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 ادامه سرمقاله:
ات الن جلسجهاد اشاورزی در نشست تخرری بررسی عملکرد ستاد اییای دریاچه ارومیه اه در س ارتوز سر رستعباس اشاورز 

 ۲۷های کی از طرحیدرصدی آب در بخش اشاورزی،  ۴۰ ژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه برگزار شد با اشاره به اینکه صرفه جویی 

ر ددرصد  31ا ورزی تا همکاری جوامب محلی در آب مررفی بخش اشاگانه ستاد اییای دریاچه ارومیه برای نجات دریاچه بود، گیت: ب

 .یوزه آبریز دریاچه ارومیه صرفه جویی شده است

 حرول مهم درمای برای ااهش تولید این رفیت باالی محرول سیب در استا  گیت: ستاد اییای دریاچه، برنامهظاشاورز با اشاره به 

 .های نوین آبیاری استیاده انندبرای ااهش مررآ آب، باغدارا  از فناوریاستا  ندارد بلکه  یشنهاد داده است 

 .شدرا رونس بخ تواند اشاورزی آذربایجا  غربیورود بخش خروصی در بخش بازاریابی، صنایب تبدیلی و بسته بندی می به گیته ایشا 

شود اشاره ارد و اشت می در آذربایجا  غربی نیز بسیاراشاورز در ادامه به آب بر بود  دو محرول خیار و گوجه فرنگی اشاره ارد اه 

 .ای اشت شونددرصد این دو محرول باید به صورت گلخانه ۷۰گیت: برای امک به اییای دریاچه ارومیه، 

ه در اه انند مهم بودغربی اه بیشتر مردم این استا  در زمینه اشاورزی امرار معاش میاظهار ارد: مررآ آب در استا  آذربایجا  وی

ند یونجه با درصد آب یو ه آبریز دریاچه ارومیه را محروالتی مان 8۰اانو  هم سازی و ارزیابی شود.یو ه دریاچه ارومیه فرهنگ

 درصد و نیز محروالتی مانند گندم، چغندرقند و انگور به خود اختراص داده است. 1۶درصد، سیب با  31.5

یت زار را مدیررفت محروالت تولیدی اشاورزی باید مشکل صنایب و تجارت را یل و باااهش هدراین مقام مسئول با بیا  اینکه برای 

د و گزین، درآمغل جایشانیم، ترریح ارد: با توجه به اینکه سرانه زمین در یو ه آبریز دریاچه ارومیه ام بوده؛ بنابراین مو وع 

 معیشت بسیار سخت و دشوار است.

ه را یک ریاچه ارومیریزی و تلییس ستاد اییای دریاچه ارومیه نیز در این نشست، تثبیت تراز دفتر برنامه، مدیر دداتر مسعود تجریشی

یز ریله سوم نمبر و  موفقیت در بهبود و عیت دریاچه عنوا  و ا افه ارد: مریله دوم اییای دریاچه ارومیه جایگزینی محروالت آب

 .  استتالش برای رساند  دریاچه به تراز ااولوژیک آ

: اظهار ارد ر گرفتداتر مسعود تجریشی با اشاره به اینکه از سه سال گذشته راهکارهای ااهش مررآ آب اشاورزی مورد بررسی قرا

 ۷۲۴فته و درصد مررآ آب اشاورزی در یو ه آبریز دریاچه ارومیه بدو  به وجود آمد  مشکل اجتماعی ااهش یا ۲9تاانو  

 یت است. ز اهمیاچه ارومیه هزینه شده اه با توجه به شرایط اقترادی انونی دولت، بسیار یامیلیارد توما  برای اییای در

ت دریاچه بعد از ی مدیریرشکا  ارومیه در راستادر  98ر سال  ژوهی دریاچه ارومیه دوی در ادامه سحنا  خود بیا  ارد: مراز آینده

 شود.اندازی میراه ادهاییاء ام

مدیریت  ها و قراردادها از جمله  روژه فا و و جایکا با هدآ امک به معیشت اشاورزا  وسال گذشته  روژه 3تجریشی افزود: در طی 

ین نگین ایای بیشتر اهد ایآب در یو ه آبریز دریاچه ارومیه انجام شده اه نتایج اثربخشی را به همراه داشته اه امیدواریم هر روز ش

 ای در اشور باشیم.فیروزه

، 93ه و سال ایلومتر مربب بوده اه نسبت به سال گذشت 8۰۰اانو  وسعت دریاچه ارومیه دو هزار و مسئول بیا  ارد: هماین مقام 

 ای عمل انند.ها در زمینه اییا دریاچه ارومیه برورت شبکهو عیت بهبود نسبی را داشته و باید تمام ارگا 

 

 

 بازگشت به فهرست
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 خواستند آب خزر را به دریاچه ارومیه منتقل کنندمی
در نشست تخرری نقد و بررسی عملکرد  اشاورزی جهادوزارت  سر رست ،عباس اشاورز

و  9۰های ، اظهار ارد: در ساله در دانشگاه ارومیه برگزار شدستاد اییای دریاچه ارومیه ا

خزر به دریاچه ارومیه منتقل میلیارد متر مکعب آب از دریای  1۰قرد داشتند اه  91

 .انند، به همین دلیل نشستی با انجمن علوم آبیاری آمریکا برگزار شد

های بسیاری دارد، ای تجربهوی با اشاره به اینکه آمریکا در زمینه انتقال آب بین یو ه

ها با انجمن علوم آبیاری آمریکا به ابعاد مو وع انتقال آب ترریح ارد: در یکی از نشست

ایم اه این اار بزرگترین اشتباه ما بوده است.  س سال است اه فهمیده ۲۰ای  رداخته شد اه رییس این انجمن گیت اه ین یو هب

های فراوا  با انتقال آب خزر به دریاچه ارومیه مخالیت اردیم البته نه به این دلیل اه دنبال اییا دریاچه ارومیه ها و بررسیاز نشست

 .خاطر اینکه متوجه ابعاد مو وع شدیم نبودیم، بلکه به

رب هم شای به جز مررآ شرب باید ممنوع شود، البته درباره مررآ جهاد اشاورزی، انتقال آب بین یو هوزارت  سر رستبه گیته 

 .یل نیستانتقال آب اولین راه

چه یو ه دریا راعت درزاه طی دو یا سه سال اشاورز در ادامه این نشست گیت:  یشنهاد اول من برای اییای دریاچه ارومیه این بود 

های ری سرزمین و ارزشمیلیو  دالر نیست اما نجات جمعیت،  ایدا 9۰۰، 8۰۰ارومیه را متوقف انیم. تولید اشاورزی ارومیه بیش از 

 .دسیاسی به لحاظ اینکه ارومیه شهری مرزی است، قابل مقایسه با این هزینه نیست اما  یشنهاد من  ذیرفته نش

رد: ود، ترریح ااندازی بر طبیعت اگر از ید تحمل آ  خارج شود بسیار  ر هزینه خواهد بجهاد اشاورزی با بیا  اینکه دست سر رست

 .درصدی مررآ آب در بخش اشاورزی است ۴۰یکی از راهکارهای بسیار مهم برای اییای دریاچه ارومیه ااهش 

س از شت یونجه  ایو ه دریاچه ارومیه بررسی شده است، ترریح ارد:  هایتمام دشت شده در وی با بیا  اینکه محروالت اشت

چه ارومیه صرآ درصد آب یو ه دریا 8۰گندم سطح باالیی را در یو ه دریاچه ارومیه به خود اختراص داده است. در یال یا ر 

 .این مو وع را انترل انیم شود اه باید بتوانیماشت یونجه، سیب، گندم و چغندرقند می

مچنین ام است. ه بسیار ورز ادامه داد: و عیت بارندگی در یو ه دریاچه ارومیه به نسبت مناسب است ولی سرانه زمین برای افراداشا

 .م استیار مهمو وعاتی همچو  شغل جایگزین، درآمد و معیشت به ویژه در آذربایجا  غربی اه صنعت رشد چندانی نداشته، بس

ین ارد، گیت: ارومیه وجود داتلیی برای ااهش مررآ آب در بخش اشاورزی به ویژه در یو ه دریاچه های مخوی با بیا  اینکه برنامه

 .وری اقدامات، تکنولوژی، جایگزینی محرول و... استها با ییظ سطح موجود زیر اشت و متکی به بهرهبرنامه

ال نهایی یرزی در برای ااهش مررآ آب در بخش اشاوبه گیته اشاورز، دریال یا ر در وزارت جهاد اشاورزی دو برنامه  نج ساله 

 1۰۲ها قرار است اه تواند عالوه بر تقویت اشتغال، امنیت غذایی را نیر تامین اند. همچنین طی این برنامهها میشد  است. این برنامه

 .شودآ آب میجویی زیادی در مررهکتار از ارا ی تحت آبیاری میکرو قرار بگیرند اه صرفه

 ادامه خبر ک خبرلین
 مدیریت یکپارچه آب مو وع 

 خبرگزاری دانشجویا  ایرا  )ایسنا( منبب 

 ۲3/۰۷/1398 تاریخ خبر 

 بازگشت به فهرست
 

https://www.isna.ir/news/98072317409/%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%A2%D8%A8-%D8%AE%D8%B2%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%86%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%82%D9%84-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
https://www.isna.ir/news/98072317409/%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%A2%D8%A8-%D8%AE%D8%B2%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%86%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%82%D9%84-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
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 ها بر اثر سیالبدرصدی پتانسیل گرد و غبار تاالب 30کاهش 
زیست هیات ویژه گزارش سیالب با تااید بر ر یس اارگروه محیط

دهد ها هستند، گیت: آمارها نشا  میگیر سیالبها  ربهاینکه تاالب

ها را اه درصد  تانسیل گرد و غبار تاالب 3۰سیالب اخیر در اشور، 

 .خشک شده بودند ااهش داد

 ا مکنو  در نشست ارا ه گزارش سیالب اخیر در اشور افزود: با ر

 ااوسیستم این از باید توجه به توا  تاالب در ذخیره ارد  آب،

 انترل را سیالب توا می هاآ  داشتن با زیرا انیم ییاظت طبیعی

 .شود ذخیره زیرزمینی هایسیره در آب اینکه هم و ارد

ین سیل یجم ها خشک و به منبب گرد و خاك تبدیل شده بودند اما با آمد  ایجم زیادی از تاالبوی اظهار داشت: تا  یش از این 

 هزار هکتار از یجم 1۲8های ارا ه شده تا  یش از وقوع سیل یدود یک میلیو  و ها آبگیری شد، بر اساس گزارشزیادی از تاالب

ها بود، درصد  تانسیل گرد و خاك اه از تاالب 3۰اهش یافت. در واقب کتار اههزار  5۶۶های اشور خشک بود اه بعد از آ  به تاالب

 .ااهش یافت

تر مکعب آب را میلیو  م 13۰های آالگل، آلماگل و آجی گل در شمال اشور به گیته وی، به عنوا  مثال در سیالب اخیر اشور تاالب

نین تا  یش از این ی دانشگاه امیرابیر ادامه داد: همچعضو هیات علم .در خود ذخیره اردند و مانب جاری شد  این یجم آب شدند

هکتار  8۰۰زار و هزار هکتار رسید، همچنین دشت مغا  ه 1۶3هزار هکتار بود اه بعد از سیل به  3۲۶یجم خشکی دریاچه ارومیه 

تواند به یست میزمحیط ر یس جمهوری این بود اه آیاوی اظهار داشت: یکی از سواالت  .هکتار ااهش یافت ۶۰۰خشکی داشت اه به 

 .دهدنشا  می زیست را در روند ااهش سیل و خسارات آ محیطمثبت است، زیرا شواهد تاثیر ااهش سیل امک اند اه جواب ما 

ه اش آ  دارند ها نقش بسزایی در بروز سیل یا ااهمکنو  درباره یریم ااولوژیک نیز گیت: یریم ااولوژیک یا هما  بستر رودخانه

 .تر برویمایم اه باید عالوه بر آزاد ارد  یریم، یتی از مرز تعیین شده نیز عقبمتاسیانه بیشتر این یریم را تررآ ارده

بودیم اه این میزا   متر مکعب آب بر ثانیه 3۰۰هزار و  3وی به سیل خوزستا  اشاره ارد و افزود: در سیالب خوزستا  شاهد ورود 

نین خسارتی به بار چمتر مکعب بر ثانیه رخ داد اما  ۴۰۰هزار و  ۶سیلی با ورودی  13۴۷اه در سال خسارت به بار آورد در یالی 

 .ا  خسارت نتیجه دخل و تررآ انسا  در طبیعت استدهد اه این میزنیاورد. بنابراین نشا  می

رات باید هش خساث این چنینی و اار یس اارگروه محیط زیست هیات ویژه گزارش سیالب تااید ارد: برای جلوگیری از وقوع یواد

 .ساله ای برای دولت را به همراه داشته باشد و با جدیت به آ  عمل شود 1۰گزارش نهایی سیالب خط مشی 

و  ۶تا  ۴های زمانی ع سیل در اشور بودیم اه در جریا  ورود دو سامانه بارشی در دورهشاهد وقو 98 - 9۷در نیمه نخست سال آبی 

 .ای در نقاط مختلف اشور به بار آمدسیل گسترده 1398ین فرورد 1۲تا  11

 ادامه خبر لینک خبر
 مدیریت سیالب مو وع 

 خبرگزاری جمهوری اسالمی )ایرنا( منبب 

 ۲3/۰۷/1398 تاریخ خبر 

 بازگشت به فهرست
 

https://www.irna.ir/news/83518373/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%B3%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%BE%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%84-%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D8%BA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%A8
https://www.irna.ir/news/83518373/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%B3%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%BE%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%84-%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D8%BA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%A8
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 های استان تهران نسبت به سال گذشتهدرصدی بارندگی 52افزایش 
عنوا  ارد: سال آبی گذشته را در یالی  ای تهرا مدیرعامل شرات آب منطقه ،سیدیسن ر وی

شهریور سال جاری به  31تا  9۷متر بارندگی از ابتدای مهر میلی 38۷شت سر گذاشتیم اه راورد  

 39درصد و نسبت به متوسط بلند مدت  5۲سال آبی قبل یدود ثبت رسید اه این رقم نسبت به 

ر شد  مخاز  های مناسب در سال آبی قبل را سبب  ر وی بارش .درصد افزایش داشته است

دود دو ها باعث شد اه یتا  تهرا  دانست و گیت: این بارشاننده آب اسسدهای  نجگانه تامین

که سال گذشته آ  این رقم از  سدها شود دریالیمکعب آب وارد مخ میلیو  متر ۶1۴میلیارد و 

درصدی ورودی آب به سدهای  نجگانه استا   1۲3میلیو  مترمکعب بوده اه این روند یکایت از افزایش  1۷3یدود یک میلیارد و 

امیرابیر، الر، میلیو  مترمکعب آب در سدهای  9۲۰ای تهرا  با بیا  اینکه در یال یا ر مدیرعامل شرات آب منطقه .تهرا  دارد

میلیو  متر مکعب بوده است اه بر  ۶3۰لتیا ، طالقا  و ماملو ذخیره شده است، گیت: این رقم در مدت مشابه سال گذشته در یدود 

 .میلیو  مترمکعب افزایش یافته است ۲9۰این اساس میزا  ذخیره سدها نسبت به مدت مشابه سال گذشته آ  

ه مرنوعی های ایتمالی و تغذیآب سدهای لتیا ، ماملو و امیرابیر به منظور مدیریت سیالبوی با اشاره به رهاسازی بخشی از 

های سطحی به بخش شرب، اشاورزی و صنعت تخریص یافته های استا ، ادامه داد: در سال جاری منابب بیشتری از محل آبدشت

د، اشاورزی درص 1۰ی از این محل برای بخش شرب است. براین اساس با توجه به و عیت مناسب مخاز  سدها، میزا  آب تخریر

میلیو   1۰۰د ادامه داد: این مو وع باعث شد اه برای بخش شرب یدو وی .درصد افزایش داشته است 8۰درصد و صنایب نیز  ۷9

 .شود های سطحی تامینهای استا  تهرا  برداشت و این میزا  از محل آبمترمکعب آب امتر از آبخوا 

زمین های مقابله با فرونشست ای تهرا  در بخش دیگری از سخنا  خود تغذیه مرنوعی را یکی از روشت آب منطقهمدیرعامل شرا

ها روزانه یدود شتدها انترل شود. در بعضی از برشمرد و افزود: بر این اساس این برنامه بایستی تدوام داشته باشد تا فرونشست دشت

ترین دشت استا  تهرا  معرفی ارد و های ورامین و شهریار را به عنوا  بحرانیدشتر وی  .متر فرونشست داریمیک تا نیم میلی

تا  متر فرونشست دارد. همچنین برداشت سه میلیارد مترمکعبی از منابب آب زیرزمینی در اسمیلی 31۰گیت: دشت شهریار ساالنه 

 .باشند  با فرونشست میتهرا  در یال مواجهه شد ۲۰و  19، 18، 1۷تهرا  موجب شده است تا مناطس 

متر است بنابراین در شهر تهرا  و یاشیه آ  هنوز به نقطه میلی 1۰۰وی تااید ارد: ید مجاز فرونشست برای اال  شهرها امتر از 

 .یمان متعادل را فرونشست  های زیرزمینیهایی مانند تغذیه مرنوعی و ااهش برداشت از آبایم و امیدواریم با برنامهقرمز نرسیده

اموش را فر ویه اشاورزیرمدر   یش رفته است اما توسعه بی ر وی در بخش دیگری از سخنا  خود گیت: اشور به سمت آبیاری

 دولت هدآ. شودمی  هارا تسهیالت قالب در هم درصد 15 و بخشد می اشاورزا   درصد هزینه آبیاری مدر  را دولت به 85ایم. نکرده

  تامین و مررآ به وی ادامه داد: تا زمانی اه تعادل میا .تاس نییتاده اتیار هنوز اه است اشاورزی و آب ییظ در بخشی تعادل

 در نکاشت قالب رد محکمی قوانین. بود خواهد نتیجه بی آبیاری هایسیستم ارد  نوین جهت در  وجود نیاید صرآ ارد  هزینه

 .انترل نمایند را زیرزمینی آب منابب از برداشت مسئوال بایستی  و شود انجام باید ها استا  از بسیاری

 ادامه خبر لینک خبر
 مدیریت منابب آب مو وع 

 رسانی وزارت نیرواطالع ایگاه  منبب 

 ۰9/۰۷/1398 تاریخ خبر 

 بازگشت به فهرست

http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=82478
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=82478
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یترین اخبار کوتاه داخلمهم  
 (1398مهر  3)  متر بارندگی در استان تهرانمیلی 386ثبت 

متر میلی 8/38۶، استا  تهرا  با راورد 9۷-98ای تهرا  گیت: در سال آبی مدیر دفتر مطالعات  ایه منابب آب شرات آب منطقه

محمدر ا ". تدرصد، افزایش داشته اس ۷/38 درصد و نسبت به متوسط بلندمدت 5/5۲ گی، نسبت به مدت مشابه سال گذشتهبارند

های  ا یزه و بهاره در تاثیر بارش بیشتر تحت 9۷-98های سال آبی د: افزایش قابل توجه بارندگیبا بیا  این مطلب اظهار ار "خانیکی

متر بارندگی ثبت شده است اه نسبت به مدت مشابه میلی 5/13۰ اساس در فرل  اییز سال آبی گذشتهاین سال آبی بوده و بر این 

های بهاره در استا ، گیت: از این میزا  متر بارشمیلی 13۷وی با اشاره به ثبت  .دهدمی نشا  درصد افزایش 3۴8سال گذشته، 

 ۷3های فرل بهار استا  تهرا  نسبت به متوسط بلندمدت، یدود ماه اتیار افتاد و باعث شد اه بارندگیمتر در فروردینمیلی ۲/11۲

 .درصد افزایش یابد

 (1398 مهر 7) های این حوزه استمدیریت یکپارچه آب تنها راه مقابله با چالش

هایی نگری به مقوله آب و یکپارچه ندید  مدیریت آ  با چالشدلیل بخشیمدیرعامل شرات مدیریت منابب آب ایرا  گیت: متاسیانه به

 . س شویمد، نخواهیم توانست بر مشکالت آ  فامسئله واید نگاه نشو اه به مدیریت آب به عنوا  یکمواجه هستیم و تا زمانی

ها ااستی های اشتغال و تولید در یوزه منابب آب شهرستا  سرخس با اشاره به برخیدر همایش  ایش فرصت "هامحمد یاج رسولی"

این عدد سال قبل از آ   متر بوده است،میلی 31۰، 9۷-98ی قوم در سال آبدر یوزه آب عنوا  ارد:  راانش بارندگی در یوزه قره

 یزا  آورد به مخاز  سدهای خراسا  ر وی ا افه ارد: مجموعوی با اشاره به م .درصدی داشته است 118متر بوده اه رشد میلی 1۴3

 ارد مترمیلی ۲/1میلیو  متر مکعب از یجم  ۷۰۰میلیو  متر مکعب است اه آبگیری  5۰۰یجم مخاز  سدهای استا  یک میلیارد و 

ها با بیا  اینکه در بحث اشتغال باید ببینیم چقدر رسولییاج .مکعبی سد دوستی در سال گذشته موجب زنده شد  مجدد این سد شد

گذاری در های سرمایهگذاری در بخش آب موفس باشیم، ترریح ارد: استیاده از فرصتایم با فراهم آورد  زمینه سرمایهتوانسته

 .ر باشدویژه در نوار مرزی اشوگشای یل مشکل بیکاری بهتواند راهها میتاسیسات آبی استا 

 (1398 مهر 7) برگزار شدالمللی صنعت آب و فاضالب پانزدهمین نمایشگاه بین

شترات داخلتی و ختارجی در     ۲۶۰المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فا الب ایرا  با یضتور بتیش از    انزدهمین دوره نمایشگاه بین

ب ین دوره از نمایشگاه، آخرین دستاوردهای صتنعت آب و تاسیستات فا تال   در ا. شدالمللی تهرا  برگزار های بینمحل دا می نمایشگاه

هتای ابتزار دقیتس،    ان، لوله، اتراالت و شیرآالت، اتوماسیو  و سیستتم ، ترییه، فیلتراسیو  و آب شیرینشامل لوله و اتراالت  لیمری

گیری و تجهیزات آزمایشگاهی آب و فا الب، تجهیزات صنعتی، لوله و اتراالت فلتزی در معترد دیتد صتنعتگرا  و     های اندازهسیستم

 .بازدیدانندگا  قرار گرفت

 (1398 مهر 8) متخصصان آب هلند راهی ایران خواهند شد

نظتور  های اخیر در ایرا  مقرر شده است تا هیئتی از متخررا  بخش آب هلند به مسییر هلند در ایرا  گیت: با توجه به وقوع سیالب

 رنر در یاشیه بازدید از  تانزدهمین وژاك . اشور در بخش مدیریت آب و سیالب راهی ایرا  شوندهای توسعه همکاری دو بررسی زمینه

واجته  المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فا الب ایرا  با اشاره به اینکه اشور هلند بر ختالآ ایترا  بتا مشتکل  رآبتی م     نمایشگاه بین

 های دو طرآ در زمینه مدیریت آب درشرایط خشکسالی و سعه همکاریتواند مبنای خوبی برای تواست، عنوا  ارد: این مسئله می

 

http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=82310
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=82371
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=82371
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=82371
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=82374
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=82427
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ا ییتر اقلتیم استت تت    سییر هلند در ایرا  افزود: یکی از مسا ل مورد عالقه ما برای همکتاری بتا ایترا  در زمینته مبحتث تغ      . رآبی باشد

نعت هلنتد  صت درصتد آب   9۰تااید بر اینکته   وی با .ارتباطات دو اشور در این بخش موجب تبادل دانش و افزایش آگاهی طرفین شود

  بترای  گیرد، ادامه داد: اشور ما تجارب بسیاری خوبی در این بخش دارد اه با توجه بته عتزم جتدی ایترا    دوباره مورد استیاده قرار می

 .ن زمینه و تبادل دانش و تجربیات با ایرا  هستیممند همکاری در ایفعالیت در این یوزه عالقه

 (1398مهر  9) رکورد مصرف آب در تهران امسال شکسته شد

  در تابستا مای هوااز افزایش مررآ آب در تهرا  گالیه ارد و گیت: افزایش د، مدیر عامل آبیای استا  تهرا  محمدر ا بختیاری

زار ه ۷۰۰لیو  و ها باعث شد امسال میزا  مررآ روزانه آب در تابستا  به سه میبارشامسال و نگرش غلط مردم درباره افزایش میزا  

درصد مررآ آب  ۲۰وی با اشاره به اینکه  .درصدی مررآ آب تهرا  را در  ی داشته است 5/۴ مترمکعب برسد اه این امر افزایش

شود استا  آ میمیلیارد متر مکعب آب در اشور مرر ۷/۶ گیرد، ادامه داد: در یالی اه درشرب اشور در استا  تهرا  صورت می

رصد  یشرفت داشته است، د ۷5وی با بیا  اینکه طرح فا الب شهر تهرا   .اندمیلیارد مترمکعب آب مررآ می 5/1تهرا  به تنهایی 

خانه فا الب در ده شش ترییهاریم تا چند ماه آینماندگی داریم اه امیدوهای فا الب یک عقبخانهافزود: ما در زمینه ساخت ترییه

 .برداری و در نهایت نیز طرح فا الب تهرا  طی  نج سال آینده به اتمام برسدسطح استا  تهرا  به بهره

 (9813 مهر 9) شودمیلیارد مترمکعب از ذخایر استراتژیک آبی کشور برداشت می 6ساالنه 

منابب آب  دشت ممنوعه و بحرا "بب آب زیرزمینی با یضور در نشست برداری از منامحمدعلی مرطیوی مدیرال دفتر ییاظت و بهره

ب برشمرد و افزود: در میلیارد مکع ۶طی سخنانی میزا  برداشت سالیانه از منابب آب زیرزمینی اشور را یدود  "زیرزمینی در ایرا 

سیده است. به میلیارد مترمکعب ر 13۰مخاز  آب زیرزمینی به ذخایر استراتژیک آبی اشور به بیش از یال یا ر میزا  اسری 

 85با اشاره به اینکه بیش از  وی .ها فراتر رفته استشور از آستانه تحمل آبخوا اهای زیرزمینی تعبیری میزا  اسری مخاز  آب

یلیارد مترمکعبی مخاز  آب زیرزمینی م 13۰، ادامه داد: از میا  اسری خشک قرار گرفته استدرصد ایرا  در منطقه خشک و نیمه

د بر اینکه از مرطیوی با تاای .سال گذشته برداشت شده است ۲5درصد آ  در  9۰سال گذشته و  15درصد آ  طی  ۶۰اشور، یدود 

بب آب درصد  تانسیل منا 9۰دشت دارای و عیت ممنوعه هستند، عنوا  ارد بیش از  ۴۰8دشت اشور هم اانو   ۶۰9میا  

دشت دارای  135شت ممنوعه اشور یدود د ۴۰8در میا  . وی ادامه داد های ممنوعه قرار گرفته استزیرزمینی اشور در دشت

 .شرایط یادتری بوده و با افت ذخایر، تغییر اییی و فرونشست زمین مواجه هستند

 (1398مهر  11) کندکنندگان را ملزم به استفاده صحیح از این کاالی حیاتی نمیقیمت اندک آب مصرف

انندگا  آتا مررشور بسیار اندك باشد طبیعر یس امیسیو  اشاورزی، آب و منابب طبیعی مجلس گیت: تا زمانی اه قیمت آب در ا

اشاره به اینکه امروز  با ایمدعلی ایخا .های مررآ آب و استیاده بهینه از این مایب ییاتی نخواهند اردنیز خود را ملزم به اصالح شیوه

انند، گیت: این افراد با ترمیمات خود باعث ریزی میبرخی خارج از مسئولیتشا ، درخروص تخریص آب برای بخش توسعه برنامه

امه خا ادای .ر بگیردای شکل بگیرد، بدو  اینکه تامین آب مورد نیاز این یوزه مورد توجه قرابخشی از اشور شهر و اارخانه شوند درمی

یو  تن از آ  صرآ میل 5/1هزار تن آ  صادارت و  5۰۰شود اه میلیو  تن سیب درختی تولید می 5/3داد: در بخش اشاورزی ساالنه 

روند هر  رد: اینتااید اوی  .جود داردساالنه یدود یک میلیو  تن ا افه تولید تنها در این محرول و شود. بنابراینمررآ داخلی می

ن رو انند، از ایلقی میتانندگا  بخش آب به دلیل اینکه این مایب ییاتی را به عنوا  ااالیی ارزا  قیمت ساله ادامه دارد و مررآ

 .دانندصحیح آ  نمی ریزی مناسب برای مررآخود را ملزم به برنامه

 

 

http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=82471
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=82488
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=82540
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 (1398مهر  22) میلیارد مترمکعب افزایش یافت 2حجم آب دریاچه ارومیه بیش از 

ه در مقایسه با مدت رومیسانتیمتری تراز دریاچه ا 1۰1مدیر دفتر استانی ستاد اییای دریاچه ارومیه در آذربایجا  غربی از افزایش 

د ی دریاچه ارومیه با رشطرنشا  ارد: تراز فعلخا ارومیه دریاچه و عیت آخرین به اشاره با فرهاد سرخوش .مشابه سال گذشته خبر داد

ومیه در آذربایجا  مدیر دفتر استانی ستاد اییای دریاچه ار .متر است ۲۶/1۲۷1سانتیمتری نسبت به مدت مشابه سال گذشته،  1۰1

میلیارد و  3یال یا ر در ارومیه دریاچه: گیت است، شده  ایلومتر مربب گزارش ۲8۰۰غربی با بیا  اینکه وسعت فعلی دریاچه ارومیه 

 .دهدا نشا  مییلیو  مترمکعب افزایش رم 31۰میلیارد و  ۲میلیو  مترمکعب آب دارد اه نسبت به مدت مشابه سال گذشته  3۲۰

 (1398مهر  28) میلیون متر مکعب آب به پتروشیمی هگمتانه در همدان 5/4تخصیص 

وشیمی هگمتانه ای همدا  گیت: مجوز تامین ساالنه سه میلیو  متر مکعب آب برای  ترمدیرعامل شرات آب منطقه، "منرور ستوده"

مدیرعامل شترات آب  . شودمیلیو  متر مکعب دیگر نیز از طریس ترییه  ساب فا الب شهری همدا  تامین می 5/1صادر شده است و 

عی شتده  ای همدا  ا افه ارد: با امضای وزیر نیرو، تامین سه میلیو  متر مکعب آب از منابب آبی استا  برای این  تروشیمی قطمنطقه

ا  خانه  ساب فا تالب شتهری همتد   با  ماه امسال از طریس ایجاد خط انتقال، از ترییهمیلیو  متر مکعب باقی مانده نیز آ 5/1است و 

 .شودتامین می

 (1398مهر  30) المللی گاوخونیمیلیون متر مکعب آب به تاالب بین 4ورود بیش از 

یب آب اشت المللی گاوخونی تا زما  توزرود به سمت تاالب بینآب زاینده از تداوم جریا ای اصیها  مدیرعامل شرات آب منطقه

مسعود ". المللی گاوخونی شده استهزار متر مکعب آب وارد تاالب بین ۲۰۰چهار میلیو  و  مهرماه، 3۰ اییزه خبر داد و گیت: تا 

 المللیبین طور متوسط در ورودی تاالبیها  افزود: روزانه بهدر جلسه اارگروه صیانت از منابب آب استا  اص "میرمحمد صادقی

آب  د یداقل یجمشود و فعالً رهاسازی آب به سمت این تاالب با توجه به وجوگاوخونی نزدیک به سه متر مکعب بر ثانیه آب وارد می

 ۴3۷رود به ایندهزبا بیا  اینکه ذخیره سد وی  .ی  اییزه ادامه خواهد داشترود تا توزیب آب اشاورزشرب مطمئن در مخز  سد زاینده

ست و از امترمکعب بر ثانیه  ۲۴مترمکعب و خروجی آ  یدود 13اانو  ورودی به سد یدود میلیو  مترمکعب رسیده است، گیت: هم

ه به طول با توجیستم آ  در نظر گرفته شده و زیست، رودخانه و ااوسطور اختراصی برای محیطثانیه به متر مکعب بر 1۰این مقدار 

 .رسدالمللی گاوخونی میهای اطراآ بستر رودخانه، تنها بخشی از آ  به تاالب بینهای غیرمجاز و مشروب شد  زمینمسیر، برداشت

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 بازگشت به فهرست

 

 

 

https://www.isna.ir/news/98072216374/%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D8%A2%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%86%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-2-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%85%DA%A9%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=82994
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=83075
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 شودمیزان آب در دسترس در امریکای شمالی و اوراسیا کمتر می درحالیکهشود، تر میجهان مرطوب
ه بت انند اته منجتر   گیاها  آب بیشتری نسبت به روزهای فعلی مررآ می ،جدید، با تغییر اقلیم در آینده ایبراساس مطالعه

دهتد علیترغم   تر خبتر متی  خشک اییندهآشود. این تحقیس از ااهش آب در دسترس برای مردم امریکای شمالی و اوراسیا می

 یابد.هایی مثل ایاالت متحده و ارو ا افزایش میشده برای مکا بینیهای  یشاینکه بارش

را بته چتالش    تر خواهند ستاخت شناسی مبنی بر اینکه گیاها  در آینده جها  را مرطوبدر علم اقلیماین مطالعه باور موجود 

مررآ آب ختود را   اها ، گیاربن در جوااسیدغلظت دی با افزایشدند اه ارفکر میمدت مدیدی برای . دانشمندا  اشدمی

گذارند. این امر به این ختاطر استت اته هرچته      ها و رودها برای ما باقی میو آب شیرین بیشتری در خاك ااهش خواهند داد

اینکته   جتود و بتا فتوستنتز اننتد   گیاهتا  قتادر هستتند همتا  مقتدار را      انتد،  بیشتری در جو ما تجمب متی ااسیداربن دی

شتده ستبب   هتای بستته  روزنته  بنتدد. بهتای گیاهتا  را   ی روی برگها(ها )استوماتبخشی از روزنهقادر است ااسیداربن دی

اته ایتن داستتا  اته      ددهنت نشا  متی های جدید یافتهاما . شوندو افزایش آب در زمین می هدررفت امتر آب گیاها  به جو

 دسترستی بته آب شتیرین در آنجتا    همیشه اه باال عرد جغرافیایی  باایی انند به مناطس استوتر میگیاها  زمین را مرطوب

ی ا عترد جغرافیتای  بت برای بسیاری از مناطس  مطالعهشود. این میمحدود ، بسیار باال و تقا اهای رقابتی آب بسیار  ایین است

تتر  تر نخواهد ارد بلکته خشتک  زمین را مرطوبنه تنها لیم، به تغییر اق گیاها شده بینی یشهای یابد اه واانشمیانه، درمی

 ها انسا  دارد.بسیاری برای میلیو  جانبیاند، امری اه عوارد می
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هتای  یافتد، اه تعرر نام دارد. گیاها  مانند ن ت درصد جریا  آب از زمین به جو در جها  از طریس گیاها  اتیار می ۶۰تقریبا 

اننده این هستتند اته چته    تعیین گیاها بسیاری از ». اثرگذارنداز زمین به جو  چگونگی یرات جریا  آبجو هستند اه بر 

انتد.  ا بیتا  متی  نویسنده اصلی جاستین مانکین، استتادیار جغرافیتا در دانشتگاه المبیت    « بر روی زمین باقی بماند، مقدار آب

دازه آ  ن تی را تغییتر   ، چگونته انت    زمتین شتد ااسیداربن و گترم ایبی دی رسیم این است اه اثرات ترسوالی اه اینجا می»

 «دهند؟می

تواند تحتت تتاثیر   ا  دسترسی به آب شیرین چگونه میاند اه میزهای آب و هوایی بررسی میاین مطالعه با استیاده از مدل

 قرار گیرد. -شودتقسیم می ها و خاكبین گیاها ، رودخانه ها -شده در نحوه بارشبینیتغییرات  یش

گذارد چگونه میتزا   انش سه اثر الیدی تغییرات اقلیم اه بر گیاها  تاثیر میاند اه برهمهای مطالعه جدید روشن مییافته

یابد، گیاهتا  نیتاز   ااسیداربن در جو افزیش میای را ااهش خواهد داد. ابتدا همانطور اه دیرسی به آب شیرین منطقهدست

شود، فرتول  انند. ثانیا، زمانی اه اره زمین گرم میتر میبه آب امتری برای فتوسنتز دارند، و به دنبال آ  زمین را مرطوب

اننتد. در  تری برای رشد و مررآ آب دارند، و بنابراین زمین را خشک میها  زما  بیششوند: گیاتر میتر و گرمرشد طوالنی

شتود. بترای   انند زیرا فتوسنتز تشتدید متی  شود، ایتماال گیاها  بیشتر رشد میااسید اربن زیاد مینهایت، وقتی غلظت دی

نتی  گیرد، بدین معها  یشی میهای برگزنهبرخی مناطس، دو اثر آخر، فرول رشد طوالنی و فتوسنتز تشدیدشده، از بستن رو

تتر مرترآ خواهنتد اترد اته بنتابراین زمتین را خشتک         بیشتری مقدار آب بیشتری برای یک مدت زما  طوالنی گیاها اه 

هتا و رودهتا بتاقی خواهنتد     اند. در نتیجه، برای بسیاری از مناطس با عرد جغرافیایی میانه، گیاها  آب امتری در ختاك می

 مقدار بهینه آب مررآ انند.   گیاها های ا افی ببارد و تی اگر بارا گذاشت، ی

داروی جهتانی بترای میتزا  آب در    توانیم از گیاها  انتظار داشته باشیم نتوش دهد اه نمی ژوهش ما نشا  می: مانکین افزود.

ه در ات در دستترس   دسترس در آینده باشند. بنابراین، توانایی تخمین دقیس اینکه اجا و به چه دلیل باید تغییرات میزا  آب

  .امری ییاتی است، توانیم آماده باشیمنکه ما میاطمینا  از ایرای یرول ببینی انیم، افتد را  یشآینده اتیار می
 
 

 

 

 

 
   ادامه خبر                لینک خبر

   تغییر اقلیم مو وع 

   https://www.sciencedaily.com منبب 

   ۰۴/1۰/۲۰19 خبر تاریخ 

 بازگشت به فهرست
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 آب در زنجیره تولید برنداشته استپای های اساسی برای کاهش ردذایی گامن هوکسترا: صنعت غآری
گویتد  ن هواسترا، استاد مدیریت آب در دانشگاه تو نته متی آری

جویی و استیاده مجدد صرفه در یالهای غذایی شراتهرچند 

بزرگتترین دستتاوردها   امتا   از آب در اارخانجات ختود هستتند  

درصتد اتل    99تواند آنجا یاصل شتود. از اینهتا گذشتته،    نمی

مررآ آب در زنجیره تامین است، بسیار دورتر از محل تولیتد.  

دقیقا هما  جاست اه همچنا  توجه زیادی از صتنعت غتذایی   

 طلبد.را می

زمینتی از مرتر و لوبیتا    ایرا ، آوواادو از شیلی، ستیب  سته از 

ن هواسترا، استتاد متدیریت آب در   ، آری«ممنوع»یا؟ سبز از ان

اما چرا نه؟ آیا در همه این اشورها رژیم غلط یتاام استت؟ یتا آیتا ایتن      « این محروالت را نخرید.»گوید. دانشگاه تو نته می

شتوند؟  اننده متی آیا آنها سبب مررآ سوخت بسیار برای انتقال به اشور مررآ آیند ومحروالت غذایی از راه بسیار دور می

این محروالت دارای مقدار زیاد رد ای آب در مورد مدنظر هواسترا،  اسخ قاعدتا به آب، رشته تحریلی او، مربوط است. همه 

 هستند.در نوایی ام آب 

 پای آبرد

انتیم را انتدازه   یخدماتی اه متا از آنهتا استتیاده اترده و آنهتا را آلتوده مت       مقدار آب ناشی از ااالها، محروالت و  رد ای آب

تواند یک زنجیره تولید منیرد، مثل اشت  نبه برای ساخت  ارچه ، یا ال مررآ مستقیم و گیرد. رد ای آب همچنین میمی

قتدار آب  م  وجتود دارد اته   همچنین با استتیاده از رد تای آب ایتن امکتا     غیرمستقیم آب توسط یک تولید چندملیتی باشد.

د شده توسط ال یک اشور را بررسی ارد. بنابراین هنگام خرید یک محرول، مهم است اه به مقدار آبی اه برای تولیمررآ

 و  رورش آ  محرول مررآ و آلوده شده است توجه نمود.

 انتد؟ هواستترا  آمتده  تعیف منتابب آبتی    مناطقی با امبود آب و مدیریت اما چطور بدانیم اه آیا ترایبات یک ماده غذایی از 

بندی نوشته نشده است. اما عمال باید باشد. در ایتن صتورت، آگتاهی الزم بتین     دانید. این مو وع روی بستهگوید شما نمیمی

 شد.انندگا  ایجاد میمررآ

 ارتقای صنعت غذایی

شود، جتایی اته   ها طی میایل در خود اارخانهآیا صنعت غذایی به اندازه اافی از لزوم ااهش رد ای آب خود آگاه است؟ مر

هتای اساستی   گتام  وبا وجود آگاهی در ایتن زمینته   زنجیره است افتد. اما بخش اعظم مررآ آب درغذا اتیار می فرآیند تولید

 شود.برای ااهش مررآ آب برداشته نمی

 آغاز زنجیره غذایی

 ا داند اه بزرگترین مشکل در اولین فاز زنجیره غذایی، با اشاورزا ، است. صنعت غذایی از طریس همکاری بهواسترا می
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هتا در   تواند ااری برای ااهش رد ای آب انجام دهد. این آسا  نخواهد بود. آب بسیار زیادی در بسیاری از مکااشاورزا  می

د اتاری در ایتن   آیا به عنوا  یک شترات غتذایی تمایتل داریت     اه اندسوال را مطرح میهواسترا این شود. جها  مررآ می

 ؟گذاری انید یا خیرجویی آب سرمایهخواهید بر صرفهراستا بکنید و آیا می

ژی و کنولتو ی این امر دانتش، ت های امتر داریم. الزمهاشبا ورودی آب امتر، مواد مغذی امتر و آفت باال عملکردما نیاز به »

هتای  گذاری در انواع مختلف اشاورزی است، چیزی اه اشاورز استطاعت  رداخت برای همه آنها را نتدارد. امتا هزینته   سرمایه

و  همته  انندگا  باید مبلغ بیشتتر بپردازنتد. اانت   بیشتر برای اشاورز نیز نهایتا به این معنی است اه تولیدانندگا  و مررآ

 «ید شود.چیز باید تا جای ممکن ارزا  تول

خریتد  خریتد ) اننتدگا  شتکل دهیتد و بدانیتد از اجتا و چته چیتزی متی        مدت با تتامین توصیه هواسترا:  یوندهای طوالنی

آب  دبازتاب امبتو  در یک زما  معین،زیرا »(. مناطقی اه با امبود آب مواجه نیستندمحروالتی با میزا   ایین رد ای آب از 

 «شود.و ااهش برداشت محرول دیده میدر ااهش دسترسی به محروالت اشاورزی 

 تولید مواد غذایی

تقا ا برای مواد غذایی آنقدر زیاد است اته اشتاورزا    »

هنوز محروالت بسیاری در مناطس خشک، اته اغلتب از   

هتا یارانته تعلتس گرفتته استت،      طرآ دولت به این زمین

هتا و  . بدو  قوانین بهتتر از جانتب دولتت   اننداشت می

ی آب، هیچ ترمزی بتر ستر راه مرترآ    گذاربدو  قیمت

گوید دولت بایتد  استاد مدیریت آب می «آب نخواهد بود.

اننتدگا  و  هایی برای میزا  استتیاده مرترآ  محدودیت

در »تنظیم انتد.   هایو ه رودخانهمیزا  آلودگی آب در 

آب و  یتعداد مجوز برای مقتدار معینت   xاین صورت شما 

از یتد  انید. استخراج بیشاستیاده از اودها دریافت می

اته هتیچ محتدودیتی بترای     افتتد  اتیار میبه این دلیل 

 «برداشت آب وجود ندارد.

از  ختود را  به عالوه ارو ا مقدار بسیار زیادی مواد غتذایی 

انتد ایتن امتر    اند. هواسترا تاایتد متی  شود وارد میآنجا آب به طور  ایدار مررآ نمی و در نوایی اه با تنش آبی مواجهند

 «ما باید مقدار بسیار زیادی غذا در خود ارو ای شمالی تولید انیم.»اند. دهد خطر بزرگی تامین غذا را تهدید مینشا  می

توانتد  در مرترآ آب متی   قابتل تتوجهی   جوییصرفه ،انندگا  گوشت امتری بخورنددر صورتی اه مررآ گیته هواسترابه 

 اند اه رد ای آب در محروالت ییوانی بسیار بزرگتر از محروالت گیاهی است. به عنتوا  یاصل شود. هواسترا محاسبه می

یتر ل 15۰۰گرم گوشت گاو  1۰۰شود، برای تولید مثال، براساس تحقیس هواسترا اه توسط مراز تغذیه هلند نیز استیاده می

 لیتر آب مورد نیاز است. 35و  ۲۰تر و برای گوجه فرنگی و خیار به ترتیب لی 15۰آب، برای  نیر 
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 آنسوی انقالب سبز

محرتوالت   شد  تنتوع ود داشته است، اما این افزایش با امدر تولید مواد غذایی وج چشمگیری افزایشسال گذشته  5۰طی 

تواند تامین متواد غتذایی را   تولیدات اشاورزی می ایجاد تنوع دردهد اه شده همراه شده است.  ژوهش جدید نشا  میاشت

آوری اقلیم را بدو  ااهش تولید االری و بتدو  نیتاز بته    ای را ااهش دهد، و تاب، تقا ا و انتشار گازهای گلخانهنداتر مغذی

 زمین بیشتر تقویت نماید.

هتای  ال تکنولوژی  ژوهشی است اه بین ستال های انتقای از نوآوریشامل مجموعه (یا سومین انقالب اشاورزی) انقالب سبز

ه بت معرفی شدند. این انقالب به طتور محستوس تولیتد محرتوالت اشتاورزی در ستطح جهتا ، و         19۶۰و اواخر دهه  195۰

ی اه بتر  رتقا داد؛ در یالارا اشاورزی آالت خروص در جها  در یال توسعه، را افزایش داد و استیاده از انواع اودها، و ماشین

اترد. از آ   تس، تنتوع    محیطتی تاایتد متی   ای و زیستت سازی تولید االری غذایی، اغلب به قیمت مالیظتات تغذیته  یهبیشن

دهنتد اته اارشتا  را از غتالت     شده به طور چشمگیری ام شده است، و بسیای از تولیدانندگا  ترجیح میمحروالت اشت

تغذیه شده، اته  گانه سوءیل بار سهاین امر در عود منجر به تحممثل برنج تغییر دهند.  با عملکرد باالتر به محروالت مغذی

نج نیتر   تغذیه است، یک نیر از هشت نیر بزرگسال چاقی میرط دارد، و یک نیر از در آ  یک نیر از نه نیر در جها  دچار سوء

 هاست.  تحت تاثیر نوعی از امبود ریزمغذی

 

 

 

 

 

 

   ادامه خبر                لینک خبر

   رد ای آب مو وع 

   https://www.vmt.nl منبب 

   1۷/1۰/۲۰19 خبر تاریخ 

 بازگشت به فهرست

 

 

 

  

 

https://www.vmt.nl/duurzaamheid-mvo/artikel/2019/10/visie-van-arjen-hoekstra-voedingsindustrie-zet-geen-substantiele-stappen-om-watervoetafdruk-in-keten-te-verminderen-10138490?vakmedianet-approve-cookies=1&_ga=2.246261444.1520123378.1577601110-1146710097.1575186235
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 کننده سازمان ملل در مورد تغییرات اقلیمیگزارش نگران

 اخیترا ای است. این گتزارش  آخرین گزارش منتشر شده از سوی سازما  ملل متحد، یاای از از افزایش غلظت گازهای گلخانه

 .زایش یافته استطرز مهلکی افهای بهو نویسندگا  آ  عنوا  داشتند اه غلظت گازهای گلخانه همنتشر شد

زارش گت عنوا  شده اه و عیت بسیار وخیم است. در ادامه ایتن   (UNEP) متحد ملل زیستمحیط در ارزیابی ساالنه برنامه

ر همتین  ای بکاهند. دآمده اه اشورهای دنیا با وجود هشدارهای مکرر دانشمندا  نتوانستند از افزایش انتشار گازهای گلخانه

تی بر میتزا   یگذشته  شوند، در سالیدنیا محسوب م ترین اشورهای آالیندهه اه بزرگیال، دو اشور چین و ایاالت متحد

اانو  به اقداماتی بسیار فوری و جتدی  اند. نویسندگا  گزارش اخیر عنوا  داشتند اه همای خود افزودهانتشار گازهای گلخانه

 .نیاز است

 

هتای دنیتا هستتند، بایتد     اشور ثروتمند جها  اه مسئول تولید بیش از سه چهتارم آالینتده   ۲۰در گزارش اخیر تأاید شده، 

های فستیلی در  تیش گیرنتد. در همتین یتال، ثروتمنتدترین       تری را در راستای یذآ سوختتر و فوریاقدامات بسیار جدی

 .نامه  اریس استروج از توافسخاانو  رسما در یال اشور دنیا یعنی ایاالت متحده هم

 و استت  داشتته  رشد درصد 5/1ساالنه ای گازهای گلخانه ی گذشته، میزا  انتشارگزارش جدید عنوا  ارده اه طی یک دهه

ی قتر  یا تر   ، طوفا  و قحطتی در میانته  رات اقلیمی گرفته نشود شاهد خشکسالیتغیی تأثیرات عواقب جلوی اه صورتی در

هتای  ای بتین ستال  خواهیم بود. همچنین تأاید شده اه برای ماند  در و عیت ایمن الزم است اه انتشتار گازهتای گلخانته   

 در گزارش  جدیدا  (WMO) هواشناسی جهانی سازما  یال، همین در. یابد ااهش درصد ۶/۷االنه س ۲۰3۰تا  ۲۰۲۰

اربن، متا  و ااسید نیتتروژ  نستبت بته اواستط قتر       ااسیدای عمده یعنی دیاز گلخانهگ 3اه انتشار  اعالم ارد ایجداگانه

 .دا ارده استشدت افزایش  یزمین به هجدهم در جو اره
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وهوایی  اریس عمتل اننتد   نامه آبی اشورها به تعهدات فعلی خود مطابس با توافسدهد، یتی اگر همهگزارش اخیر نشا  می

اند(، میانگین افتزایش دمتای   هداتی  شت اردهتع چنین به استرالیا و برزیل متحده، ایاالت )اه بسیاری از اشورهای جها  از 

هتای علمتی، ایتن میتزا  از افتزایش      ستازی ع دورا  صنعتی خواهد رسید. براساس مدلسانتیگراد از زما  شرو 3/۲جهانی به 

های طبیعی و باال آمتد  ستطح دریاهتا را    هوایی مانند ذوب یخچالوشدت ایتمال وقوع رویدادهای آبمیانگین جهانی دما به

نامه  اریس، اشورهای امضااننده توافتس  افسر در سراسر جها  را تهدید خواهد ارد. در تودهد و جا  میلیاردها نیافزایش می

 .درجه سانتیگراد نگه دارند ۲اردند تا گرمایش زمین را در مقایسه با دورا  ماقبل صنعتی زیر 

 ستنگ،  غتال ز جملته  از فسیلی هایسوخت اامل یذآ از است، جها  اشورهای روی یش زیادی راهکارهای یا ر، یال در

تته و تب قتوانین    ورشتیدی و بتادی و الب  خ ماننتد  تجدید تذیر  هتای انرژی به آورد  روی تا جها  فسیلی سوخت تریناثیف

 جهتا   رهایاشتو  از بسیاری یقیقت، در اما زدایی.وقف ارد  جنگلهای دیزلی و بنزینی و متسختگیرانه برای تولید اتومبیل

 میتزا   شتد  منتشتر  اخیترا  اته  دیگری وتحلیلتجزیه. اندگرفته  یش در را اشتباه جهت وهواییآب تغییرات با مقابله روند در

دهتد، شتماری   تخمین زده بود. این گزارش نشا  می ۲۰3۰لید و فروش زغال سنگ، گاز و نیت اشورهای جها  را تا سال تو

ر، های فسیلی برای فروش به اشتورهای دیگت  از اشورهای جها  از جمله اانادا و نروژ، قرد دارند  من افزایش تولید سوخت

ای در اشتورهای ختود را اتاهش دهنتد. مایکتل الزاروس، نویستنده اصتلی گتزارش و متدیر م سسته           انتشار گازهای گلخانه

د اته  زیست استکهلم در این رابطه گیت اه این راهکار در مقیاس جهانی اصال تأثیری نخواهد داشت. او در ادامته افتزو  محیط

 وهتوایی غایتب بتوده   المللی تغییترات آب فسیلی اامال در مذاارات بینهای یال بحث چگونگی جلوگیری از تولید سوختتابه

 .است

شته اته  و عنوا  دا خبر داده های اسپرتتازگی در گزارشی از ازدیاد تولید و فروش اتومبیلبه (IEA) المللی انرژیآژانس بین

توانتد تمتام نیتتی اته     انند، میرآ میهای معمولی مربلند اه بنزین بیشتری نسبت به اتومبیلهای شاسیافزایش اتومبیل

 .مررآ برسانداند را بههای برقی انار گذاشتهاتومبیل

ای بته  زهتای گلخانته  سال است اته گتزارش انتشتار گا    1۰: ای گیتآنتونیو گوترش، دبیرال سازما  ملل متحد نیز در بیانیه

وقتت  ای خود هستتند. هتیچ  افزایش گازهای گلخانهیا در یال سال است اه اشورهای دن 1۰دهد و درست همگا  هشدار می

ی و قتدامات فتور  مانند یاال فرصت بهتری برای گوش داد  به علم نبوده است. عدم توجه به این هشدارها و در  یش نگرفتن ا

هتای مهلتک و   ای بدین معنا خواهد بود اه بایتد همچنتا  شتاهد متوج    جدی برای معکوس ارد  روند انتشار گازهای گلخانه

 .های شدید و آلودگی هوا باشیمآمیز گرما، طوفا فاجعه
 

 ادامه خبر لینک خبر
 گرمایش جهانی مو وع 

 /https://www.nytimes.com منبب 
 ۲۶/۰9۰/۲۰19 تاریخ خبر 

 بازگشت به فهرست

 

 

https://www.nytimes.com/2019/11/26/climate/greenhouse-gas-emissions-carbon.html
https://www.nytimes.com/
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 خارجیترین اخبار کوتاه مهم
A new world map rates food sustainability for countries across the globe 

Human diets exacerbate climate change while failing to properly nourish more than 800 million 

people, making intensified study of food systems a global priority. Global sustainability initiatives 

now call for the transformation of diets for human health and the health of the planet. But 

researchers at the International Center for Tropical Agriculture (CIAT) argue that social and 

economic variables also need to be included to understand exactly how sustainable food systems 

are. 

 

The researchers scoured almost two decades of scientific literature related to food systems. They 

settled on 20 indicators that are available to 97 countries from low-, middle- and high-income 

regions, and built a global map to rate the sustainability of food systems around the globe. The 

indicator can be used to track changes in sustainability over time and has the potential to guide 

policy and action as climate change, rising populations, and increased demand for food place 

unprecedented pressure on global food systems. 

Food systems, which refer to the whole web of food production and consumption, from pre-

production to food waste, are still a relatively new area of research. There is still little uniformity in 

terms of indicators used by researchers, governments and international development organizations.  

The study's authors sorted the 20 indicators into four dimensions: environment, economic, social, 

and food and nutrition. The indicators cover a broad range of factors including greenhouse gas 

emissions from agriculture, size of the female labor force, fair trade, food price volatility, and food 

loss and waste. 

 

 

https://www.sciencedaily.com/releases/2019/11/191125100347.htm
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 کندنقشه جهانی جدید پایداری مواد غذایی در کشورها را در سرتاسر کره زمین ارزیابی می

و  شوندمی نیز یاقلیم اتتغییردید باعث تشبلکه  ،انند یهتغذ ینیر را به درست یلیو م 8۰۰از  یشاند بنتوانسته های غذاییرژیمتنها نه 

 هتای  ایتداری جهتانی   نتوآوری  برنامته  های غذایی به یک اولویت جهانی تبدیل شود. در یتال یا تر  شود مطالعه سیستمسبب میاین 

( CIATالمللی اشاورزی استوایی )بین. اما محققا  در مراز استها و سالمت زمین های غذایی برای سالمت انسا رژیمخواستار تغییر 

 های غذایی چقدر  ایدارند.انند اه متغیرهای اجتماعی و اقترادی نیز الزم است مدنظر قرار گیرند تا دقیقا دریابیم سیستمبحث می

شور از ا 9۷شاخص اه در  ۲۰های غذایی را با دقت بررسی اردند. آنها بر روی محققا  تقریبا دو دهه از سوابس علمی مرتبط با سیستم

هتای  دند و یک نقشه جهانی به منظور ارزیتابی  ایتداری سیستتم   تکیه ار بود،درآمد، با درآمد متوسط و  ردرآمد در دسترس مناطس ام

و  قترار گیترد   استتیاده  مورد زما  در طولتغییرات  ایداری  ردیابیتواند به منظور شاخص میاین زمین ساختند. غذایی در سراسر اره 

ذا، غت  منتابب  برای اافزایش تقا اقلیم، افزایش جمعیت، و  اتتغییر تحت عنوا  و اقدامات را این  ستانسیل را دارد اه سیاست همچنین

 .هدایت انداند، ایی جهانی وارد میهای غذای بر سیستمسابقهاه فشار بی

تولید تا  سماند غذا، اشتاره دارد همچنتا  فضتای نستبتا جدیتد بترای       های غذایی، اه به ال شبکه تولید و مررآ غذا، از  یشسیستم

المللتی  بتین هتای توستعه   ها و سازما هایی اه توسط محققا ، دولتتحقیس و  ژوهش هستند. هنوز یکنواختی امی در تعاریف شاخص

 شود وجود دارد.استیاده می

ها محتدوده  محیطی، اقترادی، اجتماعی، و غذایی. شاخصاردند: زیست بندیدستهشاخص را در چهار بُعد  ۲۰نویسندگا  این تحقیس 

بتین ستازنده و   فتس  از اشتاورزی، میتزا  نیتروی اتار ز ، تجتارت منرتیانه )توا      ناشی ای وسیعی از عوامل شامل انتشار گازهای گلخانه

 دهند.فروشنده بر سر قیمت ااال برای مشتری(، نوسا  قیمت غذا، و هدررفت و  سماند غذا را  وشش می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بازگشت به فهرست

 

 

 



             
            مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب   

19 
   

 

1398مهر  |چهل و شش  شماره |محیط زیست  بولتن آب و  

 

 چگونه از میزان آلودگی هوای محل زندگی خود مطلع شویم؟ :شیمطلب آموز
 همتراه یتا برنامته   شهر، هشدارهای مربوط به ایییتت نتامطلوب هتوا را روی تلیتن     ایتماال در برخی از نقاطشهر باشید، اگر ساان اال 

انیتد، بایتد چته    قتی این هشدار را دریافتت متی  دانید منظور واقعی چنین اخطارهایی چیست و واید. آیا میهوای آ  مشاهده اردهوآب

 ااری انجام دهید؟

یتال،  تواند در زندگی شهری مهم باشد. بااینبرای سالمتی مضر است و درمقابل، هوای تمیز چقدر می دگیآلو دانیدشک یتما میبدو 

اته  انید، ممکن است ایساس ناتوانی به شتما دستت دهتد؛ چترا    ای با میزا  آلودگی هوای زیاد زندگی میگاهی اوقات وقتی در منطقه

شتاخص   نتام دارید. خوشتبختانه منبعتی بته    ی هوا تمیز و سالم نگهبد با دستگاه ترییهتا  را تا اسادگی فضای داخلی خانهتوانید بهنمی

منظور تسهیل فراینتد نظتارت بتر ایییتت هتوا      متحده آ  را به زیست ایاالتوجود دارد اه آژانس ییاظت از محیط )AQI1( هوا ایییت

 .تواند بر سالمتی بگذاردی میتوا  دریافت این منبب چه تأثیر مثبترو، میایجاد ارده است؛ ازاین

 اند؟چگونه اار می (AQI) شاخص ایییت هوا

اشتید  در  گوید نیسبرآ ، میدهد و عالوهشهری گزارش می یزا   اای یا آلودگی هوای منطقهی مدرباره (AQI) شاخص ایییت هوا

استتا    31های شتاخص ایییتت هتوا در تمتام     بینیبیرو  از خانه و در چنین هوایی ممکن است چه تأثیراتی بر سالمتی بگذارد.  یش

هتای اینترنتتی   ر اشور ازطریس  ایگتاه روز از ایییت هوا را در سراسهای بهای و دادههای منطقهتوانید نقشهاشور دردسترس است و می

مشاهده انید. این شاخص در مقیاس صیر ( یییت هوای استا  تهرا اشرات انترل  عنوا  مثالهای  ایش و انترل ایییت )بهسامانه

وا را بترای  توا  شاخص جهانی ایییت هت ج از ایرا  نیز میشود. برای خاربندی میآلودگی سنگین( رده 5۰۰)صیر هوای  اك و  5۰۰تا 

اصتلی   هنج آالیند  AQI. شاخص طور آنی بررسی اردبه سایت آلودگی هوای جها وب بندی آلودگی هوا در سراسر جها  ازطریسرتبه

گتوگرد و  ااسیداربن، دیاند: از  سطح زمین، آلودگی ذرات، مونوااسید اك تنظیم شده گیرد اه براساس قانو  هوایهوا را در نظر می

 .نیتروژ سیداادی

 
                                                   
1 Air Quality Index 
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 ؟چه مفهومی دارد AQI هر ردیف

 هوا خطری برای سالمتی ندارد یا میزا  خطر آ  بسیار ناچیز است؛ معنی است اه ایییتبدا  AQI (5۰تا  ۰ی )رده )سبز(:خوب 

انتد  لودگی یستاس آاه به  دهد؛ اما برخی از افرادبخش را نشا  میهوایی با ایییت ر ایت،  AQI(1۰۰تا  51ی )رده )زرد(: متوسط 

جانبی ناشی از آلتودگی هتوا را تجربته     های موجود در هوا ممکن است برخی عواردیا به مشکالت تنیسی دچارند، بسته به نوع آالینده

 انند؛

معنی است اه ایییت هوای انتونی ستالمت اوداتا  و    بدین AQI (15۰تا  1۰1ی )رده )نارنجی(:های حساس ناسالم برای گروه

 خطر نیستند؛ معردالی، افراد سالم در طوراند؛ اما بهریوی را تهدید می و های قلبیبیماری افراد مسن و افراد مبتال به

ی افتراد یا تر   همه سالمت تواند برشود و در این و عیت، آلودگی هوا میامن تلقی می نا AQI (۲۰۰تا  151ی )رده )قرمز(:ناسالم 

 نامطلوب بگذارد؛در آ  محیط تأثیرات 

شتود و  محسوب متی  این سطح از آلودگی هوا خطر جدی برای سالمتی تمام افرادAQI  (3۰۰تا  ۲۰1ی )رده )بنفش(:بسیار ناسالم 

 .هوای خود دریافت انیدوافزار آبهمراه یا نرمممکن است در این شرایط،  یام هشدار سالمتی را در تلین

اری یتا  و عیتی، هشدار شترایط ا تطر   چنین دارد در بسیار خطرناك است و ایتمال AQI بیشتر یا 3۰۰ )قرمز آلبالویی(:خطرناک 

 .دلیل و عیت یاد هوای آلوده صادر شودبهمنطقه تخلیه 

 د؟بودن کیفیت هوای محل زندگی چه باید کردرصورت نامطلوب

تتتا  بته ستتطح ناستتالم و  گتر ایییتتت هتتوای محتل زنتتدگی  ا

ای محافظت از خودتا  چند راهکار خطرناك رسیده باشد، بر

هتتای خواهیتتد داشتتت. در چنتتین شتترایطی، بایتتد بتته گتتروه

ای شتود؛   ذیر، یعنی اوداا  و افراد مسن توجه ویتژه آسیب

اه ممکن استت ازنظتر تنیستی یتا ریته یتا قلتب دچتار         چرا

الی اوداتا  و   طوردلیل، بههمینمشکالت جدی باشند؛ به

 ذیرتر شی از آلودگی هوا آسیبسالمندا  دربرابر خطرهای نا

 .خواهند بود

انتد اگتر   توصیه متی  (AQI) سایت شاخص ایییت هواوب

( گزارش شد، تمتامی افتراد   15۰تا  1۰1ایییت هوا ناسالم )

بته آلتتودگی، یعنتی افتتراد مبتتال بتته آستم و دیگتتر      یستاس 

زما  اار یتا   های باز و بیرو  از ساختما  است، باید مدتمحیطی افرادی اه اارشا  در های ریوی، اوداا ، افراد مسن و همهبیماری

یال، همچنا  به یساسیتتا  بته  این( باشد، با1۰۰تا  51) متوسط یرده در هوا ایییت اگر یضورشا  در محیط بیرو  را محدود انند.

های بیرونتی و فضتاهای   زما  یضور در محیط توانید با ااهش مدتآلودگی هوا و درجات مختلف آ  نگرا  هستید. در این و عیت، می

 .باز، سالمت خود را ییظ انید

شا  درمعرد خطتر استت،   به افرادی اه سالمتی AQIرسد، ی( م۲۰۰تا  151ی ناسالم یا قرمز )در مواقعی اه ایییت هوا به محدوده

شا  در اه سالمتی خودداری انند و یتی اسانی بازمدت در فضاهای های طوالنیاند از انجام اار یا فعالیتصورت جدی توصیه میبه

 .زما  یضور در خارج از خانه را ااهش دهند خطر نیست، باید مدت
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هتای هواشناستی و ستایر    هتا و برنامته  اگر ایییت هوا در ید بسیار ناسالم یا خطرناك باشد، این ایتمتال وجتود خواهتد داشتت رستانه     

گترفتن درمعترد   رفتن و قرارصورت، همه باید تایدممکن از بیرو اینت ا طراری صادر انند. درهای و عیهای مرتبط اعالنیهدستگاه

 هوای آلوده خودداری انند. 

صورت مستقیم درمعترد هتوای آلتوده و  رخطتر قترار      در مواقعی اه به اگر نگرا  ایییت هوای اطراآ خود هستید، استیاده از ماسک

ایتد اطتراآ   بباشد. ماسک  N95 انید، یتمافظت از خود استیاده میمطمئن شوید ماسکی اه برای محاتواند میید باشد. گیرید، میمی

منظتور  هتای  زشتکی و دستتمال سترهایی )بانتدانا( اته بته       های جرایی و ماسکطور اامل  وشش دهد. ماسکبینی و دها  شما را به

اند؛ بنابراین، در های مضر هوا طرایی نشدهانید، برای فیلترارد  آالینده وشجلوگیری از ورود هوای آلوده بینی و دها  خود را با آ  می

 .محافظت از سالمتی شما تأثیری نخواهند گذاشت
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