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نشست  در  ارس  د  زا آ شرکت  منطقه 
ژئوپارک های جهانی  المللی  بین 

4 4

زیستگاه الک  پایش  طرح 
دریایی چابهار پشت های 

زیست  کاربردی محیط  اولین نشست شورای 
اقتصاد سبز  با محوریت  روند  ا

  نامه انجمن سیستم های سطوح آبگیر 
به رئیس سازمان حفاظت محیط زیست

اخبار
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اول   سخن 

جلســه هماهنگی در خصــوص برنامه  ریزی و اجرای هر 
چه بهتر هفتمین همایش ملی ســامانه  های سطوح آبگیر 
بــاران در مورخ 1397/6/5 از ســاعت 9 تا 12 با حضور 
رئیس و نایب رئیس انجمن علمی سیســتم های ســطوح 
آبگیر باران آقایان دکتر ســیدمحمد تاج بخش و جهانگیر 
پرهمــت، رئیس و معاونین پژوهشــکده حفاظت خاک و 
آبخیــزداری آقایان دکتر داود نیک  کامی )دبیر همایش(، 
دکتر محمــود عرب خدری )دبیر علمــی همایش( و دکتر 
علی  اکبر نوروزی )دبیر اجرایی همایش( و روسای گروه

های پژوهشــی پژوهشــکده حفاظت خاک و آبخیزداری 
آقایان دکتــر حمیدرضا پیروان، دکتر ســیدمحمودرضا 
طباطبایــی، دکتر مســعود گودرزی، دکتــر محمدرضا 
غریب رضــا و دکتر عبدالنبی عبــده  کالچی در محل دفتر 
رئیس پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری برگزار شد.

ابتدا گزارشی از پیشرفت کار در خصوص ساختار همایش، 
تشــکیل دبیرخانه و کمیته  های اجرایــی و علمی، تهیه 
لیست اولیه از کمیته داوران، آماده کردن سایت اینترنتی 
همایش، اطالع  رسانی گسترده از طریق ایمیل، پیگیری های 
بــه عمل آمده برای محل برگــزاری همایش، اقدامات در 
خصــوص ثبت در ISC و CIVILICA، مکاتبات انجام 
شــده با تعدادی از دانشگاه ها و دســتگاه های اجرایی با 
هدف کســب حمایت معنوی و مالی، پیش بینی برگزاری 
مسابقه عکس،  پیگیری دریافت enamad، برنامه  ریزی 
اولیه برای دعوت از ســخنرانان کلیدی، برگزاری کارگاه 
آموزشــی و نمایشگاه توســط دبیران همایش ارائه شد.

ســپس حاضران نکات و پیشــنهاد هایی بــرای برگزاری 
بهتــر همایش از قبیــل بهبود تبلیغــات، عناوین کارگاه 
آموزشی، تقدیر از پیشکسوتان، انتخاب کتاب سال، تهیه 
و نمایش کلیپ هایی با مضمون ســامانه  های سطوح آبگیر 
باران در طول همایش، اســتفاده از توانمندی NGO ها، 
امکان چاپ مقاالت برتر در نشــریات علمی پژوهشــی و 
علمــی ترویجی، برگزاری چند کارگاه آموزشــی در روز 
قبــل از همایــش در محل پژوهشــکده، برنامه بازدید از 
پژوهشــکده، ارائه لیســتی از مقامات و دستگاه هایی که 
باید دعوت شــوند، برگزاری نشست هم اندیشی و نمایش 
ماکتهای اســتحصال آب در محل همایــش ارائه دادند.

برگزاری جلسه هماهنگی بین برگزارکنندگان هفتمین همایش ملی سامانه  های سطوح آبگیر باران

مروری بر اقدامات ژئوپارک قشم، 
اولین ژئو پارک خاورمیانه

س : اصغر بشارتی
عک
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دکتر دستورانی آقای  جناب 
انتصاب شایسته حضرتعالی را به »ریاست دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست 
دانشگاه فردوسی مشهد« صمیمانه تبریک عرض نموده، موفقیت و سرافرازیه 
ایشان را در خدمت به جامعه علمی و دانشگاهی کشور از ایزد منان خواستاریم.

آبخوان مصنوعی شاهرود ز  ا بازدید 
بازدیــد از پــروژه آبخــوان مصنوعــی دانشــگاه صنعتــی شــاهرود بــه 
همــراه جمعــی از اعضــا  انجمــن علمــی سیســتم های ســطوح آبگیر 
بــاران ایــران  در مورخــه 13 تیرمــاه ســال جــاری صــورت پذیرفت. 
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راجعون لیه  ا نا  ا و  اناهلل 
مدیر مســئول محیط زیســت چابهار، 
همکار مهربــان و فعالمان جناب آقای 
درگذشــت.  زاده  علــی مصطفی  دکتر 
دبیرخانــه شــورایعالی مناطــق آزاد و 
مدیــران محیط زیســت مناطــق آزاد 
ایــن ضایعــه بــزرگ رابــه خانــواده 
محترمشــان تســلیت عرض می نماید.
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چکیده گزارش مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي 
اسالمي در خصوص بررسي طرح ردپاي کربن در 

کاهش انتشار گازهاي گلخانه اي

به  آب  تأمین  کنیم/ مدیریت  بســیج   98 تابستان  برای  ا  ر امکانات  تمامی 
نیست نیازها  پاسخگوی  تنهایی 

ســر  سرا ری  بهره بــردا ونیــن  معا نشســت  در  ز  نبــا جا حمیدرضــا 
م گرفتــه  نجا ا م هــای  قدا ا و  تــالش  ز  ا نــی  ا د قدر ضمــن  کشــور 
در تابســتان بــرای ارائــه خدمــات پایــدار به شــهرها و روســتاها گفت:

دیگر مدیریت تأمین آب به تنهایی پاســخگوی نیازها نیســت و متاســفانه 
طرح های آبرســانی به سرعت به افق بهره برداری می رسند، هرچقدر ظرفیت 
تولیــد آب افزایــش پیدا کند، تقاضــا برای مصرف هم اضافه می شــود، لذا 
الزم اســت بــر روی مدیریت مصرف به صورت جدی ســرمایه گذاری کنیم.

جانباز در ادامه به ضرورت جلب مشارکت مردم برای کاهش مصرف تاکید و 
خطاب بــه معاونین بهره برداری افزود: برای تغییر رفتار مصرف کنندگان نیاز 
به مشــاور اجتماعی دارید. در ارتباط مستقیم تر با روابط عمومی از خدمات 
مشــاورین اجتماعی برای مدیریت مصرف استفاده کنید. همچنین الزم است 
مــردم را در جریان وضعیــت آب هر منطقه ای قرار دهیــم. از این رو برای 
جریان ســازی خبری بایستی معاونین بهره برداری از قبل تمامی احتماالت را 
پیش بینی و مدل پاسخگویی آن را تهیه و در اختیار روابط عمومی ها قرار دهند 
تا با اطالع رسانی صحیح و دقیق سرمایه اجتماعی شرکت ها را افزایش دهیم.
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 بحــران گرمایش زمین ازجمله مشــکالت اصلــی جامعه جهانی بوده 
اســت که اجالس های متعددی برای آن برگزار شــده و به توافق هایی 
رسیده اند. براساس پژوهش محققان، عامل اصلی گرمایش زمین، انتشار 
بیــش از حد گازهــای گلخانه ای بوده که کشــورهای دنیا اجالس های 
مختلفی در این باره برگزار کرده تا برای این مشــکل راه حلی بیابند. در 
آخرین جلســه که در پاریس برگزار شد، 95 کشور ازجمله ایران متعهد 
به کاهش انتشــار گازهای گلخانه ای خود شــدند. ایران متعهد شــد که 
4 درصــد )در صورت وجود تحریم ها و بــدون کمکهای بین المللی( الی 
12 درصد )درصورت برداشــته شــدن تحریم ها و دریافت کمکهای بین 
المللی( روند رشــد انتشــار خود را نسبت به ســال مرجع کاهش دهد.

ردپای کربن، مقیاسی از مقدار کل خروجی دی اکسید کربن و یا گازهای 
گلخانــه ای مربوط به یک جمعیت، سیســتم یــا فعالیت معین با در نظر 
گرفتــن همه منابع در محدوده زمانی و مکانی آن جمعیت، سیســتم یا 
فعالیت است.  با توجه به بررسی ها و استعالم های انجام شده از سازمانهای 

پژوهش هاي مجلس  مرکــز  گزارش  چکیده 

ردپاي  بررسي طرح  در خصوص  اسالمي  شوراي 

اي گلخانه  گازهاي  نتشــار  ا کاهش  در  کربن 

گزارش

  

روند ا زیست  کاربردی محیط  اولین نشست شورای 
معاونــت فرهنگــی اجتماعــی وگردشــگری این ســازمان  اولین نشســت این 
شــورا را بــا حضــور قائم مقــام ، معــاون ســرمایه گذاری وتوســعه کســب 
وکارهــاو مدیــر محیط زیســت، بهداشــت و ســالمت ســازمان منطقــه آزاد 
ارونــد، بعــداز ظهر امروز در ســالن کنفرانــس های این ســازمان برگزار کرد .

مباحث اقتصاد ســبز ونحوه توسعه وارتقا آن دراین نشست  مورد بررسی  جمعی 
از فعاالن صنایع  ، محیط زیســت وروسای ادارات محیط زیست آبادان وخرمشهر 
قرار گرفت )الهام اوالد باغی، رئیس اداره محیط زیست سازمان منطقه آزاد اروند(.

عالی  آموزش  مرکز  با  باران  آبگیر  انجمن سیستم های ســطوح  د  ردا قرا انعقاد 
کاشمر

بــه منظور بهره مندي از تجارب و ظرفیت هاي علمي و همچنین هم افزایي جهت 
بازدهي بیشتر در حوزه هاي مختلف و فراهم آوردن زمینه هاي همکاري با جمعیت 
ناجیان آب ایران تفاهم نامه اي بین انجمن علمي سیســتم هاي ســطوح آبگیر 
باران و مرکز آموزش عالی کاشــمر منعقد شــد. این تفاهم نامه در 6 ماده و سه 
بند در دو نســخه که هر کدام حکم واحد دارند در تاریخ  امضا و مبادله گردید

به سدهای حوزه مرزی شرق آب  ورودی  97 درصدی  کاهش 
پرونده سال آبی 9796 در حالی بسته شده است که افت بی سابقه بارندگی های سال 
آبی جاری موجب شده است تا میزان بارش های حوضه آبریز مرزی شرق از مهرماه 
96 تا پایان شهریورماه تنها به حدود 40 میلیمتر برسد که این رقم در مقایسه با 
سال گذشته 35 درصد، در مقایسه با میانگین بارندگی 10 سال اخیر حدود 55 
درصد و در مقایسه با مدت متوسط 49 ساله حدود 63 درصد کاهش یافته است.

ادامه این روند موجب شده است تا حوضه آبریز مرزی شرق که بخش هایی از استان های 
خراســان رضوی، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان را در می گیرد، بدترین 
میزان بارندگی خود را در 50 سال اخیر تجربه کند و هوشک سراوان استان سیستان 
و بلوچستان با ثبت 4.3 میلیمتر بارندگی به کم  بارش ترین نقطه کشور مبدل شود.

سدهای واقع در این حوضه آبریز نیز در سال آبی 9796 یکی از خشک ترین مقاطع 
زمانی سالیان اخیر را تجربه می کنند به طوری که ورودی آب به هفت سد موجود 
در این حوضه آبریز طی ســال آبی 9796 تنها به 20 میلیون مترمکعب رسیده 
است که این رقم در مقایسه با سال گذشته بیش از 97 درصد کاهش یافته است.

از طرفــی میــزان ذخیره فعلی ســدهای این حوضــه آبریز نیز هــم اکنون در 
حــدود 420 میلیــون مترمکعــب اســت که این رونــد حکایــت از کاهش 54 
درصــدی آب ذخیره شــده در ســدهای هفتگانــه این حوضه نســبت به مدت 
مشــابه ســال گذشــته دارد و در حال حاضر بیش از 73 درصد مخازن سدهای 
یاد شــده هم خالی اســت )پایــگاه اطالع رســانی وزارت نیــرو، 10 مهر 97(.

به  آب  تأمین  کنیم/ مدیریت  بســیج   98 تابستان  برای  ا  ر امکانات  تمامی 
نیست نیازها  پاسخگوی  تنهایی 

در این نشســت معــاون راهبــری و نظارت بر بهره برداری شــرکت مهندســی 
آب و فاضالب کشــور ابتدا نســبت به تشــریح وضعیت نیروی انســانی شــاغل 
در حــوزه بهره برداری شــرکت های آب و فاضالب پرداخت و ســپس با اشــاره 
بــه فعالیت هــای شــرکت های آب و فاضــالب برای عبــور از تابســتان 97 از 
تالش هــا و خدمات شــبانه روزی کارکنان صنعت آب و فاضــالب قدردانی کرد.

ه  ر بــا ر د د  خــو ی  صحبت هــا ز  ا بخشــی  ر  د کشــفی  ضــا  ر حمید
نظارت هایــی  و  کنترل هــا  داشــت:  اظهــار  چنیــن  شــرب  آب  کیفیــت 
کــه اعمــال می کنیــم از شــاخص های ملــی کنتــرل کیفیــت باالتر اســت.

دفــع  و  جمــع آوری  خدمــات  پایدارکــردن  خصــوص  در  ادامــه  در  وی 
بهداشــتی فاضــالب گفــت: از اولویت هــای بخــش بهره بــرداری در حــوزه 
فاضــالب بازچرخانــی پســاب از طریــق اقتصــادی کــردن این فرآینــد و از 
طریق فروش پســاب می باشــد کــه بایســتی تمهیــدات الزم پیش بینی گردد.

معــاون راهبــری و نظــارت بــر بهره برداری شــرکت مهندســی آب و فاضالب 
کشــور سیاســت های اصلی حوزه بهره برداری را تهیه قــرارداد تیپ بهره برداری 
بلندمــدت از تاسیســات فاضــالب به جــای قراردادهای کوتاه مدت یک ســاله 
و ســه ســاله از تاسیســات آب و فاضالب برشــمرده و گفت: زمان بهره برداری 
امانــی از تاسیســات گذشــته اســت، بایــد تاسیســات خودمان را بــه صورت 
مشــارکتی بهره برداری کنیم و نگرش بهره برداری مشــارکتی را توســعه دهیم و 
فرآیندهای کاری را یکســان کنیم )پایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو، 4 مهر 97(.

میلیون   600 اردبیل/ کسری  استان  روان آب های  40 درصدی  کاهش 
اردبیل مترمکعبی مخزن دشت 

اصغــر ســلیمان زاده، مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای اردبیــل گفت: با وجود 
رشــد 16 درصدی بارندگی های استان در سال آبی 9797، حجم روان آب های 
اردبیــل به علت کاهش محســوس پوشــش برفی، افزایش دما، توســعه بی رویه 
برداشــت از آب های سطحی وهمچنین افزایش اراضی زیرکشت حدود 40 درصد 
کاهش یافته اســت. مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای اردبیل با تاکید بر اینکه از 
میان چهار دشــت اســتان یک دشــت در وضعیت ممنوعه به سر می برد، گفت: 
در حال حاضر ســطح آب زیرزمینی در دشــت اردبیل پایین رفته است و در این 
دشــت حدود 635 میلیون مترمکعب کسری مخزن داریم. با اجرای طرح احیا و 
تعادل بخشــی منابع آب های زیرزمینی توانسته ایم افت سالیانه مخزن را متوقف 
کنیم و درصددیم در افق 20 ســاله بتوانیم وضعیت را به تعادل اولیه برســانیم و 
کسری های گذشته را جبران کنیم )پایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو، 21مهر 97(.

اخبار
رزیابی عملکرد(  ا و  نظارت  مدیریت  )سرپرست  کوچکیان  مسعود 

مختلف، ایران هنوز یک سیســتم یکپارچه اندازه گیری و بانک اطالعاتی از انتشار 
خود نداشته و به همین دلیل نمیتواند برای کاهش انتشار خود برنامه ریزی انجام 
دهد تا با کمترین هزینه، بیشترین کاهش انتشار را داشته باشد. ایده ردپای کربن 
میتواند برای حل مشــکل اولیه و مهم ایران در اندازه گیری میزان انتشار گازهای 
گلخانه ای کمک بزرگی باشد. همچنین این طرح پیش نیاز طرحهایی مانند مالیات 
کربن و بازار کربن خواهد بود. شــکل زیر بعد مســیر پیشــنهادی اجرای طرح رد 
پای کربن را نشــان میدهد که در آن دولت و مجلس نقش مهمی خواهند داشت. 

زاد قشم آ در منطقه  زمین  در  انســان  تاثیر  نمایشگاه عکس  برگزاری 

نمایشــگاه تاثیر انســان بر زمین با ایده متفاوت از دیگر نمایشــگاه های عکس،آلودگی هایی که توســط انسان در طبیعت رخ می دهد را به نمایش کشید؛43 اثر 
برگزیده نشــانگر روند تخریب محیط زیســت توسط انســان بود. با توجه به تحقیقات انجام شده در سال 2012، سازمان ملل متحد برای ایجاد فرهنگ جدید به 
این نتیجه رســیده که آموزش کودکان مهمترین نقش را ایفا میکند. در همین راســتا پیرو فعالیت های مدیریت محیط زیســت برای ایجاد فرهنگ اخالق محیط 
زیســتی در نســل آینده، در نمایشــگاه مذکور برای کودکان جایگاه ویژه ای در نظر گرفته شــد و کودکان با کشیدن نقاشی از تصورات خود در مورد آینده کره 

زمین پیام خود را برای برگزار کنندگان نمایشــگاه به تصویر کشــیده و با گرفتن جایزه و اریگامی خاطره این روز برایشــان ثبت گردید.
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به منظور درک )دوره های زمین شناســی( که زمین تجربه کرده اســت یونسکو 
مناطقی را به عنوان ژئوپارک مشخص نموده است. ایده )تاسیس( ژئو پارک در سال 

1999 توسط یونسکو عملی شد. 
شــبکه جهانی ژئو پارکها )GGN(  سازمانی قانونی و غیر انتفاعی با هزینه عضویت 
ساالنه است که عضویت در آن برای همه ژئو پارک های جهانی یونسکو الزامی است. 
GGN که در ســال 2004 تاسیس شــد شبکه ای پویا است که در آن اعضا متعهد 
می شوند با یکدیگر همکاری نموده، نظرات خود را در مورد بهروشها تبادل کنند و در 
پروژه های مشترک مشارکت نمایند تا استانداردهای کیفیت تمام محصوالت و روش 
های ژئو پارک جهانی یونسکو را ارتقا دهند. در حالیکه GGN در قالب یک سازمان 
هر دو سال یکبار جلسات خود را برگزار می کند اما این سازمان از طریق شبکه های 
منطقه¬ای خود فعالیت می کند، مانند شبکه ژئو پارک های اروپایی که هر ساله دو 
بار جلساتی را برگزار می کند تا فعالیت های مشترک خود را ایجاد و توسعه دهد. 

در حال حاضر GGN با جذب تخصص و دانش از تمام بخش های جهان و فرهنگ 
های مختلف به رشد خود ادامه می دهد و همواره الگوهایی را برای بهروش ها ایجاد 
نموده و اســتانداردهایی با کیفیت باال را برای حوزه هایی ایجاد می کند که حفاظت 
از میراث زمین شناختی را با راهکارهای برای توسعه اقتصادی پایدار ادغام می کنند. 
در سی و هشــتمین نشست عمومی این سازمان در نوامبر 2015، 195 کشور عضو 
یونسکو ایجاد عنوان جدید »ژئوپارکهای جهانی یونسکو« را تصویب نمودند. یونسکو 
برنامه )ژئوپارک ها( را رســما در ســال 2001 آغاز نمود و در سال GGN 2004 با 
25 ژئوپارک واقع در اروپا و چین تأســیس شد. پس از گذشت چندین سال، اکنون 
ژئوپارک های بســیار مورد توجه هســتند زیرا توسعه پایداری را ایجاد نموده و البته 

بهشتی برای گردشگران هستند.
در نشســت پاریس در21 مارس 2006 ، ژئو پارک قشــم به عنــوان تنها ژئو پارک 

خاورمیانه در شبکه جهانی ژئوپارک ها )GGN( به ثبت رسید.

قشم، ژئوپارک جهانی  اقدامات  بر  مروری 

ژئوپارک خاورمیانه ولین  ا  

گزارش

این ژئو پارک از تنوع فرهنگی و زمین شناختی باالیی برخوردار بوده و به دلیل موقعیت 
استراتژیک خود در خلیج فارس، نماینده منطقه ای میان ژئوپارک های آسیای شرقی 

و اروپایی، از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است. 
ژئوپارک قشم: انجام شده مدیریت  فعالیت های 

بستن تفاهم نامه با کشور روسیه و تایلند، عضویت در ژئوپارک های جزیره ای )شامل 
جزایری که در یونان، پرتغال، اســپانیا، ایتالیا، ایران، ژاپن، کره جنوبی و مالزی واقع 
هســتند(، حضور در کنفرانس های بین المللی و آموزشی از جمله فعالیت های اخیر 

مدیریت این ژئوپارک بوده است.
عقد تفاهم نامه همکاری بین ژئوپارک جهانی قشم و نخستین ژئوپارک پیشنهادی 

روسیه )یانگان تائو(، مرداد 97
این تفاهم نامه طی ســفر آقای علیرضا امری کاظمی، مدیر زئوپارک جهانی قشم به 
عنوان عضو تیم ارزیابان رسمی یونسکو، جهت بررسی نخستین ژئوپارک پیشنهادی 
کشــور روســیه منعقد شــد. یانگان تائو بخش جمهوری خودمختار مسلمان نشین 
باشکورتســتان روسیه است که با داشتن زبان تاتاری ترکی، تشابهات زیاد فرهنگی و 
زندگی عشایری با عشایر نشینان کشورمان دارند. تبادل تجربیات و اطالعات طرفین، 
همکاری مشــترک برای توسعه ژئوپارک ها، تبلیغ و ترویج هر یک از ژئوپارک ها در 
ژئوپارک مقابل و اعزام کارشناسان و محققان به ژئوپارک های یکدیگر از آیتم¬های 

اصلی این تفاهم نامه است. 
عقد تفاهم نامه همکاری بین ژئوپارک جهانی قشم و ژئوپارک کورات کشور تایلند، 

مرداد 97
این تفاهم نامه طی سفری که آقای علیرضا امری کاظمی، مدیر زئوپارک جهانی قشم 
به منظور تدریس و ســخنرانی در کارگاه آموزشــی یونسکو به دعوت مدیر ژئوپارک 

کورات کشور تایلند صورت گرفت، منعقد شد. 

آبخوان مصنوعی شاهرود ز  ا بازدید   
بازدید از پروژه آبخوان مصنوعی دانشــگاه صنعتی شــاهرود به همراه جمعی از اعضا  انجمن علمی سیســتم های سطوح آبگیر باران 

ایران  در مورخه 13 تیرماه ســال جاری صورت پذیرفت. این پروژه به منظور تامین آب مورد نیاز مصرفی اردوگاه دانشــگاه در 
دامنه ارتفاعات مشــرف به شــهر شاهرود اجرا گردیده اســت. آقای دکتر کرمی مجری طرح مذکور در توضیحاتی مطرح نمودند که 

آبخوان ایجاد شــده به ضخامت حدود 2 متر و آبدهی ســاالنه 120 هزار لیتر ایجاد شــده که رواناب های حاصل از سطوح سنگی 
حوزه مشــرف به آبخوان را جمع آوری نموده و ســپس در آبخوان تغذیه می گردد. بدین ترتیب نیاز آبی دانشــگاه در این اردوگاه 

تفریحی مرتفع شــده و در نوع خود یک روش مطلوب ابداعی مناســب برای استحصال آب به شمار می رود. 

 عضویت در گروه کاری ژئوپارک های جزیره ای
 شــرکت در هشتمین کنفرانس بین المللی دوساالنه ژئوپارک جهانی یونسکو در 

کشور ایتالیا )ژئوپارک آداملو برنتای( 17 تا 27 شهریور
شــرکت در جلسات کمیته های اجرایی و راهبری آسیا اقیانوسیه و شبکه جهانی، 
ارائه 4 مقاله، ریاست پنل تخصصی به عنوان عضو کمیته علمی کنفرانس، شرکت 
 Action Plan در جلسه توجیهی ارزیابان رسمی یونسکو و شرکت در جلسه تهیه
ژئوپارک های جزیره ای، از جمله برنامه های مدیر ژئوپارک جهانی قشــم در این 
کنفرانس که مهمترین گردهمایی اعضای شبکه جهانی ژئوپارک ها در دنیاست، بود.

رئیس ســازمان حفاظت محیط زیست به  آبگیر  انجمن سیستم های سطوح  نامه   

جناب آقای دکتر کالنتری
معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران

با سالم و اهداء تحیات
احتراما در خصوص ســخنان حضرتعالی در کنگره ملی علوم زراعت و اصالح نباتات، مورخه 97/6/13 مبنی بر رسالت 

انجمن های علمی و فعال شدن آنها مواردی را به شرح ذیل به استحضار می رساند:
1 انجمن علمی سیســتم های ســطوح آبگیر باران در مکاتبات با ادارات کل محیط زیست کشور پیشنهاد تامین آب 
مورد نیاز حیات وحش در مناطق حفاظت شــده و تحت نظارت آن ســازمان را مطرح و متاسفانه هیچ پاسخی دریافت 

نگردیده است در صورتي که در این مناطق، تامین حداقل آب مورد نیاز با توجه به کاهش بارش ها واضح مي باشد.
2 پروژه طراحی و اجرای تامین آب مورد نیاز حیات وحش در جزیره کبودان ارومیه یک راهکار مطلوب و مناسب برای 
دیگر نقاط کشــور بوده که توسط این انجمن و سازمان محیط زیست کشور و اداره کل محیط زیست آذربایجان غربی 
اجرا شــده اســت. این روش می تواند براي دیگر مناطق نیز الگو قرار می گیرد. همچنین طرح تغذیه مصنوعی آبخوان 

مصنوعی دانشگاه شاهرود )طرح آقای دکتر کرمی( نمونه دیگري از استحصال آب باران مي باشد.
3 انجمن های علمی براســاس مســئولیت خود راهکار ها را ارائه می نمایند ولی متاســفانه جهت به کارگیری این 
پیشــنهادها و راهکارها از طرف بخش های مســئول اقدامي مشاهده نمي شود. انجمن آبخیزداری ایران در سال 1382 

اعالم نمود که دریاچه ارومیه تا 13 سال دیگر خشک خواهد شد. لیکن چه کسی به آن توجه نمود؟
4 انجمن علمی سیســتم های سطوح آبگیر باران به همراه 13 انجمن دیگر در قالب اتحادیه انجمن های علمی منابع 
طبیعی و محیط زیســت کشــور آمادگي هرگونه همکاری و مشــاوره به صالحدید آن سازمان محترم را داشته و ما به 
دفعات مختلف آن را اعالم نموده ایم. لذا از جنابعالی خواهشــمندیم جدا از مرور عملکرد گذشــته در خصوص چشــم 

اندازهای همکاری در آینده ادارات کل محیط زیست  استانها را  در این راستا توجیه فرمائید.
5 به هر حال جمع آوری آب باران، بهره وری مناســب از رواناب ها، تغذیه ســفره های زیرزمینی و... تنها راه امکان 
تامین پایدار آب در طبیعت ایران میباشــد لذا با توجه به شــرایط موجود چنانچه از پتانسیل انجمن ها و راهکار های 

مطلوب این امر استفاده نشود مشکالت آینده دیگر قابل حل نخواهد بود.

                                                                                          با تشکر                                      
                                                 سید محمد تاج بخش
                                                  رئیس هیئت مدیره
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مدير مسئول: دکتر سید جواد طباطبايی يزدی

سردبیر: نجمیه هزارخوانی 

همکاران اين شماره: زارعی، خوش رأی، اصالنی، بوربور. 

همایش های آتی

چهارمین کنگره ســاالنه بین المللی توسعه کشاورزی، منابع 
ایران طبیعی، محیط زیست و گردشگری 

http://4icsda.ir/fa/?id=1&p=0

ســومین همایش بین المللی گردشــگری، جغرافیا و محیط 
زیست پاک

www.gardeshco.ir

کنگره علوم و مهندســی آب و فاضالب ایران و همایش ملی 
عرضه و تقاضای آب شرب و بهداشتی

/http://www.iwwa-conf.ir

اولیــن همایش ملی قنات، میراث ماندگار و آب
h t t p : / / c o n f e r e n c e . p n u . a c . i r / Ya z d -

/qanatpnu97

میر ا م  کال
ای فرزند، کســی که مرکبش شب و روز باشد، او را می برند، 
هر چند به ظاهر ایســتاده باشد و مســافت را طی می کند، 
هر چند، در امن و راحت غنوده باشد. و به یقین بدان که به 
آرزویت نخواهی رسید و از مرگ خویش رستن نتوانی. تو به 
همان راهی می روی که پیشینیان تو می رفتند. پس در طلب 
دنیا، لختی مدارا کن و سهل گیر و در طلب معاش نیکو تالش 
کن، زیرا چه بسا طلب که به نابودی سرمایه کشد. زیرا چنان 
نیست که هر کس به طلب خیزد، روزیش دهند و چنان نیست 
که هر کس در طلب نشتابد، محروم ماند. نفس خود را گرامی 
دار از آلودگی به فرومایگی، هر چند تو را به آروزیت برساند. 
زیــرا آنچه از وجود خویش مایه می گذاری دیگر به دســتت 
نخواهد آمد. بنده دیگری مباش، خداوندت آزاد آفریده است 
)فرازی ازنامه ســی ویکم نهج البالغه، از وصیت آن حضرت 
)ع( به فرزندشــان امام حسن مجتبی )علیهما السالم( در آن 
هنگام که از صفین باز می گشتند، ترجمه عبدالحمید آیتی(.

تخم  ثر طبیعی ملی ساحل  ا و مدیریت ســایت  ساماندهی 
گذاری الکپشت های شیب دراز

این پروژه توســط شــرکت آب و برق و تاسیســات قشــم 
بــه مبلغ 3400000000 ریال )ســه میلیــارد و چهارصد 
میلیــون ریــال( جهــت فضا ســازی و محــدوده بندی و 
نیــز ایجاد فضای ســبز انجــام آغاز شــده و بخش خاک 
بــرداری و ایجاد تاسیســات آن در حال انجام می باشــد. 

دبیرخانه شورايعاللی مناطق آزاد و ويژه اقتصادی
)معاونت برنامه ريزی و هماهنگی امور مناطق،

مديريت فنی و زيربنايی(
و

 انجمن علمی سیستم های سطوح آبگیر باران ايران

باتشکر ویژه از حمایتهای جناب آقاي مهندس معزالدین معاونت 
محترم برنامه ریزی و هماهنگی امور مناطق، جناب آقای مهندس 
رعیتی مدیریت محترم فنی و زیربنایی و سرکار خانم کسرایي مدیر 
روابط عمومي دبیرخانه شورایعالي مناطق آزاد تجاري و ویژه اقتصادي.

مراسم غبارروبی و کاشت نهال بر مزار شهدا گمنام در منطقه آزاد چابهار

  اهدا و توزیع نهال در بین واحدهایی صنعتی منتخب و فعال در حوزه محیط زیست منطقه آزاد چابهار،  توسط 
پرسنل محیط زیست منطقه )مرحوم دکتر علی مصطفی زاده، مدیر اسبق محیط زیست منطقه آزادچابهار(. 

  دبیر   ژئوپارک  منطقه آزاد ارس :
 تشــریح مزایای ژئوپارک پیشــنهادی ارس توسط دکتر فریده نقد ی در 
اولین نشست بین المللی ژئوپارک های جهانی یونسکو در منطقه آزاد قشم

پاکسازی جنگلها حرا در منطقه آزاد چابهار
پاکسازی کانالهایی آب و انهار منطقه و رها سازی ماهی در تنها بندر اقیانوسی ایران ) به مناسبت هفته محیط 
زیســت و روز جهانی اقیانوس( توسط فعاالنه محیط زیست منطقه آزاد چابهار )مرحوم دکتر علی مصطفی زاده، 

مدیر اسبق محیط زیست منطقه آزاد چابهار(

                                                                                                                                                                                                       طرح پایش زیستگاه الک پشت های دریایی چابهار   
طرح پایش زیســتگاه الک پشــت های دریایی و پالک گذاری آنها توسط مدیریت محیط زیست 
منطقه آزاد چابهار.ســمن زیســت محیطی موج و مرجان و با همکاری محیط زیســت شهرستان 
از ابتدای تیرماه آغاز شــده اســت. این طرح با هدف پایش زیســتگاه الک پشت ها.پالک گذاری 
و حفاظت از الک پشــتها و تخمهای گذاشــته شده در ســاحل شروع شده است. الک پشت های 
سبز)Chelonia Mydus(که الک پشت غالب این سواحل میباشند به وزنی حدود 80 کیلوگرم 
رســیده و 2تا 4 مرتبه در هر فصل تخم گذاری می نمایند.زمان تخم گذاری از ابتدای تیرماه تا 
اواســط مهرمــاه بوده و در هر بار تخم گذاری بین 60 تا 200 تخــم میگذارند)مرحوم دکتر علی 

مصطفی زاده، مدیر محیط زیســت منطقه آزاد چابهار(.

وضعیت سدهای مهم کشور در پایان سال آبی 96-97؛
40 درصد آب ذخیره شده دارند/ کاهش 33 درصدی ورودی آب به مخازن سدهای کشور یکصد سد بزرگ کشور کمتر از 

 ســال آبی 9796 در حالی به پایان رســید که از میان 177 ســد بزرگ موجود در 6 حوضه آبریز اصلی کشــور 100 سد بزرگ از جمله سدهای زاینده رود، مالصدرا، سفیدرود و 
دوســتی کمتر از 40 درصد آب ذخیره شده دارند.

ســال آبی جدید در کشــور ما در حالی آغاز شــده است که میزان ذخایر سدهای ایران به 19.81 میلیارد مترمکعب رســیده است که این رقم در مقایسه با سال گذشته کاهشی 19 
درصدی آب ذخیره شــده در سدهای کشور را نشان می دهد.

افت محســوس بارندگی های ســال آبی 9796 که در طی نیم قرن کم ســابقه بوده است موجب شــده تا در ورودی آب به مخازن سدهای کشور نیز متاثر از افت نزوالت جوی با 
کاهش های ویژه ای مواجه شــده اند و به 25.95 میلیارد مترمکعب برســد. به این ترتیب ورودی به این ســازه های آبی 33 درصد و خروجی از آن ها نیز نســبت به سال گذشته 26 

درصد افت داشــته اســت و هم اکنون به طور میانگین 60 درصد مخازن سدهای یاد شده خالی است.
ســال آبی جدید کشــور ما در حالی از ابتدای مهرماه آغاز شــده است که با افت ورودی به مخازن ســدها در فصل تابستان ذخیره این سازه های آبی نیز پیش از شروع فصل 

بارندگی ها همچنان روبه کاهش اســت به طوری که از میان 177 ســد بزرگ موجود در 6 حوضه آبریز اصلی کشــور، 100 ســد بزرگ از جمله سدهای زاینده رود، شهیدرجایی، 
ســاوه، کوثر، دوســتی، سفیدرود، ارس و مالصدرا کمتر از 40 درصد آب ذخیره شده دارند.

کاهش ارتفاع و ذخیره آب ســدهای دارای نیروگاه برقابی موجب شــده تا این مراکز در تابســتان امســال نیز با کاهش تولید انرژی روبه رو شوند به طوری که انرژی تولیدی 53 
نیروگاه  برق آبی کشــور از ابتدای امســال تا 30 شــهریورماه به حدود 6 هزار و 185 گیگاوات ساعت برســد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 42.4 درصد کاهش داشته 

اســت. با توجه به اینکه 15 درصد از ظرفیت نصب شــده نیروگاهی کشــور مربوط به نیروگاه های برق آبی اســت از این رو کاهش تولید انرژی این مراکز یکی از دالیل اصلی 
بوده است. امسال  تابستان  خاموشی های 

در حال حاضر حجم ذخیره کنونی آب در ســدهای پنجگانه اســتان تهران )الر، طالقان، امیرکبیر، لتیان و ماملو( به 628 میلیون مترمکعب رســیده اســت و در شرایط فعلی 67 
درصد مخازن این سدها خالی است.

بررســی این اعداد و ارقام حکایت از آن دارد که کاهش بی ســابقه بارش ها در ســال گذشته موجب شده تا حجم مخازن ســدهای پنجگانه استان تهران نسبت به مدت مشابه سال 
گذشــته 24 درصد کاهش داشــته باشد و ورودی آب به سدهای پنجگانه اســتان با یک میلیارد و 170 میلیون مترمکعب افت 32 درصدی را تجربه کنند.

با توجه به اینکه بارش های کشــور ما معموال از اواخر فصل پاییز شــروع خواهد شــد طبیعتا همواره میزان مصرف و خروجی ما از ســدها از میزان ورودی به این سازه های آبی 
بیشــتر خواهد بود. بنابراین تا آن زمان بایســتی نهایت مراقبت و مدیریت را از منابع حداقلی موجود داشــته باشــیم )پایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو، 9 مهر 97(.
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