
 



              
              مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب   

2 
   

 

1400  تیر  |هفتشصت و    شماره  |محیط زیست    بولتن آب و  
  

 

 

 

 

                                                                                                      فهرست مطالب

زیست در سایت مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و  بولتن آب و محیط٭

 اتاق ایران به آدرس ذیل نیز قابل مطالعه و دانلود است. آب 

www.awnrc.com 

 

انتشار مطالب خبری لزوما به معنی تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت   ٭     

 شود. ای بازنشر میاطالع کاربران از فضای رسانه

 

 

 

 روز جهانی بدون پالستیك ،تیرماه  21

 

باشتد    ،تیر ماه روز جهانی بدون پالستتی  نامذارر  شتده رستت 21

تتا ممی بیتانتدی تتتیر ست  بر ستتتر یطیزتت و محیط زیستتتت  و   

 ! ریرآور ه

شتو  و میلیار  میست  پالستتی ی  ر جهان مصتری می  500ستانن   

 ر   .شو پالستی ی  ر سال  ور رندر ت  میمیلیون تن میس   305

هزرر تن پالستتتی  یا سیز     177ریررن بر رستتاآ آمارها ستتانن   

مافیستت ممی ب  آمار   .شتو تن  ر روز  ور رندر ت  می 500مزا ل  

 رصتد رز   4حدو     و ررقام زیر توج  منیر تا عمق فاجز  رر  ریابیر.

 ر ورقع  . شتتو پالستتتی ی میتولید نفت جهان صتتری تولید مور   

میلیون   100تا   60تولید پالستتتی   ر جهان مستتتلزم مصتتری 

ب ت   نفت  ر هر ستال رستت و رین  ر حالی رستت م  ت زی  هر  

  11) رز رین رو .ستتال زمان نیاز  رر  500تا   300پالستتتی  بین  

  ب    جهان مر م  توج   جلب  لیل  ب   ماه تیر 21  با  مصتا ی (  جون 

  »بدون   جهانی روز  پالستتتی   مصتتری  محیطیتزیستت  ها آستتیب

 .ه رستشد  نامذارر   پالستی «

 

 مطالز  فرمایید.  4و  3  اتر رم  رین مطلب رر  ر صفح

 

 وقایع و رویدادهای داخلی  

 ........................................................  س  مسیر عطور رز تنش آبی 5

 ....................................  فرون ست زمین؛ تهدید   اموش رما جد  7

 .. ...  ها  م ور  ر شرریط بحررنی فرسایش با  میلیون ه تار رز عرص   14 9

 ....................................................... مهمترین ر طار موتاه  ر لی 10

 وقایع و رویدادهای خارجی  

 .....................................   رو ب  رشد هستند   دیتهد  قدیمی   سدها  12

 ... ............................................................  ورش ستذی آبی ریررن 14

 .......................................   بازیافت آب ررهی برر  مقاب  با ممطو  آب 16

 ......................................................  مهمترین ر طار موتاه  ارجی 18

 مطلب آموزشی  

   ................................................  ها  زیرزمینیتغای  مصنوعی آب 21

  

 

 

 

 

 

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


              
              مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب   

3 
   

 

1400  تیر  |هفتشصت و    شماره  |محیط زیست    بولتن آب و  
 

 ادامه سرمقاله: 
میلیون تن زبال  پالستی ی   4پالستی ی رست و سانن  حدو   ها   م ور رول  نیا  ر تولید زبال   20آمارها  جهانی ریررن جزو  بر رساآ  

ها  تولید شده  ر م ور نیر میلیون ها  مر می سازمان حفاظت محیط زیست رز زبال مند و ب  گفت  مزاون آموزش و م ارمتتولید می

 رصد آن مستقیر   ۹6مند م   یور متوسط س  میس  پالستی ی مصری میتصاص  رر  یزنی هر ریررنی روزرن  ب تن ب  میس  پالستی ی ر 

 .شو ها  زبال  میورر  سطل

آمار رتط     2021 ر سال   «World Population Review» بررساآ  تولید   17ریررن  ر 

لیار  میس  پالستی ی  ر  می  500بر رساآ رین گزررش تقریطا    .ها  پالستی ی قررر  رر زبال 

   ست   حاصل م   رست جهانی  فاجز  شو  و آلو گی پالستی ی ی مقیاآ جهانی رستفا ه می

  رست   شده  ز هتخمین   سال  450  رز  بیش  آن  ت زی   م   هستند  مور   هاپالستی .  رست ب ر

ها  می روپالستی وسوم ب  م موس  و  ریز ذررت ب  یطیزی  عورمل  بررثر تنها  مدت رین یی  و

ترین نقط  جهان یزنی قل  رورست نیز یافت  شوند. رین مور  رمنون حتی  ر مرتفعتطدیل می

 پالستی    مصری  محیطیزیست   ها آسیب   ب   جهان  مر م  توج   جلب   لیل  ب   ماه  تیر  21  با  مصا ی (  جون   11) شده رست. رز رین رو

 .ه رستشد نامذارر  پالستی «  »بدون جهانی روز

  باقی محیط   ر شوند  ت زی  آن   بدون سال  صدها  و  ها  پالستی ی ب   لیل ترمیطات ان ت زی  ناپایرندها رز جمل  میس رنورع پالستی 

 نهایت    ر  و   منندمی  قربانی   رر  حیورنات  آن،  مر ن  آلو ه  بر  عالوه  و   منندمی  پیدر  رره  آب  و   اک ب   تدریجب   آن  شیمیایی   مور   و  مانندمی

متر( پدیده زندگی مدرنیت  رمروز هستند  میلی  5ها )رشیا  پالستی ی با قطر ممتر رز  می روپالستی  .شوندمی ورر  زن یره غاریی رنسان

  مووید   بیمار   شیوع  با  گاشت   سال  و یی  م   حالیست   ر  رین   رست   قیق   12  تنها  ریررن   ر  پالستی ی  میس   هر  مفید  عمر  متوسط م 

 .پیش رفزریش یافت  رستپالستی ی رز جمل   ست ش همچنین ظروی ی طار مصری بیش رز ستفا ه رز لورزم بهدرشتی ر جهان  ر 1۹ -

 ها همه جا هستندمیکروپالستیك

نز ی  قل  موه رورست، بلندترین موه جهان م ف تا عمیق ترین نقط  زمین موسوم    ر بری ها   -ها ب  تمامی نقاط جهانمی روپالستی 

رند و محققان ب  وجو  رین ذررت شده بخ ی رز بارش باررن حتی و  مر ه  پیدر  رره غاریی  ذ ایر  و  هور     ی،  منایق  ب   ، "ماریانا"ب   ندق  

ر  م   ر سال رند.  ر مطالز نیز پی بر ه ها  متولد ن دهجفت جنین   ر هاآن  وجو    حتی ها و رعضا  بدن رنسان وریز و  ر   ر بافت

ها نفوذ منند و  تورنند ب  ری منند و رین ذررت بسیار ریز میها رز رو ه رنسان عطور میرن ام گرفت  بو  م خص شد می روپالستی  201۸

 .ها رز جمل  سریان باشندعاملی برر  ربتال  رنسان ب  رنورع بیمار  

  ها  بند بست    و   پالستی ی  ها میس   هدهمچنین بررسی صدها مطالز  ن ان می

  رز  باعث  م   هستند  هارقیانوآ    ر  موجو   پالستی ی  مور   ترینم نده   پایر،رنزطای

پرندگان    و   هاپ تنک  ها، لفین  ها، نهنگ   جمل   رز   ریایی  موجو رت  رفتن  بین

می زمین  مره  سررسر  و  ریایی  ر  شده  ماهیذیر   ورریخت   تورها   شوند. 

ها  هایی م  رورن  رقیانوآ ها  پزش ی و پالستی ی  ر مقایس  با سایر زبال  ست ش

 .رندبلزند، بسیار م ندهها رر میرند و حیورنات ب  رشتطاه آنشده
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 شود سال آینده سه برابر می  20ها تا  اقیانوسهای وارد شده به  پالستیكحجم  

 نتایج  نیز  گاشت   سال  و  شوندمی  رها   هارقیانوآ   ر  پالستی   تن  میلیون  11  ب   نز ی   م    ر   ن ان  2016  سال   ر بررسی مارشناسان

رز   2050و تا سال   مندرفزریش پیدر میس  برربر   میال    2040ها تا سال  ها  ورر  شده ب  رقیانوآپالستی  ح ر   ر    ن ان  تحقیق  ی 

 .رو ها فررتر میتزدر  ماهی

ها نزم رست مصری پالستی  منظور ماهش پررمنش می روپالستی    ب 

رر  ر سطح جهان ماهش  هیر و ب  سمت رستفا ه رز محصونت جایذزین 

زیست هستند گرریش پیدر منیر. ب  همرره  رشتن ی  م   وستدرر محیط

ر ، رستفا ه رز بطر  آب سند بار مصری، رجتناب رز پارس  ساک  رید  

ها  ی  بار مصری رز جمل  رره ارها  ماهش مصری و  قاشق و سنذال

 .پالستی ی هستندها  تولید زبال 

جوهرسی   پیام  گاشت   سازمان    - سال  پسماند  مدیریت  مزاون  فتر 

 طر  ر . مورر  پی نها    ر رین  ها  پالستی ی  ر م ورری میس بند  برر  ماهش مص   12ر   تدوین نیح   رز  -زیستحفاظت محیط

رین  .پایر بو ها  زیست تخریبها  پالستی ی نازک و فرصت سندسال  ب  صنایع برر  تولید میس  نیح  شامل ممنوعیت تولید میس 

 .ررسال شو و قررر شد ب  ممیسیون رمور زیربنایی هیئت  ولت  نیح   ر مر ر  ماه رصالح

. ظروی ی طار مصری  ر رتحا ی  رروپا ممنوع شد رز  رستفا ه  و  فروش تیر ماه(    12رز سوم جون  رمسال )  201۹بنابر قانون مصوب سال  

 .شو من نیز مینوشیدنی و گوش پاکرین قانون شامل نی 

 
 

 لینك خبرمنبع: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بازگشت به فهرست 
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 سه مسیر عبور از تنش آبی

حل تنش آبی  وزستان  ر گرو »رصالح نظام حقوقی بر رشت آب«، »م ارمت جامز   ر روند سیاستذارر « و »ماهش مصری آب« 

بحررن نزم رست ب  رصالحات جد  تن  هد.  ر روند جدید    گار رز شرریط هد سیاستذارر پس رز  رست. بررسی شورهد موجو  ن ان می

ها  ورقزی رقتصا   مند و تولید ثروت رز مزیتز    یدگی ریررن بنا شو ، نظام رقتصا   تغییر میح مررنی آب م  باید بر پای  آگاهی ر

عنورن ی  قاعده مهر  ر تاریخ نفزان آب« ب شو .  ر مسیر رصالحات »رحتررم ب  مال یت ذ م ی رز منابع آبی میریررن جایذزین بهره

 .تمدن ریررن موضوعی حیاتی رست

 رز رین شرریط عطور مند؟  وزستان سطور 

مدرآ مزتقد رست: »حل ورقزی     رن یار  رن ذاه تربیت   ، مترعلی باقر 

ها   ها رست. گام رول تغییر، فهر  قیق رز زمین  مسال  نیازمند تغییر سیاست

نفع جهت ها  ذ وگو با گروهسیاسی رجتماعی بحررن آب  وزستان و گفت

ل مسال  آب  ر ریررن م   ر روریل رعتما  آنهاست. تنها مدل بومی حجلب

 ر نی ابور رجرریی شده نیز با ت ی  بر همین روی ر ، رم ان حل   ۹0 ه   

 هد مقامات ر رر  ب  مسال  رر فررهر مر ه رست. مرور رین رتفاق ن ان می

زمانی  مم  گروه تورنستند  ر ی   وره  مزتمدین محلی  و  ها  مر می 

ز آب  رز  بر رشت  ورر  نسطتا موتاه ح ر  رز  رر  نی ابور  رز  شت  یرزمینی 

میلیون متر م زب برسانند و وضزیت رین بخش رز م ور رر رز مرز بحررن   700میلیون متر م زب  ر سال ب  ممتر رز    200میلیار  و  ی 

 « .تذارر قررر  رر رو  سیاسقطولی متزا ل سازند. بنابررین نی ابور مدل بومی حل مسال  آب رست م  پیشعطور مر ه بو ، تا حد قابل

نفع رصلی حیاتی رست.  ر ورقع ها  ذ گوید: »برر  حل مسال  آب  ر  وزستان، همرره مر ن گروهرین پژوه ذر سیاستذارر  آب می

نفزان  ر مسیر رصالح سیاست رست تا با آگاهی رز وضزیت منابع آب، بهترین رره برر  عطور رز وضزیت فزلی، م ارمت  ر ن  و  ذ 

شدن  انوررها با تنش آبی فررهر شو .  ر عین حال باید برر  تدوین نظام حقوقی قدرتمند  م  رربط  ماهش مصری و هماهنگ  رم ان

رندی ی مر . رز آن ا م  ریررن  ر رقلیمی     قررر  رر ،  ر سالیان  مند  رز آب رر ب  ش ل  قیق برقررر ساز ، سارهبین ت نولوژ  و بهره

 .ر  جز منار آمدن با ممطو  آب نیسترو سارهتر  رز ورش ستذی آبی رر ت رب   ورهد مر ، رز رینآتی ربزا  گستر ه

ماند م   سار م  ل قلطی رست رعتقا   رن یار منابع آب  رن ذاه تربیت مدرآ رین رست م  حال رمروز ریررن رز منظر آبی ب  بیمار  می

م مناسطی ن و ، سند سال بزد شرریط بسیار مهل ی رر ت رب   ورهد مر . م ارمت و رگر رمروز برر  م  الت رو ت ویز صحیح و رقدر

ها  ملی و محلی برر  عطور رز وضزیت فزلی  ر  ل ی  سیاست م ارمتی رم انپایر رست. توصی  رین  نفزان آب  ر ر هسیاستذارر و ذ 

گرفتن رز ت ربیات   با توج  ب  رقلیر  وزستان و  رآزیست و م اورز  ب  سیاستذارررن رین رست ممارشناآ و پژوه ذر آب، محیط

ریز  صری یا  مند: »تصور رین   مسال  آب  وزستان رز یریق بو ج جهانی و بومی ب  سمت حل مسال  گام بر ررند. باقر  تامید می

رند. بنابررین  ها  مختلف رن ام  ر ه ستور ر ن ب  تم ین مزترضان من ر شو ،  طایی رست م  رز زمان آغاز مدرنیزرسیون  ر ریررن،  ولت 

 ورشید  آغاز شده و تا رمروز ر رم   رر . رین پارر ریر  20گار  م  رز  ه   نقط  شروع رصالح مسیر آب، رز  روج  ولت رز پارر ریمی می

ها  ورقزی رقتصا  ریررن  ر زیست متوقف مر ه و رو  رشد رقتصا   رز یریق مزیتبر رر ب  نفع پایدررساز  محیطباید توسز  صنایع آب

 « .و ت ارت متمرمز شو  IT گر شذر ، تررنزیت،  دمات، فناور 
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زیست پی نها  مر  رز فرصت رعتررض ب  بحررن آب  ر  وزستان برر  تغییر  ستور مار ها و فزانن محیطها  مدنی، رسان و  ب  گروه

رستا   رن ذاه   رین  رستفا ه منند.  بحررن سیاستذارر  یابد، حل مقطزی  تدروم  فزلی  توسز  هر مسیر  برنام  هفتر  »رگر  ر  یا آور شد: 

برنام  توسز  و رتفاقاتی م   ر مسیر رقتصا  م ور یی سهار  ه  ر یر   6ساز نخورهد بو . باید تالش منیر با باز ورنی   وزستان ساره

نفزان آب نیز  یده شو . فزال رلطت  سیاستذارر   عمومی، منافع سایر ذ رفتا ، برنام  هفتر رر ب  ش لی بنویسیر م  ضمن رفزریش رعتما

 هد. رین بحررن ی  ه درر جد  برر  آگاهی رز ی  بیمار  نفزان مختلف آب گوش نمیرو  و ب  حری ذ  ب  ش ل مونولوگ پیش می

عنورن ی  سارسوب مطنایی  ست و باید رین رر ب  گر  با تزامل حل شو . ریررن سرزمین    ی رما رزر   رست م  باید  ر فضا  مطالط 

ریر، تدروم وضع موجو   سوم ذ ایر رستررتژی  آبی  و  رر مصری مر هها   و  لحاظ منیر.  ر شرریطی م  ی بپایریر و  ر سیاست

ن انذر رر  رک منیر یششو . بنابررین رهمیت رین پ تنها ب  حا  شدن شرریط م ور و سرریت بحررن  وزستان ب  سایر منایق منتهی می

 . «و رلذو  غیرمنطقی مصری  و  رر تغییر  هیر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 ادامه خبر  لین   طر 
 تنش آبی  موضوع  

  نیا  رقتصا   منطع 

 03/04/1400 تاریخ  طر 

 بازگشت به فهرست 
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 فرونشست زمین؛ تهدیدی خاموش اما جدی 

رند. تخلی  منابع آب زیرزمینی  ورر  شده و رین منابع تخلی  شدهیی سهار  ه  ر یر ر م ور ف ار بسیار زیا   ب  منابع آب زیرزمینی  

هایی م  باعث ری ا  ی  نوع    سالی مصنوعی شده م  فرون ست زمین  ر بسیار  رز منایق م ور رر موجب شده رست؛ فرون ست

باعث ورر  آمدن  ساررت سنذینی  ورهد شد و تنها ناشی رز مدیریت 

رست آبی  منابع  و    .نا رست  ملی    سالی  مرمز  رعالم  بررساآ 

جار     سالی   سال  هورشناسی  ر  سازمان  بحررن  مدیریت 

ر   ر بر ی منایق م ور رخ  ر ه رست و بی تر منایق با  سابق بی

 .منند   سالی شدید  ست و پن   نرم می

وظیف  سازمان ،  رحد  بحررن  مدیریت  و  ملی    سالی  مرمز  رییس 

ر  گفت:  هورشناسی وجو   باید  با  آب  ب   م ور  آبی  نیاز  فزریش 

برر  آبیار  زمینصرف  ب  ها  م اورز  رستفا ه مر  ترین رره ارها 

نطاید بی آبرما  رز  رستفا ه منیر سررمهابا  زیرزمینی  م  م  ل   ها  

 .تورند سرزمین رر رز شرریط زیستی  ارج مندفرون ست زمین  ر م ور بسیار جد  رست و می

مرمز ملی    سالی و مدیریت بحررن سازمان هورشناسی نسطت ب  ضرورت توج  ب  مسال  فرون ست زمین تامید  ر شرریطی م  رییس  

  پدیده   گیر ،می   قررر  توج   مور   م ور   ر  ممتر  م   هاییسالش  رز  ی ی  –  هاجنذل   سازمان  رییس  –مند م  ب  گفت  مسزو  منصور  می

سانتیمتر  ر سال فرون ست زمین  رریر. ربورلقاسر    30تا    10ها  م ور بین  عرص   بر ی   ر  حاضر   ر حال  و  رست  زمین  فرون ست

  ها  سفره  بحررنی   وضزیت  ب    رشاره  با   هر   –ها، مررتع و آبخیز رر    رر  سازمان جنذلمدیرمل  فتر منترل سیالب و آبخورن  - پور  حسین 

ریررن مم ن رست م  سطب رفزریش ف ارها بر منابع آب زیرزمینی     ر      سالی  شرریط:  گوید می  م ور   ر  زمین  فرون ست  و  زیرزمینی  آب

شو  رما رگر سنین شرریطی رر مدیریت ن نیر، منابع آب زیرزمینی فرصت ت دید حیات رر رز  ست  ورهند  ر  و ه دررهایی م   ر صوص 

 .شو ، ب  ورقزیت تطدیل  ورهد شدفرون ست زمین  ر ه می

ها  مهر م ور با بیالن منفی آب مورج  هستند. رز سویی خ فرون ست  ر ریررن بسیار بان رست و  شتپور متاسفان  نرب  گفت  حسین 

عنورن ها ب ها  م ور ب  وجو  آور ه و باعث شده رست م  رین آبخورن  رصد رز آبخورن   67بر رر  نامناسب شرریط  شورر  رر  ر   یذر بهره

 .سانتیمتر مزرفی شوند 35رون ست بیش رز ها  فها  ممنوع  و بحررنی با نرخآبخورن 

ها  گارر  بل   زیر سا تها تاثیر نمیشو  تنها بر آبخورن تطزات فرون ست زمین  ر م ور م  رز آن ب  عنورن فاجز  قرن نام بر ه می

ها  فرون ست زمین بر شرریط شریان  - بیر مارگروه ملی مخایررت یطیزی   -گفت  علی بیت رلهی  . ب گارر نصیب نمیشهر  رر نیز بی

شوند و مم ن رست  سار گسیختذی  ها و  طوط  سار رنحنا میر  م  رین لول گون ها  آب، گاز و فاضالب موثر رست ب حیاتی مثل لول 

ر  م  گسیختذی ی  لول  گاز بحررن بسیار  ری ا  مر . گسیختذی  گون  یر ب شوند. نمون  سنین وضزیتی رر  ر حا ث  شهررن شاهد بو

 .تورند موجب ن ت فاضالبی ب  رو  زمین شو  و بحررن ب  وجو  آور ها  فاضالب هر میلول  

 ها  شت  شامل  م   قر  نم    ریاس   حوض    ر  زیرزمینی  آب  ها سفره:  گوید می  مثالی  ذمر  با  -آب  مارشناآ  –محسن موسو   ورنسار   

ها میلیار  متر م زب مسر  مخزن  رر  و میزرن بر رشت رز رین سفره   22ت مرج و  شت ساوجطالغ رست رمنون   ش  قزوین،  وررمین،

 هد رین  ر حالیست م   ر جنوب رین  شت  ط  سانتیمتر فرون ست زمین رو  می  40تا    30حد  رست م  سانن   ر  شت وررمین  ب 

شو  و همچنان محصونت رلمللی قررر  ررند م   ر شری ن ست هستند رما توجهی ب  رین مسال  نمیرتوبان و فرو گاه بینرنتقال گاز، نفت،  
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ر  عالوه بر ری ا  گون  ب  گارر نصیب نمیها رر هر بیفرون ست زمین سا تمان  .شو م اورز  م  نیاز زیا   ب  آب  ررند، م ت می

 .شو مند و تخریب میشو  م   ر برربر ی  زلزل  متوسط نیز مقاومت نمیقدر  ضزیف میپی آن ب ترک و ش ای  ر سا تمان،  

بینی شده رست   رر   ر م ور پیشها  آبخیز رر  و آبخورن برر  رولین بار رعتطار  برر  رجرر  یرح  1400 ر فصل آب قانون بو ج   

  تومان( و شاید برر  رجرر  ی  پروژه آبخیز رر  هر مافی نطاشد. رین مطلغ میلیار  22رما متاسفان  رین مطلغ بسیار مر رست )حدو   

 .ها  بحررنی و ممنوع  و رلطت  مخایره فرون ست همخورنی ندرر ها  آبخیز م ری ب   شتهیچ عنورن با سطح وسیع و گستر ه حوض  ب 

مترم زب   530مند: هر ه تار آبخیز رر   آبخیز رر  م ور رضاف  میها، مررتع و   رر  سازمان جنذلمدیرمل  فتر منترل سیالب و آبخورن 

آبخورن ب  و هر ه تار  رز   رر   نفوذ می  1000یور متوسط بیش  ب  زمین  رر  ر سال  تقویت ذ یره »آب مترم زب آب   هد و موجب 

 .شو می قنورت و  هاس م   ها،ساه آبخورن  ر آبی« »آب و  اک  ر سطز«

 جمل   رز  م    رر   ر مننده  تزیین  نقش   شوند می  زیرزمینی  آب  ها سفره   رز  آب  بر رشت  رز  مانع   م   هایییرح  رجرر :  گویدمی  نیرو  وزیر

ب حدو   و میلیون نفر شر  آب  تامین   ان ،تصفی   رین  بر رر بهره  با .  بو   تهررن  شرق   جنوب  هفتر   ان تصفی   شدن  مدرر ورر   هایرح  رین

با میفیت مناسب رر ب  م اورزرن   .گیر ها  رستان تهررن رز رین پس رز سد ماملو صورت می بر ی شهرستان  ر منایق مختلف تهررن و  

منیر م  قدم بسیار  وبی برر  ها  بر رشت آب  ر میدرن محمدی  رر ممنوع می هیر و ب  همان میزرن  ر عوض ساهجنوب تهررن می

 .رست ها  زیرزمینی و جلوگیر  رز فرون ست زمینحفظ آب 

 با   و  رست  سانتیمتر  20  حدو    سانن   تهررن   ر  فرون ست  متوسط  نیز  –ر  تهررن  مدیرعامل شرمت آب منطق   -ب  گفت  یوسف رضاپور  

 .سانتیمتر  ر  شت وررمین رست 3۸ها رر بذیریر. بانترین میزرن فرون ست نیز تورنیر جلو  رین فرون ستها میت آبخورن تقوی

میلیون متر م زب آب ممتر بر رشت منیر   270میلیون متر م زب آب زیرزمینی تهررن    350ریر م  رز  ریز  مر همند: برنام میرو رضاف   

یابد ب  رزر   میلیون متر م زب آبی م  رمنون ب  فضا  سد ر تصاص می  145ها قررر شده  نام  منزقد شده با شهر رر  و بر رساآ تفاهر

 .آن پساب  هیر
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 ادامه خبر  لین   طر 
 فرون ست موضوع  

  طرگزرر   رن  ویان ریررن )ریسنا( منطع 

 21/04/1400 تاریخ  طر 

 بازگشت به فهرست 
 

 

https://www.isna.ir/news/00061718312/%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4-%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%AC%D8%AF%DB%8C
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 های کشور در شرایط بحرانی فرسایش بادی میلیون هکتار از عرصه  14

رصطالح   رستان ب   22منطق  م ور  ر    1۸7 هد  بحررنی ن ان میها   نتایج مطالزات مانون

میلیون ه تار    2۹.5بیابانی م ور تحت تاثیر فرسایش با   هستند م  وسزت رین منایق  

میلیون ه تار  ر رین محدو ه    14مانون بحررنی فرسایش با   با وسزت حدو     237رست و  

میلیار  تن   2 ، مررتع و آبخیز رر ، حدو هابررساآ آ رین رعالم سازمان جنذل  .وجو   رر 

فرسایش  اک سال  رخ می  ر  ریررن        رقلیر   ر  متوسط  یورب  م حالی   هد  ر ر 

 .شو  ت  یل  اک سانتیمتر ی  تا  م د می یول سال 1000 تا 700 ریررن بیابانی و

قررر  زرییبیابان تحت تاثیر  تورند می  م ور  رز   رصد  ۸۸  رز  بیش ررساآ ریلس منایق بیابانیب

 با  م ور  رستان  22  همچنین   رر   قررر  سرزمین  تخریب  مزرض   ر میلیون ه تار رز عرص  م ور  37،  201۸گیر  و مطابق بررسی سال  

 هزرر   ۹00  و  میلیون  13   وسزت مانون بحررن ب   237تحت تاثیر فرسایش با   قررر  رر  و    منطق ،  1۸7   ر  وسزت  ه تار  میلیون  2۹.5

  هابخش   یذر و  م اورز  و  ر جا ه  ریلی،  ها زیرسا ت   ب   ریال  میلیار   هزرر  30  سانن   رورن  ها شن  ه وم  رثر  بر  و   رر   وجو   ه تار

 .شو می ورر   سارت

»سدساز  غیر رصولی« رز عورمل    - ها، مررتع و آبخیز رر  م ور  آبخیز رر ، رمور مررتع و بیابان سازمان جنذلمزاون   - پرویز گرشاسطی

تن  ر   30توسط فرسایش با   نیز سانن  م و  ه تار   ر تن 16.4زریی  ر ریررن رست م  متوسط فرسایش  اک  ر آن سانن  مهر بیابان

 مدیریت  عدم   و  م ت  زیر  سطح  رفزریش  ها،سدساز   گسترش  با  همچنان  ما  و  ندهد  رخ  فزلی   هاسیاست   ر  تغییر   سنانچ   و ه تار رست

و تولید  م ور   بزرگ  ها  شت  بل    مر    ورهیر  حرمت  شدن  بیابانی  سمت  ب   تنها   ن   نز ی   ر آینده   ر  باشیر،  مورج   م ور   ر  آب

 .نیز رز سر    ارج  ورهند شد

  هزرررن   تورندمی  و  ندرر   محدو یت  آبی  فرسایش  مانند  غطار  و   گر   پدیده با رشاره ب  رین    -رئیس رن من علمی  اک    -منوسهر گرجی  

 فرسایش  و    رر    نیا    ر  رر  رول   ها رتط  با   تقریطا  و   آبی   فرسایش   نظر  رز  و  رست   یز  فرسایش   م ور   ریررن:  گفت  شو ،  منتقل  میلومتر

 م ور  توسز .  مندنمی  موضوع  رین  ب    سندرنی  توج   هر   مسی   و   منندمی  تحمیل  م ورمان  ب   هزین    نر  میلیار ها  سانن   با    و   آبی

شو  ب   ایر رشتطاه بو ن می  زیست  محیط  شدن   ررم  ل  باعث  ما  ر توسز   ها برنام   رین  .  ندرر   زیست  محیط  حفظ  با  منافاتی

ها و منایق  برر  جلوگیر  رز ت دید فرسایش  اک باید برر  پرورش  رم، م ت گیاهان، جنذل  .ها رستها  رجرر  برنام ها و شیوهروش

ها وزستان، زمین هایی رز  ها   اص و متفاوتی رر ب  مار بطریر.  ر منایقی همچون سیستان و بلوسستان و قسمتصنزتی و مزا ن روش

 تر  ها   محدو یت   ها و  و رو و موتورها رست بنابررینها و رنسانروی   رمترین  لیل آن تر  ها  بیمن أ گر  و غطار هستند و رصلی

 . هد ماهش رر غطار  و گر  جمل  رز با   فرسایش رز ناشی   م  الت تورندمی

با بیان رین   فرسایش پدیده مفید  برر  یطیزت رست، رظهار   -مزاون پژوه  ده حفاظت  اک و آبخیز رر     - محمو  عرب  در   

ها سال ندرشتیر رما رگر میزرن رین جاب ایی  یلی  ها  حاصلخیز  ر یول رین میلیونشد  ر حال حاضر  شتجا نمیمر : رگر  اک جاب 

   .شو ب  ری ا  گر  و غطار، سیالب و ... می ل رصلی  و   ارج و من رزیا  و شدید شو   اک رز مح

 ادامه خبر  لین   طر 
 فرسایش   موضوع  

 ( رن  ویان ریررن )ریسنا  طرگزرر   منطع 

 1۸/04/1400 تاریخ  طر 

 بازگشت به فهرست 

 

https://www.isna.ir/news/1400041510977/%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%B2-%D8%B9%D8%B1%D8%B5%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C
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 یترین اخبار کوتاه داخل مهم

 (1400تیر   2)  ایدبراساس سند سازگاری با کم آبی مدیریت شودمنابع آب کشور ب

  بو ه  ر یر   سال  52رز نظر بارندگی بدترین سال یی    13۹۹  -1400سال آبی  گفت:   مزاون آب وآبفا  وزیر نیرو ،  قاسر تقی زر ه  امسی

ها  مدیریت   ان مر :  ر نتی   فزالیتمیلیار  متر م زب رعالم و  ایر ن  50و  ظرفیت ذ یره سدها  بزرگ و متوسط م ور رر    رست.

 رصد رز ظرفیت سدها  م ور پر رست، رلطت  رین مقدرر نسطت ب  سال گاشت    60ها  گاشت ،  ر حال حاضر حدو   سیالب  ر سال

وجو  ندرر ،  مر آبی  ر مدیریت منابع آب م ور    هیچ ررهی غیر رز سازگار  باو  ر رم   ر :    . هد رصد ماهش ن ان می  2۸حدو   

ها و  ها، سند  برر  مدیریت منابع آب شامل هم  رستانبنابررین یی  و سال گاشت  با تولیت وزررت نیرو و با هم ار  سایر وزررتخان 

  مقا یر   آب   ر مصری  باید   صنزت  و   م اورز   ها بخش  رز   سال آینده  ر هر ی   15تا    5م   ر رین سند ظری    شدهها  آبریز تهی   حوض 

 رصد  منابع ت دید پایر آب  ر سهار  ه  ر یر  طر  ر  و گفت: رین  ر   30همچنین رز ماهش  و     .شو   رن ام   جوییصرف   خصیم 

 .رست شده  رضاف  برربر 5/2 حدو   ها، سال آن ب  نسطت  حالی رست م  جمزیت ریررن

 ( 1400تیر    6)  درصد شهروندان تهرانی باالست  20مصرف آب  

 : منظور رز تنش آبی، قطزی آب نیست، ما  قاسر تقی زر ه  امسی ضمن توضیح  ر  صوص وضزیت تنش آبی و مر آبی  ایر ن ان مر

ب  گفت     .شو می  ف ار رفت   سار آب  مند، پیدر رفزریش آب میزرن تامین مقابل  ر  مصری سنانچ  یزنی زنیر، می  حری آبی  تنش وقتی رز

مزاون وزیر نیرو  ر رمور آب و رند.  وضزیت تنش آبی )نقط  سر ب  سر( قررر گرفت   شهر م ور  ر  1400شهر رز    300 ر حال حاضر    و 

 .همین  ایر شهر تهررن  ر زمره شهرها  پر مصری آب قررر گرفت  رست رصد رز شهروندرن تهررنی بانست ب  20آبفا گفت: مصری آب 

 (1400تیر   12)  سبز تهران ممنوعیت استفاده از آب شرب برای آبیاری فضای  

گان  تهررن 22  ب  شهر رر  منایق  با رستفا ه رز آب شرب رر  مدیرعامل شرمت آب و فاضالب رستان تهررن گفت: رجازه آبیار  فضا  سطز  

ها  نابع آبنام  هم ار  میان وزررت نیرو و شهر رر  تهررن میزرن رستفا ه رز مبر رساآ تفاهر  .ها  رستان رر نخورهیر  ر و شهرستان 

یابد و منطع رصلی تأمین آبیار  تهررن پساب ب  میزرن قابل توجهی ماهش می 1410زیرزمینی برر  آبیار  فضا  سطز  ر تهررن تا سال 

 قطع    ستور  منند؛  رستفا ه  آبیار   برر   شرب  آب  رز  م   هایی شهر رر   محمدرضا بختیار  رعالم مر :  .ها  فاضالب  ورهد بو  ان تصفی  

میلیون مترم زطی منابع آبی پایتخت نسطت ب  سال پیش رفزو : رمسال تابستان   360و  با رشاره ب  مسر     .منیرمی  صا ر  رر  ر رره  آن  آب

بند   ر رستان رر نخورهیر  رشت رما با م ترمان  هیچ عنورن قطع آب و جیره سختی پیش رو  رریر و با وجو  ماهش شدید ذ ایر آبی ب 

 .ری بر ور   ورهد شدپرمصری و بدمص

 (1400 تیر 15) استان ایران با فرونشست  29درگیری  

رست مسوونن رستان  ر  طر پدیده فرون ست زمین قررر  ررند و نزم    2۹رستان م ور    31بر رر  م ور رعالم مر : رز  رییس سازمان نق  

جزفرزر ه ب  رقدرمات رین سازمان برر  پایش رین پدیده رشاره   .تصمیمات قایع  ر رین زمین  بذیرند، سرر م  ریررن  ر حال ن ست رست

رز لحاظ فرون ست قررر گرفت  و ملی   قمنط  44نقط  و    110مر  و یا آور شد: تامنون      ر م ور مور  بررسی و پایش رین سازمان 

ها   و  رر  ر ها  مرتطط برنام آن و میزرن نرخ فرون ست ب  مسوونن مربوط ررسال شده رست، ولی  ریغ رز رین    ستذاهریالعات  

رفت رره برون:  با تامید بر رین   فرون ست ی  مخایره غیر قابل جطررن رست، رظهار مر   و   .ماهش رین بحررن زیست محیطی رعالم منند

ها  نذهدرشت ذ ایر زمینی  مینی متوقف و برنام زها  زیرها بست  و بر رشت آب ز هر رمنون  رها  ساهرز رین بحررن آن رست م  ر

ها  سطحی رقدرم ب  آسفالت مر ن ها  سطحی، تامید مر : ب  بهان  جمع آور  آبو  با رنتقا  رز نحوه جمع آور  آب   .رجرریی شو 

و   و عامل تغییر رقلیر و    سالی و   الت ب ر  ر محیط زیست   .ده رستزمین شده م  رین رمر موجب ماهش نفوذپایر  زمین ش

 . رر رز مهمترین عورمل فرون ست زمین  ر م ور نام بر 

https://www.irna.ir/news/84379750/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%B3%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%A8-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://www.irna.ir/news/84379750/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%B3%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%A8-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://www.irna.ir/news/84379750/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%B3%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%A8-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/04/07/2529005/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A2%D8%A8-20-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA-300-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D8%A8%DB%8C
https://www.isna.ir/news/1400041207960/%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%A8-%D8%B4%D8%B1%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.isna.ir/news/1400041207960/%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%A8-%D8%B4%D8%B1%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.isna.ir/news/1400041207960/%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%A8-%D8%B4%D8%B1%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.isna.ir/news/1400041510374/%D8%AF%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%DB%B2%DB%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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 (1400تیر    18)   یبرنج در اوج کم آب  نشاء

ها  گاشت  تامنون بسیار  بر آغاز و تا رورسط تیر ماه ر رم   رر . هرسند م  رز سالفصل ن ا برنج  ر رستان فارآ رز رر یط هت ماه  

ممنوعیت م ت برنج  ر رستان فارآ تامید  رشتند و ممطو  آب  ر فارآ باعث شده تا مسئونن  ست ب   رمان تأمین آب رز  لیج 

ها  زیرزمینی  ر رستان ان    سالی و  الی شدن سفرهفارآ شوند، رما تصمیمات م لس با بر رشتن رین قانون باعث شد م   رست

هایی مانند  وزستان و ... م از رست. رز رین  ها  شمالی و رستانفارآ همچنان ر رم   رر باشد.  ر حال حاضر تنها م ت برنج  ر رستان

بارش باررن  ر رستان یانذین  ه تا مباعث شد   ۹۸و    ۹7ها   ها  مناسب  ر سالبارندگی  .ها ممنوع رسترو م ت برنج  ر  یذر رستان

فارآ رفزریش یابد. رین مهر سطب شد تا رقدرم ب  رها ساز  آب رن ام بپزیر  و مسئونن ترجیح  ر ند رز م ت برنج  ر مزررع رستان 

  صورت پررمنده ها  مازرون، نور آبا  و بر ی منایق  ر شهرستان مرو شت بجلوگیر  ن نند.  ر  و سال گاشت  م اورزرن  ر شهرستان 

 مر ند، رما نطاید فررموش مر  م  موضوعات رقتصا   و مزی ت هر رز رولویت بر ور رر رست. ر  رقدرم ب  م ت برنج میو نقط 

 (1400  تیر 19)  "عملشهرهای حساس به آب، ایده و برنامه"انتشار کتاب  

محمد  "حاضر توسط    متاب   شهر م هد منت ر شده رست.   آب و فاضالب م هد با مطالز  مور   یشرمت مهندس   متاب با هم ار  رین

ریده و متاب با هدی رجتماعی مر ن آب  ر شهرها     رین   شده رست.   صفح  گر آور  116 ر    "یا هفرزر  پ "و    " سارر رحمد"،  "یفاضل

برر  ش رجتماعی ریررن و ب  صورت مطالز  مور    پای  روی ر    بر  نیاز آن شهر(  ب   )بنا  رقدرمات و   -هر م هد  ررتطایی  ر شناسایی 

منندگان  ولتی، غیر ولتی و مصری  زها  جامز  رعر رها  نزم برر  حساآ مر ن و تغییر رفتار و ری ا  عزم عمومی  ر هم  بخشفزالیت

 جهت ماهش مصری آب شهر  تدوین شده رست. 

 (1400 تیر  23) هاهای سازگاری با کم آبی استانهای خالصه مدیریتی برنامهانتشار کتاب

 wsanw.ir ها رز یریق تارنما  مارگروه ملی سازگار  با مر آبی ب  آ رآها  سازگار  با مر آبی رستانمدیریتی برنام ها   الص   متاب

ها  رستانی رز نخستین برنام  ملی مدیریت مصری آب و سازگار  با مر آبی  ر ریررن ها حاو  برشرین متاب  . ر  سترآ قررر گرفت

ساعت، تزامل و تطا ل نظر مارشناسی و مدیریتی  ر سطح ملی  ر مارگروه ملی سازگار  با مر آبی    هزرر نفر 76رست م  حاصل بیش رز  

جویی مصوب  ر ها  صرف ها  منت ر شده حاو  برنام متاب  .آبی بو ه رستها  رستانی سازگار  با مرو ممیت  تخصصی آن و مارگروه

ها، برنام  مطالزاتی برر  منابع آب زیرزمینی رست.  ر رین متاب  برش محدو هآبریز برر  منابع آب سطحی و    هر رستان با برش حوض 

 .بند  رین رقدرمات رررئ  شده رستها  مختلف و زمانرقدرم مصوب شده برر   ستذاه

 (1400 تیر  28)  نیشکر خوزستاندرصدی مصرف آب در مزارع 20گذاری کاهش هدف

ن  یرعامل مد با ماهش    یریتمد   وزستان گفت:  ی جانط  یع و صنا  ی  رشرمت توسز   ن    رصد  20مصری آب   ی  رمصری  ر مزررع 

 ر یچ  جو  یار رستان، یرح آب   هاشده رست. همزمان با ماهش آور  رو  ان    گاررشرمت هدی  ینوربست  ب  ر  ی  ر هفتذان  ن   هایرح

 ر سال  شده رست. یاتی ب  منظور ماهش مصری آب عمل ی  رمنترل شده  ر مزررع ن  یرستفا ه م د  رز زهاب و زه   ی،و تناوب یرمتغ

ورحدها  یدتول  13۹۹  -1400  یزررع  ن   ش ر  ر  ب  ی  ر هفتذان   رقر  ب   رس  61۸سابق     ی وزستان  تن  هفتذان    ورحدها   .یدهزرر 

 یدمستقل تول   ورحدها  یذر هفت تپ  و مارون رز    ی  ر ن  ورحدها    . منندیم   ین  رصد ش ر م ور رر تام40حدو     یی ب  تنها  ی  ر ن

و حدو    شو  یم  ید تن  ر  ر ل تول  یلیونم1.5  یزرنم  ینتن رست م  رز ر  یلیونم  2.2سانن  م ور ب  ش ر    یازن  ش ر  ر  وزستان هستند.

 وزستان   یجانط  یعو صنا  ی  ر ر شرمت توسز  ن  یرز ش ر  ام )زر ( ورر رت  یم  بخش مهم  شو یهزرر تن ش ر  ام رز  ارج ورر  م700

 .شو یم  یلتطد یدب  ش ر سف

 بازگشت به فهرست 

 

https://www.isna.ir/photo/1400041812834/%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D8%AC-%DA%A9%D9%85-%D8%A2%D8%A8%DB%8C
http://iranwif.org/fa/news/66/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D8%A8-%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%B9%D9%85%D9%84
http://iranwif.org/fa/news/66/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D8%A8-%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%B9%D9%85%D9%84
https://www.wsanw.ir/cs/News/7/129/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5%D9%87-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D9%85-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
https://www.irna.ir/news/84408835/%D9%87%D8%AF%D9%81-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%B2%DB%B0%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A2%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D9%86%DB%8C%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
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ها ممکن انسان شتریب -رو به رشد هستند  یدیتهد  قدیمی یسدهادهد:  یسازمان ملل متحد هشدار م

 است در خطر باشند 

 نر    ونیلیم 300 طایتقر 2014 ر ستال    باشتد.می مربع آب لومتریم 1۸1ذ یره ستاز جهان، با  مخزن  ستت  نی، بزرگترقایآفر   طایستد مار

  یی ستدها "گزررش آمده رستت:   نی.  ر رب  یول بیان امدرین بازستاز   شتو یم  ینیب  شیپ  2023ستد  ر ه شتد م  تا ستال  ریتزم  ورم برر

با وجو  ستتن   ررتیتزم برر  م رر   ها گارر یمابا ستتر  طایمانند مار

پر   حتای آنهتا رری هنتد زی و  ر رمت  م تیتبت  فزتال  ا یتبتان بت  رحتمتال ز

  "بر رست.و هزین  طر 

ستتازمان ملل، تا ستتال    رن تتذاه  گزررش لیو تحل   یرستتاآ ت زبر 

ها هزرر ستد بزرگ ستا ت  شتده  ستت  ه  نیی، رمثر مر م  ر پا2050

ها  ر رین ستتدرز   اریبستتم     ورهند مر   یزندگ ستتتریب    ر قرن

 شیرفزر  بتا  مت   مننتدی و  متار م  ییول عمر یررح    تارج رز  ایت رور ر

  ش یشتتدن ستتدها رر پ   یمارشتتناستتان روند  ال،  نذهدرر   هان یهز

 منند.یم  ینیب

  ر، و ستالمت مستتقر  ر مانا   ستتیز طی، توستط موستست  آب، مح" ر حال ظهور  ی طر جهان  ی:  قدیمی آب  هارستا تیز" ر گزررش 

ستال ستا ت  شتده   100تا   50 یبا عمر یررح 1۹70تا   1۹30   هاستال نیستد بزرگ  ر ستررستر جهان ب 5۸700 رز   تتریآمده رستت م  ب

 شو .نمایان می قدیمی شدنعالئر   ا یبزرگ ب  رحتمال ز یسد بتن  ی  یسالذ 50م   ر  رین  ر حالیست رست

 شیستتد، رفزر   و نذهدرر ریتزم   هان یهز ی یتدر  شیستتد، رفزر یمورر   ررب  شیشتتامل رفزر قدیمی شتتدنعالئر   گزررش، نیب  گفت  ر

 سد رست.  ییرسوب مخزن و رز  ست  ر ن عمل ر  و مارآ

م تور ب   25بزرگ جهان تنها  ر     رصتد رز ستدها  ۹3  -سالش تزدر  ممی رز م تورهاستت بزرگ رمروزه    ستدها قدیمی شتدنم ت ل 

 متحده ورقع شده رست.   انتیو ر نیس  رهطر

 نیر  -م زب برآور  شتده رستت  لومتریم ۸300تا   7000بزرگ    شتده  ر پ تت ستدها رهیرز آب ذ   یمی ر ستررستر جهان، ح ر عظ

 رست.  یمتر آب ماف   ی ب  رندرزهمانا ر    ها    ی رز ٪۸0پوشش حدو     برر زرنیم

ستد رر  پیر بطر  و روند   نیستد رر رز ب ییررح ها آستتان تورند  یم  رقلیمی  دیشتد   در هایرو ریو ستا البی فزات و شتدت ست شیرفزر

 گرفت  شو .   ریرقل رییتغ طی ر شرر  دیبا توقف پروژه  سا ت یا مربوط ب  ماتیتصم  نیمند. بنابرر عیتسر

   ای، رروپا و آمرای ر آست  ژهیوب  ،دیب  روج  و  رست 1۹70-1۹60و  ر  ه     افتی شیرفزر ستتریبزرگ  ر رورستط قرن ب  ها ستا ت ستد

  ی  یبزرگ تازه ستا ت  شتده پس رز آن ب  یور مدروم و تدر   رخ  ر . تزدر  ستدها 1۹۸0روج  ر  ه    نیر  قایم   ر آفر  ی،  ر حالیشتمال

 .  افتیماهش  
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 تعداد سدهای بزرگ : 1

 

جهان( فقط  ر سهار   ستدها  رصتد رز  55ستد بزرگ ) 32716جهان( رستت و    ستدها  رصتد رز  40ستد بزرگ ) 23۸41    ررر نیس

رمر  ر مور   نیرستتند. همیم  ذیستتال  50ب  آستتتان    رمثر آنها ب  زو   -جنوبی، هند، ژرپن و مرهنیشتتو : سیم  افتی  ییایم تتور آستت

 صا ق رست. یشرق   و رروپا یجنوب    ای، آمرقایبزرگ  ر آفر   رز سدها  اریبس

وجو   رر  م  رره رر برر  بروز    بزرگستدهاویژه  ستدها ب  یو رجتماع  یطیمح ستتیز ررتیثأ  ر مور  ت  دیشتد   های، نذررننیهمچن

همورر    یآب  رویفررتر رز ن   رنرژ دیو رنورع تول زتیبر یط  یمطتن  هاحلآب، رره رهیذ   نیذزینوظهور  ر مور  رنورع جا  هاوهیها و شتدهیر

 مند.می

 

 

 

 

 

   ادامه خبر                 لین   طر

   سدساز   موضوع  

   https://scitechdaily.com منطع  

   22/06/2021  طر  تاریخ  

 بازگشت به فهرست 

 
 

 

  

https://scitechdaily.com/un-warns-aging-dams-pose-growing-threat-most-of-humanity-could-be-at-risk/


              
              مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب   

14 
   

 

1400  تیر  |هفتشصت و    شماره  |محیط زیست    بولتن آب و  
 

 یت ناکارآمد؟رورشکستگی آبی ایران: تغییرات اقلیمی یا مدی 
متوقف   یمیرقل  ییررترگر تغ یحت  نویستدیمنت تر مر ، م  ینام  گار روزن  رم    ر ر مقال   ییل،پژوه تذر ررشتد  رن تذاه    ی،مدن  ماوه

م تور  ینر  محیطییستتم ت الت ز یذرو    یآب یورشت ستتذ   ر ،می  ماهش  رصتد 100حان تصتاعد مربن رر  ینهم  یررنو ر  شتدیم

  .بو یبالفاصل  قابل حل نم

 مطتارزه رز  یتد رر  مت  نطتا  یتدهعق  یمتدن   حتال، آقتا  ینر  بتا

: » ر منار نویستدی. رو مید ستت م ت  یمیرقل  تغییررت  با

 یر م  تصتتتم یرب   ایر بستتتپار  یدما با  ی،تالش جهان

قابل رجتناب    قصتتورها   پاستتخذو  ی،محل  یرندگانگ

و   یش و  هستتند م  ب  فروستا زیستتییطمح  یریتمد

 محنت من ر شده رست.«

با    یزت ر یط  یزآم رفررط   ستت ار  رفزرید،یم نویستنده

 وزستتان رر  ر آستتان     یستتررموست  ،مقاصتد رقتصتا 

  یستترها، و رموستشتهرها و  ه ده  یع،م تاورزرن، صتنا یازن  منندهینتام تورندینم   یذر یرستتان ورشت ستت  آب ینقررر  ر ه رستت. ر  یفروپاشت

 .شوندیم  یلشن تطد  مننده    شوند، ب  منطع توفان فلج  قتیم  و  ییهاها باشد؛ تانبش ننده تانب

مر ن   یرر ب   ال یتوضتز ینر  یح، ر توضت  و  ورندیم «یآب  یرر »ورشت ستتذ  گار یم یررننقاط ر  یذرآن س   ر  وزستتان و    یمدن  آقا 

  یذر   یطیشتترر  ینم   ر سن  نویستتدی. رو ممندیم  ی ( ت تتطیرزمینیز   هارندرز )آب( و حستتاب پسیستتطح   ها)آب  حستتاب جار

    ها ب  منازع   تورندیم  یانمدع   یتیو نارضا  یدهست یورش ست  آب ی مر  و »شما  ر آن زمان   ی( رر ررضن ررر)حقاب   یلط اررن تورنینم

 .«یان امدب  یبزرگ

 ی تترب آن یرینآب شت  یدپایرمنابع ت د  یزرنرز م  یمقدرر آب مصترف یررن،رز منایق ر یار ها رستت م   ر بستستال  نویستدیم  یمدن  آقا 

  نویستد، یه تدرر  ر ه بو ند. رو م  یمل یترمن  بارها  ر باره  طررت ممطو  آب برر  یذر،م   و  رو و مارشتناستان   شتو یم  یا آوررستت و  

 رو  رباره م ورش  رست نطاشند.  ها بینییشپ   مر یمحقق، آرزو م ی رست م  ب  عنورن  ر رز مورر  نا  ینر

و    یدنیرر رز عورمل ممطو  آب آشتتام  ی وره   تت ستتال  برر یز رپر باررن و عدم برنام    هانامارآمد آب  ر ستتال  یریتمد  ی،مدن  آقا 

مر م لطم  ز    یعورمل ب  زندگ ینم  هم  ر  نویستدیو م   رندیها مو   ت  شتدن تانب  ،آب م تاورز  ینم رر برق، وقف   ر تام  یقطز

  نویستتد یو م  پر رز یممطو  آب  ر  وزستتتان م   ها ر رعتررض «یب  »عنصتتر عدرلت رجتماع  ینرو همچن خت.یو   تتر آنها رر بررنذ

 من ر شده رست.  یافتذیم  ب  توسز  ن   رنندیو عامدرن  م نها ین  یضتطز  یعرب منطق   و  رر قربان یتجمز

 یعربزا ، رره حل سر ینمزمن  ر ر  یم  ل   برر  گویدیو م   رندیو فقدرن برنام  م یریتها ستوممدرر حاصتل ستال  یم ت الت منون  نویستنده

 وجو  ندرر .
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م ت الت، ب  مر م   یعامل رصتل ی ب  عنورن  تورنیرر نم  یمیرقل  ییررتم  تغ  مندیم  یدتام  یول   رند،ینم  یمیرقل  یررت و  رر من ر تغ رو

زو    یا  یر یزترز   الت رنستتان  ر یط  یناشتت  ییررتستتطب تغ ب  یررن»ر  ی،جهان یمیرقل  ییررتم  فارغ رز تغ  نویستتدیم  مدنی فرو ت.

  یرند، بدشتتان رر بپا یماتتصتتم  یتمستتئول  ورهندیم  نم  گیرندگانییرتصتتم  برر  ،یمیرقل  ییررتو تغ  مر یم  ت رب م تت الت رمروز رر 

 موهطت رست.«
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https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/aug/05/iran-environmental-crisis-climate-change
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 بازیافت آب راهی برای مقابه با کمبود آب

.  ر حال تورند  ر مقابل  با بحررن آب  ر ستررستر جهان مم  مندیرستتفا ه م د  رز آن م   فاضتالب برر  یب  گفت  ستازمان ملل، تصتف

ها  مزمونً  ر رو  ان  ، تصتفی  شتده رستت ان  یتصتف   رم    یفاضتالبحاضتر 

ب  عنورن م   –شتده    یابیآب باز برر  رستتفا ه رز یرر ف تار  ر  شتو .یم  یتخل

ب  منظور ماهش ف تار بر منابع    - شتو یشتنا ت  م زین  "رستتفا ه م د     "

رفزر  نیریآب شتتت   دیتتهتد  رت رقلیمیرییو تغ  ی، آلو گتیتجمز  شیمت  بتا 

 ، بی تر شده رست.شوندیم

ملل متحد م    ستتازمان آب  یگزررش توستتز  جهان  ریمانر، ستتر ب چار یر

مطمئناً رستتفا ه م د  رز آب  ر  "منت تر شتده رستت، گفت:   ونست ویتوستط 

 "وجو  ندرر .  ذری  ن یگز رری، زابدییم شیسررسر جهان رفزر

  افت یباز ستتریست   یستنذاپور  نیهمچن  بو ه رستت،  یدنیفاضتالب ب  آب آشتام  لیتطد   تذامیپ   1۹60، رز ستال ایطینام تختی، پاندهوکیو

 رصتد رز نیاز آبی مل ستنذاپور رر   40م  فاضتالب رر رر ب  آب آشتامیدنی پاک تطدیل مر ه و با رین روش    رر توستز   ر ه رستت زیمتما اریبست

، هدی  دیبنوشت  دیتورنیم  م   زیب  س  یافتیآب باز  لیتطدرلطت      ر غرب فررنست   ر  ستت رجررستت  یدنیپروژه آب آشتام  .منندتامین می

رستتفا ه     ر م تاورز  اریآب   شتده برر  افتی، رز آب باز یتذزرآ و م ز  نیو همچن  ر تررن یمد   ر م تورها .ستتین  فناور  نیر یرصتل

 زیتم  ، بررعیصنا   تورند برریم نیشتده همچن  یآب تصتف  مند.یرر  ر ستررستر جهان مصتری م نیریشتو  م   و ستوم رز بر رشتت آب شتیم

 رستفا ه شو .  اهروگاهین ن  مر ن   ایها  ابانیمر ن  

 ر  نیریبا آب شت  عیو توز  یرضتاف   یو تا قطل رز رن ام تصتف  یتورن آن رر تصتفیم وجو   رر .  یدنیفاضتالب ب  آب آشتام لیتطد   و رره برر

شتده     یفاضتالب تصتف ربتدرمند،  یرستتفا ه نم  یطیمح   بافرها  نیرز سن ذریرما روش    مخلوط مر . ینیرزمیستفره آب ز  ای یمخزن ستطح

 شو .یررسال م  یدنیآب آشام عیتوز ستریس  یب   ماًیو سپس مستق

 نیسند  دیتورنی: رگر مدیگویمانر مرستت. عرضت  ما    شیرفزر  برررین ررهی حل رستت. رز رره یمانر گفت: رستتفا ه م د  رز آب قطزا ً بخ ت

نستتطت ب     ممتر   رر  و رنرژ  ممتر ن یفاضتتالب هز  افتیباز  .دیآن رر رز منطع  ارج من  ستتتی، نزم ندیبار رز آب رستتتفا ه م د  من

تر و  ، گررندیمنتظر بمان  تتتریهرس  ب  شتتو .ی ر برربر ممطو  آب محستتوب م  ذریمند، م  رره حل  یمصتتری م  ایآب  ر ییز رنم 

  رر برر  ییهارست و ماه گاشت  برنام  وستنی ر حال پ  زین   ورند ی فررنس   ربخش غرب  .دیبهتر رست فوررً شروع منتر  ورهد بو .  سخت

  مند. یم  یرر ی  یو ضتدعفون  یمرحل  تصتف نی ر مخزن سند   یآب قطل رز تخل رعالم مر . 2024تا ستال    یدنیفاضتالب ب  آب آشتام  لیتطد

 ر  و    .ریمن ییجوصترف   ینیرزمیز   هاآب  ر بر رشتت  دیرند م  ما بارمنون هم   رک مر هگوید:  گارنی  رز  یذر محققان رین روش می

  ، رروپا   یرتحا   بنا ب  گفت   رند.شتده  ی  ت ستال  لیرز آب ب   لمحدو    رصتد رز جورمع  ر فررنست  م طور ب  رستتفا ه  ۹0ستال گاشتت ،  

تر  فاضتالب پنج برربر گررن  یتصتف  دیگویمانر م  . هدیجهان رر ن تان م  ر  شتده  افتیرز بازرر آب باز  یرروپا  رصتد مم  ر مصتری م د  آب

  رصد فاضالب   ۸0رز  شیب  ،2017بر رساآ گزررش سازمان ملل متحد  ر سال  تر رست.فیمث اریبس رریرست ز اس ی ر  ایرز آب رو  ان  
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  و  .دباشتیم  "رستتفا ه ن تده ی ب ر ومنطز"م  فاضتالب     ریفق   ر م تورها  ژهیوب .  شتو یم  خت یر ستتیز طی ر مح  یجهان بدون تصتف

.  ریمن  دریپ رر ندررند،  آب    یتصتتف ها هزین پر ر ت   بررنزم  ر حال توستتز  م  بو ج     ر م تتورها ژهیورر ب   ییهارره  دیگفت: ما با

و    تروژنیمانند ن   رستتخررج مور  مغا  ای  وگازیب   ستت آور ن ب  شتده برر  یها، بر رشتت ل ن رز آب تصتفن یماهش هز  هارز رره  ی ی

نوشتند م  رز عرق  یرر م  یآب یرلمللنیب  ییفضتا  ستتذاهیمند م  فضتانور رن  ر ریمانر رشتاره م  شتوند.  لیتورنند ب  مو  تطدیفستفر رستت م  م

بخ تی  ر رین پس آگاهی  ن تده رستت ماریهرگز رز رستتفا ه م د  رز آب ب  فضتانور   چیگفت: ه   و و ر ررر  دم  ب   ستت آمده رستت.

 تورند ب  پایرش عمومی برر  مصری آب بازیافتی و ماهش ف ار بر منابع آبی بیان امد.زمین  می
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 خارجی ترین اخبار کوتاه مهم
The Truth Behind the Paris Agreement Climate Pledges – “Insufficient to Address Climate 

Change” 

Almost three-quarter of the 184 climate pledges made 

under the Paris Agreement aimed at curbing greenhouse 

gas emissions are inadequate to slow climate change, and 

some of the world’s largest emitters will continue to 

increase emissions, according to a panel of world-class 

climate scientists. It is these increasing greenhouse 

emissions, which are driving climate change.  The Truth 

Behind the Climate Pledges, a new report published by the 

Universal Ecological Fund, examines in great detail the 

184 voluntary pledges under the Paris Agreement, the first 

collective global effort to address climate change. 

The comprehensive examination found that with few exceptions, the pledges of rich, middle income 

and poor nations are insufficient to address climate change,” says Sir Robert Watson, former chair of 

the Intergovernmental Panel on Climate Change and co-author of the report. “Simply, the pledges are 

far too little, too late.” 

“Based on our meticulous analysis of the climate pledges, it is naïve to expect current government 

efforts to substantially slow climate change,” says Dr. James McCarthy, Professor of Oceanography 

at Harvard University and a coauthor of the report. “Failing to reduce emissions drastically and rapidly 

will result in an environmental and economic disaster from human-induced climate change.” 

Slightly more than half of greenhouse gases (GHGs) emissions, the main driver of climate change, 

comes from four nations — China with 26.8 percent of global GHG emissions, the United States (13.1 

percent), India (7 percent) and Russia (4.6 percent): 

• China and India have both submitted pledges to reduce their emissions intensity relative to 

GDP by 2030, which are likely to be met, but their emissions will continue to increase in the 

next decade due to economic growth. The report ranks both of their pledges as insufficient as 

they will not contribute to reducing global emissions by 50 percent by 2030. 

• Russia has not even submitted a climate pledge. 

 

 "ستین یآب و هوا کاف  راتیی مقابله با تغ یبرا "  -  سیتوافقنامه پار  یم یاقل یها وعده  پشت  قتیحق

  شتده رستت، برری ا   ر  رگلخان    با هدی مهار رنت تار گازها  سیم  بر رستاآ تورفقنام  پار  ییتزهد آب و هور 1۸4ست  سهارم رز  طاًیتقر

    رنت تار گازها  شیجهان ب  رفزر  رگلخان    گازها  دمنندگانیتول نیرز بزرگتر  یو بر  ستتین  یماف ییآب و هور  ررتییتغروند  مند مر ن 

 شو .یم  رقلیر رییرست م  باعث تغ  رگلخان   گازها  رنت اررت شیرفزر نی ر . ر  ورهندر رم    رگلخان 

 رویلطان  تحت  تزهد 1۸4منت تتر شتتده رستتت،     یرمولوژ  یم  توستتط صتتندوق جهان   دی، گزررش جدیمیپ تتت تزهدرت رقل  قتیحق

 مند.یم یمامل بررس اتیآب و هور رر با جزئ ررتییمقابل  با تغ  برر یجمز  یتالش جهان نی، رولسیتورفقنام  پار

جامع م تخص شتد م  ب   ی ر بررست :گویدمی گزررش رین مولف و آب و هور تغییر  ولتیبین هیات پی تین رئیس، ورتستون رربرت ستر

 . ستین  یماف  ییآب و هور ررتییمقابل  با تغ  برر ریثروتمند، متوسط و فق  رندک، تزهد م ورها  رستثنا

 

https://scitechdaily.com/the-truth-behind-the-paris-agreement-climate-pledges-insufficient-to-address-climate-change/
https://scitechdaily.com/the-truth-behind-the-paris-agreement-climate-pledges-insufficient-to-address-climate-change/
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ما رز   یو موشتت اف قی ق لی: بررستتاآ تحلدیگویگزررش م نیر ستتندگانیرز نو  ی ی رن تتذاه هارورر  و   ، پروفستتوریمارتم  مزی متر ج

یی رخ  هد. ستتترعت آب و هور  تغییررتمالحظ    ولت ماهش قابل  یفزل   هاتالشنطاید رنتظار  رشتتتت  باشتتتیر با  ،  ییتزهدرت آب و هور

 .شو میرز رنسان   یناش  و رقتصا  یطیمحستیب  فاجز  ز یی من رآب و هور ررتییتغ

  - شتو   یم  ی، رز سهار م تور ناشتهستتند  ییآب و هور  ررتییتغ  یمحرک رصتل م   (GHGs)  رگلخان    رز رنت تار گازها یمیرز ن  شیب 

 (.  رصد:4.6)  ی رصد( و روس 7 رصد(، هند )  13.1متحده )  انتی، ر رگلخان    گازها ی رصد رز رنت ار جهان  26.۸با   نیس

 2030تا ستتال   ینا الص  ر ل دی و  رر نستتطت ب  تول  رگلخان    رنت تتار گازها  زرنیرند تا مو هند هر  و متزهد شتتده نیس •

.  ابد ییم شیهمچنان رفزر   رشتد رقتصتا  لیب   ل ندهیماهش  هند، م  رحتمانً محقق  ورهد شتد، رما رنت تاررت آنها  ر  ه  آ

 مند.یمم  نم  یرنت اررت جهان   رصد 50ب  ماهش   2030تا سال  رری رند زیم  یفآنها رر ناما  هر  و تزهد گزررش نیر

 .رررئ  ندر ه رست  یمیتزهد رقل یحت  یروس •

 
Waste plastic deluge could soon prove irreversible 

European researchers have warned that 

the wave of pollution engulfing the 

globe could become an irreversible crisis. 
Somewhere between 9 and 23 million 

tonnes of polymers get into the rivers, 

lakes and seas of the world every year. 

Even more may be getting into the 

terrestrial soils and by 2025 − unless the 

world changes its ways − these levels of 

pollution will have doubled. 

And, the researchers warn, the uncertain 

and as yet unknown effects of weathering 

on such volumes of plastic could bring 

what has been called “a global toxicity 

debt” as drinking bottles, bits of fishing gear, coffee cups and carrier bags become covered with 

microbial life; as plastic particles foul the sea’s surface, become suspended in the water column, and 

build up in the sediments of the ocean. 

Plastic waste has now been found everywhere: on the world’s highest mountains, in the deepest 

oceanic trenches, on the beaches of desolate islands in the Southern Ocean, in the Arctic ice, and 

in the tissues of living creatures, from seabirds to whales. In remote environments, plastic debris 

cannot be removed by cleanups, and weathering of large plastic items will inevitably result in the 

generation of large numbers of micro- and nano-plastic particles as well as leaching of chemicals that 

were intentionally added to the plastic and other chemicals that break off the plastic polymer 

backbone. plastic in the environment is a constantly moving target of increasing complexity and 

mobility. Where it accumulates and what effects it may cause are challenging or maybe even 

impossible to predict. 
 

 

 

https://climatenewsnetwork.net/waste-plastic-deluge-could-soon-prove-irreversible/
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 رسدناپذیری میبازگشت  زودی به نقطهضایعات پالستیکی بهسیل  

 .ناپایر تطدیل شو ب  بحررنی بازگ ت  تورندمی رند موج آلو گی پالستی ی م  زمین رر  ربر گرفت  رست،پژوه ذررن رروپایی ه درر  ر ه

ر  رستتد و پیامدها  جد  و ناشتتنا ت ر میناپایر  برگ تتتزو   ب  نقط مند، ب ضتتایزات پالستتتی ی م  ستتورحل جهان رر آلو ه می

شتتتو . حتی ها و  ریاها  جهان میها و  ریاس میلیون تن پلیمر ورر  رو  ان   23تا   ۹همرره  ورهد  رشتتتت. هر ستتتال، سیز  بین ب 

ح آلو گی  رگر جهان روی   و  رر تغییر ندهد، ستتطو  2025ها    تت ی شتتو  و تا ستتال  مقدرر  بی تتتر رز رین مم ن رستتت ورر   اک

 .پالستی ی  و برربر  ورهد شد

ها  پالستتی ی با  ها  قهوه و میست گیر ، فن انها  لورزم ماهیها  نوشتیدنی، ت  م  بطر یور هند همانپژوه تذررن ه تدرر می

  رنطاشتت   رقیانوآ مف  رستوبات   ر و  مزلق آب  ستتون   ر  منند،می آلو ه رر   ریا ستطح پالستتی ی ذررت شتوند،حیات می روبی پوشتانده می

 . نطال  رشت  باشدمومیت پالستی ی جهانی رر ب مس  تورندمی  ضایزات رین  هورز گی رز  ناشی ناشنا ت  رثرها   شوند،می

ها، ستورحل  رقیانوآ  ترین بخشها  جهان، عمیقترین موهشتوند:  ر مرتفعر  رو  زمین یافت میضتایزات پالستتی ی رمنون  رهر نقط 

 .هاها  شمالذان و بافت موجو رت زنده رز پرندگان  ریایی گرفت  تا نهنگیر متروم   ر رقیانوآ جنوبی، یخجزر

ستتاز  مر  و  رنتی  ، هورز گیق قطزات پالستتتی ی بزرگ ح ر زیا   رز تورن پاکها   وررفتا ه، بقایا  پالستتتی ی رر نمی ر محیط

یور پیوستت  زیستت ب شتو  و پالستتی   ر محیطها نیز  ر محیط آزر  میشتده ب  آنضتاف ذررت پالستتی ی ریز تولید و مور  شتیمیایی ر

ها و رثرها  رحتمالی آن  شتتتورر و حتی نامم ن  بینی محل ت مع رین آلو گیرو . پیشستتتمت رفزریش پیچیدگی و تحرک پیش میب 

 .رست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بازگشت به فهرست 
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 های زیرزمینی تغذیه مصنوعی آب :شیمطلب آموز

میستتر رستتت. ممطو  بارش، بان بو ن  ها  زیرزمینیآب تأمین نیاز آبی بی تتتر گیاهان زررعی  ر منایق   تت  تنها رز یریق آبیار  با

یرفی جریان رو ها   رئمی م  بتورند نماید، رز تطخیر و توزیع نامناستب بارندگی م تت  یر آنها رر رز نظر رقتصتا   غیر قابل توجی  می

ها   یذر رز جمل  منابع  ها  مختلف مصتری  ر رینذون  منایق تأمین نماید، مافی نطو ه و بایستتی ممطو ها رز محلنیاز آبی رر  ر بخش

ث شتده تا نزمت زیرزمینی جطررن شتوند.  ر منایق   ت  و نیم    ت  توزیع زمانی و م انی نامنظر بارندگی و فقر پوشتش گیاهی باع 

حیات بخش نزونت جو  ب  بال  یطیزی تطدیل شتده و ب  صتورت ستیل همرره با  ستارت، رز  ستترآ  ارج شتو .  ر رین منایق ی ی رز 

 .باشدها  آب زیرزمینی میها  جلوگیر  رز تخریب رررضی رستفا ه رز سیالب برر  تغای  مصنوعی سفرهرره

ها ستطب ها و قناتروی  رز ساهباشتد. بر رشتت بیها رمروزه رز جمل  م ت الت رستاستی میینی رین آبها  زیرزمینی و عدم جایذزتخلی  آب

ها  آب زیرزمینی رز جمل  ها  زیرزمینی شتتده رستتت. تغای  مصتتنوعی ستتفره  تت  شتتدن رمثر آنها و ماهش قابل توج  ستتفره آب

باشتد. تغای  مصتنوعی روشتی بر مطنا  ورر  ب رز بین رفت  میها  زیرزمینی و بازگ تت بخ تی رز آهایی رستت م  ستطب رحیا آبروش

 .باشدمر ن آب ب   ر ل سازند نفوذپایر ب  منظور رستفا ه م د  رز آن، با رژیر و میفیتی متفاوت می

 :ها  زیرزمینیها  تغای  مصنوعی آبرهدری یرح

 ها و ذ یره مقدرر مازر  آنهامنترل و مهار سیالب •

 پتانسیل مخزن زیرزمینی جهت ذ یره آب مازر   ر فصل غیر زررعیرستفا ه رز  •

 جلوگیر  رز پدیده ن ست زمین •

 ها  شورمقابل  با پدیده ه وم آب •

 ها  متخلخلها  می روبی و بامتریولوژی   ر رثر حرمت  ر محیطحای آلو گی •

 ها  با بیالن منفیها  ر  شتب  تزا ل رسانیدن وضزیت آبخورن •

 مایی زمینحفظ رنرژ  گر •

ها و قنورت گر  . جریان زمستان  س م ها تامین میها  زیرزمینی رز آب مازر  یا پساب و رورنابمزمون آب مور  نیاز جهت تغای  سفره

مازر  بر ها، آب مازر  آبیار  و پتانستیل رورناب پای   ها   انذی و صتنزتی، پتانستیل ستیالبی حوضت )جریان  ر فصتل غیر مصتری(، فاضتالب

 .گیر یابد رز جمل  منابع آبی رست م  جهت تغای  مور  رستفا ه قررر میمصری ب  ویژه  ر فصولی م  نیاز ب  آب م اورز  ماهش می

 :های مختلف تغذیه مصنوعیروش

  ها  وسیعغرقاب مر ن زمین  ر مرت -1

 ر رین روش آب بر رو  زمین مستطح پخش شتده تا ب  تدریج ب   رون زمین نفوذ مند. رین روش، روشتی نستطتا ستا ه و مر هزین  بو ه و  

هایی  ر ریرری منطق  رستت تا آب  ر همان بخش مور  نظر قررر گیر . نزم ب  ذمر رستت م  میزرن پخش آب تنها نیازمند ستا ت پ تت   

 .باشد م  رز فرسایش جلوگیر  شو  ر و عمق باید ب  گون 
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  (stream channel)تغای  رز یریق رو  ان   -2

حال با رقدرماتی همچون عریض    ،شتو ها  زیرزمینی می ر رو  ان  ها  آبرفتی آب حین جریان  ر بستتر رو  ان  نفوذ مر ه و ورر  آب

تورن شتترریطی رر بوجو  آور  تا زمان نفوذ و ستتطح نفوذ آب رو  ان  ب  ها، ری ا  مورنع و یا ستتدها  موس  میمر ن بستتتر رو  ان 

 .ها  زیرزمینی رفزریش پیدر مندآب

  (ditch method)تغای  رز یریق ری ا  نهر  -3

گر   تا ب  متر و ب  فاصتتل  نز ی  نستتطت ب  همدیذر ستتا ت  شتتده و آب ورر  رین نهرها می  3رلی  1 ر رین روش تزدر   نهر با عرض  

 . رون زمین نفوذ مند

  (flooding method)تغای  رز یریق پخش سیالب -4

صتورت  رین روش همانطور م  رز نام آن ورضتح رستت شتامل هدریت پخش و نفوذ ستیالب ب   رون زمین و تغای  ستفره زیرزمینی ب  رین 

 .رست

  :از محاسن پخش سیالب در تغذیه مصنوعی

ت میل ، رفزریش عمل ر  محصتول و تولیدرت علوف   ر مررتع ،  فزریش ریوبت  اک و ماهش حستاستیت  اک نستطت ب  فرستایش با ر

مهار مر ن ، گر یده رستتها  بی تتر موجب ماهش یا متوقف شتدن تغای  ستفره ها  آب زیرزمینی  ر منایقی م  فزالیتتغای  ستفره

 .دباشمی  …سیالب و جلوگیر  رز فرسایش  اک و

 

 

 

http://daneshab.ir/wp-content/uploads/2020/11/%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%BA%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-min.jpg
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 :ها  تغای گو رل

تورن شترریط رر برر  نفوذپایر   هایی میهایی م  ی  نی  با نفوذپایر  مر بر رو  نی  نفوذپایر ورقع شتده رستت با حفر گو رل ر زمین

ر  برستد م  روش باید رز نی  ستطحی م  نستطتا نفوذپایر  ممی  رر  عطور مر ه و ب  نی ها  حفرشتده  ر رین آب فررهر آور . گو رل

 .نفوذپایر  آب بی تر باشد

 :ها  تغای ساه

ها با مستتدو  شتتدن گیر .  ر هنذام تغای  رز یریق  یوررهها ب  ریرری تغای  صتتورت می ر رین روش با ورو  آب ب  ساه و نفوذ رز  یورره

یابد و بنابررین میزرن تغای  رز ساه رز میزرن پمپاژ ممتر رست. ب  یور ملی ی  ساه تغای   منافا، هدریت هیدرولی ی ماهش میمقدرر  رز 

رین روش رز یریق   .مند.  ر شت ل زیر شتمایی رز سذونذی تغای  رز یریق ساه ن تان  ر ه شتده رستتبر ع س ی  ساه پمپاژ عمل می

ها نیز مم  شتو . با رین عمل عالوه بر تغای  ب   فع پستابها  تصتفی  شتده رن ام میرستتفا ه رز فاضتالبها  زیرزمینی با  تغای  آب

 .گر  می

 

 

 

 

 

 

http://daneshab.ir/wp-content/uploads/2020/11/%D8%AA%D8%BA%D8%B0%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D9%BE%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%A8.jpg
http://daneshab.ir/wp-content/uploads/2020/11/%DA%86%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%BA%D8%B0%DB%8C%D9%87.jpg
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 :ها  تلفیقیروش

ها  ستطحی شتو . رز جمل  محاستن روشها  تلفیقی رز هر  و نوع ستیستتر ستطحی و زیر ستطحی ب  صتورت تورم رستتفا ه می ر روش

تورن ب  رم ان  ها  زیرستطحی یا عمقی میتورن نام بر  و رز محاستن ستیستترمحدو ه زیا  نفوذ و قدرت ذ یره آب رر میستا گی مار،  

تورند بر مارریی ی  یرح تغای  مصتتنوعی بیافزرید. تلفیق تر رشتتاره مر . بنابررین تلفیق  و ستتیستتتر میها  عمیق ستتترستتی ب  ستتفره

ها  تلفیقی شامل تلفیق ی، منابع آب، قابلیت ذ یره ستفره و هدریت هیدرولی ی بستذی  رر . روشها ب  شترریطی مانند توپوگررفستیستتر

 .باشدمی …ها  قنات و آب زیرزمینی، رصالح سفره، رستفا ه رز قنورت متروم  و سازه

 :مزریا  تغای  مصنوعی

 .باشدتغای  مصنوعی میها  سطحی  ر مورقع سیل، یغیان و سیالب رز  یذر  نیل  رم ان ذ یره آب •

 .گیر ها  زیرزمینی مور  توج  قررر می ر سفره فررمرز ها  محلی و ساز  آب رم ان ذ یره •

 .شو ها  زیرزمینی ممانزت میمن رز نفوذ آب  ریا ب  آببا ری ا  مورنع آب شیرین •

 .ها  ررندسذالی بانیی رز ساهشوند م  ها  زیرزمینی  ر توزیع آب منایقی میباعث رفزریش ررزش سفره •

 .یابدها  زیرزمینی بهطو  میمیفیت آب •

 .یابدها  زیرزمینی  ر منایق م اورز  ماهش میشور  آب •

 .یابدفرون ست زمین بر رثر پمپاژ بان  آب ماهش می •

 
 

http://daneshab.ir/wp-content/uploads/2020/11/%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%BA%D8%B0%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C.jpg
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 :ن ات مهر  ر تغای  مصنوعی

ها باید م تخصتات هیدرولی ی ستفره بر ور رر نیستتند. بنابررین برر  شتارژ رین ستفرهها  زیرزمینی رز قابلیت شتارژ ب  یور ملی تمام ستفره

 .آب، ویژگی آب تغای  مصنوعی و ماهیت آب زیرزمینی ذ یره  ر نظر گرفت  شو 

 . ررند  مصنوعی  تغای   ر زیا   رهمیت …عورمل زمین شناسی همچون تخلخل آبخورن، رسانا  هیدرولی  سفره آب زیرزمینی و 

 .شو گر   و باعث رنسدر  منافا میرگر آب تغای   ررر  سدیر باشد، باعث لخت  شدن رآ  ر مسیر می

 .تورند رز  اصیت حاللیت بانیی بر ور رر باشد و بنابررین نیاز ب  مررقطت  ر یی مسیر  رر آب تغای  می

 .رین تزا ل نطاید توسط تغای  مصنوعی رز بین برو  ،ها  زیرزمینی رستتزا ل شیمیایی رز پاررمترها  مهر  ر آب
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