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شپهریور روز ههان  فااتت زز ییه زز     ۲۵سپتتامرر مصپا ب با   1۶

زی که با هذب پرتو فرزبناش خورشپپپیپج موها ز زمه  زسپپپتی ییه

شو  و فاظ آ  نیازمنج توهه و زقجزمات   زنجگ  روی کره زمین م 

 .ههان  زست

زمین زسپت که خپخامت    هو زسپترزتوسپار بخشپ  زز ییهییه زز   

  زز   یافته  تشپکی  که (  3O)زز     هایمولکول پرزکنجگ زیا ی نجزر .  

 تشپکی   رز  زز   ییه  زسپترزتوسپار  ییه   ر هسپتنج   زکسپین  زتم  سپه

  فرزبناش   زشپپ ه  توزننجم   زز   هایمولکول  زینکه   لی به  و  هجم 

سپح     به  آ   فج  زز  بیش  رسپیج   زز  مانع و  کننج  هذب  رز  خورشپیج

 .شو زمین شونج زصحالفا به آ  »زز  خوب« گاته م 

  خپپروری   زمین  کره زکوسپپیسپپتم  فیات  فاظ  برزی  زز   ییه هو و

  برهپای   ههپا    ر  رز  مخرب   تپاییرزت  توزنپجم   آ   تخریپا  و  زسپپپت

منظور زز تخریپا ییپه زز  کپاهش خپپپخپامپت زین ییپه  ر    .گپذزر 

زسپترزتوسپار زسپت  کاهش خپخامت ییه زز   های ییه  برخ  قسپمت

بیشپتر  ر بایی مناقی  وو  قحا شپمال و قحا هنوب و برخ   

ت زما  زسپ  ز ه  رخ  زسپترزلیا و  نیوزیلنج  ماننج  هاآ  کشپورهای ند ی 

 .شو م   زمین  کره ک   فیات  متوهه زیرزت مخرب آ 
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 ادامه سرمقاله: 
ها   که موز  شیمیای  به کار رفته  ر یخچال ( CFC) هابرزی زولین بار محییا   ریافتنج که زنتشار کلروفلوئوروکربن  1۹۷0ر زوزی   هه   

 .شو   ر نتیجه میجزر زیا ی زش ه فرزبناش مضر به زمین خوزهج رسیجها و موز  شوینجه هستنج باعث تخریا ییه زز  م زفشانه

 زز   منظور  شو یم   ترعمیق  و  تربدرگ  سال  هر  فاره  زین  که  شج  مشاهجه  و  کشف  هنوب  قحا  بایی وهو  فاره ییه زز   1۹۸۵ ر سال  

ل  ززو ( زست کمتر وگا گیری زنجززه وزفج)  زبسو  3۵0 تا 300 بین م مول  فالت  ر که زز  وگال   منحیه آ   ر که زست زین فاره

زین آسیا  نیا رز بر آ   زشت تا فکری به فال زین ستر فااتت  کنج که  . هج زبسو  کاهش نشا  م  ۲00شجه و  ر ب ض  مناقق تا 

برزی سامانجه  ییه زز   ر وین همع شجنج و تصمیمات  رز برزی فااتت زز زین ییه زتخاذ  کشور   ۲۸فجو     1۹۸۵بر زین زساس  ر سال  

 .زلملل   ر زین زمینه آغاز شو کر نج و قرزر شج همکاری های بین

 کشور هها  تصویا شج  بر زساس زین پروتک  موز  مخرب ییه زز   4۶پروتک  مونترزل با مشارکت    1۹۸۷ و سال ب ج ی ن   ر سال  

 .به زین پروتک  پیوست 1۹۸۸شناسای  و رزه های کاهش زنتشار آنها زعالم شج   ولت زیرز  نید  ر سال 

سال   ها  ر  تالش  زین  ز زمه  عضو   1۹۹4 ر  کشورهای 

برزی   رز  روزی  تا  پذیرفتنج  مل   سازما   عموم   مجمع 

 1۶فااتت زز ییه زز  نامگذزری کننج  به زین ترتیا روز  

یور( رز به عنوز  روز ههان  فااتت زز  شهر  ۲۵ستتامرر )  

 .ییه زز  ت یین کر نج

توس ه کشورهای  مونترزل   پروتک   زساس  ت هج  بر  یافته 

-زبکر نج که به تولیج مصرب موز  مخرب ییه زز  )س 

هالو س  سال  ها   کربن(  ر  تترزکلریج  و   ۲000ها 

میال ی خاتمه  هنج و کشورهای  ر فال توس ه رز زز نظر  

  و تکنیک  فمایت کننج. همچنین قرق زین پروتک   مال

 .میال ی به مصرب موز  مذکور پایا   هنج  ۲010سال تاخیر ی ن   ر سال  10میرر شجه زست  کشورهای  ر فال توس ه نید با 

اره کاهش تجریج  کشور هها   ر نشست   ر کیگال   پایتخت روزنجز  رب  ۲00نماینجگا     ۲01۶ ر رزستای گسترش پروتک  مونترزل سال  

زی برزی پروتک  مونترزل به توزفق رسیجنج   ر توزفق کیگال  کشورهای هها  به سه گروه تیسیم زی  ر قالا زصالفیهگازهای گلخانه

کشورهای  ر فال توس ه نید به  و زیرگروه تیسیم شجه زنج  کشورهای  .زنج که  ر گروه زول کشورهای صن ت  و پیشرفته قرزر  زرنجشجه

 . رصج کاهش  هنج  ۸۵فجو   ۲03۶ رصج و تا سال  10زستاا ه زز هیجروفلورکربن ها رز  ۲01۹صن ت  بایج تا سال 

بخشج  شو  و  ر نهایت گرمایش زمین رز سرعت م   ر وزقع تخریا ییه زز  زمین موها برخور  پرتوهای مضر خورشیج به زمین م 

زنجام گیر   فجو     ۲0۵0ها برزی ترمیم فاره زز  رز که قرزر زست تا سال  توزنج تالشن م زنج پجیجه گرم شج  زمی زنشمنجز  هشجزر  ز ه

 .سال به ت ویق زنجزز  30

کارشناسا  م تیجنج زگر کشورهای عضو کنوزنسیو  وین و پروتک  مونترزل به ت هجزت خو  عم  کننج و مصرب موز  مخرب ییه زز  رز 

شو    کننج  ورخه قری   تشکی  زز  به فالت قری   خو  بر م  گر   و فاره ییه زز  ترمیم م قرق برنامه زما  بنجی شجه فذب  

 .کشج تا زین فاره ترمیم شو سال قول م   ۵0زلرته  ر شرزیط مناسا و مساعج  ست کم 

 که ونجین بار مور  تشویق    ر زین رزستا زیرز  نید زقجزمات خوب   ر زمینه کاهش گازهای مخرب ییه زز  زنجام  ز ه زست به قوری
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 .زست شجه زز  ییه مخرب موز   تن ۸00 و هدزر ۹ فذب به موفق هام ه ههان  قرزر گرفت  بر زین زساس زیرز 

های مصوب تحت پروتک  مونترزل  ر کشور تجهید و تغییر خط تولیج هدزر و  ها و پروژه ر مجموع  ستاور های فاص  زز زهرزی قرح

تن زز موز  مخرب ییه زز  مشتم  بر کلروفلوروکربن ها  تترزکلریج کربن و   ۸00هدزر و    ۹تولیجی و خجمات  و فذب فجو   وزفج    3۷۸

 .هیجروکلروفلوروکربن ها زست

ها و فریدرهای خانگ   صن ت  و تجاری  صنایع زبر و زسانج سازی  بخش  فع آفات صنایع برو ت  و سر کننجه ها  سازنجگا  یخچال

کننجه قح ات زلکترونیک  و ساخت کولر خو روها  های پاکهای زقاای فریق  فالل زستریهای تهویه محروع  کتسولرزی و سیستمکشاو

 .زز همله کارخانجات مصرب کننجه گازهای مخرب ییه زز   ر کشور هستنج

زی  ر هو و پجیجه گرمایش ههان  زز  انههای زستاا ه شجه  ر بخش کشاورزی  زفدزیش میجزر گازهای گلخکش و خجعاون  کننجهآفت

 . یگر عوزم  تخریا ییه زز  هستنج

کاهش تجریج  و فذب موز  مخرب ییه زز  محابق با برنامه زما  بنجی  کنترل تجارت موز  مخرب ییه زز   زیجا  سیستم مجوز صا رزت 

تولیج و مصرب موز  مخرب ی زز  و گدزرش میدز   ت هجزت و وزر زت موز  مخرب ییه  زهم  زز  به صورت سالیانه  به  بیرخانه  زز   یه 

 .کشورهای عضو پروتک  مونترزل زست

 

 

 لین  خررمنرع : 
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اند فرونشست مواجه دارای آب شیرین کشور با خطر  دشت  500همه   

م جن  کشپور  ر نشپسپت مجازی شپناسپ  و زکتشپافاتمجیرک   فتر مخاقرزت زیسپت محیح  و مهنجسپ  سپازما  زمین    "رخپا شپهرازی"

ها  پجیجه فرونشپسپت زمین رز ی  مشپک  رسپم  کشپور  زنسپت که آپها و ماموریت نوآورز  و زسپتارتشپناسپ  بحرز  فرونشپسپتآسپیا

بر زری  های سپازما  نیشپهشپو  که تصپاویر زیسپتگاهم  ۸0زنج و زفدو : شپناسپای  پجیجه فرونشپسپت زمین مربو  به سپال همه آ  رز پذیرفته

 .های  ناشپ  زز خحای  سپتگاه زسپت یا خیر ز  که  ر آ  زما  مشپخ  نرو  که زین هابههای  رز  ر سپح  زمین نشپا  م های هابه

م جن  کشپور محرح کر  و محییا  محال ات وسپی   رز  ر شپناسپ  و زکتشپافاتموخپوع رز با سپازما  زمین ز : زین سپازما  زین وی ز زمه

های  های پیاپ  بو ه که  ر سپالهای  نه زز بابت خحای  سپتگاه بلکه به  لی  خشپکسپال زین زمینه آغاز کر نج که نشپا   ز  که زین هابه

با زهرزی زین محال ات نخسپین مسپتنجزت فرونشپسپت زمین رز تهیه کر نج و  ر زختیار     ر کشپور رخ  ز ه و محییا  سپازما   ۷۹و  ۷۸   ۷۷

 .سازما  برنامه و بو هه قرزر  ز نج

های  شپپهرازی با بیا  زینکه  ر سپپال

زختیپار    ۸۵و    ۸4 رز زر  ر  فنپاوری 

محییا  قرزر گرفت  زتهار  زشپت: با  

های  گیری زز زین فناوری  شپپتبهره

و پایش    مهم کشپپپور مور  بررسپپپ 

هپای مجپج  قرزر گرفتنپج و نیشپپپپه

فرونشپسپت تهیه شپجه نشپا   ز  که 

 شپپپت رفسپپپنجا   هنوب تهرز  و  

همپجز  بپا پپجیپجه    "فپامنین" شپپپت  

 .فرونشست و فروواله موزهه هستنج

مپپخپپاقپپرزت   مپپجیپپرکپپ   فپپتپپر 

ت و یا آور شپج:  ر زین محال ات   زنسپ ۹0های کشپور رز مربو  به سپال  شپناسپ   پایش  وم  شپتمحیح  و مهنجسپ  سپازما  زمینزیسپت

زلملل  فضپور  زشپتنج  فرونشپسپت به عنوز  ی  م جن  کشپور و همچنین تیم  بینشپناسپ  و زکتشپافاتکه تیم  زز محییا  سپازما  زمین

 13۹۵وی تاکیج کر : پس زز زین محال ات  ر سپال    .متری گدزرش شپجسپانت   3۶مخاقره م رف  شپج  زیرز  ر هنوب تهرز  فرونشپسپت  

متر بو ه و  سپانت   1۷تا   1۵های کشپور فجو   های کشپور مور  بررسپ  قرزر گرفتنج که بیشپینه فرونشپسپت  ر  شپتی  بار  یگر ک   شپت

 .زرزئه شج ۹۹شو  که زقالعات آ   ر سال م  ۹۸آخرین پایش زین سازما  مربو  به سال  

 شپت  ۵00 شپت کشپور  فجو    ۶0۹ ز : زز ت جز   ت کشپور  توخپی  شپ ۶0۹شپهرازی با زشپاره به نتایج آخرین پایش زنجام شپجه بر روی 

توز  گات که  ر فال فاخپر هی   شپت   ر کشپور وهو  نجزر  که  ر آ  آب شیرین موهو  های شپیرین هسپتنج و به هرزت م  زرزی آب

  ها و عجم مجیریت منابع آب ذکر کر  ورویه آب زز آبخوز وی   لی  زین زمر رز بر زشت ب  .باشج زما با پجیجه فرونشست موزهه نراشج
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های پیاپ   ر کشپور   ور زز زنتظار نیسپت که  ر محال ات سپال آینجه ما نشپا   ز ه شپو  که شپهرهای یا آور شپج: با توهه به خشپکسپال 

 .زنجشمال  گیال  و مازنجرز  نید به همع شهرهای  رگیر با مخاقره فرونشست زخافه شجه

شپپناسپپ  با زشپپاره به نرخ فرونشپپسپپت  ر نیا  مختلف کشپپور  محیح  و مهنجسپپ  سپپازما  زمینمخاقرزت زیسپپتمجیرک   فتر  

های تهرز  نرخ فرونشپسپت نسپرت به پنج سپال گذشپته کمتر  هج که به عنوز  مثال  ر  شپتکر : نتایج بررسپ  ما نشپا  م خاقرنشپا 

رویه آب همچنا  نرایج تصپور کر  که فرونشپسپت متوقف شپجه  بلکه بر زشپت ب  شپجه  زما وسپ ت آ  زفدزیش یافته زسپت. زلرته با زین گاته

نرایج بیاتیم    "نرخ فرونشپسپت"شپهرازی با تاکیج بر زینکه به  زم زصپحالح   .زنجها خو  به بیشپینه فرونشپسپت رسپیجهز زمه  زر  و ییه

های فرونشپپسپپت نیسپپت  زیرز وزفجهای ناهمگن زیر نرخ   ز : نرخ فرونشپپسپپت تنها و تنها ی  مولاه زسپپت و به تنهای  پاسپپخگویز زمه

 .سحح  با فرونشست موزهه هستنج و نرخ فرنشست مسیر زنحرزف  برزی مجیریت فرونشست زست

زی زسپت که روزی نیسپت که ترین زسپتا  کشپور به لحاف فرونشپسپت رز زسپتا  زصپاها  عنوز  کر  و گات: زین رونج به گونهوی  خحرناک

شپهر کشپور زسپت که فرونشپسپت به سپمت  رو  اگوزری زز زین زسپتا   ر زمینه فرونشپسپت زرسپال نشپو  و زصپاها  تنها کال برزی ما پیام ن

 .شهر ناوذ کر ه زست

م جن  کشپور  میانگین نرخ فرونشپسپت  ر  شپت شپناسپ  و زکتشپافاتمجیرک   فتر مخاقرزت زیسپت محیح  و مهنجسپ  سپازما  زمین

متر زسپت  مربو  سپانت   3۶شپو  نرخ فرونشپسپت زمین  ر تهرز   که گاته م متر عنوز  کر  و زفدو : زینت تا هات سپان  ۶تهرز  رز فجو   

 .به بخش  زز تهرز  و  ر ونج سال گذشته زست و زین رکور  مربو  به همه  شت تهرز  نیست

فس شج  مسؤوی  شجه و  نوع  آفت ترجی  و موها ب کر : زعالم زین عج  برزی نرخ فرونشست تهرز  و زرقام بایتر زز آ  به وی زخپافه

 . هنج مترگدزرش شپپو   زعالم هشپپجزر و خحر م زین  ر فال  زسپپت که  ر هها  زمان  که نرخ فرونشپپسپپت بایتر زز هات سپپانت 

کر : ما تا با ماهیت   هج  خاقرنشپا ها نشپا  م متری زیرزت خو  رز بر روی سپازهشپهرازی با تاکیج بر زینکه فت  فرونشپسپت ی  سپانت 

شپو  و  توزنیم کار کنیم. فرونشپسپت زز ی  منظر بجترین مخاقره زسپت  وو  نشپسپت زمین به تجریج زنجام م ویدی آشپنا نراشپیم  نم 

 .توزنیم کاری برزی آ  زنجام  هیمشویم که کار زز کار گذشته و  یگر نم زمان  متوهه آ  م 

 

 

 
  

 ادامه خبر  لین  خرر 
 فرونشست موخوع  

 زیست آنالین منرع 

 10/0۶/1400 تاریخ خرر 

 بازگشت به فهرست 
 

 

 

https://www.zistonline.com/news/85177/%D9%87%D9%85%D9%87-%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D8%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF
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 هستیمنیازمند تغییر حکمرانی در بخش آب 

 ر برنامه رز یوی   ر مسیر  او  آب و آباای وزیر نیرو  م    "زز ه خامس  قاسم تی "

توس ه با تاکیج بر خرورت ی  مجیریت قجرتمنج  ر فوزه آب کشور گات: با توهه 

 رصج مسافت   ۸۵به زینکه زیرز   ر ی  منحیه خش  و نیمه خش  قرزر  زر  و  

نیمه خش    و    رصج   4۵  گرفتن  قرزر  قرف   زز  و زستکشور  ر منحیه خش  

ب  رز  زرنج و نید پجیجه  آ  منابع  زز   رصج  ۲0  زز  بیش  که  مناقی    ر  کشور  هم یت

زیم  نیازمنج ی  مجیریت و ساز و کار  تغییر زقلیم که ونج سال زخیر شاهج آ  بو ه

 وینه  ر فوزه آب کشور هستیم.قوی به

وهه وهار  رز  زرزی  خوب  فکمرزن   همچنین  و    وی  سیاس   زهتماع    محیط  

زقتصا ی  زنست و گات: فکمرزن  خوب آب هم با توهه به زین وهار وهه زمکا  پذیر زست و بایج  ر کنار زینها به ساختار قانون  توهه 

  نیرو وزیر  م او  آب و آباای  وینه  زشته باشیمی ی ن  مجیریت منابع آب ب ج زز فکمرزن  خوب و ساختار قانون  خوب محرح و کارگشاست.

جزریم و  ر پایا   ولت ی  قرح کل  تهیه شجه زست  ن  سرزمین  آمایش  زصالً  متأساانه :  گات  کشور   ر  سرزمین  آمایش   خ ف  به   زشاره   با

 .شو نم   رست زمور سایر نشو   رست آمایش  که هنوز زشکال و زیرز زت   زر  و تا زین خ ف

ها رز زستان  کر نج و  مرزهای فوخه آبرید رز با مرزهای سیاس  کشور یک  کر نجی ی ن  آب ۸۵م او  وزیر نیرو زفدو : متأساانه  ر سال 

نامتوزز   زریمنتیجه  توس ه  کشاورزی  زمروز  ر  که  زست  شجه  زین   . کر   ت ریف  شغ   کشاورزی  بخش   ر  توز نم    یگر  وزق اً  و زش 

خوزهنج بجو  امه و به وفور پروزنه واه صا ر کر نج و  ر نتیجه همه م ها گات: متأساانه ب  برنوی با زشاره به مشک  صجور پروزنه واه

 . شو   ف   مسئله  زین  بایج   و   نجزریم  توس ه  زمکا    کشاورزی   ر  زصالً  ما  آب  کمرو   و   مشکالت  خاقر  به:  زفدو   وی  فساب بر زشت کننج.

توزنج پاسخگوی شغ  و توس ه بیشتر باشج  گات: وری م بهره تی  زز ه خامس  با تاکیج بر زینکه ترفیت آب موهو  کشور تنها به شر  

 رصج مربو  به صن ت زست که خوشرختانه زز قریق بازورخان   تصایه و  وباره به   3 رصج آب مصرف  کشور مربو  به شرب و    ۷

خانه تصایه  ۶0ولت قر  فجو    هج که  ر  میلیار  متر مک ا آب وزورخان  به ما م   ۵گر   و زین پروسه فجو   ورخه مصرب باز م 

وی مصارب کشاورزی رز پاشنه آشی  آب کشور   .نیست  توهه  قاب   کشاورزی عظیم  ساختیم زما وزق یت آ  زست که  ر میاب  مصارب 

فجزکثر   فوزه  زین  ما  ر  رزنجما   گات:  و  خوزهج  زشت.   4۵ زنست  زفدزیش  برزبر  سه  تا  ما  توس ه  شو   زگر  رست  که  زست    رصج 

 4۵م مسئول  ر صن ت آب  نرو  آمایش و زشکال ساختار قانون   ر فوزه آب رز زز زشکایت فوزه آب  زنست و گات:  ر سال  زین میا

زلملل  زین ی ن  کشورما   ر  وره تنش  کاهش  زشته زست و  ر ت اریف بین  1۵00بو ه زست و زمروز زین رقم تا    ۶۵00سرزنه آب کشور  

 یافته  کاهش   رصج  30 برزبر شجه زست  ر فال  که منابع تججیجپذیر آب  ۲.۵ ج زز زنیالب هم یت کشور  آب  قرزر  زر   زز سوی  یگر ب

های آب و کشاورزی گات:  ریدی وی با زنتیا  زز برخ  برنامه  رو قوزنین و ساختارها بایج بر زساس شرزیط کنون  زصالح شو .  زین  زز  زست 

شو .  های  که آب برزی خور   نیست برنج کشت م کنیم و فت  گاه   ر زستا کشت م زستا  کشور برنج    1۷ ر فال فاخر ما  ر  

   های مختلا  وو  هها  کشاورزی  خالت کننج.  هج که آب ی  میوله میا  بخش  زست و بایج بخشزین نشا  م 

 ادامه خبر  لین  خرر 
 فکمرزن  آب  موخوع  

 رسان  وززرت نیروپایگاه زقالع منرع 

 1۶/0۶/1400 تاریخ خرر 

 بازگشت به فهرست 
 

http://news.moe.gov.ir/News-List/66001
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 آبیهای مرزی و چالش کمآب

ها ی ن  زرونج  زرس  زترک  هیرمنج و هریرو  هستنج  ورو ی آب  ترین آ مهم کیلومتر  زر  که  1۹11۸رو خانه مرزی با قول    ۲۸زیرز   

 ۶تا    ۵رسج و رقم خروه  آب  میلیار  متر مک ا م   ۹میلیار  متر مک ا زست که  ر  ورز  خشکسال  به کمتر زز    13به زیرز  فجو   

های مرزی کشور غیر زز زرونجرو  و رو های ز رو خانهی  زشو . زکنو  هی میلیار  متر مک ا زست که زز شرق و غرب کشور خارج م 

های هریرو  و هیرمنج رز ی  مشترک با زفغانستا  قرزر ز   پروتک  یا توزفینامه نجزرنج. زما با زین وهو  مسئوی  کشور زفغانستا   رو خانه

ور زست  به همین  لی  موخوع تهاتر زنرژی و  کننج که مالکیت زنحصاری و فیوق آ  مت لق به زین کشسرزمین  تصور م رو خانه  رو  

شو . یک  زز موخوعات  که زفغانستا  تأکیج بسیاری بر آ   زر  آب  ر میاب  برق های نات زز سوی زفغانستا  محرح م   م اوخه آب به

شو . به شور تولیج م  رصج برق  ر  زخ  زین ک  30 رصج برق زفغانستا  وزر زت  زست و فیط    ۷0یا نات زست.  ر فال فاخر فجو   

خوزهنج به زززی آب مازز  بر فیابه زز زیرز   رخوزست کننج که ی  نیروگاه برق  ر زفغانستا  گاته برخ  منابع آگاه  میامات زفغانستا  م 

زما نکته مهم زینکه   پذیر نیست   گیری  رباره آ  به تنهای  توسط مسئوی  زستان  زمکا زنجززی کنج. زین ی  مساله مل  زست و تصمیمرزه

 .شو تیسیم فیابه به صورت عا ینه موها رونق کشاورزی  زمنیت غذزی  و کم شج  ریدگر ها م 

 
آب   ر کشور زتهار  زشت: ما هما  های مرزی کشور و تاییر آ  بر کمزستا   زنشگاه شهیج ومرز  زهوزز  رباره والش آب  مهجی قمش  

ها بسیار کم زست و  رفته خروه  همکشورهای مجاور و همسایگا   زریم به هما  میدز  هم خروه   زریم  رویزنجززه که ورو ی آب زز  

میلیار  متر   13میلیار  متر مک ا زست و ورو ی هم بین    ۶تا    ۵تا فجی نیست که والش هجی باشجی فجم آب خروه  زز کشور فجو   

 .شو مک ا برآور  م 

های ورو ی بیشتر  و میلیار  متر مک ا زز مرزی شرق  با کشور زفغانستا  زست و مشک  خروه  ه به آبوی زفدو : مشک  ما  ر رزبح

غرب  کشور با ترکمنستا   آذربایجا  و زرمنستا  رو   ر شمالهای  مث  سیروز  و گرمسیری زست که به  هله م هم مربو  به فوخه

 .هجی برزی کشور زیجا  نشجه زست تیریرا مشکل  نجزریم و زز نظر  یتلماس  آب مسئله
. 
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زیم که زکنو  زفغانستا  ونجین سال زست که سهم زیرز  میلیار  متر مک ا زز هیرمنج آور   زشته  ۲ها  وی خاقرنشا  کر : ق  زین سال

بو ه زست.    13۹۹ ر سال  خا   رز نجز ه و رهاسازی نجزشته و مشکالت  برزی کشورما  زیجا  کر ه زست  که زز همله آنها آبگیری بنج کمال

آب   زشته و نیاز به آب  زر  زما سهم زیرز  رز به صار رسانجه مگر زینکه سیالب  رخ  هج که ما بتوزنیم  هرونج زفغانستا  هم کشور کم

 .ها شو سهم خو  رز  ریافت کنیم و آب وزر  واه نیمه

ما  رز زی قلرج که  یتلماس  منحیهزیم  زکنو  م زفغانستا  نجزشته تاکنو  هی  قرزر ز  هجیجی با    13۵1قمش  ز زمه  ز : ما زز سال  

ها پایرنج باشیم  زنتظاما  زز کشورهای همسایه هم زین زست که محیح  رو خانهتر کنیم  خمن زینکه خو ما  هم به مرافث زیستقوی

 . ست رز رهاسازی کننجفیابه پایین

شو   گات: فوخه بنجی رعایت م   نجزریمی  ر هریررو   زرس و سج  وست  و سهمیهوی با بیا  زینکه  ر شمال کشور مشک  ونجزن

شونج و سیاست زیرز  های  هله مشروب م شو   زین  و فوخه زز سرشاخه های  زز کشور خارج م غرب کشور زز سروز  و گرمسیری آب 

زنتظ که  همانگونه  بگیر    رز  کشور  زز  آب  خروج  هلوی  بخوزهج  که  نیست  پایینزین  فیابه  زفغانستا   کنجار  زریم  رعایت  رز   . ست 

میلیار  متر مک ا وزر    ۵ریدی کنیم که  ر فوخه  ر رو های ززب کوو  و سیروز   توزنیم برنامهزین کارشناس فوزه آب گات: ما م 

   .میلیار  متر مک ا هم وزر  بستر قری   خو  به عرزق برو  ۵کشور و 

های  هله و فرزت  رگیر نیستیم ول  بحور غیرمستییم   ر زمینه هیجروپلیتی  زینکه ما مستییما با آب رو خانهوی یا آور شج: نکته  یگر  

پیونجنج به ههت کانو  ریدگر   ر منحیه  رگیر هستیم  زیرز زین  و رو  زز ترکیه سروشمه گرفته  وزر  سوریه شجه و  ر عرزق و به هم م 

زیرز    وزر   زرونجرو   عنوز   با  وزر  خلیجو  و  آنها ملحق شجه  به  به ههت گسترش فارس م شجه  ستس کارو   زین  و فوخه  شونج  

  هستیم    ریدگر   هایکانو     رگیر  کشور  غرب   ر  که  زست  سال  13  تا  1۲   های ریدگر   ر منحیه  زرزی زهمیت هستنج  ما فجو کانو 

های  که زمان  بستر آب  و تایب بو نج و با تغییرزت  هله و فرزت آب  به ها  ر کشور عرزق قرزر  زرنج  کانو  رصج زین کانو   ۷0  فجو 

 .زنجآنها نرسیجه و ترجی  به کانو  ریدگر  شجه

های سوریه و عرزق زز ترکیه قمش  بیا   زشت: کشور زیرز   ر زین  و فوخه هم بایج  یتلماس  قوی  زشته باشج و با فمایت کشور

 رصج وزبستگ  آب  سوریه رز لحاف کنج  زگر ترکیه بخوزهج با زفجزث  ۹0 رصج وزبستگ  عرزق و  ۷0 ست ی ن  بخوزهج که فیابه پایین

ه و سجهای  مث  آتاتورک هلوی آب رز بگیر  بایج شاهج بجتر شج  وخ یت  ر عرزق و همچنین کشور خو ما  باشیم  مشک  ما با  هل

 رصج کم شجهی ترکیه به لحاف آب  نسرت به  یگر کشورهای منحیه زوخاع بهتری  زر ی   30فرزت زین زست که آور  ما نسرت به گذشته 

 . زر رو  رز  ر مرزهای خو  نگه م با زین وهو  همین میدز  آب  که به سمت عرزق و سوریه م 

ها باشج  زگر ما بتوزنیم زین محوریت رز محیح  رو خانهکیج بر فاظ فیابه زیستهای مرزی بایج با تاوی یا آور شج: سیاست ما  ر آب

مرنا قرزر  هیم و به عنوز  کشوری که روی مسائ  منحیه تاییر  زر   منا ی خوب  باشیم و بتوزنیم کشورهای منحیه رز مجاب به زرزئه 

ریه  عرزق و کشور خو ما  کنیم تا به صورت کلون  تااهمانه  زشته منافع منحیه زز همله ترکیه  زفغانستا ی زرمنستا   ترکمنستا   سو 

 .باشنج و زز تنش آب  هلوگیری کر ه و ی  روزبط سو آور بین کشورهای منحیه زیجا  کنیم

 ادامه خبر  لین  خرر 

  های مرزیآب موخوع  

 (نالزیرز  )زی کارگدزری خرر منرع 

 1۸/04/1400 تاریخ خرر 

 بازگشت به فهرست 
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 یترین اخبار کوتاه داخل مهم
 (1400  شهریور  3) امسالدر پاییز    وضعیت بارش

مجیریت بحرز  سازما  هوزشناس  با زشاره به وخ یت بارش  ر پایید زز زفتمال تجزوم تنش آب   ر برخ   رییس مرکد مل  خشکسال  و  

 کمتر  نسر  قوربه بارنجگ   ر کشور ق  پایید زمسالفج وتیاه خمن زشاره به زینکه    ز.زین فص  خرر  ز شهرها و روستاهای کشور ق  

های   ر سح  کشور خوزهیم بو   های  زز کشور عرور خوزهنج کر  و شاهج بارنجگ رو سامانهپیشپایید  ج بو   زتهار کر :  ر  خوزه  نرمال  زز

با متوسط   -شو   های تجم   گاته م که زصحالفا به آ  بارش-پاییده زمسال  های  بین  و میایسه برآینج مجموع بارش پیشهای  زما مجل

 .پایید زمسال نسرت به بلنج مجت کمتر خوزهج بو   ق   هج که میجزر بارنجگ های تجم   کشور نشا  م بارش

 ( 1400  شهریور  6)  میلیون مترمکعب کسری ساالنه مخزن در استان مرکزی   170

با زشاره به زینکه زمسال وخ یت بارنجگ  نسرت به سال گذشته با کاهش هجی    زی مرکدیمجیرعام  شرکت آب منحیه    "عدت زله آمری"

متر بارش  ر زستا  به یرت میل   1۹۹(  1400شهریور ماه    ۲لغایت    13۹۹رو بو   زتهار  زشت:  ر سال آب  هاری )زول مهر ماه  روبه

 . رصج کاهش  زشته زست  ۲۷گین بلنجمجت فجو    رصج و نسرت به میان  4۵رسیجه که  ر میایسه با مجت مشابه سال گذشته فجو   

میلیو  مترمک ا بو ه و  ۸۹1میلیار  و  4آمری گات: بر زساس آخرین آمار و زقالعات موهو   کسری تجم   مخاز  آب زستا  فجو  

 صال  کمال سج فجم برزبر 4۸ شو  که زین میدز  فجو زً میلیو  مترمک ا نید به کسری تجم   زفدو ه م  1۷0متوسط سالیانه فجو  

وهو  آمجه زست  تصری   با بیا  زینکه کسری مخد  بخاقر زستاا ه بیش زز فج زز منابع آب زیرزمین   ر بخش کشاورزی به   وی  .زست

وی  ر پایا  عنوز    . زر   سالیانه   مخد   کسری  مترمک ا  میلیو   ۷۷ های زستا  زست  کر :  شت ساوه که یک  زز بحرزن  ترین  شت

 هج که منجر به کاهش ناوذپذیری  ها رخ م زیر زستاا ه بیش زز فج زز منابع آب زیرزمین  پجیجه نشست  ر ییه آبرفت  آبخوز  کر :  ر  

 .کنجباق  مانجه و کمتر به ساره آب زیرزمین  رزه پیجز م  و  ر صورت بارنجگ   آب  ر سح   شت  "رسوبات شجه و مت اقرا

 ( 1400  شهریور  13)  درصد آب دارد  20سد زاینده رود  

های پایید نید با تأخیر خوزهج بو   زصاها  با بیا  زینکه  ر شهریورماه بارش  پیش بین  نشجه و بارش مجیرک  مجیریت بحرز  زستانجزری  

 10۹منصور شیشه فروش با زعالم زینکه زز زبتجزی سال هاری تاکنو     .رو  آب  زر  رصج زز سج ززینجه  ۲0گات:  ر فال فاخر فیط  

بارش زستا  زصاها  گدمیلیمتر میانگین ک    رصج    40زرش شجه زست  زتهار کر : زین میدز  بارش نسرت به بلنجمجت فجو   ها  ر 

 رصج گدزرش شجه زست  زفدو :  ر   4۵وی با بیا  زینکه میدز  کاهش بارش ها  ر سروشمه های آب  تا کمتر زز    .کاهش  زشته زست

 .زستا  تحت تأییر خشکسال  زست رصج زز مسافت  ۹۸مناقق غرب و شمال زستا  نید زفدزیش  ما  زشته زیم و بیش زز 

 (1400  شهریور  14) درصدی بارندگی در استان هرمزگان  92کاهش  

هاری تاییر خو  رز روی منابع  زتهار کر : کاهش بارنجگ   ر سال آب   زی زستا  هرمدگا مجیرعام  شرکت آب منحیه   "همشیج عیجزن "

  زقالعات   یرت  فال    ر  هرمدگا    سرزسر    ر  سنج بارز   مرنای  زیستگاه  ۲۵ وی با بیا  زینکه    .آب سحح  و مخاز  سجها گذزشته زست

متر بو ه زست که زین میدز  نسرت به سال میل   34.۸ز زبتجزی سال زب  هاری متوسط بارنجگ  زستا  هرمدگا   ز:  کر   عنوز   هستنج 

 رصجی بارنجگ  نسرت به   ۸0زی هرمدگا  با زشاره به کاهش  مجیرعام  شرکت آب منحیه   . رصج زفت  زشته زست  ۹۲گذشته بیش زز  

زبرزز  زشت:  ر  وره بلنجمجت   زز    ۵3 وره بلنج مجت    متوسط  ی  کر :عیجزن  تصر  .زست  شجه  یرت  بارش  مترمیل  1۷4.۸ساله بیش 

 .زست مترمیل  1۸۹.۶ ساله ۵3  وره  ر هرمدگا  ساینه بارنجگ 

 (1400 شهریور  17)   آیا اقدامات ایران برای سازگاری با تبعات تغییرات اقلیمی کافی است؟

 به تاییر زقجزمات زنسان  و زنتشار گازهای    -عضو هیئت علم   زنشکجه مهنجس  زنرژی  زنشگاه صن ت  شریف  -فسین خوزهه پور

 

https://www.isna.ir/news/1400060201572/%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84
http://news.moe.gov.ir/News-List/65731
https://www.isna.ir/news/1400061309008/%D8%B3%D8%AF-%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%AF-%DB%B2%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A2%D8%A8-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
http://news.moe.gov.ir/News-List/65968
https://www.zistonline.com/news/85212/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%81%DB%8C
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 رصپج باق  زز کنترل  ۵0 رصپج بر گرم شپج  زمین زیرگذزرنج و   ۵0ج: زین عوزم  تا  یگوکنج و م زی بر گرم شپج  زمین زشپاره م گلخانه

خوزهه پور به زقجزمات ناکاف   ر زمینه سپازگاری با تر ات ناشپ  زز تغییرزت    .خورشپیجی مهمترین عام  آ  زسپتزنسپا  خارج و ف الیت  

کنج: هر زقجزم  که  ر شپرکه زنرژی زنجام شپجه بنا به خپرورت کشپور بو ه زسپت و نه کاهش  زقلیم   ر کشپور زشپاره و خاقرنشپا  م 

کشور به  نرال صار   3۶ هنج و  زی زنجام م فته  ر فوزه مل  خو  زقجزمات بلنج پروزززنهکه کشورهای توس ه یاتغییرزت زقلیم    ر فال 

زی زز بخش زنرژی رز  ر های هجیج  زیرز  رتره شپشپم زنتشپار گازهای گلخانهزی هسپتنج زما برزسپاس تخمینکر   زنتشپار گازهای گلخانه

 .هها   زر 

 (1400  شهریور  20) روند معکوس احیای دریاچه ارومیه

زیسپتگاه فضپای  وین عکسپ  زز  ریاوه زرومیه منتشپر کر ه زسپت که زین عکس نشا  زز کمرو  شجیج آب  ریاوه زرومیه و گسترش  زخیرز  

های  زسپت که  ر شپرزیط شپوری زیا  و گرم شپج  هوز رنم قرمد ها و باکتریعلت آ  وهو  هلر  .کشپنج قرمد  ر سپح  زین  ریاوه  زر 

م تولیپج م  بپه صپپپورت قرمد  یپجه  بپه همین  لیپ  رنپم  ریپاوپه  بپاشپپپنپجی  زین شپپپرزیط میپاوم  بتوزننپج  ر  تپا   .شپپپو کننپج 

بو ه که زین میدز   ر میایسپه با مجت   1۲۷0.۷4بر زسپاس آخرین پایش های صپورت گرفته  سپح  ترزز  ریاوه زرومیه  ر سپال هاری 

  13۹4های سپتا  زفیا قرزر بو  زز سپال   ریاوه زرومیه  ر قالا قرح .سپانتیمتر کاهش  زشپته زسپت ۶0بو   1۲۷1.34زما  پارسپال که  

هدزر  11دینه کر   زی متااوت و ههای سپازهسپال و زهرزی قرح  ۶سپال به ترزز زکولوژی  خو  برسپجی فال ب ج زز گذشپت   10ترب مجت  

 . هجمیلیار  تومان   ریاوه زرومیه رونج م کوس  رز  ر میاب  زفیای نشا  م 

 (1400  شهریور  22)  درصد ظرفیت سدهای گلستان آب دارد  16

ها و نید مصارب زنجام  لی  خشکسال   کاهش ندویت هوی و روزنابزی گلستا  گات: به  بر زری شرکت آب منحیه م او  فااتت و بهره

زتهار کر :   "هوز  تیموری"   رصج ترفیت سجهای گلستا  آب  زر .  1۶شجه   ر فال فاخر که  ر زوزخر سال آب  قرزر  زریم  تنها  

ب  بارشزفدزیش  کاهش  هوز   روزنابرویه  مای  و  شج   ها  خال   باعث  مصارب   و  زست. رصج    ۸4ها  شجه  گلستا   سجهای   ترفیت 

 رصج خال  و فاقج آب زست  زفدو :   100زی گلستا  با بیا  زینکه برخ  سجهای زستا   بر زری شرکت آب منحیه م او  فااتت و بهره

م  زیم که زین مسئله باعث کاهش فج رصج کاهش روزناب  زشته  ۸۲های زصل    رصج و  ر رو خانه  ۵۸ها   ر قسمت سرشاخه رو خانه 

 ۲3میلیو  متر مک ا  م ا ل فجو     ۵۶آب سجها شجه زست. تیموری زفدو : زین  ر فال  زست که  ر مجت مشابه سال گذشته فجو   

 . رصج ترفیت سجها  زرزی ذخیره آب بو نج

 (1400  شهریور  22)  هاک شدن تاالبهای گرد و غبار در پی خشخطر افزایش طوفان

های سیالب  ها و  شتمجیر ک   فتر زمور بیابا  سازما  هنگ  ها  مرزتع و آبخید زری کشور وقوع خشکسال  و عجم تامین فق آبه تایب

بیش   .شو زقلیم  و زنسان  زیجا  م ززی   ر کشور  زنست و گات: زین پجیجه بر زیر عوزم   رز زز مهمترین عوزم  تخریا سرزمین و بیابا 

 لحاف   به  وس ت  زین  زز  هکتار  میلیو   13.۹  به  قریا میلیو  هکتار زز زرزخ  کشور تحت تاییر فرسایش با ی قرزر  زشته زست و  30زز  

  رزه   نظیر  زیربنای   تاسیسات و  صن ت   هایشهرک   کشاورزی   زرزخ   روستاها   و  شهرها  نظیر  زنسان   زیست  منابع  محجو ه   ر  قرزر زشتن

ها  خسارزت به گاته مجیرک   فتر زمور بیابا  سازما  هنگ   .کننجن  خسارزت قاب  توهه  رز به زین منابع وزر  م آه  رزه  خحو  و  ها

 .ه زستمیلیار  توما   ر سال بو  3000بالغ بر  13۹۸مستییم ناش  زز فرسایش با ی  ر کشور برزساس محال ات زنجام شجه  ر سال 

 

 

https://www.zistonline.com/news/85229/%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%B9%DA%A9%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%86%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%86%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%D9%86%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF
http://news.moe.gov.ir/News-List/66137
https://www.isna.ir/news/1400062216054/%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B7%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D8%BA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C-%D8%AE%D8%B4%DA%A9-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D8%A7
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 (1400  شهریور  22) نقطه شهر درگیر فرونشست  500اصفهان دیگر شهر امن نیست/  

مجیرک  زمین شناس  زستا  زصاها  با تاکیج بر زینکه ززینجه رو  زگر فالت ززیش  خو  رز زز  ست  هج و عییم شو   یگر     زسالم

رسیجیم زکنو  با  ر عمق  متر به آب م  ۲مرگ ززینجه رو  ی ن  مرگ زصاها ی آبخوزن  که  ر گذشته تا    زصاها  م نا نجزر   زبرزز  زشت:

های توزنست زز خو  نشا   هج ترکزی که م سال تحم  کر  و آخرین عارخه  ۲0متر آب نجزر . ززینجه رو  و آبخوز   شت زصاها     ۲۵0

ززینجه رو   یگر مسئله کشاورزز  زصاها  و صن ت نخوزهج    . رگیر زین م ض  زست  نیحه شهر  ۵00فرونشست زست که هم زکنو  بیش زز  

با بیا  زینکه فرونشست   وی  .هدزر ناری رز به خحر زنجزخته زست  ۵00میلیو  و  ۲بو   هاری نرو   ززینجه رو  فیات ی  تمج  و زهتماع  

و ذرزت خاک مترزکم شجه و زز بین برو  به هی  عنوز  به فالت زولیه زی برگشت ناپذیر زست  زفدو : وقت  مرگ آبخوز  زتااق زفتج  مخاقره

های صن ت   ر زین شهر زتااق زفتا  و همه شو  زو زخافه کر : زصاها  شهر زمن  بو  که بیشترین ترزکم شهرکگر   و زفیا نم باز نم 

 خرری   یگر  زمروز  زما   شج  زفجزث  زصاها   شهر  بو    پایجزر  و   زمن   لی   به   …های مهم مل  ماننج نیروگاه  پاییشگاه  فوی  مرارکه و  زلما  

 .نیست زمن شهر آ  زز

 (1400  شهریور  28)  آب مشهد در حال شور شدن است

با زشاره به محجو یت آب  ر مشهج تصری  کر : ما  ر زروپا  عضو هیات علم  گروه علوم و مهنجس  آب  زنشگاه فر وس  مشهج   زوری   

میلیمتر   ۷00توز  زین بارش رز به  نم میلیمتر  ر سال ساکن هستیم. قری تا    ۲30کنیم بلکه  ر مشهج با متوسط بارش  زنجگ  نم 

زی نیست که ما بتوزنیم آ  رز کنترل کنیم. زلراق  شو  که زین هم مساله رصج آ  ترخیر م   ۷۵تا  ۷0میلیمتر نید   ۲30رسانج. زز همین 

بایج توهه  زشت مرز آب شرب وی ز زمه  ز :   .ریدی صحیح  زنجام  ز کنیم که بایج برزی نحوه مصرب آ  برنامه زین میدز  رز ذخیره م 

ها عرور کر ه  عرور کنج که  ر فال فاخر  ر برخ  نیا   شت  1۵00زست. زگر شوری آب مشهج زز    300و مرز آب کشاورزی    1۵00

رین کر . توز  شیتوز  آب مشهج رز شیرین کر   گات: آب رز  ر کنار  ریا م  زوری با زشاره به زینکه نم   .عوزقا وخیم  رز به  نرال  زر 

کنج و آ  رز  ر زگو گر  ی  ر فیییت شوری رز زز آب هجز م ها بازم کننج  ی  بخش آ  به واههای  که با آ  آب رز شیرین م  ستگاه

ا ه گر   و با همین شوری برزی فضای سرد زستا زن  نجزریم که زین پساب رز  ور بریدیمی  ر نتیجه زین آب  وباره بازم رید . ما زبالهم 

تاکیج کر : تنها  وی   .کنجکنج و زگر بارش سنگین  رخ  هج  شوری رز وزر  آب زیرزمین  م شو . زین شوری  ر خاک تجمع پیجز م م 

آب زست  خارج شو ی  ر غیر زین صورت   رزه برزی تامین سالمت فوخه زین زست که میجزری زز هریا  زز زنتهای فوخه که به صورت زه

 شو ها همع م آلو گ 
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https://www.zistonline.com/news/85301/%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D9%86%D9%82%D8%B7%D9%87-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA
https://www.isna.ir/news/1400062820731/%D8%A2%D8%A8-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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 است  یم یآب قد ریاز ذخا ی تر، بهره بردارقی عم یهاچاه  یبرا نده ی فزا یتقاضا
ترین  به پایین   مخد  آب زین رو خانه نیبدرگتر  ج یم اوهی رسپح  آب  ر  بر رو خانه کلرز و با بحرز  آب موزهه هسپتنج.    هوزمع متک

بار با قحع   نیزول یو نوز ز برز  دونایزسپت. آر رسپیجه  (شیقر  پ   ی زز راًیتیرکلرز و )رو خانه  بر رویزز زما  سپاخت سپج هوور سپح  خو  

شپپو . زگر کلرز و و   رو خانه کلرز و آزز  م   برق آب  یهاروگاهیفاظ ن یزمخاز  بر  گریکه آب زز     آب موزهه هسپپتنج   ر فال  یزهرار

 پاسخ پنها  وهو   زر :   ی نجایخوزهج کر ؟  ر ز  نیمصو  نراشنج  غرب آب خو  رز زز کجا تام  گرما و خشکسال  زتزیر ززآ    نابع آبم

 . نیرزمیز آب

ها و آب شپپپج   رو خانه   خشپپپکسپپپال    ما شیزفدز  با

 یزنجهیمر م به قور فدز    کوهسپپتان   یقر  یهاخچالی

  نیرزمیشونج. منابع آب ز خو  وزبسته م  یپا  ریبه آب ز

 تیزز هم    مین   جنیآشپپام بآ راًی ر فال فاخپپر تیر

 ر   یاریپآب یرز کپه برز    رصپپپج زز آب 40فپجو   ههپا  و  

که  یدیکنج. و م  نیشپو   تأم سپح  هها  زسپتاا ه م

آب ویجر  نیزسپپت که ز نی زننج ز زز مر م نم یاریبسپپ

شپجه   رهیآب ذخ  شپتریزسپت. ب ریپذایو ویجر آسپ   میقج

 هپه  ر آنجپا بو ه زسپپپت  و   نیونپج  یبرز  نیزم  ری ر ز

ها سپال  و یلیم  فت  ایصپجها  هدزرز    یزز آ  برز یاریبسپ

ماننج    سپحح  طیشپرز  ریکه کمتر تحت تأی  ی ها  رنج یقرزر بگ نی زرنج  ر زعماق زم   یتما  تر میقج  نیرزمیز یهامانجه زسپت. آب   باق

    ی آب و هوز  رزتییو تغ تیرشپج هم    یتوسپ ه شپهر تاییرکم عمق تحت   یها. با خشپ  شپج  واهرنجیگ م رزرق  و آلو گ   خشپکسپال

 کننج. م  جزیپ  یزنجهیفدز تیزهم   میقج  نیرزمیز  یهاآب

 یباستان  ینیرزم یز یهاآب  دنینوش

  یرز زز سپنم زقرزب شپسپته و محتوز     یقر ی ایمی زشپته باشپج. موز  شپ دین   توزنج ق م متااوت بو ه م نیزم ریکه هدزر سپال ز   آب

  زشپپپته  توزننج زیرزت مثرت م  ومیتیماننج ل  نیرزمیز یهامرترط با سپپپن آب    یقر  یهانجهیزز آی   هج. برخ م رییآ  رز تغ   م جن

آنیجر شپور هسپتنج که    گاه دین  تر میقج   نیرزمیز  یهاتوزننج  ر سپر سپاز باشپنج. آب ها ماننج آهن و منگند منجهیآی ریباشپنج. سپا

رز   ایتوزنج آب  ر زز فج م  شیسپوزف  بجتر شپو : پمتاژ ب   کیتوزنج  ر ند  مشپک  م نی. زجیآ  رز نوشپ متیقگرز   تصپایه  بجو  توز  نم

ممکن زسپت هدزرز  سپال قول بکشپج تا به قور    باسپتان   نیرزمیز  یهارز آلو ه کنج. آب   جنیبکشپج و منابع آشپام   نیرزمیز  یهابه سپاره

با      یقر   نیرزمیز  یسپازرهیذخ  یفضپاها  ج یخو    ۲01۷-۲011    ر قول خشپکسپال ایارنی وباره پر شپونج. و همانحور که کال   یقر

و فرو رفتن   به نوبه خو  باعث ترک خور      گفشپر نی. زبرگر نجخو      قرل تیتوزننج به ترف نم نیبنابرزشپونج    شپج  فشپر ه م   خال

 و     ز هرز کاهش     سحح یهاآب  خشکسال رزیکننج ز رز  ر غرب فار م یترقیعم  یهافال مر م زمروزه واه نیشو . با ز بای م نیزم

 

 

 USGSمختلف منبع:  یهاهیدر ال ینیرزمیآب ز انیجر یزمان یهاسایمق :1شکل 
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 زنج.شجهوزبسته   نیرزمیز یهابه آب شتریمدزرع ب

 بودن آب به چه معناست؟  "کهنه"

سپال  1۵000 ر   ایارنیقوفا  رز  ر مرکد کال   ی  جییایب

کپنپ  شیپپپ رومیپتصپپپور  بپر  قپوفپپا   کپپه  هپمپپانپحپور   ی. 

 انوسیبارز  به زق  شتریب ورخج  م  کنون  سکویسانارزنس

  ری  وبپاره بپه هو ترخ  تیپکپه  ر نهپا  ی هپا  بپار   آرزم م

ها و  به رو خانه دیبارز  ن یفال  میجزر نی. با زشپپپو  م

. همانحور که بار  خشپ  م  یهانیزم  یو رو  هااوهی ر

بپه آرزم خپاک ناوذ م  یهپاهیپی  بپهبپارز    وزر     کنپج  

 نیزز ز  شپو . برخ م   نیرزمیآب ز  "ا یهر یرهایمسپ"

که آب  ر   ی ها  شپپونج  م ترقیو عم ترقیعم  رهایمسپپ

همع  نیزم  ریسپپنم بسپپتر صپپجها متر ز  یهاشپپکاب

زز آب   یاریبسپ  ا یارنیخشپ  کال ی.  ر  ره مرکدشپو  م

 نیزز زم یکشپپاورز  یقاب   سپپترس عمجتا برز   باسپپتان

  ی زز سپاره ها  برخ یتا فج  ی ر فجو  هدزرز  سپال زسپت  نشپت کشپاورز   یقر  جیتجج   زمان اسیکه می  ی خارج شپجه زسپت.  ر ها

رز با آب    نیرزمیز  یهاماننج فرسپپنو زکنو  به قور ف ال سپپاره  ی هامکا زما  پر کر ه زسپپت.   -زغلا آلو ه    -  جتریرز با آب هج  نیرزمیز

   ر ۲014.  ر سپال کننج  وباره پر م  شپجه«تیریآبخوز  مج  هیبه نام »تغذ ینجیآب قوفا (  ر فرآ  ایشپجه    هی)ماننج فاخپالب تصپا دیتم

  ی هاآب یجزریپا   محل  یهاکر  که به برنامه ایرز تصو   بو  که قانون  غرب  التیز  نیآخر ایارنی  کالهای زخیر خشکسال  نیرزه بجتر انهیم

ممکن زسپپپت  ر برزبر زموزج گرمپا و    نیرزمیز  یهپا زشپپپت. آب  ازیپن   نیرزمیز

 وار مشک    ج یمیاوم باشنج  زما زگر زز همه آنها زستاا ه کن ی آب و هوز  رزتییتغ

 شج. جیخوزه

زوی  گرز  زسپپپت: هپا پپاسپپپخ  برزی پپایپجزری نیسپپپت.  تر فار کر   وپاهعمیق

  گذزرزنهیسپپرما وم یتیزسپپتخرزج ل یهاو شپپرکت یبدرگ کشپپاورز  یهاشپپرکت

کپه    زنجپام  هنپج   ر فپال   رز بپه زنپجززه کپاف  قیعم  یفاپار  توزننپج هسپپپتنپج کپه م

    باسپتان  نیرزمیز یهاکه آب     هنگام وم. توزننج کوو  نم  ی هوزمع روسپتا

  ریی  زرنج تا  وباره پر شپونج. تغ ازیبه زما  ن   نیرزمیز  یهاسپاره  ج یکن رز پمپ م

  و فت نیزم  فرونشپسپتکنج و باعث    یرات رز ب نیزم  توزنج م نیزم ریفشپار  ر ز

    باسپتان  نیرزمیز یهاکه آب   زسپت:  ر فال   منجر به زلدله شپو . سپوم آلو گ

 ترهوز   نیرزمیز یهاتر زز آبمنیو ز دتریزغلا تم   زز موز  م جن   و غن قیعم

 

 ر متحده منبع: آلن سلتز االتیدر ا ینیرزمیز هایآب  یعیزمان پرشدن طب نیانگیم :2شکل 
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به   شپپتریآب هسپپتنج ب  تیمحجو  یکه  زرز   که مناقی  ی  هج. زز آنجا رییتوزنج آ  رز تغ زز فج م  شیتر هسپپتنج  پمتاژ بو کم عمق 

  ی هپاتوزنپج بپا آب آور  و آب مپجر  آلو ه رز کپه م   م  نییزز فپج سپپپح  آب رز پپا  شیهسپپپتنپج  پمتپاژ ب   متک  قیعم   نیرزمیز  یهپاآب

 تر شو .قیعم  یهاواه یآب بجتر شو  و منجر به تیاخا برز تیایشو  ک زختال  باعث م  نیکنج. ز خارج متر مخلو  شو     میقج

 ینیرزم یز یهاآب ندهیگذشته و آ

.  نوشنج م   باستان   نیرزمیز  یهاهاست که زز آبسال بجو  هی  نگرزن  زز تمام شج  زین منابع  وزنگلنج یمناقق  ماننج ن   مر م  ر برخ

  نیرزمیز یهپاآب یبرز  ی هپانیگدیهپا –هپا و برب  هپا  رو خپانپهاوپهیپ ر  ر  سپپپحح  یهپازز هملپه آب  -منظم و منپابع آب متنوع    بپارنپجگ

توز  زز آب  تیاخپا باشپنج  مپاسپخگوی بتوزننج   نیرزمیز یهاکنج. زگر سپاره پر م  جیبا آب هج    رزنیرزمیز یهان سپارهیو همچن زسپت

زز    زسپپپت کپه برخ   م ن نیو گدزب آب بپه ز  تیپریمپج قر  مصپپپرب ب   یپزز   شیفپال   ر غرب  ب  نیزسپپپتاپا ه کر . بپا ز  جزریپبپه قور پپا

رز که    باسپتان   منابع آب  -   ر برزبر خشپکسپال  ریپذایمناقق خشپ  آسپ  -وزبسپته هسپتنج     نیرزمیز  یهابه آب  شپتریکه ب  ی هامکا 

زنپج. وهو   زشپپپت  هپجر  ز ه  نیزم  ری ر ز   زمپان

مشپک   ر  شپت بدرگ زسپت.  نیسپابیه م روب ز

بپپاسپپپتپپان آب  آنجپپا   آب     ر  زوگپپایی   آبخوز  

نار و مدزرع رز زز   هپاو یلیم  یاریپو آب   جنیپآشپپپام

تگدزس تپام   وبهن  ی زکوتپا زگر کنپج م  نیتپا   .

سپپاره رز خشپپ  کننج  هدزرز  سپپال   نیمر م ز

 وباره پر شپپو .    یتا به قور قر  کشپپج قول م

زسپت  با      ر برزبر خشپکسپال   اتیفائ  ف   ی نیز

پر آب سپح  آب آ   یو کشپاورز  یاریفال آب نیز

  هج.   کاهش م  جزریناپا  یهارز با نرخ

 

 

 
 

   ادامه خبر                 لین  خرر

   مجیریت منابع آب زیرزمین   موخوع  

   https://phys.org منرع  

   0۷/10/۲0۲1 خرر  تاریخ  

 بازگشت به فهرست 

 
 

 

  

 USGSآبخوان نامحدود منبع:  کیاجزاء و خواص مختلف  : 3شکل 

https://phys.org/news/2021-10-demand-deeper-wells-ancient-reserves.html


              
              مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب   

16 
   

 

1400  شهریور  |نهشصت و    شماره  |محیط زیست    بولتن آب و  
 

 یت ناکارآمد؟رورشکستگی آبی ایران: تغییرات اقلیمی یا مدی 
متوقف   یم زقل  ییرزتزگر تغ  فت  نویسپج منتشپر کر   م  ینامه گار روزن  رکه  یز ر میاله  یی  پنوهشپگر زرشپج  زنشپگاه      مجن  کاوه

کشپور  ینز  محیح یسپتمشپکالت ز یگرو     آب  ورشپکسپتگ   ز  م   کاهش  رصپج 100فای تصپاعج کربن رز  ینهم  یرز و ز  شپج م

  .بو  بالفاصله قاب  ف  نم

 مرپارزه زز  یپج زر  کپه نرپا  یپجهعی   مپجن  یفپال  آقپا  ینز  بپا

: » ر کنار نویسپج . زو میج سپت کشپ  یم زقل  تغییرزت  با

 یم که تصپپپم یمبه خاقر بسپپپتار  یجما با    تالش ههان

قاب  زهتناب   یقصپپورها  یپاسپپخگو    محل  یرنجگا گ

و   یشخو  هسپتنج که به فروسپا زیسپت یطمح  یریتمج

 محنت منجر شجه زست.«

با    ی ت ر قر  یدآم زفرز  ی سپتکار  زفدزیج  م نویسپنجه

خوزسپتا  رز  ر آسپتانه    یسپتمزکوسپ ی میاصپج زقتصپا 

  یسپتمها  و زکوسپشپهرها و  هکجه  یع کشپاورزز   صپنا یازن  کننجهینتام توزنج نم   یگر  زسپتا  ورشپکسپته آب ینقرزر  ز ه زسپت. ز   فروپاشپ

 .شونج م  ی شن ترج  کننجهخش  شونج  به منرع توفا  فلج  قت که و  ی هاها باشجی تایبشکننجه تایب

کر      رز به خال یتوخپ  ینز  ی   ر توخپ  و خوزنج م « آب   رز »ورشپکسپتگ  گذر  م یرز نیا  ز  یگرآ  وه  ر خوزسپتا  و     مجن  آقای

  یگر   یح شپپرز  ینکه  ر ون  نویسپپج . زو مکنج م  یه( تشپپریرزمین ز  یهازنجزز )آب( و فسپپاب پس سپپحح  یها)آب یفسپپاب هار

  ی ها به منازعه  توزنج م  یا مجع   یت و نارخا  یجهست  ورشکسته آب ی کر  و »شما  ر آ  زما     ( رز رزخ  زرز)فیابه  قلرکارز  توز  نم

 .«یانجامجب   بدرگ

 یشپترب آ  یرینآب شپ  یجپذیرمنابع تجج  یدز زز م   میجزر آب مصپرف یرز  زز مناقق ز یاریها زسپت که  ر بسپسپال  نویسپج م   مجن  آقای

  نویسپج   هشپجزر  ز ه بو نج. زو م   مل یتزمن یبارها  ر باره خحرزت کمرو  آب برز  یگر که خو  زو و کارشپناسپا    شپو  م  یا آورزسپت و  

 زو  رباره کشورش  رست نراشنج.  هایبین یشپ   کر  محیق  آرزو م ی زست که به عنوز   ریزز موزر  نا  ینز

و    یجن رز زز عوزم  کمرو  آب آشپپام    وره خشپپکسپپال یبرز یدیرپر بارز  و عجم برنامه  یهاناکارآمج آب  ر سپپال  یریتمج    مجن  آقای

مر م لحمه ز     عوزم  به زنجگ ینکه همه ز  نویسپج و م   زنج ها مو خشپ  شپج  تایب ی آب کشپاورز  ینمکرر برق  وقاه  ر تام   قح 

  نویسپپج  و م  پر زز  کمرو  آب  ر خوزسپپتا  م  یها ر زعترزض « به »عنصپپر عجزلت زهتماع  ینزو همچن خت.یو خشپپم آنها رز برزنگ

 منجر شجه زست.  یافتگ که به توس ه ن   زننج و عامجزنه م نها ینه یضتر    عرب منحیه خو  رز قربان یتهم 

 یعزب ا   رزه ف  سر ینمدمن  ر ز   مشکل  یبرز  گویج و م   زنج و فیجز  برنامه م یریتها سپوممجرز فاصپ  سپال   مشپکالت کنون  نویسپنجه

 وهو  نجزر .
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مشپکالت  به مر م    عام  زصپل ی به عنوز   توز  رز نم  یم زقل  ییرزتکه تغ  کنج م  یجتاک   ول   زنج  نم  یم زقل  یرزتخو  رز منکر تغ زو

زو    یا  یر ی تزز  خالت زنسپپا   ر قر   ناشپپ  ییرزتسپپرا تغ به یرز »ز    ههان یم زقل  ییرزتکه فارغ زز تغ  نویسپپج م  مجن  فروخت.

  یرنج  بجشپپا  رز بتذ یماتتصپپم  یتمسپپئول خوزهنج که نم  گیرنجگان یمتصپپم یبرز   یم زقل  ییرزتو تغ  کر  م  تجربهمشپپکالت زمروز رز 

 موهرت زست.«
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              مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب   

18 
   

 

1400  شهریور  |نهشصت و    شماره  |محیط زیست    بولتن آب و  

 

 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

 یشپجه زسپت  برزیجا   ز یزگلخانه  یبا هجب مهار زنتشپار گازها  سیکه بر زسپاس توزفینامه پار  ی ت هج آب و هوز 1۸4سپه وهارم زز  راًیتیر

  ی زنتشپار گازها  شیهها  به زفدز یزگلخانه  یگازها  جکننجگا یتول نیزز بدرگتر   و برخ سپتین   کاف ی آب و هوز  رزتییتغرونج  کنج کر   

 شو . م  زقلیم رییزست که باعث تغ یزگلخانه  گازهای زنتشارزت شیزفدز نی ز . ز خوزهنجز زمه  یزگلخانه

 زوقلرانه تحت  ت هج 1۸4منتشپپر شپپجه زسپپت      یزکولوژ   که توسپپط صپپنجوق ههان  یجی  گدزرش هج میپشپپت ت هجزت زقل  یتیفی

 کنج. م  کام  بررس اتیآب و هوز رز با هدئ رزتییمیابله با تغ یبرز  هم    تالش ههان نی  زولسیتوزفینامه پار

هامع مشپخ  شپج که به    ر بررسپ :گویجم  گدزرش زین مولف و آب و هوز تغییر  ولت بین هیات پیشپین رئیس  وزتسپو  رزبرت سپر

 . ستین   کاف  ی آب و هوز رزتییمیابله با تغ یبرز رییروتمنج  متوسط و فی یزنجک  ت هج کشورها یزستثنا

 

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 زز    و موشپپکاف قی ق  ی: برزسپپاس تحلجیگو گدزرش م نیز سپپنجگا یزز نو   کی زنشپپگاه هاروزر  و     پروفسپپور کارتم  مدی کتر ه

ی  رخ  هج. سپپپرعت آب و هوز  تغییرزتمالفظه   ولت کاهش قاب    ف ل  یهاتالشنرایج زنتظار  زشپپپته باشپپپیم با     ی ت هجزت آب و هوز

 .شو م زز زنسا     ناشی و زقتصا   حیمحستیه فاه ه زب ی  منجرآب و هوز رزتییتغ

  - شپو    م     زز وهار کشپور ناشپهسپتنج  ی آب و هوز  رزتییتغ   محرک زصپل که  (GHGs) یزگلخانه  یزز زنتشپار گازها  میزز ن  شیب 

 (.  رصج:4.۶) هی رصج( و روس ۷ رصج(  هنج )  13.1متحجه )  ایتی  زیزگلخانه  یگازها   رصج زز زنتشار ههان  ۲۶.۸با   نیو

 ۲030تا سپپال    ناخال   زخل جیخو  رز نسپپرت به تول یزگلخانه  یزنتشپپار گازها  دز یزنج تا مو هنج هر  و مت هج شپپجه نیو •

.  ابج ی م شیهمچنا  زفدز  یرشپج زقتصپا   یبه  ل نجهیکاهش  هنج  که زفتمایً محیق خوزهج شپج  زما زنتشپارزت آنها  ر  هه آ

 کنج. کم  نم   زنتشارزت ههان ی رصج ۵0به کاهش   ۲030تا سال  رزی زنج ز م   فآنها رز ناکا یهر  و ت هج گدزرش نیز

 .زئه نجز ه زستزر   میت هج زقل  فت هیروس •

 
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  

 .ناپذیر ترجی  شو به بحرزن  بازگشت  توزنجم  زنج موج آلو گ  پالستیک  که زمین رز  ربر گرفته زست پنوهشگرز  زروپای  هشجزر  ز ه

زی رسپپج و پیامجهای هجی و ناشپپناختهر م ناپذیزی برگشپپتزو ی به نیحهکنج  بهخپپای ات پالسپپتیک  که سپپوزف  هها  رز آلو ه م 

شپپپو . فت  ها و  ریاهای هها  م ها و  ریاوهمیلیو  تن پلیمر وزر  رو خانه  ۲3تا   ۹همرزه خوزهج  زشپپپت. هر سپپپال  ویدی بین به

ح آلو گ   زگر هها  رویه خو  رز تغییر نجهج  سپپحو  ۲0۲۵های خشپپک  شپپو  و تا سپپال  میجزری بیشپپتر زز زین ممکن زسپپت وزر  خاک

 .پالستیک   و برزبر خوزهج شج

های پالسپتیک  با  های قهوه و کیسپهگیری  فنجا های لوززم ماه های نوشپیجن   تکهکه بحریقور هنج هما پنوهشپگرز  هشپجزر م 

  زنراشپته  زقیانوس کف  رسپوبات   ر و  م لق آب  سپتو    ر  کننج م  آلو ه رز   ریا سپح  پالسپتیک  ذرزت شپونج فیات میکروب  پوشپانجه م 

 . نرال  زشته باشجمومیت پالستیک  ههان  رز بهمس  توزنجم   خای ات زین  هوزز گ  زز  ناش  ناشناخته زیرهای  شونج م 

ها  سپوزف   زقیانوس  ترین بخشهای هها   عمیقترین کوهشپونج:  ر مرتاعزی روی زمین یافت م خپای ات پالسپتیک  زکنو   رهر نیحه

 .هاهای شمالگا  و بافت موهو زت زنجه زز پرنجگا   ریای  گرفته تا نهنمیر متروکه  ر زقیانوس هنوب   یخهدز

سپپازی کر  و  رنتیجه  هوزز گ ق قح ات پالسپپتیک  بدرگ فجم زیا ی زز توز  پاکهای  ورزفتا ه  بیایای پالسپپتیک  رز نم  ر محیط

قور پیوسپته زیسپت بهشپو  و پالسپتی   ر محیطها نید  ر محیط آزز  م شپجه به آ خپافهذرزت پالسپتیک  رید تولیج و موز  شپیمیای  ز

ها و زیرهای زفتمال  آ   شپپپوزر و فت  ناممکن  بین  مح  تجمع زین آلو گ رو . پیشسپپپمت زفدزیش پیچیجگ  و تحرک پیش م به

 .زست
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 گذرگاه ماهی و انواع آن  :شیمطلب آموز

هپا کننپج تپا خو  رز بپه محپ  تجمع تخمیدی  بپه قور غریدی خالب هریپا  آب فرکپت م رهپا  ر قول فصپپپول تخمآبدیپا  بپه وینه مپاه 

غیر ممکن شپو    برسپاننج. زگر ماه   ر فرکت خو  به سپمت بای سپت با موزنع غیر قری   روبرو شپو  بحوری که عرور زز آنها سپخت یا  

کنج که یک  زز عوزم  زنیرزض ماهیا   شپو  و یا  ر مح  نامناسپا تخم ریدی م کنج تا زز مانع عرور کنج و زگر نتوزنج تلف م سپ   م 

ها عمالً مسپیر عرور شپو  وو  با زفجزث زین سپازهزسپت. بیشپترین مشپکالت عرور ماهیا   ر زیر زفجزث سپجها و بنجهای زنحرزف  زیجا  م 

 .شو ها م ها  ر پایین  ست سج شجه و  ر ب ض  موزر  سرا زنیرزض ب ض  گونهشو  که سرا تلف شج  ماه ها بسته م ماه 

زی هیجرولیک  زسپپت که به منظور رفع زین مشپپک  ت ریه   سپپازه(fish way or fish ladder)  سپپازه گذرگاه ماه  یا نر با  ماه 

های متیاق   که مانع زین مهاهرت ماهیا   نج که  ر مجاورت سپپجهای زنحرزف  و  یگر سپپازههای  هسپپتشپپو . گذرگاه ماه  سپپازهم 

ها ماننج نر با  زمکا  صپ و  و گذر ماهیا  رز زز موزنع بجو   شپوزری  تأخیر یا آسپیا ب  مور  فرزهم  شپونج. زین سپازهزنج  زفجزث م شپجه

 هج که زز روی مانع و یا زقرزب آ  بوسپپیله شپپنا کر   و ههش زز روی ی    رز م ها زین زمکاهای ماه  به ماه آورنج. زکثر نر با م 

ها قوری تنظیم شپو  که زی قرزف  شپو  که سپرعت آب روی پلهها بایج به گونهسپری پله کوتاه عرور کر ه و به سپمت  یگر رونج. زین پله

ها رز به سپمت پایین  زی نراشپج که ماه کنج و  ر عین فال به زنجززهها رز به سپمت نر با  تشپویق هم به زنجززه کاف  زیا  باشپج تا ماه 

 .ها رز زز ز زمه سار باز زر  ست فم  کنج و یا آ 

 :انواع گذرگاه ماهی 

 سپت و تاسپیسپات عرور ماهیا  به زین م ابر بر زسپاس نحوه عملکر شپا  به قور کل  به  و  سپته تاسپیسپات عرور ماهیا  به سپمت پایین 

 سپت که شپام  توری با منافذ  شپونج.  سپته زول برزی زنتیال زیمن بچه ماهیا  زز سپروشپمه رو  به پایینبای سپت قریه بنجی م سپمت  

سپررید   _سپررید  روزنه  _های ماه  )زسپتخر  رید زسپت  تا زز ورو  آنها به توربین و سپرریدها هلوگیری شپو  و  سپته  وم شپام  نر با 

 .های مخصوص زستوزگن ها و تشکیالت  برزی تله زنجززی و فم  و نی  ماه  توسط ماشین-یبرهاشوت و بازشجگ  قائم(  با

 :کنیمهای ماه  رز بررس  م  ر زین بخش زنوزع نر با 

 : pool and weir)(  سرریز- استخر

زین سپازه زز ونج زسپتخر ویجه شپجه  ر 

ی  زلگوی پله زز هم هجز شپپجه توسپپط  

بپایتر زز یپ   یوزر  بنپج کپه هرکپجزم کم   

شپپو . پایین  سپپت زسپپت  تشپپکی  م 

زز زسپپپتخری بپه  مپاه   ر هریپا  آب 

پر  و به زین شپک  عرور  زسپتخر  یگر م 

 .کنجم 
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 : (denil fishway) گذرگاه ماهی دنیل

های ند ی  به هم و با ززویه  ها یا پرهزین سپازه تشپکی  شپجه زز ی  سپری قاب

 .های یانویه برزی عرور ماهیا  زستبرزی تشکی  هریا نسرت به محور کانال  

 

 

 : (fish elevator) باالبر ماهی

ها بر زسپاس زسپتاا ه زز ی  بایبر ههت فم  و زنتیال سپیسپتم زین سپازه

ها بیشپترین ها به سپمت  یگر مانع زسپت. برزی موزنع بدرگ زین سپازهماه 

 .کاربر  رز  زر 

 

ramp fishway-rock : 

شپو .  ها یا زلوزرهای  بدرگ برزی تشپکی  زسپتخر و آبشپارهای کوو  که تیلیجی زز نوع قری   آ  زسپت تشپکی  م سپازه زز تکه سپنمزین 

 .برزی عرور زز موزنع کوتاه زین سازه مناسا زست
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 : slot fish passage-(vertical(  های قائمبازشدگی

های عمو ی و  ر فوزصپ  منظم تشپکی  شپجه زسپت که به زیجا  ی  سپری زسپتخر که شپکاببازشپجگ  قائم زز ی  کانال با ی  سپری 

زنجامج. آب  زخ  زین کانال زز میا  بازشپپپجگ   ها فاظ و  رو  زسپپپتخرها فرکت کننج  م توزننج موق یت خو  رز  رو  آ ها م ماه 

 هج که زز میا   شپو . هریا  آب ی  هت آب تشپکی  م قائم به سپمت پایین  سپت عرور کر ه و زز ی  زسپتخر وزر  زسپتخر ب جی م 

 .شو بازشجگ  عرور کر ه و زنرژی آ  با زختال  هت  ر  زخ  زستخر پخش م 

 
  

شپو . رزه زز نظر موز  سپازنجه  گذرگاه ماه  به قور کل  به  و  سپته زصپل  گذرگاه ماه  تکنیک  و گذرگاه شپره قری   تیسپیم م  

زنج  زز موز  سپپنت  ماننج بتن  فوی  و گاه  نید زز موز  مرسپپوم که تا زکنو   ر بیشپپتر نیا  هها  زفجزث شپپجههای تکنیک  و  ماه 

ها  قح ات ووب و بیایای گیاها   باشپج که با زسپتاا ه زز تخته سپنمشپونج.  سپته  وم  رزه ماه  شپره قری   م مصپنوع  سپاخته م 

شپو  و بنابرزین خصپوصپیات هیجرو ینامیک  و مورفولوژی مشپابه  ر تن و فوی  سپاخته م ههت تیلیج محیط قری   به های زسپتاا ه زز ب

توز  زین سپازه رز روشپ  برزی زفیام و بازسپازی رو خانه  ر نظر گرفت زیرز گر  . با توهه به زین خصپوصپیات  تا فجو ی م آ  زیجا  م 

 .شو ای  یگر م هباعث بازسازی بخش  زز زیستگاه رو خانه قحع شجه توسط سازه
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