دارنید؛ زییرا از زمیین        دهدنشان می روی محصوالت کشاورزی ارگانیک،بر جدید  مطالعات 

انید.  منتشیر کیرده   نیچیر  مجله جدیدی هستند که پژوهشگران دانشگاه چالمرز در ها حاصل مطالعهکنند. این یافتهبیشتری استفاده می

هیای دیگیر بیرای    همیراه روش پژوهشگران روش جدیدی را برای ارزیابی اثرات اقلیمی ناشی از استفاده از زمین توسعه دادند و از آن بیه 

 کیربن  رانتشیا   توانید منجیر بیه   تولید غذای ارگانیک و سنتی استفاده کردند. نتایج نشان داده است که تولید غذای ارگانیک می مقایسه

 د.بیشتری شو

 

 
 

تر اسیت و ایین امیر منجیر بیه تولیید غیرمسیتقیم        توجهی پایینمیزان قابل در کشاورزی ارگانیک، مقدار محصول در هر هکتار زمین به

 این نوع کشاورزی در اثر استفادهزدایی خواهد شد. هرچند مقدار انتشارات کربنی مستقیم حاصل از انتشارات کربنی بیشتر در اثر جنگل

 .تر است، اما تاثیرات اقلیمی کلی آن قطعا بیش از مزارع معمولی کشاورزی استو موارد دیگر اغلب پایین ی فسیلیهاسوخت کمتر از

درصید بیشیتر از تیاثیرات اقلیمیی میزارع       5۰دهد تاثیرات اقلیمی مزارع ارگانیک پرورش نخیود در کشیور سیوئد،    نشان می مطالعهاین 

 بیرای مثیال در میورد گنیدم زمسیتانه     شیود.  معمولی کشت نخود است. درمورد برخی از مواد غذایی این تفاوت حتی خیلی بیشیتر میی  

 .رسددرصد می 7۰ارگانیک در سوئد، این تفاوت به 

نظر تاثیرات اقلیمی این است که میزان تولید این محصوالت در واحد هکتار بسیار کمتیر اسیت کیه     از غذاهای ارگانیک علت بدتر بودن

نیاز ی ترعمدتا ناشی از عدم استفاده از کودها است. بر این اساس، برای تولید همان مقدار غذا ولی از نوع ارگانیک، به زمین بسیار وسیع

شود که غذاهای ارگانیک دارای تیاثیرات  گیری است که تفاوت در استفاده از زمین منجر میحاضر، این نتیجه جدید مطالعه است. جنبه

طیور  بیشتر از زمین در کشاورزی ارگانیک به دهد که استفادهتوضیح می از محققان این پروژه تری باشند. ویزینیوساقلیمی بسیار بزرگ

شیود، بنیابراین اینکیه میا     المللی کنترل میی تولید غذای جهانی توسط تجارت بین:شودیم موجب افزایش انتشارات کربنی میغیرمستق

های بیشتری را بیرای تولیید   زدایی در مناطق گرمسیری جهان تاثیرگذار است. اگر ما زمینچگونه در سوئد کشاورزی کنیم، روی جنگل

 .زدایی در بخش دیگری از جهان خواهیم شدطور غیرمستقیم موجب جنگلار دهیم، بههمان مقدار غذا مورد استفاده قر

 

https://www.nature.com/articles/s41586-018-0757-z
https://www.nature.com/articles/s41586-018-0757-z
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: بیه محصیوالت سینتی بیدتر هسیتند      کند که حتی محصوالت لبنی و گوشتی ارگانیک نیز از دیدگاه اقلیمی نسیبت ویزینیوس ادعا می

م؛ امیا از آنجیایی کیه بیرای     واقعی هم برای این مورد نیداری ایم و مثالی اگرچه ما محاسبات خاصی در خصوص گوشت و شیر انجام نداده

بیه روش پیرورش    شود، این امر نیز نسیبت ها از مواد خوراکی ارگانیک در تولید گوشت و محصوالت لبنی ارگانیک استفاده میدام تغذیه

د ارگانییک در سیوئد در اصیل در میورد     هیای میرتبط بیا گنیدم و نخیو     معمولی، نیاز به زمین بیشتری دارد. این بدان معناست که یافته

 .محصوالت لبنی و گوشتی نیز مصداق دارند

داییی، از معییار جدییدی کیه     زبیشتر از زمین روی تولید بیشتر انتشارت کربنی حاصل از جنگیل  ران برای ارزیابی تاثیر استفادهپژوهشگ

زداییی  هیا ذخییره شیده و در اثیر جنگیل     مقدار کربنی کیه در جنگیل  شود، استفاده کردند. در این معیار، فرصت کربن نامیده می هزینه

شود. این مطالعه از نخستین مطالعاتی است که در محاسبات خود از این معییار  شود، در نظر گرفته میاکسید آزاد میدیصورت کربنبه

 :گویداستفاده کرده است. ویزینیوس می

هیای پیشیین غیذاهای ارگانییک و     شود، معموال در مقایسهر به تاثیر اقلیمی بیشتری میهای بیشتر منجاین واقعیت که استفاده از زمین

توانید چنیدین   دهد این اثر میما نشان می طور که مطالعهگ است؛ زیرا همانشد و این یک اشتباه سهوی بزرغذاهای سنتی منظور نمی

 شوند.  در نظر گرفته می هاهر این مقایسطور معمول دای باشد که بهبرابر بیشتر از اثرات گازهای گلخانه

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  ادامه خبر لینک خبر

 کشاورزی موضوع 

 https://www.sciencedaily.com منبع 

 13/12/2۰18 تاریخ خبر 

 بازگشت به فهرست

 

 

 
 

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/12/181213101308.htm
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 ای در حال فرونشست است؟کنندهچرا تهران بصورت نگران
در  اییران است. در چهل سال گذشیته،   ها شدیدا رو به کاهشآبخواناز  یاریموجود در بس یر. ذخامواجه استآب  کمبود مشکلبا  یرانا

 تیامین باشید. بیه منظیور     خوداتکیا  ییمیواد غیذا   برخی ینکند تا در تامیکرده است و تالش م یگذاریهبه شدت سرما یبخش کشاورز

              .اندمورد استفاده قرار گرفته یقابل توجه یزانبه م ینیزمیرآب ز یها، حوضهو به افزایشر آب یتقاضا

تیامین آب  ب و آ یرهذخ یاز سدها را برا یاریدولت بس ین،عالوه بر ا

البته بسییاری از ایین سیدها     . ه استساخت یکشاورزموردنیاز بخش 

دسیت و تغذییه   پیایین  یهیا حوضیه  بیه  یعیی طب یانجرمانع رسیدن 

و مسیائل   ییی زایابیان به نوبیه خیود منجیر بیه ب    شوند و ها میآبخوان

در شیمال ومییه  ار یاچیه در خشک شیدن مانند  یجد یطیمحیستز

 ی اخییر هاسال گرد و غبار و شن و ماسه در یهاو توفان یرانا یغرب

 .کشور شده است یدر استان خوزستان در جنوب غرب

در حیال   باشید میی  های آسییایی از بزرگترین پایتخت یکیکه تهران 

مجله تخصصی علمی نیچر در گزارش جدیید خیود    است. نشستفرو

 مترسانتی 25ساالنه به میزان هشدار داده تهران در حال فرونشست 

تهران در مرکز تحقیقات علیوم   2۰17 تا  2۰۰3آوری شده از فرونشست زمین بین سال ای جمعماهواره هایاست. این موضوع را عکس

 دهند.آلمان نشان می مرکز پوستدامزمین در 

از منیاطق شیهری،    دهند که مخلوطیای دیگر از مسئله ایران را نشان میآمارهای جدید جنبه»این مجله در گزارش خود نوشته است: 

مخصیوص  ای متیر اسیت. همچنیین شیهر ورامیین، منطقیه      سیانتی  25میزان ساالنه ه ب فرونشستای تهران در حال کشاورزی و حاشیه

متیر  سیانتی  5المللی ایین شیهر هیم سیاالنه     با همین سرعت است. فرودگاه بین فرونشستهم در حال تهران کشاورزی در جنوب غرب 

 «کند.فرونشست می

های ایرانی درباره اطالعات جدید به دست آمده در مرکز تحقیقات علیوم زمیین در آلمیان    شناسشناس زمینحق متقی و محمود مهدی

اند که حاصل آن این اخبار بسیار نگران کننیده اسیت. البتیه قبیل از ایین هیم تحقیقیات انجیام شیده در سیازمان           تحقیقاتی انجام داده

های منتشر شده در این سازمان در یک سال گذشته نشان داده کیه  گزارش کننده خبر داده بود.نگرانبرداری کشور از این وضعیت نقشه

 .متر است2متر و در دهه گذشته در کل تهران سانتی 22میزان فرونشست زمین در شهریار 

دهید کیه وضیعیت    چر نشیان میی  دهد که تهران نسبت به دیگر شهرهای ایران وضعیت بسیار وخیمی دارد. گزارش نیاین آمار نشان می

 بیه  بارهاین در اسپانیا آلیکانته دانشگاه در مهندس یک تامیس روبرتو. است ترکنندهتهران نسبت به دیگر کشورهای دنیا هم بسیار نگران

 «های فرونشست در جهان است.این آمار یکی از بیشترین نرخ»نیچر گفت: 

درصید وسیعت    1۰دهد کیه  محقق ایرانی حاضر در آلمان نشان می تحقیق دو ش کوچکی از تهران هم نیست. این بحران فقط برای بخ

 اند.بخش شهری تهران با فرونشست زمین روبرو شده

بیاره  دیده شود. متقیی درایین   این شهر ث شده تا بحران به شکل واضحی درباع تهراناین نرخ باالی فرونشست زمین در مناطق مختلف 

هیایی روبیرو   هیا روی دیوارهیا و حتیی سیاختمان    هیا، تیرک  زنید شما با سطوح ناهموار خیابانوقتی در این مناطق قدم می»ح داد: توضی

 «شدند.شوید که باید تخریب میمی
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نون جزو منیاطق دارای ریسیک بیاال و کیا     18و  17، 12سه منطقه ، بر اساس مطالعات محققان مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

لعظیم بر اثیر  دهد که مقبره شاه عبداهای همین مرکز نشان میهای زمین در پایتخت هستند. از سویی بررسیخطر در سریال فروریزش

 ه است.فرونشست زمین کج شد

خطیوط  های چند کیلومتری در جنوب غرب تهران خطوط برق و های بزرگ با طولشکاف» نیچر در مقاله خود در این باره نوشته است:

 «مترو را با خطر مواجه کرده است.

هیای  والن پاسخ قطعی به آن ندادند. به طور کلیی برداشیت آب  ئه علت آن است. اتفاقی که هنوز مستر از شدت این حادثاما موضوع مهم

در منیاطق   توانید منجیر بیه فرونشسیت زمیین     کاری و موضوعات بسیار مختلف دیگری میهای ارگانیک، معدنکشی خاکی، زهزیرزمین

 مختلف شوند.

از منابع زیرزمینی است موضوعی که عامل آن جمعیت است. در ایین رابطیه    رویهبیترین دالیل چنین حوادثی برداشت اما یکی از اصلی

 گاز، نفت و آب از زیرزمین شده از عوامل اصلی عیت که منجر به افزایش برداشتافزایش جم »در گزارش مجله نیچر نوشته شده است: 

کنید. در برخیی منیاطق    متر نشست میی سانتی 2۰النهدهند که جاکارتا ساای نشان میفرونشست زمین است. برای مثال تصاویر ماهواره

 «متر هم رسیده است.سانتی 6۰دره سن خوآکین در کالیفرنیا این نرخ به 

هیای زیرزمینیی آن در چنید    که مییزان برداشیت آب  تهران هم دقیقا همانند جاکارتا و کالیفرنیا یکی از شهرهای پرجمعیت جهان است 

داند. در اتفاق دیگر را هم عامل ریزش زمین در تهران میدو . اما نیچر در کنار این موضوع است سال گذشته به شدت افزایش پیدا کرده

کنید ایین   هیا را جمیع میی   نها و سدهایی که آب بارامخلوطی از رشد جمعیت، خشکسالی» گزارش این نشریه در این رابطه آمده است:

 «.است مسئله را تشدید کرده

در واقع افزایش جمعیت باعیث شیده تیا مییزان اسیتفاده از منیابع        هزار چاه غیرقانونی در تهران وجود دارند.3۰شود که حدود گفته می

تهران ایجاد کرده، بحرانی که تهیران  زمینی این بحران را در زیرهای زیرزمینی آب در تهران به شدت زیاد شود و حاال خالی شدن سفره

 است. در آن فرورفته و حاال خبر آن به گوش یکی از مجالت علمی معتبر جهان رسیده

دهد که دیگر زمیین  فروریزشی که اکنون اتفاق افتاده شاید غیرقابل جبران باشد، مشاهدات محققان نشان می» نیچر در این باره نوشت:

هیا بشیود چیون    تواند منجر به افزایش سییل برگردد حتی اگر بارندگی زیادی رخ بدهد. چنین شرایطی می تواند به حالت قبلی خودنمی

 «.دیگر آب باران جایی برای رفتن ندارد

 

 
 

 

 ادامه خبر لینک خبر
 فرونشست موضوع 

 https://www.sciencedaily.com منبع 
 ۰6/12/2۰18 تاریخ خبر 

 بازگشت به فهرست

 

 

 

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/12/181206115935.htm
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 خارجیمهم ترین اخبار کوتاه 
Global warming increase risk of frost damage to trees 
Climate change is  bringi ng with it not onl y dri er summers, but war mer  spri ngs too. This causes  trees  and shrubs to bud earlier, maki ng them vul ner abl e to l ate frost, as ETH forest scientist s have now pr oven 

Climate change is  bringi ng with it not onl y dri er summers, but war mer  spri ngs too. This causes  trees  and shrubs t o bud earlier, maki ng them vul ner abl e to l ate frost, as ETH forest scientists have now pr oven.  

Climate change is bringing with it only 

drier summers, but warmer springs too. 

This causes trees and shrubs to bud 

earlier, making them vulnerable to late 

frost, as Swiss scientists have now 

proven. ETH Professor of Forest 

Ecology, have now examined in more 

detail whether and how the frost risk has 

changed for the leaf unfolding of 13 

European tree and shrub species in Switzerland over a period of 60 years. To this end, they analyzed 

temperature measurements and 48000 observation of leaf unfolding carried out at 264 stations since 

1951. Since around 1980, the time of leaf unfolding has shifted forward as a result of global 

warming, and the leaves and needles of some species are budding earlier particularly at higher 

elevations, this means that the time between the last late frosts and leaf unfolding has shortened. The 

risk of frost damage has therefore tended to increase.  

 دهدگرمایش جهانی خطر سرمازدگی درختان را افزایش می

ه شیروع زود  بی را در فصل بهار افزایش داده و منجیر   تر کرده، بلکه دماهای زمین را گرمدانشمندان سوئیسی معتقدند تغییرات اقلیم نه تنها تابستان

رختان را گرم شدن زمین و افزایش دما در فصل بهار، د .شودی اواخر این فصل میپذیری درختان در برابر خطر سرمازدگهنگام فصل رویش و آسیب

خیت را در کیل سیال افیزایش     رخت زمان رشد درهای جدید روی ددر وضعیتی دشوار قرار داده است؛ در حالی که شکوفه کردن و سبز شدن برگ

 داده، خطر سرمازدگی را برای سبز رویان زمین بیشتر کرده است

سیال   6۰درختچه در اروپا طی  وگونه درخت  13زوریخ، تاثیر سرمازدگی را روی  ETHها در دانشگاه دانشمندان رشته اکولوژی جنگل

ایستگاه  264عینی رویش مجدد برگ درختان را در  هزار مورد مشاهده 48های دما و اند؛ این گروه از محققان دادهگذشته بررسی کرده

 Scientific Reports ""های این تحقیق که اخیرا در نشیریه  یافته .به بعد ثبت شده بود 1951ها از سال تحلیل کردند که این داده

شیود و بعضیی   ییرات اقلیم و گرم شدن زمین زودتر آغیاز میی  دهی درختان در نتیجه تغ، برگ198۰دهد از سال منتشر شده، نشان می

تیر شیده و خطیر    ها کوتاهدهند، این وضع یعنی زمان بین آخرین دوره سرما و رویش مجدد برگهای درختان نیز زودتر شکوفه میگونه

 .افزایش یافته است سرمازدگیهای آسیب

 

 

 

 

 

 

https://www.ethz.ch/en/news-and-events/eth-news/news/2018/08/global-warming-increases-risk-of-frost-damage-for-trees.html
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Why the world's water supply is shrinking?  

A global study has found a paradox: our water 

supplies are shrinking at the same time as climate 

change is generating more intense rain. And the 

culprit is the drying of soils, say researchers. The 

study relied on actual data from 43,000 rainfall 

stations and 5,300 river monitoring sites in 160 

countries, instead of basing its findings on model 

simulations of a future climate, which can be 

uncertain and at times questionable.   

"Scientists expected rainfall to increase, since warmer 

air stores more moisture -- and that is what climate 

models predicted too. What they did not expect is that, 

despite all the extra rain everywhere in the world, is that the large rivers are drying out. 

They believe the cause is the drying of soils in our catchments. Where once these were moist before 

a storm event -- allowing excess rainfall to run-off into rivers -- they are now drier and soak up 

more of the rain, so less water makes it as flow. Less water into rivers means less water for cities 

and farms. And drier soils means farmers need more water to grow the same crops and this pattern 

is repeated all over the world, assuming serious proportions in places that were already dry.  

 

  به کاهش است؟ چرا ذخیره آب در جهان رو
طیور  نابع آبی میا ب شود، اما مهای شدیدتری میباران بارش درحالیکه تغییرات اقلیمی باعثبه پارادوکسی رسیده است: ی مطالعات جهان

 همزمان در حال کاهش است. محققان معتقدند مقصر اصلی خاک است.

از  یت واقعراساس اطالعاب باشد، بحث قابلتواند غیرقطعی و میسازی اقلیم آینده که های شبیهبه جای استفاده از مدل مطالعهاین 

 انجام شده استکشور  16۰رودخانه در پایش  یتسا 53۰۰و  ندگیبار یستگاها 43۰۰۰

ب و آ یهامدل است که زییهمان چ ینو ا)دارد  یشتریتر رطوبت بگرم یهوا یراز یابد، یشبارش باران افزا دانشمندان انتظار داشتند"

 زرگب یهاودخانهر یا،دن یادر همه ج یبا وجود باران اضاف است که ینا ندکه انتظار نداشت یزیچاما . کرده بودند( ینیبیشپ یزن ییهوا

 طوفاناد رویدجاییکه قبل از است. های آبی حوضهشدن خاک در خشک آن علت دانشمندان معتقدند .شدن هستندخشک  در حال

هستند و  ترل حاضر خشکدر حا بریزد اما این مناطقها رودخانهصورت رواناب به به  اضافیدهد که باران یاجازه ممرطوب بوده است، 

ا شهره یبرا یآب کمتر یبه معنآب کمتر به رودخانه  .یابدبنابراین آب کمتری بصورت رواناب جریان می کنندجذب میباران را  یشترب

ر دالگو  ینا و دارند رشد محصوالت مشابه یبرا یشتریبه آب ب یازاست که کشاورزان ن یمعن ینتر به اخشک یهاو مزارع است و خاک

 اند سهم بزایی دارد.بوده خشکاز قبل که  یدر مناطق بخصوص شودیسراسر جهان تکرار م

 

 
 

 بازگشت به فهرست

 

 

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/12/181213090004.htm
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های تجربه شده دنیا در مقابل سیلفناوری :شیآموزمطلب   

اند، سازگار نیستند، گسترش شهرها احتمال وقیوع سییل   های شهری با ملزومات زهکشی زمینی که روی آن بنا شدهاز جا که زیرساخت

طور کامیل  توان بهرا باال برده است. جاری شدن سیالب یک بالی طبیعی است که امکان وقوع آن در هر زمان و مکانی وجود دارد و نمی

 ها و مدیریت این بحران بیه بهتیرین نحیو ممکین، وجیود دارنید.      هایی برای به حداقل رساندن آسیبهمیشه راه از آن جلوگیری کرد اما

بیع آن، بیا   ت های متداول در مهار جریان سیل است اما تغییرات اقلیمی و گرمایش کره زمین بیه های شن یکی از روشاستفاده از کیسه

هیای جدیید و   کارگیری فنیاوری اثر کرده و باید به فکر بههای سنتی را بیرفته روشتهتشدید شدت و فراوانی وقوع سیالب در جهان، رف

خییز جهیان هسیتند، از    نوآورانه در برخورد با این پدیده باشیم. موضوعی که کشورهایی چون ژاپن، هلند و انگلستان که از مناطق سییل 

 :از این راهکارها خواهیم پرداخت یشمار بررسی به ادامه در اند.پیشگامان آن بوده

 

  بندهای متحرک ؛ تجربه موفق ژاپن و هلندسیل

 دارد ویرانگیر  هیای سییالب  با مواجه در طوالنی ایتاریخچه ژاپن

. کنید میی  تهدیید  را کشیور  ایین  ساحلی مناطق همه از بیش که

ل، سی خطر برابر در مناطق این از حفاظت برای ژاپنی مهندسان

گییر را  لولی سییل هیا و سیدهای سی   ای از کانیال پیچیدهسیستم 

 اند.طراحی کرده

خییز ژاپین از   های آبی موجود در مناطق سییل انرژی اکثر دروازه

شیود و فشیار   طریق موتورهای پیشران آبی اتوماتیک تأمین میی 

کنید.  ها را فراهم میآب نیروی الزم برای باز و بسته شدن دروازه

کنند، قطیع  کار نمییدرولیک )آبی( با برق که موتورهای هازآنجا 

 ها ندارد.، تأثیری بر عملکرد آنبرق در طول طوفان

درصد از جمعیت  6۰خیز است که هلند از دیگر کشورهای سیل

راه  سییل، عملییات دلتیا را بیه     بیرای مقابلیه بیا    1997تا  195۰های ها در فاصله سالکنند. هلندیتر از سطح دریا زندگی میآن پایین

ریز و موانع طوفیان اسیت. آنچیه سیدهای هلنیدی را از      گیر، سدهای سلولی، خاکای از سدها، بندهای سیلانداختند که شامل مجموعه

شیده اسیت کیه در زمیان لیزوم بیاز و در وقیت نییاز بسیته           های متحرک استفادهکند که در این بندها از دروازهسدهای رایج متمایز می

 .کندنی میه به کنترل و مدیریت جریان سیل کمک شایاشوند، مکانیزمی کمی

 

 (Water Inflated Property Barrier WIPP)  دیواره جلوگیری از ورود آب

طرییق آب   استر فوق مقاوم است که هدف اولیه ساخت آن مقابله با آب ازای از جنس پلیدیواره

داخلی است که با وصل شیدن بیه هیر    بلند با یک ساختار پشتیبان   بود. این سیستم یک تیوب

 ایسیتد. وم در برابر جریان سیل میشده و همچون سدی مقامنبع آبی در نزدیکی خود پر از آب 

 شود.و در کمترین زمان انجام می راحتیبه ،هاآوری این دیوارهاستفاده، تعمیر و جمع
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 های زیرزمینیشفت

هیای پیشیگیرانه را بیرای    از فنیاوری  های متمادی، لزوم اسیتفاده ها در قرنژاپنی

انید.  تضمین امنیت جانی شهروندانش در مواجهه بیا بالییای طبیعیی درک کیرده    

ای را با عنوان کانال زیرزمینی تخلیه خارجی حوزه ها در همین راستا پروژهژاپنی

 The    Metropolitan Area Outer Undergroundشییهر )کییالن

Discharge Channel)   اند که هدف اصلی آن منحیرف کیردن   انداختهبه راه

های های سنگین از ناحیه شهری به سمت شفتمسیر آب اضافی حاصل از بارش

هیای  زیرزمینی است. این آب در ادامه به رودهایی کیه فاصیله زییادی بیا کیانون     

کیار  شفت عمودی بیه  5کم شود. در این سیستم دستجمعیتی دارند، منتقل می

کیلیومتری بیا    3/6توانند یک شاتل فضایی را در خود جای دهند. هر شفت به ییک کانیال   بلند و عمیق هستند که میچنان رفته که آن

شود. هدف از تعبیه این مخزن آن اسیت تیا از سیرعت جرییان     متر متصل است که به یک مخزن بزرگ تنظیم فشار منتهی می 1۰قطر 

های بزرگیی در  متر زیر زمین قرار دارد و پمپ 22کم متری، دست 177ین سیستم ا فشار مطلوب آب را حفظ کند.وقفه آب بکاهد و بی

 مترمربع آب تخلیه کنند. 2۰۰ش از اند که سطح و فشار آب را کنترل کرده و قادرند تا در هر ثانیه بیشدهآن تعبیه 

 

 (Water Gate) استفاده از دروازه آب 

وارده برای برقراری تعادل در خیود اسیتفاده   دروازه آب دستگاهی است که از انرژی آب 

برتیر بیوده امیا    های شنی هزینهکند. هر چند استفاده از این دستگاه نسبت به کیسهمی

توانید بیرای   شده است. هر کس میی های ناشی از سیل اثبات کارایی آن در مهار آسیب

ا نصیب کنید.   حفاظت از خانه خود در برابر سیالب تنها ظرف چند ساعت این دستگاه ر

دروازه  تیر، در دسیترس هسیتند.   مناطق بزرگ تر نیز برای حفاظت ازهای بزرگدستگاه

 ود دارد.تر است و امکان استفاده مجدد از آن وجهای شنی سبکآب از کیسه

 
 

 (FloodBlock) قطعات ضد سیل

FloodBlock ها به هم توان با وصل کردن آنچین مانند هستند که میقطعاتی هم

هیای مسیکونی و تجیاری در    و قرار دادن الگوی حاصل در محل مناسب، از ساختمان

داشته کاررفته در کف این قطعات، آب را در خود نگه برابر سیل محافظت کرد. فوم به

و وزن پایین ایین سیسیتم، افیراد    سادگی کنند. با توجه بهو از نشت آن جلوگیری می

 هیییییای وییییییژه ندارنییییید.بیییییرای اسیییییتفاده از آن نییییییازی بیییییه آمیییییوزش

 های شنی تبدیل کرده است.ها را به راهکار مؤثرتری نسبت به کیسهآن FloodBlockصرفه بودن و کیفیت باالی بهمقرون

 

 بازگشت به فهرست
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