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 ادامه سرمقاله: 
 هاجهانی اقیانوساهمیت روز  

ها  ها  پالستیک ر کاهش سطح آبر یاخالص کننده استی زبالهها ی را ها تحت تاثیر عم کرد ایسا میزا  افزایش آلودگ  اییایو 

ها ایدامات اییایو  شود و زما  آ  فرا رسیده است که برا  حفظ ها م به اییایو  ها  گستردهموهود در آب و سایر موارد باعث آسیب 

ها برا  یسم ها  یوآورایه برا  یجات اییایو شوید و در مورد روشم هد  ایجاا دهی ی در روز ههای  اییایو ر افراد گرد ه  همع

 .کنندوگو م ها  آینده گفتکنوی  و یسم

 ها در حیاتنقش اقیانوس

گیر  کرویاویرو  بر زیدگ  بشر تاثیر در حال حاضرر همه 

شته اما بشر ییز با ایدامات خود بر زیدگ  کره زمین تاثیر گ ا

ها حیات را در معرض منف  داشته و با آسیب به اییایو 

ها در تامین هوا  تنفس ر اییایو  .تهدید یرار داده است

کنی ر تاثیر خوری  و سوخت  که مصرف م غ ای  که م 

گرفتندی  بسزای  دارید اما همواره توسط بشر مورد تهدید یرار

ها و ها باید ی اه  دی ر به اییایو در روز ههای  اییایو  

 .دریاها داشت و بیش از گ شته از آیها محافظت کرد

 پاکسازی هوا

شودر ها  زمین یاد م عنوا  ریه ها  بارای  اغ ب بهاز هن م 

شدهر خوب است ها در این مورد فراموشاما یقش اییایو 

ها بیش از ییم  از اکسیژ  ییایو بدایید موهودات ریز در ا

کنندی این اکسید کربن موهود در هوا را ه ب م چهارا د ها و موهودات زیده ساکن آیها ییز تقریبا یکاییایو   .کنندهها  را تولید م 

 که هن ام  اما کندم  محافظت زمین کره شد  گرا از و کندم  کمک زمین هو در کربن اکسیدد  روید به کاهش مقدار

هزار سال پیش شدید و این  800تر از حدایم ها اسید شویدی امروزه اییایو ر م تاسید  کنندرم  ه ب را کربن اکسیدد  هااییایو 

 ایتشار میزا  ما که است ضرور یاست داشته زیاد  تاثیر هامرها  و هاصدف پالیکتو ر ازهم ه  ها  دریای میزا  اسید بر گویه 

 .هی د ایجاا خاص  ایدامات تغییر برا  باید و دهی  کاهش را اکسیدکربند 

 تامین سوخت موردنیاز بشر

مزارر باد  دریای ر موج و یدرت هزر و مد پتایسیم عظیم  برا  تامین ایرو  تجدیدپ یر ههای  دارید که موهب کاهش مصرف 

چهارا از کم یفت و گاز از این ها  فسی   هستند و بیش از یکاین سوخت   ها منبع مهم  ازالبته اییایو   .شویدها  فسی   م سوخت 

ها گالن یفت هرساله به دالیم میت ف  ازهم ه یشت طبیع ر حفار  و یشت از کشت  و خطوط لوله اما می یو  .شودمنبع تامین م 

بهبود  برا  .شویدها و دریاها هار  م آلوده دی ر ییز به اییایو ها و مواد کنندی روغن حاصم از سوخت در هادهها را آلوده م اییایو 

 .اکوسیست  به دلیم رخداد چنین رویداد  چندین دهه زما  الزا دارد

 وهواتنظیم آب

 ازحدوهوا ما یقش اساس  داریدی آیها دما  هوا را از گرما  بیشدهند و در تنظی  آبدرصد سطح زمین را پوشش م   70ها حدود  اییایو 
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ها با ه ب گرما اییایو  .شویدصورت ابر در یقاط دورتر موهب باریدگ  م کنند و آب آیها تبییر و به ازایدازه حفظ م و سرما  بیش 

ها سال گ شته رو  زمین اتفاق افتاده در اییایو   50های  که ط   درصد گرمایش  90در برابر گرا شد  کره زمین فعال هستندی بیش از

شود و باعث افزایش سطح دریا و تهدید هوامع ساح   در سراسر هها  ها م ه استی اما گرما  اضاف  باعث گسترش آب اییایو  دادرخ 

ها  شویدی در سالها گرسنه و سفید م گیرد و مرها شوید زیدگ  دریای  در معرض خطر یرار م ویت  دریاها خی   داغ م   شودیییز م 

 .در سراسر هها  شاهد رویداد سفیدکننده ایبوه بودید ها  دریای اخیرر صیره 

 وحشپناهگاه حیات

اید و محققا  تیمین ها هنوز کشف یشدهدرصد اییایو 80هزار گویه دریای  شناسای  کردیدر اما بیش از 250تاکنو  دایشمندا  حدود 

زیندی هرساله ها آسیب م پالستیک  به اکوسیست   ها آلودگ  .یمویه هنوز کشف یشده است 9گویه موهود ساکن  10زیند از هر م 

کنندی ذرات پالستیک  ریز به بد  موهودات شوید و موهودات دریای  را کشته و زخم  م ها رها م ها تن پالستیک در اییایو می یو  

 .شوددریای  یفوذ کرده و در غ ا  مصرف  بشر ییز مشاهده م 

شوید و در حال حاضر بیش از ها و رشد آیا  م شوید و موهب تغ یه ه بک به دریاها سرازیر م ها  زراع  کودها  شیمیای  از زمین

ایدی این مناطق اکسیژ  زیاد  مصرف کرده و اکسیژ  مصرف  موهودات دریای  را تحت تاثیر در اییایو  ایجاد کرده  "منطقه مرده"  400

 .دهندیرار م 

 تغذیه

ها  شودی با افزایش همعیت ایسای  و توسعه فناور ین مصرف  از غ اها  دریای  حاصم م درصد پروتئ15در سطح هها ر حدود 

ماهی یر  تجار  ییز باعث  .شودخورده م  1970ماهی یر  در مقیا  صنعت ر در حال حاضرر غ اها  دریای  دو برابر بیشتر از سال 

 ها ماه  برد  بین از موهب ازحدبیش ماهی یر ی شوید صید کامم طوربه دریای  ها ماه  ذخایر درصد90شده است که بیش از 

ها شده استی همچنین صدها می یو  ایسا  را که به دلیم غ ا   تولیدمثم را کاهش داده و باعث کاهش ذخایر ماه میزا و شده تربزرگ

 .کنداید را تهدید م و درآمد خود به ماهی یر  وابسته

 زمان باقی است

در ماه آوریمر گروه  از دایشمندا  سراسر هها   است اوضار بسیار یامساعد به یظر برسدر اما برا  ایجاد تغییر خی   دیر ییستی ممکن

سال  30تواید در ها  هها  را در معرض آسیب یرار داده است توهه شودر زیدگ  دریای  م دریافتند که اگر به موارد  که اییایو 

ها  مرهای  را توا  زیدگ  بسیار  از صیرهشده دریای  م محققا  تاکید کردید با ایجاد مناطق محافظت .سدآینده به سطح سال  بر

 ت دادییجا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بازگشت به فهرست 
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 چرایی حفظ تنوع زیستی در جهان

تأمین ییازها  ها  طبیع  است که عالوه بر نور زیست  بیش حساس  از سرمایهت

ها یظیر خوراکر پوشاکر مسکنر ییازها  فرع  همچو  سالمت ر ضرور  و اولیه ایسا 

شاد  روح و هس ر رویق ایتصاد  و پیشرفت روز افزو  و همه هایبه ما را ییز تضمین 

در چند سال اخیر در محافم محیط  هها  دو موضور به عنوا  مسانم اص   .یمایدم 

و  (Biodiversity) شوید که عبارتند از: تنور زیست  ق  م محیط زیست بیشتر ت

تغییرات آب و هوای ی به بیا  دی ر شرایط مربوط به رو به یابود  گ ارد  تنور زیست  در 

 .سازدا  حاد و بحرای  شده است که آ  را به عنوا  یک  از دو معضم اص   محیط زیست هها  امروز یابم طرح م هها  به ایدازه

ر کنفرایس سازما  م م در ریودوواییرو به یاا اهال  »زمین« تشکیم شدی این کنفرایسر زمینه ایجاد کنوایسیو  تنور 1992سال  در

ها و هار گویهبواالم    یاظر بر تنور زیست  استی در متن این کنوایسیو  تصریح شده که »زیستزیست  را ایجاد کرد که اولین سند بین

بردار  یرار گیریدی تأمین منافع ایسا  به صورت  که موهب کاهش تنور زیست  در ب ندمدت یشودر مورد بهره ها باید در ههتو  

م زا به اهرا شدی این کنوایسیو  سه  1993در ریودوواییرو به امضا رسید و از دسامبر سال  1992وونن  5کنوایسیو  تنور زیست  در 

م تقسی  سود ایجادشده از منابع ویتیک  به طور عادالیهی این 3ربرد پایدار عناصر آ  و م کا2م حفظ تنور زیست ر 1هدف عمده دارد: 

ها( دارا  ارزش وایع  یا بالقوه ایند و  م وراثت  ایتقال   کنوایسیو ر منبع ویتیک  را مثم ماده ویتیک  )هایدارر گیاهر باکتر  یا دی ر منابع

 یکندتوصیف م 

ها  بین موهودات زیده در ک یه سطوح طیف حیاتر از و  و گویه گرفته تا سطوح باالتر مجموعه تفاوتتنور زیست  عبارت است از 

ها  ها استی با توهه به افزایش همعیت و به همراه آ  افزایش آلودگ تاکسویوم  )بوا یظاا(ر که در برگیریده زیست اه و یور بوا یظاا

آمیز  به عنوا  تهدید  بزرگ برا  تمد  ها به یحو میاطره ر موضور ایقراض گویهزیست محیط  و تیریب محیط زیست و منابع طبیع

شودی این تنور حیات در تأمین ایرو ر غ ار دارو و سایر منابع با ارزش حیات ر گسترش صادرات غیریفت ر گسترش بشر  محسوب م 

 .ت فراوای  داردها  ایتصاد  به منظور توسعه پایدار اهمیبردار صنعت ههای رد  و بهره

تنور زیست  یک ویژگ  مه  زیدگ  و حیات است که بر اسا  گویاگوی  وسیع گیاها  و هایورا  تبیین شده استی تنور زیست  یک 

منبع تجدید یاشدی  است که از دست داد  آ  غیریابم هبرا  خواهد بودی اهمیت روز افزو  تنور زیست  به خاطر یقش آ  در حفظ 

تر ها  حیات  پیچیدهتر و شبکهها  غ ای  طوالی ا  بیشتر باشد زیجیره هاستی زیرا در یک اکوسیست  هر چه تنور گویه ثبات اکوسیست  

تواید به عنوا  گرددی ازاین رو بررس  تنور زیست  م گردیده و در یتیجه محیط پایدارتر و از شرایط خودتنظیم  بیشتر  برخوردار م 

تواید تاثیرات منف  بر کمیت ها به کار رودی کاهش تنور زیست  در یک اکوسیست  م اکولوویک اکوسیست  شاخص  برا  مقایسه وضعیت  

و کیفیت اکوسیست  ب  ارد و در یتیجه تبعات ایتصاد منف  به دیبال خواهد داشتی ارزیاب  مسیرها در تنور زیست ر در کاهش از دست 

ا  ها را افزایش داده و از دست رفتن یک گویه به صورت زیجیره خطر ایقراض گویه ها مه  استی یعن  کاهش تنور زیست رداد  گویه 

 .ها  غ ای  تأثیرگ ار خواهد بودها و شبکه ها در زیجیرهرو  دی ر گویه

 ادامه خبر  لینک خبر 
 تنور زیست   موضور  

 خبرگزار  دایشجویا  ایرا  )ایسنا( منبع 

 01/03/1399 تاریخ خبر 

 بازگشت به فهرست 
 

https://www.isna.ir/news/99030100374/%DA%86%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86
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 میلیون هکتار است  1۴وسعت اراضی بحرانی بیابانی در کشور 

درصد از مساحت ایرا  در   ۶1شده است که به طور ک   می یو  هکتار گزارش  14درحال  وسعت اراض  بحرای  بیابای  در کشور ما 

 .ای ی  خشک و فراخشک یرار گرفته است

بیابا  به مناطق دارا  ای ی  فراخشک و خشک که میزا  متوسط باریدگ  

می یمتر و درصد پوشش گیاه  چند ساله آ  کمتر از   50سالیایه آ  کمتر از  

دامنه یوسا  دما  شدیدر دما  باالر بارش ک ر    شودیدرصد باشدر گفته م   10

ها  بیابا  استی تبییر زیاد و پوشش گیاه  فقیر و پراکنده از هم ه ویژگ 

در مناطق بیابای  تبییر تقریبا دو برابر بارش است و باد عامم اص   تیریب و 

ها در مناطق بیابای  ییز دارا  مواد آل  ک  و اغ ب هوا   فرسایش استی خاک

 افته هستندیو ک  تحول ی

ها  هها ر درصد خشک  2ی1هار کشور ما بر اسا  گزارش سازما  هن م 

درصد از مساحت کشور در  ۶1درصد مناطق بیابای  هها  را در خود ها  داده استی  08ی3ها  بیابای  فاید پوشش و درصد پدیده 4ی2

 برابر درصد ههای  استی 1ی3ای ی  خشک و فراخشک یرار دارد که 

می یو  هکتار به   14می یو  هکتار از اراض  کشور در معرض بیابای  شد  یرار دارید که از این مقدار  30هار اسا  آخرین گزارش بر 

 شودیدرصد را شامم م  3ی53درصد و اراض  بدو  پوشش  9ی17عنوا  مناطق بحرای  بیابای  هستندی در میا  اراض  بیابای ر کویرها 

هکتار گزارش شده استی ط  سال  22ی0هکتار است در حال  که سرایه ههای  آ   5ی0یه بیابا  در کشور ما بر اسا  این گزارش سرا

هزار   34مویعیت ایدامات بیابا  زدای  ایجاا شد که در مجمور    448شهرستا  است در    140استا  که شامم    22گ شته در کشور ما در  

هزار هکتار بادشکن بوده استی با این وهود هنوز  44هکتار احداث مدیریت هرزآب و  9000پاش ر هزار هکتار مالچ 10کار ر هکتار یهال

 هزار هکتار ایجاا شودی 121زای  در اراض  بیابای  زیاد  در ایرا  وهود دارد و یرار است که ط  سال هار  ییز ایدامات مقاب ه با بیابا 

 

 

 

 

 

 
 

 ادامه خبر  لینک خبر 

 زدای بیابا  موضور  

 پای اه خبر  زیست آیالین منبع 

 18/03/1399 تاریخ خبر 

 بازگشت به فهرست 
 

 
 

https://www.zistonline.com/news/82762/%D9%88%D8%B3%D8%B9%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%DB%B1%DB%B4-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA/do
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 زیست جهانی کشورها محیطرونمایی از شاخص عملکرد 

زیستر یرگس صفار سرپرست مرکز امور بین الم م و کنوایسیو  ها  سازما  حفاظت رسای  سازما  حفاظت محیطبه گزارش پای اه اطالر

( بر دو هدف اص   از Environmental Performance Index - EPIزیست ) زیست گفت: از آیجا که شاخص عم کرد محیطمحیط

ها و مدیریت صحیح منابع طبیع  تأکید داردر ارزیاب  بواو ارتقا  وضعیت زیست    محیط  بر سالمت ایسا هم ه کاهش فشارها  زیست

بند  زیست ایرا  و سایر کشورها و ردهوضعیت محیط

  گیردیالم    صورت م ههای  بر اسا  این شاخص بین

مقایسه توسعه کشورها؛ و  ادامه داد: در حال حاضر مالک  

زیست آیا  بوده و یتیجه آ  هر دو سال وضعیت محیط

یکبار توسط اهال  ههای  ایتصاد )داوو ( با همکار  

  شودیو ک مبیا منتشر م  ییمدایش اه 

هار اظهار الم م و کنوایسیو سرپرست مرکز امور بین

داشت: هدیدترین گزارش منتشر شده برا  اولین بار به 

ت مدیریت پسماید و میزا  ایتشار گازها  موضوعا

 و لوکزامبورگ دایمارکر کشورها  که ها  پرداختگ یایه

 یهستند شاخص این در برتر کشور سه سوییسر

صفار خاطریشا  کرد: همهور  اسالم  ایرا  در رده 

ر یسبت 48و امتیاز  ۶7ر با کسب رتبه  EPI 2020بند  

بهترین و صفر   100تعیین شده و امتیاز    100از صفر تا    EPI( از وضعیت بهتر  برخوردار شده که مقدار شاخص  80)رتبه    2018به سال  

 بدترین وضعیت محیط زیست استی

   هفته محیط زیست یام  ار  کرده استیخرداد ماه روز محیط زیست است که در ایرا  یک هفته به عنوا 1۶وونن مصادف با  5

 

 

 

 

 

 ادامه خبر  لینک خبر 
 محیط زیست  موضور  

 پای اه خبر  زیست آیالین منبع 

 18/03/1399 تاریخ خبر 

 بازگشت به فهرست 

 
 

 

 

https://www.zistonline.com/news/82726/%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7%E2%80%8C%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7/do
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 نشست شورای تسهیالت جهانی محیط زیست برگزاری پنجاه و هشتمین 

پنجاه و هشتمین یشست شورا  تسهیالت ههای  محیط زیست برا  اولین بار در تاریخ 

تقریباً س  ساله خودر به صورت آیالین و با دستور کار ایتیاب رییس و مدیر اهران  

زمینه تغییر  می یو  دالر در  700ها  هدید با اعتبار  بالغ بر هدیدر تصویب پرووه

هار مواد شیمیای  و پسمایدر ای ی ر تنور زیست ر حیات وحشر تیریب سرزمینر اییایو 

ها  ساالیه ط  ها و استراتژ همچنین بازبین  بریامهو  ای ی سازگار  با تغییر

 .خردادماه سال هار  برگزار شد 14و  13روزها 

 GEF با  همکار   ها حوزه  یمایندگا   و  م    مراهع  شورار  اعضا  رها متشکم ازیفر از یمایندگا  کشو  400این یشست با حضور بیش از  

منطقه زمای ر از مکزیک تا ییوزی ند از طریق  17به صورت مجاز  برگزار شد و یمایندگا  در  19به دلیم شرایط متاثر از بیمار  کووید 

در پیشبرد اهداف محیط زیست  از هم ه تویف  GEF عم کرد شش ماهویدنو کنفرایس به این بریامه م حق شدید تا در مورد چ وی   

ها ط  شیور بیمار  ها  میرب محیط زیستر مبارزه با و آمادگ  برا  تغییرات آب و هوای ر ضمن اطمینا  از استمرار فعالیتفعالیت

 .همه گیر ویرو  کرویا بحث و تبادل یظر کنند

هزار دالر مورد ییاز برا  اهرار به  400می یو  و  ۶54رووه و پنج بریامه با احتساب منابع پ  ۶3ط  این یشست دو روزهر بریامه کار  

ا  کشور هزیره 10کشور کمتر توسعه یافته و  20کشور درحال توسعهر  50کننده تسهیالت از هم ه کشور دریافت 72تصویب رسیدی 

  .واهند شدمند خکوچک درحال توسعهر از این بریامه از تسهیالت فوق بهره

یویس استراتژ  مشارکت بیش خصوص  ییز مورد بررس  یرار گرفت و از دبیرخایه خواسته شد تا در ادامه آ  را در این یشست پیش

 .مورد بازی ر  و تجدید یظر یرار دهد و بریامه عم یات  آ  را در ه سه بعد  شورا که یرار است در ماه دسامبر برگزار شودر ارانه کند

ها  سازما  حفاظت محیط زیست به عنوا  عضو شورا  تسهیالت این گزارش سرپرست مرکز اموربین الم م و کنوایسیو   بر اسا 

ههای  محیط زیست در یشست دو روز اص   شورار یشست یک روز مشورت  دریافت کنندگا  تسهیالت و یشست دو روز کمیته بررس  

 .مایندگ  از کشورما  شرکت کردبه ی GEF و ایتیاب مدیراهرای  و رنیس تسهیالت

بر اسا  گزارش پای اه اطالر رسای  سازما  حفاظت محیط زیستر توهه بیشتر به بیش خصوص  سبز در شرایط موهودر تأکید بر 

ها  سبز و سازگار با محیط زیست توسط بیش خصوص ر ه ب مشارکت ها  الزا برا  گسترش فعالیتضرورت ایجاد بستر و زیرساخت

وص  در بهبود شرایط پس از کرویار کمک به حم مشکالت معیشت  کارکنا  بیش خصوص  فعال در چارچوب اهداف توسعه بیش خص

ها  کوچک آیا  به منظور  پایدار و حفاظت از محیط زیست و ضرورت اهمیت به هوامع مدی  و بوم  و تأمین اعتبارات مرتبط با پرووه

ز محیط زیست و دی رموضوعات مرتبط با بریامه کار  صندوق تسهیالت ههای  و استراتژ  افزایش ای یزه و شور همکار  در حفاظت ا

ترین مباحث  است که توسط یماینده کشورما  در یشست شورا  تسهیالت ههای  محیط زیست مطرح مشارکت بیش خصوص  از مه 

 .شد

 

 ادامه خبر  لینک خبر 

 محیط زیست  موضور  

 خبرگزار  دایشجویا  ایرا  )ایسنا( منبع 

 18/03/1399 تاریخ خبر 

 بازگشت به فهرست 

 

https://www.isna.ir/news/99031810996/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA
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یترین اخبار کوتاه داخل مهم  

 کاهش تراز دریاچه ارومیه )7 خرداد  1399(

که تراز دریاچه ارومیه در تاریخ  با بیا  این ا  سممتاد احیا  دریاچه ارومیه در آذربایجا  شممری مسممئول واحد منطقه  رع یرضمما میرزازاده

  سمایت  پنج گ شمتهر سمال مشمابه زما  مدت به یسمبت  ارومیه دریاچه  تراز: گفت اسمتر متر 89ی1271 هار  برابر باپنج  خردادماه سمال

کی ومتر  8ی231که وسممعت دریاچه ارومیهر سممه هزار و و  با بیا  این .اسممت بوده باریدگ  کاهش دلیم به امر این که یافته کاهش متر

ا  سمتاد احیا  دریاچه مسمئول واحد منطقه  .می یارد مترمکعب اسمت 22ی5مربع اسمتر گفت: در حال حاضمر حج  آب دریاچه ارومیه 

ها   برا  سمتاد احیا  دریاچه ارومیه اعالا یشمده اسمتر بیا  کرد: پی یر  99  بودهه سمال که هنوز مصموبهارومیه در اسمتا  با بیا  این

 .شود  دریاچه ارومیه ییز در استا  ایجاا م الزا برا  تحقق حق آبه

 (1399خرداد   9) آبی و تغییر اقلیمنقش استحصال آب در سازگاری با خشکسالی، کم

استحصال  .شودبرگزار م صورت مجاز  در دایش اه تبریز ها  سطوح آب یر بارا  شهریورماه سال هار  بهیهمین همایش م   سامایه

ور  کشاورز  و امنیت غ ای ر یقش استحصال آب بارا  در بهبود عم کرد آب بارا  و مدیریت سیالبر استحصال آب بارا  و ارتقا  بهره

ش اراض  و باغات دی ر یقش استحصال آب در مدیریت پایدار منابع آبر استحصال آب بارا  و کاهش گرد و غبار و آلودگ  هوا و یق

مه ت ارسال مقاالت به این کنفرایس   .آب  و تغییر ای ی  از محورها  اص   این کنفرایس استاستحصال آب در سازگار  با خشکسال ر ک 

شهریورماه سال هار  است که با توهه به شیور  15اول مرداد و اعالا یتایج داور  مقاالت اول شهریور و زما  برگزار  این همایش 

بر اسا  اعالا  .ها  سطوح آب یر بارا  به صورت مجاز  و ویدنو کنفرایس برگزار خواهد شدمین همایش م   سامایهویرو  کرویار یه

مراهعه   https://www.rcsconf9.ir/fa سایتوب به توایندم  مقاالت ارسال و بیشتر اطالعات کسب برا  مندا عالیه وزارت ع وار

 .کنند

 (1399خرداد    10) تر استرسانی از دنیا جلوایران در آب

شمود که طبق گفته معاو  وزیر ییرور  دسمترسم  به آب سمال  و بهداشمت  یک  از پارامترها  مه  کشمورها در زیدگ  مط وب محسموب م 

بر این اسا ر در   .رسای  هستند که این ری  در ایرا  به صددرصد یزدیک شده استدرصد شهرها در هها  دارا  سیست  آب ۶3حدود 

ییز یرار شد تا   1398مند شدیدر در سال می یو  یفر از آب آشمامیدی  سال  و پایدار بهره 2ی1روسمتا با همعیت  1511معادل  1397سمال 

می یو  یورو از محم صمندوق م   و با احتسماب اختصماع معادل ریال  ارز ییمای  برا  آ ر  100در صمورت تیصمیص اعتبار  به میزا  

مند  می یو  یفر تکمیم و از یعمت آب شمرب پایدار و سمال  بهره 21ی1روسمتا  کشمور با همعیت تقریب   1950رسمای  به تأسمیسمات آب

گفت: اکنو  این وعده محقق شمده اسمت و ما اکثر این  -معاو  وزیر ییرو در امور آب و آبفا  -زاده خامسم  در این باره یاسم  تق ی شموید

ها متویف یشمد و به صمورت به صمورت حضمور  ایجاا دادی  و پس از این ویرو  ییز این طرح ها را یبم از شمیور ویرو  کرویارسمای آب

 .ها پیش رفتویدنو کنفرایس کار در همه استا 

 (1399خرداد   12)  ساله مصرف آب تهران شکست  50رکورد  

خردادماه با تا یازده   ( و98)مهرماه  ها در سال آب  هار گزارش تازه شرکت مدیریت منابع آب ایرا  بیای ر آ  است که میزا  بارش

ها ییز درحال  است که کاهش بارش می یمتر باریدگ  ثبت شده اما یسبت به دوره مشابه پارسال با کاهش مواهه شده استی  3ی305آیکه  

ا  که مدیرعامم شرکت آب و فاضالب استا  تهرا  گفت: است به گویهبه دلیم افزایش دما  هوا میزا  مصرف آب به شدت افزایش یافته

 هزار مترمکعب  ۶80درصد  یسبت به مدت مشابه سال گ شته به سه می یو  و  20خرداد میزا  مصرف آب تهرا  با افزایش  یازده 

 

https://www.isna.ir/news/99030703651/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%86%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%87
https://www.isna.ir/news/99030904872/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D9%85-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85
https://www.isna.ir/news/99030904872/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D9%85-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85
https://www.isna.ir/news/99030904872/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D9%85-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85
https://www.isna.ir/news/99031005366/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%A8-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%AC%D9%84%D9%88%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.zistonline.com/news/82705/%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DB%B5%DB%B0-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A2%D8%A8-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA/do
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 یسال اخیر شکسته شد 50رسیده است که براین اسا  رکورد مصرف آب تهرا  در ط  

 (1399خرداد   13)  درصدی بارندگی گلستان در مقایسه با میانگین بلندمدت 11افزایش 

ر  99اظهار کرد: از ابتدا  سمال آب  هار  تا پایا  اردیبهشمت   ا  گ سمتا سمرپرسمت دفتر مطالعات پایه شمرکت آب منطقه ورحسمن فرازه

درصمد افزایش  11درصمد کاهش و یسمبت به دوره درازمدت حدود  34یسمبت به دوره مشمابه سمال گ شمتهر می یمتر بوده که  444حدود 

می یمتر بود که یسمبت به دوره مشمابه سمال   548و  افزود: میای ین باریدگ  ط  این مدت در حوضمه آبریز گرگایرود حدود  یداشمته اسمت

 .درصد افزایش داشته است 10درصد کاهش و یسبت به دوره درازمدت حدود  35گ شتهر 

 بزرگترین منطقه مرده جهان در دریای عمان قرار دارد  )19  خرداد  1399(
عما  ها  ایجاا شده بزرگترین منطقه مرده دریای  و اییایوس  در دریا   رییس مرکز اییایو  شناس  خ یج فار  گفت: براسا  بررس 

ها  دریای  به مناسبت هشت  وونن ن  در کارگاه اینتریت  میاطرهصمد حمزه  .یرار دارد که وسعت آ  از کشور اسکات ند ه  بیشتر است

توایند متر به پایین دریا  عما  مناطق  وهود دارد که موهودات زیده یم   50تا    40اظهار داشت: از عمق    هاروز ههای  دریاها و اییایو 

آب و هوای  و بیش دی ر  به ع ت  تغییرها  به بیش  که هستند گسترش حال در ه  مناطق این و  ادامه داد:   زیدگ  کنندیدر آ

شود کنند که باعث م ها در این شکوفای  بیش زیاد  از اکسیژ  آب را مصرف م و  اشاره کرد: ه بک  شکوفای  ه بک  رخ داده استی

ها بروز یافته در حال ازدیاد هستند که دالیم د اکسیژ  شویدی و  اشاره کرد: این مناطق به صورت لکهموهودات اعماق دریا دچار کمبو

 .ها و غیره داردکننده ها  ییروگاهها و خنکشیرین کنها  یفت  و فاضالب شهر  و صنعت ر آبمیت ف مایند آلودگ 

 رهاسازی بیش از یک میلیارد مترمکعب آب از سد سفیدرود )21  خرداد  1399(

 آبر مترمکعب  می یو  38 و می یارد یک تاکنو ر پارسمال اسمفند 2۶ از: کرد اظهارا  گیال  ر مدیرعامم شمرکت آب منطقهوحید خرم 

ا  گیال  با  مدیرعامم شمرکت آب منطقه .تاسم  شمده وارد سمفیدرود زهکشم  و آبیار   شمبکه به و رهاسماز  گیال   شمالیزار   اراضم  برا 

بند  برا  آبیار  ها  آبیار  هریا  داردر خاطریشمما  کرد: همچنا  آب بدو  یوبتبیا  اینکه آب رهاسمماز  شممده سممد در همه کایال

 .شودهزار هکتار شالیزار رهاساز  م  238هزار هکتار از  172

 چاپ کتاب  "صرفهجویی در مصرف آب آشامیدنی و کشاورزی" )21  خرداد 1399(

وخاک گ ستا  با هوی  در مصرف آب آشامیدی  و کشاورز « تألیف دکتر محمد اسماعیم اسد ر پژوهش ر عرصه آب کتاب »صرفه

ترین ماده عنوا  مه این اثر در زمینه اهمیت آب به  یاستاد بزرگ آبیار  و زهکش  کشور به چاپ رسیدپیش فتار  از دکتر ابراهی  پ یرار  

هوی  در این ماده محدود و تولید یشدی  استی در این کتاب عالوه بر مباحث حیات و آبادای  و همچنین راهبردها  مه  برا  صرفه 

کتاب  .ویژه کشاورزا  ارانه شده استترین اولویت مردا بهعنوا  مه  هدار  آب به یظر ر راهکارهای  م مو  و کاربرد  برا  حفظ و ی 

در سه فصم تدوین شده که فصم اول آ  به اهمیت آبر منابع آب هها  و وضعیت منابع آب ایرا  اختصاع داردی در فصم دوار راهکارها  

در فصم سوا از توایمندساز  کشاورزا  و هوامع روستای  ده یویسن .هوی  در مصرف آب شهر  مورد توهه یرار گرفته شده استصرفه 

 .ها  وسیع در بیش کشاورز  سین رایده تا همراه با مدر  شد ر کارای  و ه ابیت ایتصاد  آ  افزایش یابدگ ار و سرمایه

 (1399خرداد   2۴) درصد ظرفیت کل سدهای استان کرمان پر شده است 96

می   متر بوده گفت: ظرفیت   238ا  استا  کرما  با بیا  اینکه متوسط باریدگ  امسال استا  کرما  حدود  مدیر عامم شرکت آب منطقه 

ی می یو  متر مکعب آب در این سدها ذخیره شده است 5۶0می یو  مترمکعب است که ه  اکنو  حدود  583کم سدها  استا  کرما  

 قریبا به طورت استا  سدها  گ شتهر ها ماه خوب ها بارش درپ : گفت کرما  استا  در امسال ها رشبا به اشاره با "ع   رشید "

https://www.isna.ir/news/99031307710/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B1%DB%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%AF%D8%AA
https://www.zistonline.com/news/82730/%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF/do
https://www.isna.ir/news/99032113298/%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%85%DA%A9%D8%B9%D8%A8-%D8%A2%D8%A8-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%AF-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%AF
https://www.isna.ir/news/99032113298/%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%85%DA%A9%D8%B9%D8%A8-%D8%A2%D8%A8-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%AF-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%AF
https://www.isna.ir/news/99032113298/%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%85%DA%A9%D8%B9%D8%A8-%D8%A2%D8%A8-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%AF-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%AF
https://www.isna.ir/news/99032113344/%DA%86%D8%A7%D9%BE-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A2%D8%A8-%D8%A2%D8%B4%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
https://www.isna.ir/news/99032414872/%DB%B9%DB%B6-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%84-%D8%B3%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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درصد میز  سدها  استا  کرما  پر شده است که در مقایسه با سالها  یبم ک  یظیر  9۶اکنو  حدود اید و ه کامم آب یر  شده 

می یو  متر   925اشاره به اینکه امسال ورود  آب به میز  سدها  استا  بیش از  ا  استا  کرما  با  عامم شرکت آب منطقهرمدی  .است

برابر شده است ضمن اینکه میزا  خروه  آب از سدها    3مکعب بوده است افزود: این میزا  ورود  آب در مقایسه با سال گ شته حدود  

 . برابر شده است 4استا  در مقایسه با سال گ شته 

 (1399خرداد    25) های ایرانتاالب بختگان رکورددار آبگیری تاالب

ا  ایجاا شدهر اعالا کرد که تاالب بیت ا  در آب یر  بین ها  ماهوارهزیست استا  فار  با استناد به پایشیرکم حفاظت محیطبد

ها در اردیبهشت امسال یسبت ها و تاالبا  تغییرات سطح برخ  دریاچه ماهوارهظهراب  ادامه داد: پایش    .ها  کشورر رکورددار استتاالب

 کی ومتر  9ی155  امسال بود شده  آب یر   مربع کی ومتر ۶8ی15  گ شته سال  در  که  بیت ا   تاالب  دهدم  به اردیبهشت سال گ شته یشا 

ها  مه  ایرا  داشته که رکورد افزایش آب یر  در بین دریاچهته افزایش آب یر  شسبت به سال گ ی درصد 894   و شده آب یر  مربع

 .را زده است

 (1399خرداد   31)  شمالیآبه زیست محیطی در خراسان  ها نتیجه عدم اختصاص کامل حقفرونشست دشت

گم و آلماگم در استا  گ ستا  از رودخایه اترک با بیا  اینکه سه تاالب آالگمر آه  زیست خراسا  شمال معاو  پایش اداره کم محیط

رو  آبه و خشک شد  رودخایه اترکر در وه ه ییست بر شویدر افزود: عدا اختصاع حقکندر سیراب م که از خراسا  شمال  عبور م 

شد  تاالب و بعد از آ  پیامدهای  همچو  ریزگردر بر ه  خورد  اکوسیست  و ییی را به دیبال این تاالب تاثیر گ اشته و موهب خشک

شوید و به دیبال آ  فرویشست ها برداشت شودر سطوح آب زیرزمین  کمتر م هرات  ادامه داد: هر چقدر آب بیشتر  از رودخایه .دارد

)شهرستا   ین مقاا مسئول تصریح کرد: در حال حاضر شاهد فرویشست دشت در هنوب خراسا  شمال ا .واهی  داشتها را خدر دشت

 .ها  اسفراین و هاهرا( هستی 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 بازگشت به فهرست 

 

https://www.isna.ir/news/99032515649/%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.isna.ir/news/99032515649/%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.isna.ir/news/99032515649/%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.isna.ir/news/99033119643/%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B4%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%AC%D9%87-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AD%D9%82-%D8%A2%D8%A8%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86
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المللی برقابی اتحادیه بین 2020گزارش سال   
این اتحادیه در شمرایط  به  2020دهدی گزارش سمال ها  بریاب  ارانه م بریاب  هرسماله گزارشم  را از وضمعیت ییروگاهالم    اتحادیه بین

ها تحت تاثیر یرار ایداز این صمنعت را ییز مایند سمایر فعالیتچشم  19گیر  ویرو  کووید پردازد که همهها  بریاب  م وضمعیت ییروگاه

 .داده است

ها  بریاب  در این سمال  ا گ اشمتی ظرفیت ییروگاههیک رکورد به  2019ها  بریاب  در هها  در سمال شمده از ییروگاهایرو  پاک تولید 

ها  بریاب  در مقدار ظرفیت اضمافه شمده ییروگاه دهدیرا یشما  م  %2ی1رشمد  معادل  2018گی اوات رسمید که یسمبت به سمال  1308به 

 2018 سال به  یسبت  را درصد 5ی2  معادل  رشد  که ایدکرده  تولید برق  ساعت  تراوات 430۶ که  است بوده گی اوات ۶ی15  ر2019  سال

تراوات سماعت بوده که تولید این برق پاک سمبب کاهش ایتشمار  معادل   10۶برابر با  2019مقدار افزایش تولید در سمال  دهدی م یشما 

ایتشمار  توایسمته اسمت که از 2019ا  بریاب  در سمال هایرو  تولید  ییروگاها  در هها  شمده اسمتی کم می یو  تن گازگ یایه100تا  80

می یو  تن د   ۶2می یو  تنر 148ا  ه وگیر  کرده و همدا از آ  سمممبمب کماهش ذرات مع ق بمه میزا  می یمارد تن گمازهما  گ یمایمه 4

ها در ا  در چرخه عمر ایوار ییروگاهازها  گ یایهمیزا  ایتشمار گ  می یو  تن اکسمیدها  ییتروو  در هها  شمده اسمتی ۶اکسمید گوگرد و 

هرکی ووات سماعت برق تولید  در   گرا کربن به ازا 18 ها  بریاب  با تولید حدودمحاسمبه شمده اسمتی براین اسما  ییروگاه 1یمودار  

  فتوولتمانیمک ه  کمتر گماز  هما  خورشمممیمدهما  بریماب  حت  از ییروگماهییروگماه ا  هسمممتنمدیترین سمممطوح تولیمد گمازهما  گ یمایمهپمایین

 کنندیا  تولید م گ یایه

 

 (ساعت کیلووات /گرم) عمر چرخه در هانیروگاه انواع در اکسیدکربندی مقدار تولید -1نمودار 

 گی اوات بعد  102و    109گی اوات اختصاع داشته و برزیم و آمریکا به ترتیب با    35۶بیشترین ظرییت یصب در هها  به کشور چین با  

 (1)شکم    ها  بریاب  در هها  استیگی اوات از کشورها  مه  در تولید ییروگاه 12از چین یرار داریدی ایرا  ییز با ظرفیت یصب  معادل  
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 ظرفیت نصب نیروگاه های برقابی درجهان به تفکیک کشورها -1شکل 

 205گی اوات کشورها  اروپان ر  251منطقه آسیا  شرق و پاسیفیکر گی اوات مربوط به  487 از این میزا  ظرفیت یصب شدهر 

اره ی به مربوط گی اوات 37 و آسیا مرکز و هنوب گی اوات 152 هنوب ر آمریکا   گی اوات 17۶ گی اوات آمریکا  شمال  و مرکز ر

( GW 17ی4( ر چین )GW 92ی4داشتند برزیم )را  2019کشورهای  که بیشترین افزایش در ظرفیت یصب شده در سال  آفریقا استی

 (2( بودیدی )یمودار GW 89ی1و النو  )

 

  به تفکیک کشورها 2019ظرقیت نصب شده جدید نیروگاهای برقابی در سال -2نمودار 
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ها   ییروگاهم اوات به ظرفیت یصمب خود افزوده اسمت و در رده سمیزده  هها  در توسمعه ظرفیت یصمب  150ایرا  ییز در این سمال 

 (1)هدول  یرار داردی 2019بریاب  درسال 

 
 2019کشور برتر در توسعه نیروگاه های برقابی در جهان در سال  20-(1جدول)

  
 ا :ها  ت مبه ذخیرهظرفیت یصب ییروگاه

بازتولید این اسمت که برا  اسمتفاده از برق مازاد بر مصمرف و  ییروگاه یوع  ا ییروگاه ت مبه ذخیره

به  الکتریسمیته اگرچه ذخیره کرد ی رودهای  که تقاضما  مصمرف زیاد اسمت به کار م برق در زما 

ا  توایای  افزایش ظرفیت هیدرولیک  را از طریق طور مسمتقی  عم   ییسمتر ییروگاه ت مبه ذخیره

رف برق ک  اسممت تر به یک میز  باالتر در موایع  که تقاضمما  مصمم ت مبه آب از یک میز  پایین

تواید در موایع  که تقاضممما زیاد اسمممت یا ییاز به برق  دهدی این آب بعداً م )مثالً هن اا شمممب( م 

 .را به گردش درآورد ویراتور را بچرخاید و در یهایت هاتوربین ذخیره باشد به میز  پایین برگردد تا

 یاست ییروگاه اولین یور از این ب ند سد با دو بیشها  سیاها  ذخیرهییروگاه ت مبه در ایرا 

ههما ر در حمال  "بماتر  آب " ا  ریما بمه عبمارت دی رذخیره ایرو  بمه شمممکمم ییروگماه ت مبمه ذخیره

درصمد ایرو  ذخیره شمده   9۶درصمد ظرفیت ذخیره شمده ایرو  ههای  و بیش از  94حاضمر بیش از 

ر ظرفیت یصمب ییروگاه برق   2019در طول سمال .اسمت داده اختصماع خود به راها  برق در شمبکه

میزا  ظرفیت  م اوات سماعت افزایش یافته اسمتی 304سماز  پم  شمده در سمراسمر هها  ذخیره

گی اوات بوده که چین با حدود   158برابر با   2019ا  درسمال ها  ت مبه ذخیرهیصمب شمده ییروگاه

  ها  بعد  یرار داریدیدهر گی اوات ظرفیت یصممب شممده در صممدر یرار داشممته و واپن آمریکا در 30

 دهدیا  را یشا  م ها  ت مبه ذخیرهکشورها  برتر درزمینه توسعه ییروگاه روبروشکم 

   ادامه خبر                 لینک خبر

   ایرو  تجدیدپ یر  موضور  

   www.hydropower.org منبع  

   30/0۶/2020 خبر  تاریخ  

 بازگشت به فهرست 

 

  

https://www.hydropower.org/statusreport
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 مقایسه بحران ویروس کرونا با بحران جهانی آب زیرزمینی 
   بحرا  ههای کیبا   از این بحرا  را ی هاشممباهتهها    رهبرا برخ  ر کرویا رو یو  ریگاز همه  یاشمم   نا یتر  و عدا اطم ا یدر م

  برا ها راهشممدارر ویرو  کرویا  ریگاسممتفاده از همه با ر را یو د شگوتر  ویکم سممازما  م م متحدر آیتوی ریدهندی دب یشمما  م  رید

  جادیاوضمار و ا رییبا تغ ویدیپ  رغ یع    رید  ِوهودر بحرا  ههای نیبا ا ایدیر آغاز کردهی آب و هوا  راتییو رو به رشمد تغ بارفاهعهاثرات  

ها  دو بحرا  ها و تفاوتدر این مقاله شمباهتی ها  زیرزمین  اسمتگیرد و آ  بحرا  آبر معموال مورد غف ت یرار م  ههای  هاچالش

 گیردیها  زیرزمین  مورد بررس  یرار م گیر  ویرو  کرویا و افت سطح آبههای  همه

 یایددرآمده صدابه هشداردهنده مدتهاست که در هر دو هبهه  ها زیرا یشایه آور باشدتعجب دییبا هابحرا کداا از این  چیه

آب در گزارش   هاو ه  بحرا   عفوی  ماریه  ب -ا را داشمته باشمند هاز هر کداا از بحرا   یاآگاه  توایند ادعا یم ریدگا یگ یتصمم

   یایدمعرف  شده آیند دهه ط  ههای  خطر 10هزو ایتصاد   مجمع ههای

 استی  ههای راتیو تأث  مح   هاکایو  نیب ویدیدو بحرا ر پ  نیا نیشباهت ب نیدوم

ی اسمت منتقم شمده هاکشمور تمام  به باًیتقربعد  و ایتالیو ا  را یبه اسم س  د که نده یشما  م نیرا ابتدا در چطه شمرور ویرو  یق هایقشمه

  مسمر  نیرزمیز  هاکه بحرا  آبیشمده اسمتی درحال میتبد  ههای ریگهمه  ماریب کیبه   مح  وریشم یک ر  تحرک ایسمای به ع ت

 پ یر است؟امر چ ویه امکا  نیارتباط داریدی ا  نیرزمیز  هااز آب داریاستفاده یاپا  امدهایکشورها با پ بیشترر ستیی

تولید  منطقه  کیدر   نیرزمیکنندی کاهش سمطح آب ز ایتقال عمم م  به عنوا  بردارها  تجارت کشماورز  هار شمبکهحالت نیدر ا

 الزا اسمتر محصمول دیحفظ تول  سمطح آب از آیچه براشمودر زماییکه م   رید  در هاها ی غ ا کشماورز  باعث به خطر افتاد  امنیت

تواید باعث کاهش   منطقه م کیدر  ی مواد غ ا  ر تقاضمادر این حالتشمودی  ممحصمول به یقاط دی ر میتم صمادرات ر ابدی کاهش م

 یشود  ریدر منطقه د  نیرزمیز  هاآب

 
آب    ناپایدار مصرفدهنده دهد و تصویر سمت راست نشانردیابی مسیرهای احتمالی انتقال ویروس کرونا را نشان می سمت چپ تصویر: 1شکل

 آبی یشده در تجارت کشاورز یجاساز

   یظارت بر آمادگ ئتیکنندی ه م تشمدیدموهود را  اهتماع    ها اسمت که آیها یابرابر نیدو بحرا  ا نیمه  ب  هااز شمباهت  رید  کی

دایشم اه سمازما   قاتیکه تحقسمت  یدرحالاین ر "دبیننم   ماریب  وریشم از را    بیآسم   نیشمتریفقرا ب"هشمدار داد که سمازما  م م   ههای

   برا  قیدی  ها نیبشیپ  نییفر را به سمت فقر سوق دهدی چن اردی یم  یی دتوای م گیر  این بیمار همهدهد که  م م یشا  م
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افت همراه بوده اسممتی  ی با کاهش فقر در هوامع روسممتا   نیرزمیز  هابه آب  وهود یداردر اما دسممترسمم   نیرزمیآب ز  بحرا  ههای

   و فن  کمه منمابع ممال  ریفق  هماخمایواده ژهیو همنماطق را بمه فقر بمازگردایمدر بم  نیا  هماممکن اسمممت خمایواده  نیرزمیز  هماآب سمممطح

 دیساز م یاممکنآب در حال سقوط را   هاایطباق با سفره ی محدود آیها توایا

یامشممیص اسممت و ممکن اسممت  رو یوکرویا ریگهمه  ماریب ا یپازما  اسممتی  بهبود و ریکاور زما    ترین تفاوت میا  دو بحرا مه 

   ابیدارد: دسمت  بسمت  شمرفتیبه دو پ   ماریب نیا  وریشم  پایا  یافتن با این وهود ابدی رییتغ  طیشمرا این تحت ندهیآ در  اهتماع   زیدگ

سال   کیاز   شیب  شبه عاد  بازگشت به زیدگ نیا گویند ممکن استایه م کارفظهمحا ها بین پیشواکسنی  تولید ای ایمن  همع به 

چند  بسمیار کندتر اسمت و ممکن اسمتپم او ظرفیت هها  پس از کاهش   اصم   هااز سمفره  اریبسم  زما  احیا  ری در مقابمطول بکشمد

باعث    نیرزمیز  آبها هیاگر تی  بطور مثال باشمد  انمتواید د م داریپم او یاپا  عوارض منف ریی سماطول بکشمدصمدها هزار سمال  و یادهه 

 رودی م نیاز ب شهیهم  برا آ   سازرهیذخ تیظرفو  تواید همچنا  آب ی ه دارد همع شده یم نیشودر زم نیفرویشست زم

گیر  ویرو  کرویا و مجموعه ایدامات ههای  یاشم  از آ  بر لزوا ایجاد اهمار و توافق  فشمار اهتماع  شمکم گرفته برا  مقاب ه با همه

 کندی  ها  زیرزمین  تاکید م آب  ههای  برا  حم بحرا

توایی  سمرعت تغییر و ایتقال را کند کنی  که تنها زمای  م  که  بحرا  ویرو  کرویا ب یری  و آ  اینسمتواضمح و روشمن از   درسم  دیما با

کاهش    برا ی ال و دتوای مشمممرایط  نیو ا در هریا  اسمممت 19کووید   ها راییمهار و  برا  ههای  هاتالشهم   با ه  کار کین ی 

 باشدی ندهیدر آ  طیمحستیز  هابیآس

 

 

 

 

 

 

 

 

   ادامه خبر                 لینک خبر

   آب زیرزمین  موضور  

   https://www.circleofblue.org منبع  

   29/04/2020 خبر  تاریخ  

 بازگشت به فهرست 

 

 

  

 

https://www.circleofblue.org/2020/world/perspective-how-does-the-coronavirus-crisis-compare-to-the-global-groundwater-crisis/
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 خارجی ترین اخبار کوتاه مهم

Dry air drives overlooked changes in how plants drink and breathe 

Plants drink up much of the water that falls to Earth. They take what 

they need before releasing it through tiny holes on the underside of 

their leaves, just as people release water vapor with every exhale. 

How much a plant drinks and the rate at which it releases water, or 

transpires, depends partly on moisture levels in the air and soil. 

Global warming will shift this process more than previously 

predicted, according to new research from Stanford University. 

The paper shows current climate models underestimate how 

severely plants ration their water use in response to dry air, and overestimate the effect of dry soil. 

The results suggest plants in many regions will lock away less water than expected during hot droughts 

in the future, leaving more water available to percolate into reservoirs, underground aquifers, rivers, 

lakes and streams. 

The researchers modeled the effect of this drying on plants' drinking habits by zooming in on 

responses in the plant hydraulic system -- the pipes and valves inside a plant's roots, stem and leaves. 

They developed mathematical techniques to derive evapotranspiration rates from a combination of 

widely available datasets, including records of soil texture, canopy heights, plant types and flows of 

carbon and water vapor at 40 sites around the world. Then they cross-checked their techniques against 

limited real-world measurements of evapotranspiration. 

 در مصرف آب و هوا در گیاهان ریزهوای خشک عامل اصلی تغییرات 

ها  ریز در آ  را از سموراخگیرید و سم س نندی در وایع آیچه را که الزا دارید م کرسمد مصمرف م گیاها  بیشمتر آب  را که به زمین م 

 ندی  ککنندر همایطور که ایسا  در هر بازدا بیار آب آزاد م هایشا  آزاد م زیر برگ

کند )یا در وایع مقدار تعرق گیاه( تا حد  بسممت   به میزا  رطوبت هوا و خاک داردی پژوهش  مقدار آب  که هر گیاه مصممرف و آزاد م 

 ندی  کشد دستیوش تغییر م بین  م هد گرمایش ههای  این فرایند را بیش از آیچه یبم از این پیشدهدید دایش اه استنفورد یشا  م 

ها  ای یم  موهود شمدت واکنش گیاها  به هوا  خشمک را کمتراز مقدار وایع  و این واکنش را یسمبت به دهد مدلاین مقاله یشما  م 

دهد گیاها  بسمیار  از یقاط زمین در دوره یحط  و  این پژوهش یشما  م  خاک خشمک بیش از مقدار وایع  براورد کرده اسمتی یتایج

گم اریمد آب بیشمممتر  بمه داخمم زمین یفوذ کنمد و وارد میماز  آبر کننمد و م کمتر از حمد ایتظمار آب در خود ذخیره م  رگرمما در آینمده

 ها و هویبارها شودی   هار دریاچهها  زیرزمین ر رودخایهسفره

ها و شمیرها  آب موهود در ریشمهر سمایه و برگ(ر اثر این خشمک  را بر کز بر واکنش سمامایه ایتقال آب در این گیاها  )لولهمحققا  با تمر

 عادت مصرف آب در گیاها  مدلساز  کردیدی  

  موهود شمممامم  هاها از ترکیب  از دادهیرخ تبییر و تعرق گیاها  اسمممتفاده کردیدی آ  برآورداین پژوهشممم را  از فنو  ریاضممم  برا   

یقطه در سممراسممر هها  بهره بردیدی سمم س   40اطالعات موهود از بافت خاکر ارتفار سممایبا ر یور گیاها  و هریا  کربن و بیار آب در 

   وایع  تبییر و تعرق مقایسه کردیدی  ها  خود را با شمار معدود  دادهروش

 

 

 

https://www.sciencedaily.com/releases/2020/06/200601113335.htm


              
              مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب   

18 
   

 

1399خرداد    |پنجاه و چهار  شماره  |محیط زیست    بولتن آب و  
 

Smart sponge could clean up oil spills 
Researchers have developed a highly porous smart sponge that selectively soaks up oil in water. It 

can absorb more than 30 times its weight and be reused many dozens of times. 

With an ability to absorb more than 30 times its weight in oil, the sponge could be used to 

inexpensively and efficiently clean up oil spills without harming marine life. After squeezing the oil 

out of the sponge, it can be reused many dozens of times without losing its effectiveness. 

Oil spill clean-up is an expensive and complicated process that often harms marine life and further 

damages the environment. Currently used solutions include burning the oil, using chemical 

dispersants to breakdown oil into very small droplets, skimming oil floating on top of water and/or 

absorbing it with expensive, unrecyclable sorbents. 

Each approach has its own drawbacks and none are sustainable solutions: Burning increases carbon 

emissions and dispersants are terribly harmful for marine wildlife. Skimmers don't work in rough 

waters or with thin layers of oil. And sorbents are not only expensive, but they generate a huge amount 

of physical waste -- similar to the diaper landfill issue. 

solution bypasses these challenges by selectively absorbing oil and leaving clean water and unaffected 

marine life behind. The secret lies in a nanocomposite coating of magnetic nanostructures and a 

carbon-based substrate that is oleophilic (attracts oil), hydrophobic (resists water) and magnetic. 

 های نفتی را پاک کندتواند لکهاسفنج هوشمندی که می

ا  لکهاید که هرویت اراده کنی  آب را از پژوهشم را  اسمفنج هوشممند بسمیار متی ی   سماخته

توا  م  برابر وز  خودش یفت ه ب کند و 30تواید بیش از  کندی این اسفنج م ت  پاک م فی

برابر وز   30بار از آ  اسممتفاده کردی این اسممفنج توایای  ه ب یفت به میزا  بیش از  چند ده

خود را دارد و م  توا  بدو  آسمیب رسماید  به محیط زیسمت دریای  از آ   با هزینه یه چندا  

دی  و یفت از   یفت  اسمتفاده کردی ویت  اسمفنج را چالیازیاد و کارای  باال برا  پاک کرد  لکه

 توا  چند ده بار بدو  ک  شد  کارای  باز از آ  استفاده کردی  آ  خارج شد م 

زیدی  پاک کرد  لکه یفت  فرایند  گرایقیمت و پیچیده اسمت که اغ ب به محیط زیسمت دریا و در یهایت به کم محیط زیسمت آسمیب م 

ها برا  شمکسمتن لکه و تبدیم آ  به کنندهوزاید  یفتر اسمتفاده از پیششمود عبارتند از سم های  که اخیراً برا  کار اسمتفاده م روش

 یهستند یاپ یر و گرایقیمتبازیافت که اور  یفت از سطح آب و/یا ه ب آ  با مواد هاذب  ریز یفتر همعهایطره

شمممود و مواد کربن درهوا م  یک راه حم پایدار  ییسمممتی سممموزاید  باعث افزایشد و هیچیها مضمممرات خود را دارهریک از این روش

متالط  یا برا  الیه خی    ها در آب رکرد  سمطح  کننده برا  محیط زیسمت هایور  و گیاه  دریاها بسمیار مضمر اسمتی همعپیش

اد  کند و هما  مشمک   را ایجاسمت ب که مقدار زیاد  پسمماید فیزیک  تولید م  یازک یفت کارسماز ییسمتی مواد هاذب ه  یه تنها گرا 

 کندی  ها  دفن زباله ایجاد م بچه در محم کند که دفع پوشکم 

کند و به محیط زیسمممت دریای  ه  کار   این راه حم هدید مشمممکالت م کور را یدارد و هرگاه بیواهی  یفت را ه ب و آب را پاک م 

دوسممت ن آ  اسممت که از هنس کربنر یفتیداردی راز این اسممفنج در پوشممش یایوکام وزیت یایوسمماختارها  مغناطیسمم  آ  و الیه زیری

 هرا  )ضد آب( و مغناطیس  استی)هاذب یفت(ر آب

 بازگشت به فهرست 

 

https://www.sciencedaily.com/releases/2020/05/200528160516.htm
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" پرداخت برای خدمات اکوسیستمی"معرفی مفهوم  :شیمطلب آموز  

 دلیم به یاکوسیست  به دست م  آوریدکند که مردا از را منافع  تعریف م  ر خدمات اکوسیست  1هارزیاب  اکوسیستم  هزار

گیرید و در مقایسه با دی ر ارچوب یظاا بازار مورد توهه یرار یم چ در کامم طور  به طبیع  ها اکوسیست  خدمات اینکه

ها  سیاس  کشور به آیها گیر شویدر اغ ب در تصمی ها  شناخته شدهر به طور کاف  کم  یم خدمات ایتصاد  و سرمایه

 طبق و این یادیده گرفتن در یهایت ممکن است در پایدار  بشر در رو  زمین اختالل ایجاد کندی شودارزش کاف  داده یم 

زیست  ا  کاماًل داوط بایه است که در آ  یک خدمت محیط(ر مبادلهPES) اکوسیستم  خدمات بها  پرداخت طرح تعریفر

(ES  با شک   از کاربر  سرزمین که باعث ) شودی طرح ها شودر ارتباط داده م حفاظت از چنین خدمت  م PES   مکاییسم

ها  زیستر بایست  خدمات  را برا  گسترش فعالیتفعا  خدمات محیطنکنند که به موهب آ  ذیمبتن  بر بازار ارانه م 

شوید؛ لیکن زا  هر هکتار اهرا م به صورت پرداخت ثابت به ا PES  هابریامه  از  بسیار  یزیست ایجاا دهندحفاظت از محیط

ها متک  بر سود و بر اسا  کمیت یا کیفیت خدمات اکوسیستم  ارانه شده یا به صورت ترکیب  از آ  ممکن است پرداخت

ها ممکن است به صورت یقد  و یا به ر پرداختPES دو باشندی همچنین با توهه به شکم در یظر گرفته شده برا  سازوکار

 ییریقد  دی ر  تحقق یابندشکم مزایا  غ

سه رکن مه  هیدرولوو ر ایتصاد و  PES ها برا  توسعه طرح

هستند که رکن هیدرولوو ر پایه و اسا  ع م  را برا    مطرحیهادها  

 بای گ اردا  در اختیار م ها  پرداخت حوضهطراح  و اهرا  طرح

 ایجاا ارزیاب ر ع م  ها روش و ایتصاد  اصول از گیر بهره

-ها  خدمات محیطگیر ههت  و  ابعاد  از  دارمعن   و  صحیح  تفسیر 

 گ شته  دهه  سه  ط  یشودپ یر م زیست  اکوسیست  موردیظرر امکا 

 ایتصاد   گیر تصمی   برا   یدرتمند  ابزار   به  کنندرم   ایفا  ایسا   رفاه  در  هااکوسیست   که  یقش   تعیین  برا   ر PES ها طرح

 یایددهش تبدیم اکوسیست  خدمات مورد در

 خدمات کنندهتأمین یک  حدایم بین اکوسیست ر خدمات سر بر مشروط و داوط بایه معام ه یک  عنوا  به PES ها طرح

یفعا  هزینه تامین ها این خدمات باید به خوب  تعریف شده باشد و ذ این طرح دری شویدم  تعریف کاربر یک و اکوسیستم 

 کنندیکنندگا  خدمات را هبرا  م 

 شوید:گروه تقسی  م  4به طور ک   منافع خدمات اکوسیستم  در این چارچوب به 

 ؛(زمین  زیر یا سطح ) شرب آب منبع تامین مثال عنوا  به تامین، •

 تصفیه آب؛ مثال عنوا  به تنظیم، •

 و کنندم  خدمات تولید که آب  ها زیست اه از ی هدار  مثال عنوا  به پشتیبانی، •

  تفریح  خدمات مثال عنوا  به فرهنگی، •

 

 
1 Millennium Ecosystem Assessment 
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یدار خر)  خصوص   کاربرا   توسط  ر(  ثالث  شیص  خریدار  عنوا   به)  دولت  بودهه  طریق  از  توا م   را PES منابع مال  طرح ها 

 با متناسب آ  پرداخت و کنندهتامین توسط تعرفه تعیین طریف از) مال  به عنوا  کاربر یهای ( یا با استفاده از ابزارها  

فزایش ا  حال  در  ا فزاینده  طور  به  اروپا  در  ابزار  این  از  استفادهی  کرد  تأمین(  آلودگ   کاهش  ها کاربررگواه   توسط  آ   از  استفاده

 شودیخارج از اروپا ییز به کار گرفته م بوده و در 

 عواممی است وابسته شودم  اهرا آ  در که یهاد  و فرهن   - اهتماع  سیاس ر بستر های  به اما موفقیت در چنین طرح

 :است زیر موارد شامم OECD  تحقیقات براسا  آیها موفقیت اص  

 یباشد شده تعریف خوب  به PES چارچوب •

 شوید تعریف واضح طور حاصم شوید به PES باید با اهرا اهداف  که  •

 کنندگا  در طرح باشداین اهداف مورد توافق مشارکت •

 حقوق مالکیت به طور واضح تعریف شود تا فروشنده و خریدار یابم تشییص باشد •

 اهداف و ابزارها  مال  بین خریدار و فروشنده کامال شفاف باشد •

 ارزشیاب  یو  برا  طرح موهود باشدیچارچوب یظارت و  •

توا  به پرداخت بها  در کشورها  دییا در حال ایجاا است که از آ  هم ه م  PES ها در حال حاضر طیف وسیع  از بریامه

ر بولیو  در زیست  تنور و آبییز خدمات از ترکیب  بها  پرداخت ر رترسیب کربن و پرداخت بها  خدمات آبییز در اکوادو

ارانه  کرمکزی در زیستمحیط هیدرولوویک  خدمات بها  پرداخت ر دار در چینها  شیبخت برا  تغییر کاربر  زمینپردا

 حسا  منطقه بریامه رزیست در آمریکاخدمات کار  برا  تامین آب در آفریقا  هنوب ر بریامه تشویق بهبود کیفیت محیط

زیست  مرتبط بریامه اردوگاه آتش در زیمباوهر پرداخت بها  خدمات محیط  ،در ای  یس روستای   یظارت  طرح  و  زیست محیط

 ی کرد اشاره ماداگاسکار در بنکر کاهش برا  پرداخت ،با آب در ه ند

 
 منبع: پایگاه خبری زیست آنالین
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