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 زداییبیابانروز جهانی خرداد،   27

 
زدایی در سراسرر به عنوان روز جهانی بیابان  خرداد(  27)  ژوئن  17

زدایری( در گذاری شده است و این روز )روز جهانی بیابانجهان نام

 .شودکشورهای مختلف گرامی داشته می

 اخیر در جهان بره خصرو ها و عواقب آن در چند دهه زاییبیابان

آفریقا و آسیا تلنگری برای جهانیان بود تا تمام ترش  خرود را   در

ای بررای آن برای مبارزه با این معضل جهانی به کار گیرند و چراره

معضررل  1992در سررا   در کنفرررانس سررران ریررو .بیندیشررند

ر منجرر بره تاسریس امر این  و  کردند زایی در آفریقا را مطرحبیایان

بره عنروان زیرر  (UNCCD) زدایرییون جهرانی بیابرانکنوانسر

مجمر  عمرومی  1994ای از سازمان ملرل شردد در سرا  مجموعه

سازمان ملل به منظرور افریایش آگراهی عمرومی در ایرن زمینره و 

ژوئن را برا عنروان   17های کنوانسیون، روز  تر برنامهپیگیری جدی

 .زدایی نامگذاری کردروز جهانی بیابان

کشور در این کنوانسیون عضویت دارند و در سرا    195ز  تا به امرو

 :ساله با عنوان زیر برای آنها تدوین شده است 10هدفی    2008

زایی، تخریرب یجاد یک همکاری جهانی برای جلوگیری از بیابان"ا

سرزمین و کاهش اثررا  خشکسرالی در منراتح تحرت تراثیر بره 

 "یمنظور حمایت از کاهش فقر و پایداری زیست محیط

( برا 2021)  1400زدایری در سرا   روز جهرانی بیابرانو همچنین  

 "احیای سرزمین، بازسازی بهتر، با سرزمین بدون تخریرب  "شعار  

 گذاری شده استدنام

 

 مطالعه فرماییدد  4 و 3  ا مه این مطلب را در صفحادا

 

 وقایع و رویدادهای داخلی  

 ............................................... .  کسری حساب جاری در مناب  آبی 5

 ......... ......................................  دوره خشکسالی توالنی خواهد بود 8

 ..... ............................  آبی در ایران دامن زدند؟ها چگونه به کمتحریم 10

 ....................................................... مهمترین اخبار کوتاه داخلی 11

 وقایع و رویدادهای خارجی  

 .. .. ..................................................  یهمکار   یرف  مناقشه، ارتقا  14

 ...........................  هاهای اقیانوس به کمک ماهوارهردیابی رییپشستیک 16

 ......................................................  مهمترین اخبار کوتاه خارجی 17

 مطلب آموزشی  

   ..... ........................... ... .... تامین آب آشامیدنی پاک نوین  هایرو  20

  

 

 

 

 

 

http://awnrc.com/
http://awnrc.com/
http://awnrc.com/
http://awnrc.com/


              
              مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب   

3 
   

 

1400  خرداد  |شششصت و    شماره  |محیط زیست    بولتن آب و  
 

 ادامه سرمقاله: 
اساس   بیابانبر  جهانی  کنوانسیون  نیمه تعریف  و  مناتح خشک  در  تخریب سرزمین  به  پدیده  این  گفته زایی،  مرتوب  نیمه  و  خشک 

اثر عوامل انسانی و عوامل تبیعی رخ دهدمی از تخریب زمینبیابان  .شود که ممکن است در   با   ایمنطقه   آن  در  که  است زایی نوعی 

ش خود را  وححیا   و   گیاهی   پوشش  آب،   معموال  و  شودمی ییرعلم  و  خشک  ملموس  و  شهودم  کامش  صور    به  خشک،  تقریبا  هایزمین

های انسانی، بوته کَنی، چرای مفرط و خارج از  دهدد تعدادی از عوامل موثر در این زمینه عبارتند از: تغییر اقلیم و فعالیتنیی از دست می

-برداری از معادن، جادههای آب زیرزمینی، معدن کاوی و بهرهرویه آب از سفرهبرداشت بیزار،  فصل دام در مرات ، تبدیل مرات  به دیم

 .سازی و توسعه شهرها و روستاها

 عمق این فاجعه تا چه حد است؟

حیطی مشناسی و زیستزایی به یکی از مسائل قابل توجه بوم ها در سراسر جهان به حدی رسیده که مساله بیابانامروزه پیشرفت بیابان

زایی تنها منجر به خشک شدن قسمتی  شاید فکر کنید که بیابان .کندها درباره آن افیایش پیدا میتبدیل شده است و روز به روز نگرانی

شود و نقشی در سرنوشت و روزگار آدمیان ندارد؛ اما به جی پیامدهایی چون از بین رفتن پوشش گیاهی، گرد و خاک زیاد از زمین می 

منطق یک  آب در  افت  زمین،  حاصلخییی  عدم  فرسایش خاک،  بارندگی،  حیا  ه، کم شدن  رفتن  بین  از  و  زیرزمینی  باید  های  وحش، 

 .دهندمی رخ پدیده  این اثر در همه  که باشیم نیی زاییبیابان از ناشی منتظر معضشتی همچون بیکاری، گرسنگی، فقر و مهاجر 

 گیرد؟بیابان زدایی چیست و چگونه صورت می  

بیابان با  در مقابل معضل جهانی  زایی، مفهومی 

بیابان و  عنوان  کارها  به  که  دارد  وجود  زدایی 

و  رو  بیابان  در  سبیکاری  برای  هایی 

از روند سری  تخریب سرزمین  ها در  جلوگیری 

نیمه  خشک،  نیمهمناتح  و  مرتوب  خشک 

هایی با سه  پردازدد این مفهوم شامل فعالیتمی

 هر  که  است ده، اصشحی و احیایی محور بازدارن

میان    .دارند  را  خودشان  خا    کارایی  یک از 

بیابانمهم راستای  در  که  کارهایی  زدایی  ترین 

می میصور   اشاره  گیرند،  زیر  موارد  به  توان 

 :کرد

با   متناسب  و  مقاوم  گیاهان  و  درختان  کاشت 

شوره  گیاهان  همچون  خشک  ، زیمناتح 

ویژه   گیاهان  بیابانکاشت  با  شامل مقابله  زایی 

تعاد  دام و ،  پخش سیشب و پخش آب،  بنه، کنار، کهور، سمر، کر ، کوهنگ )درخت(، سلم، اکالیپتوس، اقاقیا، کاسیا، کرتکی، رمیلک

موجود گیاهی  پوشش  از  حفاظت  برای  رو بهره،  مرات   از  بارانگیری  آب  انباشتن  در  کارآمد  شوره،  های  از استفاد،  زارهااحیای  ه 

 ...و های جایگیینسوخت 
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 بیابان زایی در ایران 

میلیون هکتار مساحت است که بیشتر مناتح آن را اقلیم خشک و فراخشک در بر گرفته استد در واق  محدوده    164ایران، کشوری با  

 .هستند بحرانی هایهیار هکتار از آن از کانون 400میلیون و  7 که شودمی محسوب میلیون هکتار از مساحت کل آن 32بیابانی ایران 

بیابان  90در حدود   با سه حوزه مشخص دشت لو ، دشت کویر و  ایران  بیاباندرصد  عوامل های مسیله در معرض  زایی قرار دارند و 

 100شودد بر اساس آمارها، هر سا  در حدود  های زیرزمینی و خاک سبب افیایش این مییان میرویه از آببرداری بیانسانی مانند بهره

 .رودشود و قسمتی از زمین از بین میهای کشور افیوده میهیار هکتار به بیابان

آغاز کردد حدود دو    1344زدایی خود را از سا   زدایی پیوست و فعالیت بیابانایران سومین کشوری بود که به کنوانسیون مقابله با بیابان

این سا   4گل دست کاشت در  میلیون هکتار جن فعالیت    و   شهرها  از  حفاظت   در  ایعمده  نقش  که رودها به شمار میاستان حاصل 

  استد داشتهددد و  اقتصادی نظامی، صنعتی، تاسیسا  از مراقبت چوب، تولید و علوفه  تامین  آلودگی، کاهش روستاها، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بازگشت به فهرست 
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 کسری حساب جاری در منابع آبی

االیام با معضش  آبی دست و پنجه نرم کرده استد بنابراین خشکی را ایران به لحاظ قرار گرفتن در منطقه خشک آسیا همواره و از قدیم

توجه  می با  اما  گرفتد  نظر  در  کشور  هیدرولوژیکی  ذا   جیو  قابلتوان  کاهش  و  آبی  نیازهای  رشد  فعلی  روند  آبی به  مناب   توجه 

اندد با این حا  بحران آب های آینده تاکید کردههای آبی در دههتجدیدپذیر در دهه اخیر، بسیاری از محققان بر تشدید مسائل و بحران 

ای که در گیار   گونهانسان قابل مشاهده است، بهها  ایران درحا  ورود به الگوی جدیدی است که تاثیرا  آن بر زندگی روزمره میلیون 

 چالش موجود در کشور، بحران آب جایگاه دوم را به خود اختصا  داده استد 100های اخیر مرکی مطالعا  استراتژیک، از بین سا 

آب   مصرف  متوسط  شده،  منتشر  رسمی  آمار  با  مطابح 

میلیارد مترمکعب تخمین زده    96ساالنه در ایران حدود  

درصد بیشتر از کل مناب     8شود که این مقدار حدود  می

( ایران  تجدیدپذیر  حدود    89آب  یا  مترمکعب(  میلیارد 

)حدود    80 کمبود  آستانه  سطح  از  باالتر   53درصد 

میلیارد مترمکعب( استد نتیجه این آمار و ارقام را عشوه  

آب روان  کاهش  شدید  بر  کسری  در  کشور،  های 

میآبخوان  نیی  کردد  توانها  در    مشاهده  بهتر،  عبار   به 

متوسط    15 سا   هر  اخیر  مترمکعب    5سا   میلیارد 

ترین علل آن را میلیارد مترمکعب خواهد بود؛ عواقبی که مهم  75کسری مخازن کشور بوده است که این مقدار به صور  تجمعی حدود  

های کشاورزی در یایش سطح زیرکشت به همراه سیاستهای شرب، صنعت و کشاورزی و همچنین افتوان در افیایش تقاضا در بخشمی

 زمینه خودکفایی غذایی بررسی کردد

توان در دو دسته کلی توان از ابعاد مختلفی مورد بررسی قرار داد، اما تمامی آنها را میهای آبی در کشور را میعوامل موثر بر بحران

 ساز قرار داددشامل عوامل تبیعی و مسائل انسان

های  عنوان مثا  در برخی از حوضه های آبریی کشور شده استد بهای گذشته نوسانا  اقلیمی سبب تاثیرا  گسترده بر حوضههدر سا 

تور موثری بر مصارف واقعی  دهدد افیایش دما بهبرابری را از خود نشان می  1/  5سا  گذشته رشد یک تا    30آبی کشور، متوسط دما در  

های آبریی خواهد شدد مطابح باغی تاثیر گذاشته و سبب افیایش این مولفه مهم در بیشن آبی حوضه آب و تبخیر محصوال  زراعی و  

افیایش یک درجه  با  این زمینه،  انجام شده در  افیایش می  10تور متوسط حدود  ای دمای هوا، مییان تبخیر بهتحقیقا   یابدد  درصد 

تور مستقیم بر کاهش مناب  آب تجدیدپذیر و همچنین برداشت از ود که بهافیایش مییان تبخیر به معنای افیایش مصرف آب خواهد ب

 این مناب  تاثیرگذار خواهد بودد 

پارامترهای تبیعی تاثیرگذار بر شرایط تبیعی حوضه  از دیگر  الگوی نیوال  جوی نیی  های های آبریی کشور در سا تغییرا  مییان و 

های جوی از او  مهر توسط دفتر مطالعا  پایه مناب  آب وزار  نیرو، ارتفاع کل ریی اخیر بوده استد مطابح آمار رسمی منتشر شده  

آبی    17تا   سا   بر    1399-1400خرداد  دورهمیلی  145بالغ  میانگین  به  نسبت  بارندگی  مقدار  این  که  است  بوده  مشابه  متر  های 

( گ  36متر(  میلی  226درازمد   آبی  سا   مشابه  دوره  به  نسبت  و  کاهش  )درصد  نشان   52متر(  میلی  302ذشته  را  کاهش  درصد 

 درصد نیی رسیده استد  70آبریی کشور مانند مناتح مرزی شرق، به حدود هایدهدد این مقدار در برخی از حوضه می
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معیت و توسعه توان از دو جنبه مورد بررسی قرار دادد رشد روزافیون جهای آبی در کشور را نیی میمسائل انسانی تاثیرگذار بر بحران

 عنوان مثا  در شهر تهران با جمعیتی بالغ برشهرنشینی سبب افیایش نیازهای آبی و تخصیص مناب  آب به این بخش شده استد به

لیتر(   250درصد از متوسط مصرف سرانه کشور )  60لیتر بوده که حدود    400میلیون نفر، سرانه مصرف آب هر شهروند در روز    5/8

 شودد تخمین زده می 2026میلیون مترمکعب تا سا   1290ر  ادامه این امر، تقاضای آب تهران هر سا  بیشتر استد در صو

برنامه امر  از از سویی دیگر مدیریت تحت  رییان مانند مباحث توسعه خارج 

آبریی تاثیرگذار هایتور موثر بر شرایط حوضه ظرفیت مناب  آبی کشور نیی به 

استدبه ایجبوده  مثا   سفرهعنوان  برداشت  و  تغذیه  بین  تعاد   آب  اد  های 

های  های با تراز منفی جیو اهداف مشترک قوانین برنامهزیرزمینی در دشت

پنج فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی،  بهتوسعه  کشور،  از  ساله  پس  خصو  

اما مقایسه منحنی کاهش مناب  آب زیرزمینی در  بوده استد  برنامه چهارم 

این برنامه از آنها نتوانسته ن میها نشاکنار  اندازه کافی  دهد هیچ یک  اند به 

 به اهداف خود در این خصو  نائل شوندد 

شود، باید این سوا  را برای مدیران ایجاد کند که آیا باتوجه به های مثبتی که در بخش تولیدا  کشاورزی ارائه میهمچنین گیار  

پایدار در مناب  آب، هرگونه موفقیت در تو بود؟ بهعدم توسعه  پایدار خواهد  بهلید بخش کشاورزی  برنامه ششم  تور مثا ،  اشاره  رغم 

ها و تخصیص درصد محصوال  زراعی، جبران بیشن منفی آبخوان   95توسعه به مساله بحران آب در کشور، افیایش ضریب خودکفایی  

تور کامل مشخص نشده استد  هایی بهچنین بارگذاری   که اقداما  مناسب جهتها را نیی در دستور کار قرار داده، درحالیحقابه تاالب

رغم ، به98های آبیاری کشور در برنامه بودجه سا   میلیون یورو از صندوق توسعه ملی جهت توسعه سامانه  150همچنین اختصا   

ها در انهدرخصو  نقش کمرنگ این سام  97های مجلس در سا   های مختلف صور  گرفته و همچنین گیار  مرکی پژوهشپژوهش

رسد در بخش راهکارها،  نظر میدر چنین شرایطی به  رییی کشن استدها بر برنامهکاهش مصرف آب، گویای عدم تاثیرگذاری پژوهش

های ناکارآمد و وض  قوانین نامناسب تجدیدنظر شودد دستیابی  باید با وارد کردن نگر  سیستمی در بدنه آبی کشور، در سیاستگذاری 

تحقح استد در این شرایط های نظری و فنی برای آن قابل  مندی با مدیریت یکپارچه مناب  آب و ایجاد زیرساخت ر نظامبه چنین ساختا

های آبریی انداز مهیا شده و احساس تبعیض در تخصیص مناب  آبی در حوضه نفعان اصلی حوضه و تبیین چشم وگو با ذیفضای گفت

و کنتر  آن مطابح با توان اکولوژیک کشور خواهد بودد با توجه به موارد یاد شده از جمله    کاهش یافته و همچنین اصشح الگوی مصرف

سیاستگذاری مهم در  که  مسائلی  برنامهترین  تدوین  در  و  آتی  و  فعلی  باید  های  آب  بحران  درخصو   کشور  جاری  و  باالدستی  های 

 موردتوجه قرار گیرد، عبارتند از: 

ا  - آبی و  به اصشح ساختار مدیریتی و حکمرانی آب در کشور نهدامه سیاستاستحصا  مناب  جدید  تامین آب بدون توجه  تنها  های 

از بحران کم بلکه در تشدید بحران کلیدی برای گذر  ها نیی موثر خواهد بودد ایجاد تعهدا  جدید آبی بدون توجه به آبی نخواهد بود، 

ها و مسائل نامطلوب  مد  خواهد بودد اما چالشمشکش  آبی کشور در کوتاهپتانسیل واقعی مناب  آب کشور هرچند مرهمی موقت بر  

های مدیریت فعلی آب در راستای ایجاد توازن پوشی نیستد در این زمینه اولویت اصلی اصشح تفکر و شیوهآن در درازمد  قابل چشم

 هر منطقه استد  هایوری آب با توجه به پتانسیل بین مناب  و مصارف واقعی آب و افیایش بهره

ها بر هم: مفاهیمی  زیست در بستری غیرهمبسته و توجه به تبعا  برنامههای مدیریتی در حوزه آب، کشاورزی و محیط تدوین برنامه  -

»مدیریت  آب(«،  )مناب   جام   »مدیریت  مانند:  محیطزیست  بنیادی  راهبردی  »ارزیابی  اثرا  SEAزیست)بومی«،  »ارزیابی  و   »)

 اند، ولی تحقح آنها بدون زیرساخت فنی، نظری، سازمانی و نهادی  ها و اسناد باالدستی موردتوجه بوده(« در برنامهEIAمحیطی)زیست 
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از مناب  اکولوژیکی )از جمله مناب  آب( باید با  برای عملیاتی کردن آنها میسر نخواهد شد؛ تش  در حصو  به بیشترین بهره  برداری 

ها باید به سمت کاستن از شود و سیاستتاثیر مساله تغییراقلیم کمتر میت بُرد آن در کشور دنبا  شودد ظرفیتی که تحتتوجه به ظرفی

 این بارگذاری باشدد 

بینانه و در بستری  تور واق گذاری سنگین برای آنها باید بههای نوین آبیاری( و سرمایه)مانند سیستم  هاجویی فناوریظرفیت صرفه 

های نوین  توجه است که به استناد مطالعا  مختلف داخلی و جهانی، استفاده از ظرفیت فناوریمند مورد ارزیابی قرار گیرد؛ قابلنظام

های  زیست یا احیای سفره آبیاری موجود برای تخصیص آب به محیط  های آبیاری تحت فشار( همچنان مستلیم حفظ کمتم)مانند سیس

گذاری و توجیه آن، چه باید باشد؟ پاسخ به این سوا   آب زیرزمینی استد بنابراین سوا  راهبردی آن است که دلیل این همه سرمایه

مدیریت بهتر میرعه، کاهش هیینه نیروی انسانی، مصرف انرژی و مدیریت علف هرز قابل حصو  است  ها مانند  ای از مولفه تنها در بسته 

 جویی آب« تنها یک مولفه از آن استدکه »صرفه 

های مدیریت مناب  آب بسیار ضروری است و نیاز به تغییر رویکرد رییی و ارزیابی سیاستتوجه به مبحث »برداشت« و »تخلیه« در ترح 

برنام برداشت هاز  سیاسترییی  این  اثربخشی  در  قضاو   هرگونه  استد  تبخیرمحور  به  صرفه محور  منظر  از  متضمن ها  باید  آب  جویی 

تواند نقش موثری در محور« به »تبخیرمحور« میرییی فعلی آب کشور از »برداشت کاهش مصارف واقعی/ تبخیر باشد که تغییر برنامه

 باره داشته باشدد این

کارشناس ارشد مناب  آب دانشگاه تربیت ،  محمدرضا زاغیانو    عضو هیا  علمی دانشگاه تربیت مدرس،  جید دالورسط ماین مقاله تو

 یه شده استد هت مدرس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ادامه خبر  لینک خبر 
 حسابداری آب  موضوع  

 دنیای اقتصاد  منب  

 25/03/1400 تاریخ خبر 

 بازگشت به فهرست 

 

 
 

 

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-52/3772769-%DA%A9%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%A8%DB%8C
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طوالنی خواهد بود دوره خشکسالی   

رود ها در کشور گفت: احتما  میرییس مرکی ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی ضمن تشریح آخرین وضعیت بار  

 .رو دوره خشکسالی توالنی خواهد بوددیرتر از زمان نرما  آغاز شودد از این 1400ها در پاییی که بار 

بتدای مهرماه تاکنون در  احد وظیفه با اشاره به اینکه از ا

حدود   داشته  130کشور  بار   کرد:  میلیمتر  اظهار  ایم، 

از   بیش  کشور  مد   بلند  میانگین  به  نسبت  مییان  این 

 درصد کمتر استد 40

بارش   85تا    50کاهش   از درصدی  برخی  در  ها 

 هااستان

درحا   اینکه  بیان  با  مییان   وی  جدی  کاهش  با  حاضر 

در  بار  روبه استانها  کشور  مختلف  هستیم،  های  رو 

ها بین هایی مانند هرمیگان، سیستان و بلوچستان، فارس، کرمان، خراسان رضوی و خراسان جنوبی کمبود بار تصریح کرد: در استان

لرستان و    های کردستان، کرمانشاه، ایشم، درصد گیار  شده استد از سویی دیگر در غرب و جنوب غرب کشور در استان   85تا    50

وظیفه ادامه داد: برای مثا  مییان بار  نرما  استان کرمانشاه ساالنه    ها کامش محسوس استدچهارمحا  و بختیاری نیی کاهش بار 

تنها    480 تاکنون  استان  این  اما  است  که   50میلیمتر  کنیم  توجه  باید  نکته  این  به  استد  کرده  دریافت  را  خود  ساالنه  بار   درصد 

کنند که میلیمتر بار  دریافت می  700های ایران هستند و ساالنه حدود  ربی و جنوب غربی کشور از نظر بار  چشمه های غ استان 

 ها خوب نیستد بخش قابل توجهی از بار  ساالنه کشور است اما متاسفانه تی سا  آبی جاری اوضاع در این استان

بحران سازمان هواشناسی   مدیریت  و  بار رییس مرکی ملی خشکسالی  اینکه کاهش  به  اشاره  رودخانهبا  آورد  روی  اثری جدی  ها ها 

های جنوبی مانند خوزستان محسوس است عشوه بر ویژه استانها بهحاضر تنش آبی در بسیاری از استان  گذاشته است، گفت: درحا 

رو ذخایر برف کاهش یافت و د نرما  بودد از ایناین بار  برف در ایران تی زمستان نیی بسیار کم و از سویی دیگر دمای هوا باالتر از ح

 ها نیی نسبت به سا  گذشته کاهش پیدا کردد آورد رودخانه

به گفته وی بر اساس اعشم وزار  نیرو ذخایر سدها نیی در کشور وضعیت خوبی ندارد و در برخی از مناتح آب پشت سدها نسبت به 

ها نیاز های کشور نیی شرایط خوبی ندارندد با تمامی اینها و دریاچهاساس تاالب  درصد کمتر شده استد بر این  40سا  گذشته حدود  

وظیفه   ها متوقف شوددهای مدیریت مناب  آبی در کشور استفاده کنندد کشت تابستانه نیی در استاناست که مسئوالن از تمامی رو 

حاضر هیچگونه تعارفی نداریم و آب نیستد در بسیاری از   ه درحا جویی را انجام دهند چرا کتاکید کرد: مردم نیی باید بیشترین صرفه

 مناتح نیی محدودیت مناب  آبی شدید استد 

 رو است تابستانی گرم پیش

های خود با بیان اینکه دمای هوا در بهار  رییس مرکی ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی در بخش دیگری از صحبت

شود که دمای هوا در تابستان نیی بینی میجه بیشتر از میانگین بلند مد  کشور بوده است، تصریح کرد: پیشحدود دو تا سه در  1400

هنجاری دمایی در نیمه غربی ایران بیشتر خواهد بود و انتظار داریم که دمای هوا در کماکان بیشتر از میانگین بلند مد  باشد البته بی

غربی، آذربایجان شرقی، زنجان وددد حدود یک تا دو درجه سانتیگراد بیشتر از میانگین بلند مد    هایی مثل کردستان، آذربایجاناستان 

 باشدد 

 



              
              مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب   

9 
   

 

1400  خرداد  |شششصت و    شماره  |محیط زیست    بولتن آب و  
 

درجه سانتیگراد بیش از نرما     5د1های جنوبی البرز ازجمله تهران تی تابستان حدود یک تا  وی با اشاره به اینکه دمای هوا در دامنه

شرقی کشور نیی دمای هوا تی تابستان در محدوده نرما  و در برخی مناتح یک درجه باالی نرما   شود، گفت: در نیمه  بینی میپیش

 شودد بینی میخواهد بودد بر این اساس دمای هوا در جنوب شرق ایران و سیستان و بلوچستان نیی در محدوده نرما  پیش

 های پاییی دیرتر از زمان نرما  احتما  آغاز بار 

ا دیرتر از زمان نرمال   1400ها در پاییز  شود که بارشبینی میهای اقلیمی پیشظهار کرد: بر اساس مدلوظیفه در پایان 

حاضر این موضوع در حد    رو انتظار داریم که دوره خشک طوالنی را در پیش داشته باشیم البته درحالآغاز شود. از این

 خصوص نظر داد. ان در اینتواحتمال است و طی یکی دو ماه آینده با قطعیت بیشتری می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ادامه خبر  لینک خبر 
 خشکسالی موضوع  

 خبرگیاری دانشجویان ایران )ایسنا( منب  

 25/03/1400 تاریخ خبر 

 بازگشت به فهرست 

 

 

 
 

 

https://www.isna.ir/news/1400032417769/%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%DB%8C%D9%85-%D8%A2%D8%A8-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%88-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%88%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%AF
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آبی در ایران دامن زدند؟ ها چگونه به کم تحریم   

نوع    ا چهارآبی اظهار داشت: مبه موضوع خشکسالی و کم  کارشناس حوزه آب با اشارهداوودرضا عرب  

کمتر  بار   مییان  درازمد   میانگین  به  نسبت  هواشناسی  سازمان  اعشم  تبح  داریم؛  خشکسالی 

شده، تبح خشکسالی کشاورزی همان مییان کم بار  هم در زمان غیرمناسب بوده و از دسترس  

خارج شد، یعنی در زمان مقتضی نبوده که برای کشت دیم استفاده شودد خشکسالی هیدرولیکی هم  

میی آبخوان به  مشکل  ان  دچار  هم  منظر  این  از  که  است  مرتبط  سطحی  و  زیرزمینی  مخازن  و  ها 

که   کردیم  کاری  ما  یعنی  است  اجتماعی  اقتصادی  هم خشکسالی  چهارم  نوع  هستیم، خشکسالی 

که نباید؛ برنج ش جاییکردیم اقدام به کشت با الگوی اشتباه کردیم، مثجامعه را به آب زیاد وابسته کردیمد جایی که نباید کشاورزی می

 کاشتیم با دست خودمان تبیعت را شکننده کردیمد می

وی افیود: امسا  خشکسالی هواشناسی داریم یعنی مییان بارندگی نسبت به متوسط درازمد  خیلی کمتر استد خشکسالی کشاورزی 

آسیب دیده، از قدیم هم مشکش  کمبود انباشت  ایم و رتوبت خاک و پوشش گیاهی هم داریم یعنی از ابتدای فروردین بارندگی نداشته

داشته زیرزمینی  استفاده  آبهای  مناسب  الگوی کشت  از  و  داریم  اجتماعی هم  اقتصادی  ندارندد خشکسالی  ایم و سدها وضعیت خوبی 

پارسا   کنیم،  نمی مثش  استد  مواجه  اشکا   با  تماما  کشاورزی  محصوال   کشت  تا  گرفته  چمن  و  شهرداری  در ه  200از  هکتار  یار 

می نرم  پنجه  و  آب دست  کمبود  با  اکنون  و  داشتیم  برنج  و خوزستان کشت  اقتصادی  معضل  کنیم  عاد   رویه  همین  به  اگر  کنیم، 

 اجتماعی و اشتغا  خواهیم داشتد 

ا مرتبط وی تاکید کرد: خشکسالی یک مسئله سیستمی پیچیده است و تشدید آن به روابط خارجی، الگوی کشت، اقتصاد و فرهنگ م

الملل اشاره و اظهار داشت: قانون بین الملل در مورد آب وجود  های مرزی و تاثیر روابط مثبت بینوی همچنین به موضوع آب استد

توافقنامه رایینی کرده و  باید  این همکاری صور  گیرد،  ندارد؛  امضا شود  توافقنامه جدیدی  اگر الزم است  را فعا  کنیم،  های موجود 

دهد که  دهد وقتی ببینند یک کشوری در انیوای سیاسی است هرکشوری به خود اجازه میدر این موارد خود را نشان میقدر  سیاسی  

 زور بگوید و به ما ضربه بیندد 

وی با اشاره به راهکارهای عبور از این شرایط گفت: از اقداما  بلندمد  اینکه روی خشکسالی اقتصادی و اجتماعی و الگوی کشت و  

ظرفیتآموز    باشیم،  داشته  آمایش سرزمین  شویم،  متمرکی  دهیم،  مردم  توسعه  آن  با  متناسب  و  داده  تشخیص  را  منطقه  هر  های 

های ها را حفظ کنیم، جلوی برداشت از چاهبر را کنار دریا ببریم زنجیره صنای  وابسته را از مناتح کم آب قط  کنیم، آبخوانصنای  آب

 رف را تغییر داده یعنی ریسک را مدیریت کنیمد غیرمجاز را بگیریم، الگوی مص

ها ستاد بحران تشکیل شود، ذخایر را  عرب ادامه داد: امسا  هم با برنامه رییی و اولویت بندی مدیریت بحران داشته باشیم در استان

 پایش کرده، از آلودگی و مرگ آب جلوگیری و از مییان موجودی مراقبت کنیمد 

ها کمک کنند  االدست و پایین دست توزی  مشکش  آب به نسبت مناسب باشد، هرچند دیر است اما استانداریوی یادآور شد: باید در ب 

 ها کم شوددتضاد بین قومیت ها و استان

 ادامه خبر  لینک خبر 
 خشکسالی موضوع  

 نا(لایران )ای کارخبرگیاری  منب  

 17/03/1400 تاریخ خبر 

 بازگشت به فهرست 
 

 

https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/1086052-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%85-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%B2%D8%AF%D9%86%D8%AF
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 یترین اخبار کوتاه داخل مهم
 (1400  خرداد  5)  دشوتر میسال آینده خشک  5ایران در  

( میرانگین برار  کشرور برا 2021-2025رود در پنج سرا  آینرده )بینی چند ساالنه سازمان جهانی هواشناسی، انتظار میمطابح پیش

برر ایرن اسراس، اتخراذ  صدم درجه بیشرتر از میرانگین بلندمرد  باشردد 75درصد کمتر از نرما  و میانگین دما بین نیم تا  75احتما   

بارشری و کراهش پیامردهای خشکسرالی گرییناپرذیر اسرت و برنامره هفرتم توسرعه بایرد برر مبنرای های ملی سازگاری برا کرمسیاست

رییس گروه خشکسرالی و تغییرر اقلریم پژوهشرکده حفاظرت خراک و آبخیریداری   های خشکسالی و تغییر اقلیم تدوین شوددمحدودیت

ها گویای آن است که در بینیه درگیر خشکسالی شدید تا بسیار شدید بوده استد پیشماه گذشت  12گوید: بخش زیادی از کشور در  می

در  1399-1400مانده از سا  آبی هم بار  قابل توجهی نخواهیم داشتد با تکیه بر اتشعا  گردآوری شده، در سرا  آبری های باقیماه

 ایمدبیشتر مناتح کشور با خشکسالی شدید تا بسیار شدید مواجه

 ( 1400خرداد    7)  دار بحران شوری آب و خاک با کاهش بارش هاهش

ها، مرات  و آبخییداری با اشاره به اینکره شرور شردن آب و خراک از پیامردهای مدیرکل دفتر آبخییداری و حفاظت خاک سازمان جنگل

ت هم شرد  آن راد هوشرنگ جریی ها را تغییر داده اسها و پراکنش آنجدی خشکسالی است، گفت: تغییر نظام بار  هم الگوی بار 

گیرریم، کره در دوره خشکسرالی قررار میگیرنرد، زمانیاظهار کرد: در ایران دو پدیده سیل و خشکسالی همواره در کنار یکدیگر قرار می

دنبا  آن رگبارها سبب شسرته شردن خراک، تشردید فرسرایش آن و وقروع سریل رود و بهسرعت از بین میپوشش گیاهی در کشور به

کنند اما در زمان شود و امشح آن به تبقا  زیرین نفوذ میافتد، خاک شست و شو میزمانی که بار  اتفاق می ادامه داد:وی . شوندمی

هرای از سرویی دیگرر در دوره. گرددافتد، نمک و شوری خراک بره سرطح زمرین برازمیوی خاک دیگر اتفاق نمیشخشکسالی شست و 

رو شور شدن آب شوندد از اینهای آب شور بشفاصله جایگیین آب شیرین مییابد و سفرهها افیایش میهبرداری از آب چاخشکسالی بهره

 .ها استنیی از دیگر پیامدهای خشکسالی و اضافه برداشت

 (1400  خرداد  11)  سالیانه یک میلیارد متر مکعبی ایران از رود ارستامین حقابه 

انحرافی قییقلعه سی زیرمجموعره تررح بریرگ ملری خردا  -معاون امور آب و آبفای وزیر نیرو گفت: سدتنظیمی، زاده خامسیقاسم تقی

ترر مکعرب روی رودخانره مررزی ارس میلیرون م  62آفرین به عنوان بیرگترین ترح آبی شما  غرب کشور است که با مخینی به حجم  

داد: این سد از نوع خاکی با هسته ناتراوای رسی به منظور انحراف آب به کانرا  پایراب خردا آفررین احردا  وی ادامه  .ساخته شده است

برای دو کشرور  مگاواتی به منظور تولید انرژی  20کرد: دو نیروگاه  خاترنشانوی    .کندمیلیارد مترمکعب آب تنظیم می  2شده و سالیانه  

های هریار هکترار در اسرتان 74برداری از شبکه پایاب سد قییقلعه سری، ایران و جمهوری آذربایجان روی این سد ساخته شده و با بهره

هیار نفر در منطقه ایجاد اشتغا  خواهد شد که شکوفایی اقتصرادی در ایرن دو   85آذربایجان شرقی و اردبیل آبیاری خواهد شد و برای  

 .ن را در پی خواهد داشتاستا

 ( 1400خرداد    12)   درصد از آب کشور توسط پوشش گیاهی زاگرس  40ذخیره  

درصد از آب کشور توسط   40ها، مرات  و آبخییداری کشور مطرح کرد: شش میلیارد مترمکعب معاد   معاون امور جنگل، سازمان جنگل

 بنابراین با توجه به قرار گرفتن کشور در منطقه نیمه خشک و خشک باید برای  .شودذخیره و به تدریج آزاد میپوشش گیاهی زاگرس 

https://www.zistonline.com/news/84483/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DB%B5-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AE%D8%B4%DA%A9%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF/do
https://www.zistonline.com/news/84483/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DB%B5-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AE%D8%B4%DA%A9%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF/do
https://www.isna.ir/news/1400030504185/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%D9%88-%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%87%D8%A7
https://www.isna.ir/news/1400030504185/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%D9%88-%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%87%D8%A7
https://www.isna.ir/news/1400030504185/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%D9%88-%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%87%D8%A7
https://www.irna.ir/news/84350971/%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%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%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://www.irna.ir/news/84350971/%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%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%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://www.irna.ir/news/84350971/%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%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%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://www.isna.ir/news/1400031209624/%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87-%DB%B4%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%A8-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%B2%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%B3
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های زاگرس شش میلیارد مترمکعب در سا  است در وی اضافه کرد: ذخیره آبی جنگل  .ها بیش از گذشته تش  کردحفظ این جنگل 

 .رسدها به حدود سه میلیارد و شش میلیون مترمکعب میر آن هم در برخی از سا حالیکه ذخیره کارون به عنوان بیرگترین سد کشو

اینکه    وی کند،  تن گرد و غبار را در سا  جذب می  67های کشور است و هر هکتار آن  هکتار وسعت جنگل  300هیار و    14با بیان 

رس، البرز، ایران تورانی، خلیج فارس و ارسباران بسیار با  های زاگآفرینی جنگلاظهار کرد: با توجه به رییگردهای موجود در کشور، نقش

بینند در حالیکه تولید چوب بخش بسیار کوچکی از کارکردهای ها جنگل را تنها به عنوان تولیدکننده چوب میاهمیت است اما خیلی 

ی کند، گفت: مییان اکسیژن تولیدی نفر را تأمین م   10وی با بیان اینکه هر هکتار جنگل اکسیژن مورد نیاز    .شودجنگل محسوب می

کند  تن به ازای هر هکتار است یعنی جنگل های زاگرس با شش میلیون هکتار وسعت، رقم باالیی اکسیژن تولید می   5د2توسط جنگل  

 .تومان است 5000تا  4000در حالیکه هم اینک قیمت هر کیلوگرم اکسیژن، 

 (1400  خرداد  12) شهرها  وضعیت بحرانی آلودگی صوتی در

های شهری بحرانی اسرت، گفرت: آلرودگی مدیرعامل شرکت کنتر  کیفیت هوای تهران با اعشم اینکه وضعیت آلودگی صوتی در محیط

 .ترین دالیل آلودگی صوتی در شهرها هستندهای ساختمانی و عملیا  عمرانی از عمدهصوتی ناشی از وسایل نقلیه موتوری، فعالیت

های ثابت سنجش صو  در تهران گفت: میانگین تراز صوتی برای تمرامی هیدزاده با استناد به نتایج بررسی تراز صوتی ایستگاهحسین ش

، از حد استاندارد کاربری تجاری و مسکونی بره 99روز در سا  های مختلف شبانهها در دو دوره زمانی روز و شب برحسب ساعتایستگاه

 های ثابت سنجش صو  باالتر بوده استدهعنوان کاربری غالب ایستگا

 ( 1400خرداد    17)  ها در تابستان سوزی تاالبهای خوزستان / احتمال آتشکاهش ورودی آب به تاالب

های استان، گفت: در حرا  حاضرر کل حفاظت محیط زیست خوزستان با اشاره به کاهش ورودی آب به تاالبادارهمعاون محیط تبیعی 

سید عاد  موال اظهار کرد: در حرا  حاضرر برا توجره بره شررایط . های خوزستان تعلح نگرفته استای به تاالبآبهبه صور  رسمی حح

اندد زمانی که آب نباشد ایرن شررایط ها خشک شدهو بسیاری از نییارهای تاالب  ها در حا  خشک شدن هستنداقلیمی خوزستان، تاالب

ها شرایط خوبی ندارندد با توجه به این وضعیت، بابت وقوع حریح شود و تا زمانی که بارندگی رخ ندهد، تاالبحاکم و روز به روز بدتر می

دهرد؛ درصد است که شرایط نرمرالی را نشران نمی 80لعظیم و شادگان های هورادر حا  حاضر آبگیری تاالب .ها نگران هستیمدر تاالب

درصد باشدد در شرایط گرمای هوا، مییان تبخیر باال و ورود آب بره تراالب   90ها باالی  زمانی شرایط خوب است که مییان آبگیری تاالب

شود، کمترر خواهرد مییان آبی که از سدها رها می های باالدست برای مصارف کشاورزی را داریم و بنابراینکمتر استد از ترفی برداشت

 .بود

 (1400  خرداد  22) هادرصدی بارش 41خشکسالی بیخ گوش ایران؛ کاهش

کنرد و ایرن خشرکی سا  اخیر را تجربه می 50های ترین سا ( یکی از خشک1400تا آخر شهریور 1399ایران در سا  آبی جاری )مهر

های زیرزمینری را را برحجم آب مخازن سدهای مهم کشور برجای نهاده و از ترف دیگر هجوم به استفاده از سفرهاثرهای نامطلوب خود  

 دیگرری زمان از تر جدی را نیاز مورد آب تامین  دغدغه  که  است  امسا   خشکسالی  اثر  مهمترین هاکاهش ملموس بار   .دامن زده است

سوی مرکیملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی منتشر شده از ابتدای سا  آبی جاری ترا روز ای که از براساس گیار  تازه  .است  کرده

  9د221  ساله 52  مد   بلند دوره  متر بارندگی در کشور اتفاق افتاده و این درحالی است که درمیلی 7د129بیست خرداد ماه تنها  

 

https://www.zistonline.com/news/84576/%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%B5%D9%88%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7/do
https://www.isna.ir/news/1400031711900/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%B3%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D8%A7
https://www.irna.ir/news/84363407/%D8%AE%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%AE-%DA%AF%D9%88%D8%B4-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4%DB%B4%DB%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%87%D8%A7
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و این درحالی اسرت کره  ددار درصد 5د41  مییان  به  امسا   در  هابار   کاهش  از  نشان  که  رسیده  ثبت  به  کشورمان  در  بارندگی  مترمیلی

 ددرصدی یافته است 2د1مییان مصرف آب نسبت به پارسا  رشد 

 (1400خرداد   23) میلیون هکتار کانون گردوغبار در خراسان جنوبی  5وجود  

حسن اکبرری  .میلیون هکتار کانون گرد وغبار در این استان خبر داد  5جنوبی از وجود بیش از    اظت محیط زیست خراسانمدیرکل حف

 پتانسریل با مناتح ،1397 سا  کشور کل  غبار و گرد و  ماسه هایتوفان بادی، فرسایش داخلی منشایابی مطالعا  اساس بر: کرد  اظهار

کنندد می تولید میلیون هکتار است که ساالنه حدود پنج میلیون تن غبار 57 به  نیدیک  کشور  شدید  بسیار  تا جیئی  بسیار  از  خییی  غبار

استان خراسان جنوبی دارای ذخائر مناب  آبی ضعیف، نیوال  جوی کم، تبخیر سالیانه شدید و پوشش گیراهی محردود اسرت کره ایرن 

درصرد را مراتر  کرم ترراکم بیابرانی تشرکیل   50های بیابرانی و  درصد را عرصه  36های تبیعی استان  شرایط موجب شده از کل عرصه

مسراحت کرانون گررد و غبرار اسرتان   .دهد و استان دومین استان بیابانی کشور و جیء پنج استان او  درگیر پدیده گرد و غبار استمی

درصرد از کرل  19اد مسراحت نسربتا کمری حردود های گرد و غبار با شد  زیراد و بسریار زیرهکتار بوده که اگر چه کانون  5173597

های داخلی را دارند ولی نقش قابل توجهی در انتشار ذرا  گرد و غبار دارند؛ لذا پتانسیل زیادی بررای فرسرایش خراکی و گررد و کانون

گررد و غبراری شردن شردید ها و بیابانی بودن، منطقه مستعد  روزه و دیگر توفان  120غبار در استان وجود داشته و با توجه به بادهای  

 .است

 (1400  خرداد 62)  های کشورافزایش یک میلیون هکتاری وسعت بیابان

ها، مرات  و آبخییداری کشور با اشاره به موضوع تخریب سررزمین معاون آبخییداری، امور مرات  و بیابان سازمان جنگل،  پرویی گرشاسبی

زایی دو مقوله بیابانی شدن و تخریب سررزمین مفراهیمی های کنوانسیون مقابله بابیاباناظهار کرد: بر اساس دستورالعملو بیابانی شدن  

میلیون هکتار از اراضی کشور مرا در   100ایم حدود  جدا از یکدیگر هستندد بر اساس آخرین اتشعاتی که ما به این کنوانسیون ارائه داده

میلیون هکتار در معرض فرسرایش برادی   25میلیون هکتار در معرض فرسایش آبی و    75ه در این بین  معرض تخریب سرزمین است ک

شناسری دارنرد و هرم منشرا اقلیمری میلیون هکتار بیابان داریم که هم منشرا زمین  32وی در ادامه با بیان اینکه ما در کشور    قرار داردد

دلیرل  های اشتباه در زمینه مدیریت مناب  آب و کشاورزی و در مجمروع برهیاستدلیل اعما  س تصریح کرد: متاسفانه تی دهه اخیر به

 های کشور افیود شده استدهای انسانی حدود یک میلیون هکتار کانون گرد و غبار فعا  به آمار بیابانتغییر اقلیم و دخالت

 ( 1400خرداد    28)  2050ای دمای زمین تا سال  درجه  1.5افزایش  

خبر داد که با این افیایش   2050ای دمای زمین تا سا   درجه  5د1معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست از افیایش  

همانطورکه دمرا تری سره  .م بودها شاهد بار  باران خواهیها تغییر خواهدکرد و به جای برف در زمستاندما و خشکی هوا، نحوه بار 

 د تجریشی افیود:درجه دیگر افیایش دما را خواهیم داشت 5د1نیی حدود  2050درجه افیایش پیدا کرده تا سا   2تا  5د1دهه اخیر بین 

هرا بره صرور  سریشبی دهد و بنابراین بیشرتر بار ها را هم تغییر میو گرم شدن هوا حتی زمان بار   اقلیم  تغییر   باید توجه کرد که

میلیارد متر مکعب از مخازن آب   15ما جیو معدود کشورهایی هستیم که ساالنه حدود    .رودخواهد بود و در این حالت، دیم از دست می

 .کنیم که تجدیدپذیر نیستندشیرین برداشت می

 بازگشت به فهرست 

 

https://www.isna.ir/news/1400032316253/%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%DB%B5-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C
https://www.isna.ir/news/1400032619341/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%B3%D8%B9%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://www.isna.ir/news/1400032619341/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%B3%D8%B9%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://www.isna.ir/news/1400032619341/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%B3%D8%B9%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://www.isna.ir/news/1400032820615/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B1-%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B2%DB%B0%DB%B5%DB%B0
https://www.isna.ir/news/1400032820615/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B1-%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B2%DB%B0%DB%B5%DB%B0


              
              مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب   

14 
   

 

1400  خرداد  |شششصت و    شماره  |محیط زیست    بولتن آب و  

 

 ی همکار یرفع مناقشه، ارتقا

 یرا بررا  یدنیکنند، آب آشرامیم  جادیا  یارزشمند  یهاستمیاکوس  هارودخانه  هستندد  یزندگ  شاهراهاز کشورها    یاریبس  یها برارودخانه

 کننددیم نیو صنعت تأم یکشاورز یمردم و آب خام را برا

 یبرق آبر انرژی از ندهیوجود داردد استفاده فیا نیریبه مناب  آب ش یدسترس یبرا یدی، رقابت شدجهان مناتح جنوبیبه تور خا  در 

شرروع بره پرر  2015کشور در سرا   نیکه ا ی: هنگامدیریرا در نظر بگ  یوپ یمثا ، ات  یبرا  استد  کرده  دیتشد  شتریرقابت را ب  نی ا   رایاخ

و  افرتیکاهش  رودخانه یعیتب انیدست شاهد کاهش حجم آب بودندد تغ  نییکرد، کاربران پااُمو  در رودخانه    3گیب  کردن سد بیرگ  

دارد، به تور موقت دو  انیمو در آن جر، که اُاینک  یترکانا  اچهیرا کاهش دادد سطح در  بیشیشسته شده در دشت س  ییحجم گل حاصلخ

 به دنبا  داشتد یمردم و کشاورز یرا برا یقابل توجه  یامدهایو پ   پایین آمد متر

 
 "، نکسروس(WEFغرذا )  -یانررژ  -آب  وندیپ "که توسط کارشناسان به عنوان    ستمی، غذا و اکوس  یآب، انرژ  نیشبکه فعل و انفعاال  ب

ماننرد   عمرانری  بریرگ  یهراشودد پروژهیم  یفرامرز  یهارودخانه  ییآبر  یهاهضگسترده در حواغلب منجر به اختشفا   ،  شودیشناخته م

 در نقاط مختلف در گذشته شده استد هیهمسا یکشورها نیب  یاسیس  یهاتنشباعث   یاریآب  یهاسدها و ترح

تواند از یکرده است که م  جادیا  کیجعبه ابیار استراتژ  کیدر حا  حاضر    خیزور  ETH  دانشگاه  یبه رهبر  یالمللنیب  یقاتیتحق  میت  کی

 یقاتیتحق کیشر  14پروژه،  این  اختشفا  در مورد استفاده از آب کمک کندد در    نیبه حل ا  نفعانیمناف  ذ  ینیع   لیو تحل  هیتجی  حیتر

 کنندد  دایعادالنه مناب  آب پ  تیریمد یرا برا  ییکردهایکردند تا رو یهمکار  گریکدیبا    قایاز اروپا و آفر

آب،  نیبر ونردیتوان پ یچگونه م مینشان ده میخواستیما م :دیگویمزوریخ   ETHو مناب  آب در  یدرولوژیپائولو بورالندو، پروفسور ه

 از کاربراند  یعیوس فیبا ت یبیرگ و فرامرز هایرودخانه در حوضه یکرد، حت  تیریمد داریها را به تور پاستمی، غذا و اکوسیانرژ
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ایرن متمرکری اسرتد  نفعرانیذ حیمناب  آب است که بر نقش و عش  تیریمد  کپارچهیو    یمشارکت  یییربر اساس اصو  برنامه  کردیرو  نیا

 حیشده استد بورالندو توض  یمشترک تراح  کردیدر رو  ییافیاساز  و هم  افتنیو    نفعانیمشارکت ذ  یبرانام دارد    DAFNE  که  رو 

 یمنطقر یاز نظرر اقتصراد نیرا در نظر گرفته و همچن  ستیزطیاست که به نف  همه باشد، مح  ییهاحلراه  افتنی  یدیدهد: نکته کلیم

 باشدد

DAFNE  یریرگمیابریار تصرم  کی  کنددیاستفاده م  یمشارکت  یییربرنامه  یبرا  یتالیجید  یهاحلو راه  یمدرن مدلساز  یهاکیاز تکن 

-یشود و کاربران را قادر م  یابیارز  یکم  کردیمداخش  با رو  یطیمح  ستیو ز  ی، اقتصادیاجتماع   یامدهایدهد تا پ یاجازه م  کیاستراتژ

 یوهایکه توسرط سرنار یکیدرولوژیمد  ه کیبا استفاده از  نف یمنتخب ذ یرهایمس کنندد  ییرا شناسا  داریتوسعه پا  یرهایسازد تا مس

 شروددیمر یسرازهیشرب حیبر مناب  آب مربوته، به تور دق ریتأث حیدق لیو تحل هیمنظور تجیشود، بهیم  تیباال هدادقت  با    ییآب و هوا

ابیار تجسرم بره نشران دادن روابرط  کی، تیرابطه استفاده کردد در نها گرید یهاجنبه یمدلساز یبرا یگرید  یفرع   یهاتوان از مد یم

 کنددیمختلف کاربر کمک م  یهادگاهیمشکش  از د یابیمتقابل و ارز

 نفعرانیذ  نیمذاکرا  مستمر ب  لیها تسههدف مد   :دیگویرا توسعه داده است، م  یمدلساز  کردی، دانشمند ارشد، که رونکلریاسکا  س

 استد  DAFNE کردیرو  یکه عنصر اصل، است

متمرکی بود که در آن محققان   Zambeziو Turkana -Omoقایبر دو حوضه رودخانه بیرگ در شرق و جنوب آفر DAFNEپروژه 

مشرارکت  DAFNE یکردهایدر توسعه رو یواقع نفعانی، ذمطالعاتیکردندد در هر دو مورد  شیآزما یرو  خود را در دو مطالعه مورد

 یهراو تررح هاروگاهیکار در ن نیگییاج یهاحالت شیآزما یبرا شده یساز هیمختلف خود را در مذاکرا  شب  یهادگاهیآنها د  داشتند و

 دمشترک به اشتراک گذاشتند ییآبر یهاحوضه در دارتریپا مصرف آب یوهایسنار یتراح یبرا و همچنین یاریآب

 شرده اسرتد یییرربرنامرهرویدادهای اقلیمری  ریدر مناتح تحت تأثپروژه سد  500: در سراسر جهان، حدود نشان دادمطالعه  نیا  جینتا

بره   یروز  DAFNEکره رو     دوارندی، غذا و آب خواهد شدد محققان امیانرژ  یتقاضا برا  شیرفاه باعث افیا  شیو افیا  تیجمع  شیافیا

 شودد  لیتبدها و کاهش مناقشا  آبی  برای افیایش همکاریمرج   کی

 یبررا ییهراپروژهدر حا  حاضر د میکرد یتراح یرقابت یآب یازهایبا ن  گریانتقا  به مناتح د  یرا برا  یازس ابیار مدما    :دیگویمبرالندو  

 ه رودخانه در سراسر جهان در حا  انجام هستنددضحو نیدر چند یآورفن نیا شتریاعما  و توسعه ب

 

 

 

   ادامه خبر                 لینک خبر

   مناب  آب  موضوع  

   https://www.sciencedaily.com منب   

   23/07/2021 خبر  تاریخ  

 بازگشت به فهرست 
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 هاکمک ماهواره های اقیانوس به ردیابی ریزپالستیک
سراالنه  دیتول دجهان است  یهاانوسیشناور در اق  یاینوع بقا  نیترجیرا  کیپشست

ترن در سرا    ونیرلیم  359بره  در حا  افیایش بوده و    1950از دهه    کیپشست

 یدفن زباله باق یهادر محلنشده کنتر بصور    هاآن  شتریاستد ب  رسیده  2018

 یهراانوسیبره اق  تیررودخانره و در نها  یکشربه مناتح زه  تواندیکه م  ماندیم

 1970هرا در دهره  انوسیررا در اق  یکیپشست  یایبقا  نیمحققان اول  جهان برسدد

پشسرتیک   را    ییایردر  یهرادرصرد زبالره  85ترا    80ثبت کردندد امروزه حردود  

 کیربه انردازه  با یمتر، تقر یلیم 5با عرض کمتر از  یقطعات - قسمت اعظم آن را به ذرا  کوچکتر  دیامواج و نور خورش  دهددیم  لیتشک

 دیردانشرمندان با ها،انوسیبر اق هامیکروپشستکی یآلودگگی تأثیر  درک چگون  یبرا  دکنندیم  میتقس  کیکروپشستیبه نام م  -  دانه کنجد

 یهایاز کشرتها میکروپشستیکها در مورد غلظت داده شترید بشودیوجود دارد و در کجا جم  م  پشستیک در اقیانوسبدانند که چقدر  

 یتراحر ییایردر یهاسرمیارگان یآورجمر  یشکل با مش مناسب کره بررا  یمخروتتورهای  که عبارتند از :    رندیگینشا  م  یقاتیتحق

 دردیررا دست کرم بگ یواقع کیکند و ممکن است غلظت پشست ینمونه بردارتواند از مناتح کوچک یفقط م  هااین کشتیاما    استدشده

و بقایرای شرناور را  چرخنردمی آن در اقیانوسری هرایجریان کره بیرگی مناتح )امآر  اقیانوس شما  و شمالی اتلس اقیانوس در به جی

چگونره  که این مورد  در کمی اتشعا  و دانداده انجام  هامیکروپشستیک  برای کمی بسیار  بردارینمونه دانشمندان  (،کنندمی  آوریجم 

  .دارد وجود کندتغییر می زمان تو  در ذرا  این غلظت

از فضرا برا اسرتفاده از   هراکیپشستمیکرو  غلظت  صیتشخ  یرا برا  یدیرو  جد  گانیشیدانشگاه م  قا یسواال ، تحق  نیپاسخ به ا  یبرا

 2016از هشت ماهواره کوچرک اسرت کره در سرا     یاشبکه  CYGNSSکردد    جادیناسا ا  یجهان  کلونیسا  یناوبر  یماهواره ا  ستمیس

کننرد کره می محاسربههرا د آنشرد یانردازراه  یریسرعت باد گرمس  لیو تحل  هیوفان با تجیت  ینیبشیپ   یکمک به دانشمندان برا  یبرا

هرا کیپشسرتمیکرواز  یادیز ریمقاد یابیو رد صیتشخ یتواند برایم نیکه همچن یشاخص -کند را کنتر  می اقیانوس سطح باد چگونه

   دردیمورد استفاده قرار گ

و سرطح آب از حراوی   برردینم  نیاز ب  یرا به اندازه کاف  هاباد آن  که  مواد شناور در آب وجود دارد  یادیکه مقدار ز  محققان متوجه شدند

هرا در کیپشسرتمیکروبا غلظرت  نام دارد    "گمشده  یزبر"  که  یناهنجار  نید اپشستیک زبری کمتری نسبت به آب بدون پشستیک دارد

رسد اغلب یصاف به نظر م رمعمو یبه تور غ  یسطح یهاکه آب  یمناتقدر  ،  گریداردد به عبار  د  یادیارتباط ز  انوسیسطح اق  یکینید

باشرد کره برا  یگرید ییهایچ حتماال ا ایها کیکروپشستیاز خود م  یتواند ناشیم  یها هستندد نرمکیپشستمیکرواز    ییغلظت باال  یحاو

 آنها مرتبط استد

 ادامه خبر  لینک خبر 

 میکروپشستیک  موضوع  

 https://theconversation.com منب   

 09/07/2021 تاریخ خبر  

 بازگشت به فهرست 

https://theconversation.com/the-ocean-is-full-of-tiny-plastic-particles-we-found-a-way-to-track-them-with-satellites-163709
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 خارجی ترین اخبار کوتاه مهم
Takeaway food and drink litter dominates ocean plastic 

Plastic items from takeaway food and drink dominate the litter in the world’s oceans, according to 

the most comprehensive study to date. 

Single-use bags, plastic bottles, food containers and food wrappers are the four most widespread 

items polluting the seas, making up almost half of the human-made waste, the researchers found. 

Just 10 plastic products, also including plastic lids and fishing gear, accounted for three-quarters of 

the litter, due to their widespread use and extremely slow degradation. The scientists said 

identifying the key sources of ocean plastic made it clear where action was needed to stop the 

stream of litter at its source. They called for bans on some common throwaway items and for 

producers to be made to take more responsibility. 

“We were not surprised about plastic being 80% of the litter, but the high proportion of takeaway 

items did surprise us” said who led the new research. 

“This information will make it easier for policymakers to actually take action to try to turn off the 

tap of marine litter flowing into the ocean, rather than just clean it up,” she said. 

 
 

 های جهان یافته به اقیانوسهای راهبندی مواد غذایی آماده، بیشترین زبالهبسته

هایی هسرتند ها بیشترین نوع زبالرهبندی پشستیکی مواد غذایی آماده و نوشیدنیدهد: بستهنشان می ترین بررسی تا به امروزنتایج جام 

 .کنندهای جهان راه پیدا میکه به اقیانوس

از بیشرترین   عبندی مواد غذایی چهرار نروهای پشستیکی، ظروف غذا و بستههای یکبار مصرف، بطرینتایج این بررسی نشان داد: کیسه

 همچنین در این   دهنددهای تولید شده توسط بشر را تشکیل میکنند و تقریبا نیمی از زبالههایی هستند که دریاها را آلوده میزباله

 

 

https://www.theguardian.com/environment/2021/jun/10/takeaway-food-and-drink-litter-dominates-ocean-plastic-study-shows
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-مری هرا را تشرکیلمحصو  پشستیکی از جمله درهای پشستیکی و تجهییا  ماهیگیری سه چهارم زباله  10بررسی مشخص شد: فقط  

یافته بره های راهمحققان اظهارکردند: با شناسایی مناب  اصلی پشستیک هاستدترده و تجییه بسیار کند آندهند که به دلیل استفاده گس

اسرتفاده از   تیرآنها خواسرتار ممنوع   شود که برای جلوگیری از راهیابی زباله از منب  آن چه اقداماتی الزم استدها مشخص میاقیانوس

 شدندد شتریب تیمسئولقبو   یبرا  دکنندگانیتولهمچنین مازم کردن شده و   دور ریخته اقشم معمو  یبرخ

دهد تعجرب آور نیسرت امرا وجرود سرهم ها را تشکیل میدرصد زباله  80افیود: این موضوع که مواد پشستیکی    محقح ارشد این مطالعه

کند ترا سیاسرتگذاران این اتشعا  کمک می  زده کرده استدها ما را شگفتبندی پشستیکی مواد غذایی آماده و نوشیدنیباالیی از بسته

 ها به اقیانوس و نه تنها پاکسازی مناب  آبی اقدام کنندددر راستای تش  برای متوقف کردن ورود زباله

 
New technology tries to solve an old garbage problem 

Humans generate a remarkable amount of garbage: over 2 

billion tonnes per year, according to the World Bank. And 

that figure is going to grow. Global garbage is expected to 

reach 3.4 billion tonnes by 2050. 

Even if you could figure out where to put that much 

garbage, it’s going to leak dangerous greenhouse gasses that 

contribute to climate change. Solid waste landfills are the 

third-largest source of methane emissions in the United 

States, according to the most recent data available from the Environmental Protection Agency. In 

2019, landfills released 15% of methane emissions, which is equivalent to emissions from more than 

21.6 million passenger cars driven for one year. Recycling is no panacea. And furthermore, there’s a 

wide gap between what’s possible to be recycled and what actually is recycled. Dry recyclables such 

as plastic, paper and cardboard, metal and glass are equal to 38% of municipal waste, according to 

data in the World Bank’s What a Waste 2.0 report. Meanwhile, only 13.5% of those dry recyclables 

are actually recycled globally. Technology companies are trying to tackle the garbage problem from 

multiple directions, improving recycling processes and creating new materials to make single-use 

products that are compostable. The basic principles of recycling are the collection, sorting, manual 

and or mechanical processing, and then delivery of the required quality of recycled materials to 

manufacturing industries 

 کند مشکل قدیمی زباله را حل کند  تالش میفناوری جدید  

بینری شود و این مقدار در حا  رشرد اسرتد پریشها تولید میمیلیارد تن زباله توسط انسان 2براساس آمار بانک جهانی، ساالنه بیش از 

 .میلیارد تن برسند  4د3به  2050شود این رقم تا سا  می

-ها منتشر میای از این زبالهدپوی زباله وجود نداشته باشد، اما کماکان گازهای گلخانهحتی اگر مشکلی برای یافتن محل مناسب برای  

های جامد، سرومین منبر  بریرگ انتشرار دهد محل دفن زبالهزیست آمریکا نشان میجدیدترین اتشعا  آژانس حفاظت از محیط  شودد

درصد از گازهای متان بودند، که معراد  انتشرار متران از   15انتشار  ها، عامل  های دفن زباله، محل2019در سا     داست متان در آمریکا  

 میلیون اتومبیل سواری در یک سا  استد  6د21

های شود وجود داردد بر اساس دادهتوان بازیافت کرد و آنچه بازیافت میبازیافت، اکسیر تشیی نیست و اختشف اساسی بین آنچه که می

 های خشک قابل بازیافت مانند پشستیک، کاغذ و مقوا، فلی و ، زباله World Bank’s What a Waste 2.0موجود در گیار  

 

 

https://www.cnbc.com/2021/05/29/can-new-technology-solve-a-trillion-pound-garbage-problem.html
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 شوندددرصد از این مواد در سطح جهان بازیافت می  5د13دهندد در همین حا ، تنها های شهری تشکیل میدرصد از زباله 38شیشه 

جهت، فرآیندهای بازیافت را بهبود ببخشند و مرواد جدیردی بررای سراخت های فناوری در تششند تا با حل مشکل زباله از چند  شرکت

 محصوال  یکبار مصرف تولید کنند که قابلیت تبدیل شدن به کمپوست را داشته باشدد

سازی، پرداز  دستی و یا مکانیکی و سپس تحویل کیفیت مورد نیاز مرواد بازیرافتی آوری، مرتباصو  اساسی بازیافت عبارتند از: جم 

 به صنای  تولیدی

های مختلف در حا  تش  برای بهبود مراحل اصولی بازیافرت هسرتندد برخری از آنهرا برا در زمینه  تعددیهای مدر همین حا ، شرکت

ها را بهبود ببخشند و برخی در تش  برای افیایش کیفیت بازیافرت سازی زبالهاستفاده از علم رباتیک، قصد دارند فرایند تفکیک و مرتب

 تولید مواد باکیفیت برای تولید مواد دیگر هستنددو  
 

 
 

 

 

 

 

 

 بازگشت به فهرست 
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 تامین آب آشامیدنی پاک   نوین  هایروش :شیمطلب آموز

شود و در حا  حاضر برریش از یررک میلیررارد نفررر از کمبررود آب مشکل کمبود آب در سراسر زمین هر روزه بیشتر و بیشتر می

لیتررر آب سررالم و تمیرری برررای نوشرریدن،  50تررا  20برندد هر فرد در سراسر جهان روزانرره تقریبررا  برره پاک و آشامیدنی رنج می

برررای   غالبامردم روی زمین به آب آشامیدنی تمیی و سالم دسترسی ندارند و    درصد از  20استحمام و آشپیی نیاز داردد حدود  

اینکه بتوانند آب آشامیدنی داشته باشند باید به مناتح خاصی بروند و ممکن است تا رسیدن برره آنجررا و آوردن آب پرراک برره 

 .محل زندگی خود شش یا حتی هشت ساعت در راه باشند

هایی برای تأمین آب پاک و تمیرری بیشررتر محدود است، بنابراین محققان و دانشمندان به دنبا  راهآب شیرین در سیاره زمین  

 .آورده شده استتواند سبب تامین آب پاک شود، فناوری جدید که می 10در ادامه    برای ساکنان این سیاره هستندد

 "زیرو مس واتر"فناوری نوین شرکت  د1

 Zero Mass)"زیرررو مررس واتررر"شرررکت 

Water) را آغاز کرد که تی آن از  ایپروژه

انرژی خورشیدی برای ایجاد آب آشررامیدنی 

توانررد کند و بررا ایررن فنرراوری میاستفاده می

لیتر در روز آب پاک تامین کنررد   10حداکثر  

که این مقدار آب برای نیازهای اساسی دو تا 

سه نفر کافی استد سیستم کرراربردی پشررت 

ه و در عررین صفحا  خورشیدی نسرربتا  سرراد

ای اسررفنج ماننررد برره منظررور حا  بسیار کارآمد استد رو  آنها بدین گونه است که از انرژی خورشیدی برای گرم کردن ماده

شررود و شودد آب مخین فیلتر میآوری میشود و با گذشت زمان آب جم  شده و سپس در یک مخین جم میعان استفاده می

تواند به یک شیر آب میفرآیند  شوندد کل این  ور بهبود تعم و بهداشت به آن اضافه میدر همین حا  مواد معدنی نیی به منظ

 .یا آب نما متصل شود و دسترسی آسان به آب سالم و نوشیدنی را برای افراد فراهم کند

 برداشت آب از مهد 2

واق  شده است از حصارهای فلیی عظیم که در بیابان مراکش   (Fog Harvester)"برداشت آب از مه"ابیار تامین آب پاک 

کنندد سطح برداشررت برریش تشکیل شده و آنها از آن برای به دام انداختن مه و تبدیل آن به آب تمیی و آشامیدنی استفاده می

را پوشررانده   "Aït Baâmrane"کند که تقریبا  به مد  نرریم سررا  منطقررهمتر مرب  است و عمدتا از مه استفاده می 600از 

 آب آشامیدنی سالم    لیتر  65مرب  از حصار فلیی تا   مترتواند در هر از نظر آمار و نتایج دستگاه برداشت مه مراکشی می استد
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 .شودتولید کندد آب پاک تامین شده پس از آن با استفاده از سیستم پمپ خورشیدی به ساکنان محلی تحویل داده می

 
  

 تامین آب با کمک فیلترهای نوین د3

کررارنگی "است که این فناوری توسررط دانشررمندان دانشررگاه   "Drinkable Book"یک رو  خشقانه برای تامین آب تمیی

ایجاد شده استد این کتاب از چند صفحه همانند صفحه کتاب برررای  "Water is Life"با مشارکت سازمان خصوصی "ملون

اشتی نوشته شده استد این اتشعا  روی کاغذ صافی چررا  های بهدفیلتر آب تشکیل شده است و روی هر صفحه نیی توصیه

بایسررت ها استفاده شودد تمررام کرراری کرره افررراد میدرصد باکتری  9د99تواند برای تصفیه آب و از بین بردن  شده است که می

انجام دهند این است که یک فیلتررر را برداشررته و 

آن را روی ظرف مخصو  فیلتر قرار دهنررد و آب 

آن بریینررد و سررپس آب پرراک و  آلرروده را روی

انگیرری آشامیدنی تحویل بگیرنرردد واقعیررت شررگفت

درباره فناوری مذکور ایررن اسررت کرره یررک کترراب 

توانررد تررا چهررار سررا  دوام برای یررک شررخص می

توانررد بیاورد و این به آن معناست که آن فرررد می

 .به مد  چهار سا  آب پاک بنوشد
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 فرابنفش قابل حملدستگاه تصفیه آب  د 4

در حررالی کرره کمبررود آب در نقرراط مختلررف و 

خشکسالی در سراسررر جهرران یررک نگرانرری برریرگ 

های زیادی وجود دارد که توسط آب است اما مکان

اند اما این آب، آلوده و غیر قابل شرررب احاته شده

 استد به همین دلیل محققان آزمایشگاه ملی شررتا

ک دسررتگاه دهنده اسررلک و دانشررگاه اسررتنفورد یرر 

اندد این فناوری یک دستگاه مستطیل شکل سیاه و ساده به اندازه نصررف یررک تمبررر تصفیه آب کوچک فرابنفش را ایجاد کرده

دقیقه کاهش دهد چرا که این دستگاه نه   20ساعت به    48تواند عملیا  تصفیه آب را از مد  زمان توالنی  پستی است و می

ای نیدیررک برره رود ایررن دسررتگاه در آینرردهکندد انتظررار مرریتیف کاملی از انرژی استفاده میتنها فقط از نور فرابنفش بلکه از 

 .مناتقی که بیشتر به آب آشامیدنی سری  نیاز دارند برسد

 فیلتر تصفیه آب خورشیدی و بادی د5

همانطور که در باال ذکر شررد، آب آلرروده نیرری برره 

اندازه کمبود آب یررک مشررکل برریرگ اسررتد برره 

  Innovative Water"دلیررل شرررکتهمررین 

Technologies"   سیستمی برررای تصررفیه آب

ایجرراد    "SunSpring Hybrid"موسرروم برره

هیار لیتررر آب  20تواند حداکثر کرده است که می

 10تمیی در یک روز در اختیار جامعه قرار دهد و  

سا  یا بیشتر دوام بیاوردد این دسررتگاه از انرررژی 

کند و نکته جالررب استفاده میخورشیدی و بادی  

توجه این است که این دسررتگاه کرراربردی کررامش  

های آبی آلوده خود را تمیی کنند و به مردم این کند تا راهقابل حمل استد این دستگاه به کشورهای در حا  توسعه کمک می

 .دهد تا بار دیگر از نوشیدن آب آشامیدنی تمیی و سالم لذ  ببرندامکان را می
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 استراوالیفد 6

ترررین فنرراوری ممکررن اسررت معروف ( LifeStraw)"استراوالیف "

باشد که انقشبی در نحوه نوشیدن آب تمیی در مناتح کمتررر توسررعه 

یافترره ایجرراد کرررده اسررتد فیلتررر آب الیررف اسررتراو توسررط شرررکت 

سوئیسی وسترگارد ایجرراد شررده و یررک نرری قابررل حمررل اسررت کرره 

آلوده را فیلتر کرده و قابل نوشرریدن سررازدد نرری مررذکور تواند آب  می

درصررد انگررل و  9د99لیتر آب را تصفیه کنررد و تررا    1000تواند تا  می

هررا را از بررین ببررردد عررشوه بررر ایررن، ایررن شرررکت همچنررین باکتری

های تصفیه آب با ظرفیت باال از فوالد را توسعه داده است که دستگاه

هررای واکررنش اضررطراری اسررتفاده در شرایط اضطراری و توسررط تیم

 .شودمی

 هواژ  هوشمند د7

محققان دانشگاه ملی سنگاپور موفح شدند با استفاده از یک هواژ  هوشمند، هوا را به آب پاک و تمیی تبدیل کنند، در حررالی 

شرربیه اسررفنج برره نظررر اند که کمی که این هواژ  نیازی به منب  تغذیه خارجی نداردد این تیم نوعی هواژ  فوق سبک ساخته

کند، نیازی برره فشررار دادن آن کند، اما برای بیرون کشیدن آبی که از هوای اتراف جذب میرسد و به همان شکل کار میمی

گویند، یک کیلوگرم از این هواژ  در یررک نیستد عشوه بر این، برای استخراج آب مورد نیاز به باتری نیازی نداردد محققان می

های بلندی کندد ترفند این رو  در استفاده از پلیمرها است که مولکو لیتر آب تولید می  17نگاپور، روزانه  روز مرتوب در س

اندد این پلیمر دارای یک ساختار شرریمیایی اسررت کرره باعررث جررذب آب و همچنررین دفرر  آن هستند که در هواژ  جم  شده

شرررودد بنرررابراین، ایرررن هرررواژ  هوشرررمند می

کنررد، آنهررا را وا جذب میهای آب را از همولکو 

کنررد و آب حاصررل را به شکل مررای  متررراکم می

دهدد عشوه بر ایررن، هنگررامی کرره نررور بیرون می

آفتاب کافی باشررد، ایررن هررواژ  برررای دفرر  آب 

درصررد بخررار آب  95کند و تر هم عمل میسری 

 .کنددرون هواژ  را به آب مای  تبدیل می
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 تبدیل آب دریا به آب شرب د8

 "2021تراحرری لکسرروس "تراحی شده است، یکی از نامیدهای نهایی جاییه  "هنری گلوگائو"زدا که توسط  یک نورگیر نمک 

زدای نررورگیر نمررک "کنرردد ایررن ترررح موسرروم برره  ای، آب دریررا را قابررل شرررب میاست که با انرژی پاک و بدون هیچ هیینه

ای بهتر اسررتد ایررن منطبح با اصو  تراحی و مهندسی برای آیندهکامش    (Solar Desalination Skylight)"خورشیدی

های فقیرنشررین اسررتفاده نورگیر از ترکیبی از انرژی رایگان و فراوان خورشید و آب دریا برای ارائه خدما  اساسرری برره محلرره

کنرردد ایررن را قابررل شرررب میآورد و هم آب دریا کند و با انرژی پاک و بدون هیینه خورشید، هم روشنایی را به ارمغان میمی

زدای خورشیدی با تبخیررر آب دریررا از تریررح نورگیر نمک 

کندد آب دریا در تو  روز از تریررح انرژی خورشید کار می

رود و ای شررکل مررییک لوله به داخل ایررن نررورگیر کاسرره

کنررد و سررپس تابش خورشید ایررن آب شررور را تقطیررر می

عبیه شده اسررت، توان از یک شیر که در پایین نورگیر تمی

برای استخراج آب آشامیدنی اسررتفاده کننرردد ایررن نررورگیر 

سپس در شب، از نمک به جا مانده از فرآیند تصفیه برررای 

 .کندتولید بار الکتریکی و تأمین روشنایی استفاده می

 گرفتن آب آشامیدنی از هوا با روشی جدید د9

توانررد مقررادیر زیررادی از آب را از هرروا انررد کرره میادی پیرردا کردهمررو "جررانی هرراپکینی"دانشررگاه   "APL"محققان آزمایشگاه

استد این سرراختار دارای بیشررترین سررطح در میرران   "MOF"ای با نام مخففآوری کندد نکته کلیدی این پژوهش مادهجم 

اندددر واق ، اگررر بترروان تنهررا یررک تمامی موادی است که تاکنون شناخته شده

دهی یررک توانررد برررای پوشررشرد، این مییان میرا باز ک  "MOF"گرم از ماده

به این ترتیب تمررام ایررن فضررای داخلرری، آن را برررای   زمین فوتبا  کافی باشدد

  "MOF"اند ازکنرردد محققرران موفررح شرردهآ  میدریافت و ذخیره آب، ایررده

استفاده کنند تا بخار آب را از هوا جذب کرده و آن را برای نوشیدن برره حالررت 

 .ندمای  تبدیل کن

 
 

 بازگشت به فهرست 
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