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اًتشار هطالة خثزی لشٍها تِ هعٌی تاییذ هحتَای آى ًیست ٍ صزفا جْت اطالع  

 شَد.هیای تاسًشز کارتزاى اس فضای رساًِ

..آیذ .هی "الًیٌَ" ،رفت "ًیٌَال"  

ٖ   6115ـ 6112ظٔؿشبٖ ٚ ثٟبض   َـٛض وـٝ زض سـرطیطار     زض ایـطاٖ ٕٞـب

ثیٙی قسٜ ثٛز، ثب ؾیالثٟبی ٘بٌٟب٘ی ٚ ٔرطة ٕٞطاٜ ثٛز  دیف "٘یٙٛ اَ"

اغّـت ایؿـشٍبٟٞبی طجـز ثـبضـ وكـٛض، زض ٔـطظ       ٞب زض  ٚ ٔیعاٖ ثبضـ

اوٖٙٛ وٝ زض آؾشب٘ٝ ٚضٚز ثٝ  .ٔشٛؾٍ وكٛضی ٚ یب ثیف اظ ٔشٛؾٍ ثٛز

ایــٓ ثــبض زیٍــط ٔطوــع  لــطاض ٌطفشــٝ 6112ـــ6112فهــُ ؾــطز ؾــبَ 

ای ػـٛی زض   ٘ؿـجز ثـٝ ثـطٚظ دسیـسٜ     NOAA قٙبؾـی آٔطیىـب   الیب٘ٛؼ

ازٜ؛ أـب  آٔطیىبی قٕبِی ٚ ؾذؽ ؾیط آٖ ثٝ زیٍط ٘مبٌ ػٟـبٖ ذجـط ز  

 زض،  NOAA اؾـز  َجـك اٖـالْ ضٚظٞـبی اذیـط      "ال٘یٙٛ"ایٗ ثبض ٘ٛثز 

 25سب  55 "ال٘یٙٛ"احشٕبَ ثطٚظ دسیسٜ  6112ـ  6112دبییع ٚ ظٔؿشبٖ 

 .زضنس اؾز

 

زٞس ٚ  ضخ ٔی "٘یٙٛ اَ"ّٖشی ٔشًبز ثب ّٖز ثطٚظ  وبٔالً ثٝ "ال٘یٙٛ"

لؿٕز ٔطوعی ٚيٗیشی اؾز وٝ زض  "ال٘یٙٛ"اططار ٔشًبزی ٘یع زاضز  

قٛز ٚ  ٚ قطلی اؾشٛایی الیب٘ٛؼ آضاْ، آة ؾطزسط اظ حبِز َجیٗی ٔی

ایٗ سغییط زٔبی الیب٘ٛؾی ٔٛػت ثطٚظ ؾطزی ثیكشط ٞٛا زض ذكىی ٚ 

قٛز  ٕٔٗٛالً زض ؾبِٟبیی وٝ دبییع ٚ ظٔؿشبٖ اظ ثطٚظ  ٞب ٔی وبٞف ثبضـ

ت زاقشٝ قٛ٘س، ٘جبیس ا٘شٓبض سَطؾبِی ٚ ثبضقٟبی ٔٙبؾ ٔشرطط ٔی "ال٘یٙٛ"

ٞب ٚ اظ َطف زیٍط ؾطزی ثیكشط ٞٛا ٔٛاػٝ  ثبقیٓ ثّىٝ ثب وبٞف ثبضـ

  .قٛیٓ ٔی

ٞبی ذٛز ضا  ضیعی ٔؿئٛالٖ ٚظاضر ػٟبز وكبٚضظی ٚ ٚظاضر ٘یطٚ ثط٘بٔٝ

ضئیؽ ٔطوع ّٔی « قبٞطخ فبسح  »ا٘س ثبضـ لطاض زازٜ ؾبَ وٓ جٙبی ثطٔ

ذهٛل  ذكىؿبِی ٚ ٔسیطیز ثحطاٖ ؾبظٔبٖ ٞٛاقٙبؾی وكٛض زض ایٗ

ثب سٛػٝ ثٝ ضٚ٘س سغییط الّیٓ زض وكٛض ٚ سكسیس آٖ زض ؾبِٟبی "ٌفز: 

ٞب زض ؾُح وكٛض ضخ  اذیط، ٌطٔشط قسٖ زٔبی ٞٛا ٚ وبٞف ثبض٘سٌی
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 احساص ؾسٞبی ؾِّٛی ثطای ػٌّٛیطی اظ قٛضی وبضٖٚ

ٞبیی وٝ ٚظاضر ٘یطٚ زض ثرف دبیف  یىی اظ َطح: ٌفزٖٕبٖ قطوز ٔسیطیز ٔٙبثٕ آة ایطاٖ وُ حٛيٝ آثطیع ذّیغ فبضؼ ٚ زضیبیٔسیط

ٙس ٚ ؾٝ ؾس ؾِّٛی ثطای وبضٖٚ ٞبی وبضٖٚ ا٘ؼبْ زازٜ اؾز سىٕیُ ؾسٞبی ؾِّٛی اؾز وٝ زض حٛيٝ آثبزاٖ ٚ ذطٔكٟط ٞؿش آالیٙسٜ

ٞبقٕی ثب  .زضنس اػطایی قسٜ ٚ زٚ َطح زیٍط ٘یع لطاض اؾز اظ ٔحُ اٖشجبضار ٔطظی ا٘ؼبْ قٛز 95ٞب سب  ثیٙی قسٜ وٝ یىی اظ آٖدیف

ػطا بظی آة ایٗ ضٚزذب٘ٝ اؾ ٔیّیٖٛ ٔشطٔىٗت ضٞبؾبظی آة اظ ؾسٞبی حٛيٝ وبضٖٚ ثطای قیطیٗ 311اقبضٜ ثٝ ایٙىٝ ؾبال٘ٝ حسٚز 

آیس ٚ سب ویّٛٔشطٞب  ، سطاظ آة ثبال ٔیفبضؼذّیغٌفز: ٍٞٙبْ ٔس آة زض  قٛز، ٔی

فبضؼ ٚ وٝ ایٗ ٚيٗیز ثبٖض سساذُ آة ذّیغوٙس  آة زضیب دیكطٚی ٔی

قٛز؛ احساص ؾسٞبی ؾِّٛی ؾجت  وبضٖٚ ٚ زض ٘شیؼٝ قٛضی آة وبضٖٚ ٔی

قٛضی آة قٛز سب اظ اذشالٌ آة زضیب ٚ وبضٖٚ ػٌّٛیطی قسٜ ٚ ػّٛی  ٔی

   .وبضٖٚ ٌطفشٝ قٛز

حٛيٝ آثطیع  31ٚی ثب ثیبٖ ایٙىٝ وكٛض ٔب زاضای قف حٛيٝ آثطیع انّی ٚ 

فبضؼ ٚ ٞبی انّی، حٛيٝ ذّیغ اظ ایٗ حٛيٝزضػٝ زٚ اؾز، ٌفز: یىی 

ٔحٛض ویفیز قٛز حَٛ  ٚی ثب ثیبٖ ایٗ ُّٔت وٝ، ٔكىالسی وٝ زض ُٔٙمٝ ثط ؾط ٔؿبئُ آة ُٔطح ٔی .ٖٕبٖ اؾززیٍطی حٛيٝ زضیبی

سٛاٖ وكز ٚ نٙٗز ٘یكىط زض ذٛظؾشبٖ  ٞبی آالیٙسٌی زض ایٗ حٛيٝ ضا ٔی ٚ آِٛزٌی آة اؾز، افعٚز: یىی اظ ًٔٗالر انّی ٚ وبٖ٘ٛ

ٞبی قٟطی ٚ ضٚؾشبیی ٚ نٙٗشی وٝ ثبٖض آِٛزٌی  قٛ٘س ٚ ثؼع فبيالة ٞبی ظٞىكی آٖ اظ ؾٝ ُٔٙمٝ ٚاضز وبضٖٚ ٔی زا٘ؿز وٝ فبيالة

ٔسیطوُ زفشطحٛيٝ  .قٛ٘س، وكز ٚ نٙٗز ٘یكىط ٘یع ثبٖض وبٞف اؾشفبزٜ اظ ْطفیز ایٗ حٛيٝ آثطیع قسٜ اؾز ٔیآة ایٗ ضٚزذب٘ٝ 

آثطیع ذّیغ فبضؼ ٚ زضیبی ٖٕبٖ، قطوز ٔسیطیز ٔٙبثٕ آة ایطاٖ اظ ٔهٛثبر قٛضای ٖبِی آة زض ایٗ ذهٛل ؾرٗ ٌفز ٚ افعٚز: ٔمطض 

ٞب ثٝ وبٖ٘ٛ ضٚزذب٘ٝ ػٌّٛیطی وٙس ٚ  آةالظْ ضا ا٘ؼبْ زٞس ٚ اظ ٚضٚز ظٜ ٞبی ثطضؾی ٞب آة قسٜ سب وكز ٚ نٙٗز ٘یكىط زض ثحض ٚضٚز ظٜ

ٞبی نٙٗشی ٚ ضٚؾشبیی ٘یع حسٚز ٘یٓ  ٚی ٞٓ چٙیٗ ٌفز: فبيالة .ٞبی فیّشط قسٜ ضا ٚاضز ضٚزذب٘ٝ وٙس آة یب ایٙىٝ دؽ اظ سهفیٝ، ظٜ

ٞبی  فبيالةٞبی قطة ٚ ٞٓ زض ثحض سهفیٝ  آةٔیّیبضز زالض اظ ٔحُ نٙسٚق سٛؾٗٝ اؾالٔی اٖشجبض زضیبفز وطز٘س سب ٞٓ زض ثحض 

فبيالة ٌفز: ایٗ ٔٛيٛٔ اظ ٞبی نٙٗشی ثٝ احساص ٔربظٖ سهفیٝ  ٞبقٕی زض ذهٛل اِعاْ وبضذب٘ٝ .ٚضٚزی ثٝ ضٚزذب٘ٝ الساْ وٙٙس

ٞبی وٛچىی سساضن قسٜ وٝ نٙبیٕ اظ َطیك قطوز آة ٚ ثطق  َطیك اؾشبٖ ٚ زفشط حٛيٝ آثطیع، زض حبَ دیٍیطی اؾز ٚ دىیغ

ٚی سبویس وطز:  .ٞبی آِٛزٜ وٕشطی ٚاضز ایٗ ضٚزذب٘ٝ قٛز ٞبی دىیغ الساْ ٕ٘بیٙس سب آة ذٛظؾشبٖ ٘ؿجز ثٝ سٟیٝ ٚ احساص سهفیٝ ذب٘ٝ

اٚ ثب  .ٞبی فبيالة الساْ وٙٙس ذب٘ٝ ثطزاضی ٘ؿجز ثٝ احساص سهفیٝ ٞبی دشطٚقیٕی ٚ نٙبیٕ آالیٙسٜ ْٔٛف ٞؿشٙس لجُ اظ ثٟطٜ قطوز

ظیؿز زض فبيالة ٞؿشٙس، ٌفز: ؾبظٔبٖ ٔحیٍ ٞبی ذب٘ٝ زضنس نٙبیٕ ٟٔٓ فٗبَ زض حٛيٝ وبضٖٚ ٔؼٟع ثٝ سهفیٝ 11اقبضٜ ثٝ ایٙىٝ، 

ذب٘ٝ فبيالة الساْ  ٞبیی وٝ ٘یبظ ثٝ سهفیٝ ذب٘ٝ فبيالة زاض٘س، زض اؾطٔ ٚلز ٘ؿجز ثٝ احساص سهفیٝ حبَ دیٍیطی اؾز سب ٔبثمی قطوز

  وٙٙس

 

  اداهِ خثز  ِیٙه ذجط

 ؾسؾبظی ٔٛيٛٔ 

 ضؾب٘ی ٚظاضر ٘یطٚ اَالٔبیٍبٜ د ٔٙجٕ 

 62/12/95 سبضید ذجط 

http://news.moe.gov.ir/Detail.aspx?ANWID=39969
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ی ٔبفیبی آة حىٕطا٘ی آة ظیط ؾبیٝ  

ٞب ٚ ؾسٞب ٚ فطٚـ  ٞبی ؾیبؾی، ضاٞع٘ی آة اظ ضٚزذب٘ٝ ٞب ٚ ضا٘ز ای آة ثسٖٚ اثعاضٞبی الشهبزی ٚ ثب فكبضٞب، ضاثُٝ حٛيٝ ا٘شمبَ ثیٗ

ٞبی  ی ٟ٘بیی ثٝ ثرف ٞعیٙٝی آة ثب لیٕز وٕشط اظ  ٞبی غیطلب٘ٛ٘ی، ٖطيٝ آثٝ ٞب ٚ ا٘شكبض حك آثٝ آٖ ثٝ ٔشمبيیبٖ غیطلب٘ٛ٘ی، ٘مى حك

ٞبی غیطلب٘ٛ٘ی ٚ زازٖ  ظیؿز ٚ ثرف سفطیحی ٚ ٌطزقٍطی اظ آة، ٖسْ ٔمبثّٝ ثب چبٜ ٕ٘ٛزٖ ٔشمبيیب٘ی ٔب٘ٙس ٔحیٍ بل ٚ ٔحطْٚذ

ٞبی شذیطٜ، ا٘حطاف ٚ ا٘شمبَ  ٔؼٛظ غیطلب٘ٛ٘ی ثطای حفط چبٜ، سهٛیت دطٚغٜ

 ٞبی آة آة زض ٚظاضر ٘یطٚ ٚ قطوز رهٛل ؾسؾبظی ٚ وب٘بَ ا٘شمبَث آة

ٞب  وبضی زازٜ ثْٛ، زؾز ای ثسٖٚ سٛػیٝ الشهبزی ٚ ٘بؾبظٌبض ثب ظیؿز ُٔٙمٝ

ٞبی آثطیع، ا٘حطاف ٘شبیغ  ٚ اَالٖبر ٔطثٌٛ ثٝ ثیالٖ آة زض حٛيٝ

ی آة اظ  ٞبی الشهبز آة ٚ ٔسیطیز ٔٙبثٕ آة، ا٘شمبَ سرهیم ثٟیٙٝ دػٚٞف

ٞبی فٙی ٚ ٟٔٙسؾی، ػٌّٛیطی اظ افعایف ٜ ٞبی الشهبز ثٝ زا٘كىس زا٘كىسٜ

ٞبی  ی ٟ٘بیی سِٛیس آة ٚ ٔجبضظٜ ثب فٗبِیز لیٕز آة سب ثطاثطی ثب ٞعیٙٝ

ٞبی  ثرف ذهٛنی ٚالٗی زض سِٛیس ٚ سرهیم آة، اظ ثبضظسطیٗ فٗبِیز

 ٔبفیبی آة زض ایطاٖ اؾز 

ٞب آة  ٞبی ؾسؾبظی ٚ ا٘شمبَ آة وٝ ٔحهَٛ ٟ٘بیی آٖ طٚغٜٕ٘بیٙس یب د ٖٙٛاٖ یه ٟ٘بزٜ اؾشفبزٜ ٔی  ٞبیی وٝ اظ آة ثٝ ثیكشط دطٚغٜ

  ٔشٙبلى ثب سٛاٖ اوِٛٛغیىی حٛيٝ ی دبیساض ٚ ٔشٛاظٖ ٚ ثْٛ، سٛؾٗٝ نٛضر ٘بؾبظٌبض ثب ظیؿز ٞبی شوطقسٜ ٚ ثٝ اؾز، ٔجشٙی ثط سئٛضی

وٝ ٚظاضر ٘یطٚ،  ٌیطز  زضنٛضسی ٕ٘یزض وكٛض ضا ثطٖٟسٜ « ثحطاٖ آة»ی  ا٘س ٚ أطٚظ ٞیچ ٟ٘بزی ٔؿئِٛیز فبػٗٝ آثطیع، احساص قسٜ

آة زض وكٛض ٔٛضز ثبظذٛاؾز ٚ دیٍطز لب٘ٛ٘ی لطاض ٌیط٘س ٚ   ٞب ثبیس زض لجبَ فبػٗٝ ٔكبٚض آٖٞبی  ای ٚ قطوز ٞبی آة ُٔٙمٝ قطوز

ظیبٖ ٘بقی  ٔٙبثٕ آة ٔب٘ٙس ٔٙبثٕ ٘فز ٚ ٌبظ ٘یؿز وٝ اضسجبٌ ذٛز ثب ٔبفیبی سرهیم آة زض ػٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ ضا قفبف ؾبظ٘س 

زضٔب٘ی فبػٗٝ ضا ثٝ سرذیط ا٘ساذز یب ثب سغییط  ٔسر ثشٛاٖ ثب قٛن ی آٖ زض ثّٙسٔسر احؿبؼ قٛز ٚ زض وٛسبٜ اظ ٖسْ سرهیم ثٟیٙٝ

ٔسر ذؿبضار ٘بٌٛاضی زض دی ذٛاٞس  ی آة زض وٛسبٜ ٞب زض َی ٔسسی ثٝ ضٚ٘س سرهیم ثٟیٙٝ ثبظٌكز  سرهیم غیطثٟیٙٝ ؾیبؾز

ٞبی سّد  ی سؼطثٝ ٔسر آٖ اػبظٜ وٝ اططار وٛسبٜ َٛضی ی ٘بقی اظ آٖ ٔؤطط ٘یؿز  ثٝ ع ثطای ػٌّٛیطی اظ فبػٗٝزضٔب٘ی ٘ی زاقز ٚ قٛن

  لیمبً زض اضسجبٌ ثب سرهیم ثٟیٙٝز« ایٓ ی ٔب ٔطزٜ زض ثّٙسٔسر ٕٞٝ»ی ػبٖ ٔیٙبضز ویٙع وٝ  ثّٙسٔسر ضا ٘رٛاٞس زاز  قبیس ایٗ ػّٕٝ

ٔشرؾفب٘ٝ ثطذی  ٌطزز  ٞبی ٔكبثٝ اػطا ٔی اضسجبٌ ثب ٔٙبثٕ ا٘ؿب٘ی، ػٍُٙ ٚ ذبن ٘یع ؾیبؾز ٔٙبثٕ آة لبثُ سٕٗیٓ ثبقس  اِجشٝ زض

ای ٚ حشی  ٞبی ؾسؾبظی ٚ ا٘شمبَ آة ثیٗ حٛيٝ ٔؿئِٛیٗ زِٚشی ٚ ٕ٘بیٙسٌبٖ ٔؼّؽ ثسٖٚ آٌبٞی یب ٔغطيب٘ٝ ثٝ حٕبیز اظ َطح

زِیُ   لًبئیٝ ٘یع ثٝ  بی آة اؾز  ٕٞچٙیٗ ٔشرؾفب٘ٝ لٜٛٔبفی ا٘س وٝ زض اوظط ٔٛاضز زض ضاؾشبی اٞساف ٚاضزار آة اظ ذبضع دطزاذشٝ

ٞبی اؾشرسأی، ٞٙٛظ اظ فؿبز ٚ ضا٘ز آة غبفُ ٔب٘سٜ ٚ ٕٞیٗ أط ٔٙؼط  ذٛاضی ٚ ضا٘ز ٔبِی، ظٔیٗ -ی ظیبز زض فؿبزٞبی ثب٘ىی ٔكغّٝ

 ٕٙسسطیٗ ٔبفیب زض ایطاٖ قسٜ اؾز ثٝ سمٛیز ٔبفیبی آة قسٜ اؾز؛ سب حسی وٝ قبیس ٔبفیبی آة سجسیُ ثٝ لسضسٕٙسسطیٗ ٚ ططٚس

  اداهِ خثز   ِیٙه ذجط
 ٌصاضیؾیبؾز ٔٛيٛٔ 

 بیٍبٜ ذجطی سحّیّی آة ایطاٖد ٔٙجٕ 

 13/12/95 سبضید ذجط 

 تاسگشت تِ فْزست

         

http://www.waternews.ir/1395/06/%d8%ad%da%a9%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a2%d8%a8-%d8%b2%db%8c%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d9%85%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d8%a8/
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٘ٛٔ زْٚ ثحطاٖ آثیافز ٔحؿٛؼ فكبض آة،   

ثطذی ٔٙبَك دبیشرز ٖٙٛاٖ ثحطاٖ آثی ٘ٛٔ زْٚ، زض  ثٝ« افز ٔحؿٛؼ فكبض آة»

دٕخ »ٞبی دطٚاحس ثطای ضفٕ ایٗ چبِف، ثٝ ٘هت سٛاْ  ثبٖض قسٜ ؾبوٙبٖ ٔؼشٕٕ

اوٖٙٛ  ٞب، ضٚثیبٚض٘س  ٞٓ ثطای ٔىف ثیكشط آة قطة اظ ِِٛٝ« لٛی ٚ ٔرعٖ شذیطٜ

ضؾب٘ی ثسٖٚ دٕخ ثٝ َجمبر ؾْٛ ٚ ثبالسط سمطیجب غیطٕٔىٗ اؾز  ایٗ چبِف، ثٝ  آة

زض ؾبٖز اٚع  (آثی وٓ)طای وٙشطَ ثحطاٖ ٘ٛٔ اَٚ بض آة ثٔسیطیز ٘بٔحؿٛؼ فك

ؾبظی ٚ ضقس ػٕٗیز زض دبیشرز َی  آدبضسٕبٖ« غیطٔؼبظ»ٌطزز  ؾطٖز  ٔهطف ثطٔی

 یه زٞٝ اذیط، ٔیعاٖ ٔهطف آة ضا اظ ْطفیز قجىٝ، فطاسط ثطزٜ اؾز 

سب  91ٞبی  ٚؾبظ ؾبَ ٞبیی وٝ زض ؾٛ٘بٔی ؾبذز آدبضسٕبٖثطزاضی سسضیؼی اظ ا٘جٜٛ  اذشالَ ٘بقی اظ افز فكبض آة سحز سبطیط آغبظ ثٟطٜ

ؾبظی ٚ ضقس ٘بٌٟب٘ی سیطاغ  اوٖٙٛ زض حبَ ٕ٘بیبٖ قسٖ اؾز  قشبة ٘ؼٛٔی آدبضسٕبٖ ، دطٚا٘ٝ ؾبذشٕب٘ی ثطای آٟ٘ب نبزض قس، 96ٓٞ

ْطفیز قجىٝ »اظ آ٘ؼب وٝ  ٞبی اذیط، ٖٕال ثبٖض سحٕیُ ثبض ايبفی ثٝ قجىٝ آثطؾب٘ی دبیشرز قس أب ٞبی ٔؿىٛ٘ی زض ؾبَ ٔؼشٕٕ

ؾبظی، وبٔال ُٔبثك ٘طخ لیس قسٜ زض ؾٙس ثبالزؾز سٛؾٗٝ قٟط  ٞب، ثسٖٚ سجٗیز اظ ٘ٓبْ آقفشٝ ؾبذشٕبٖ زض ایٗ ؾبَ« آة قطة

ٞب، ؾط ثبظ وطزٜ اؾز   آثی زض آدبضسٕبٖ سٟطاٖ، افعایف یبفشٝ، زض حبَ حبيط، ایٗ سٗبضو ثٝ قىُ وبٞف فكبض آة ٚ احؿبؼ وٓ

ای زؾز  ٞب، ثٝ ضلبثز ٘بثطاثط زضٖٚ ٔحّٝ ٞبی ٔؿىٛ٘ی لسیٕی ٚ ػسیس ثطای زٚض ظزٖ افز َجیٗی فكبض آة زض ِِٛٝ شٕٕؾبوٙبٖ ٔؼ

ٞبی ِٕٔٗٛی ٚ ضایغ، وٕجٛز فكبض آة قطة ضا ثطای ذٛز ػجطاٖ  ٞبی لٛی ٚ سٗٛیى دٕخ ا٘س ٚ زض حبَ حبيط ثب ٘هت دٕخ ظزٜ

 سط، زٚچٙساٖ وطزٜ اؾز  ٞبی فبلس دٕخ یب ٔؼٟع ثٝ دٕخ يٗیف بض ضا ثطای ؾبذشٕبٖٞب، افز فك ٘كیٗ وٙٙس  ایٗ الساْ آدبضسٕبٖ ٔی

سطیٗ ّٖز افز فكبض آة قطة ضا افعایف سٗساز ذب٘ٛاضٞبی  ٔسیط ضٚاثٍ ٖٕٛٔی قطوز ٟٔٙسؾی آة ٚ فبيالة وكٛض ٟٔٓ

ٞبی  ٞب ٚ زٞٝ ضقس ػٕٗیز زض ؾبَ ٞبی ا٘شمبَ آة ٘ؿجز ثٝ ٞبی اذیط ٚ ٔحسٚز ثٛزٖ ْطفیز قجىٝ وٙٙسٜ اظ آة َی ؾبَ اؾشفبزٜ

ضؾب٘ی ٚ ذٌُٛ ا٘شمبَ آة قطة قٟطی ثط  ٞبی آة ٌفز: قجىٝ« ز٘یبی الشهبز»ٌصقشٝ ٖٙٛاٖ وطز  ٔحٕس ذّیّی زض ایٗ ثبضٜ ثٝ 

قٛز ٚی ازأٝ زاز: زض قٟط  دصیطی آٖ زض آیٙسٜ َطاحی ٔی ٔجٙبی سٗساز ػٕٗیز ؾبوٗ زض یه قٟط یب ُٔٙمٝ ٚ ٕٞچٙیٗ افك ػٕٗیز

ٞبی ٌصقشٝ ٔظال  ضؾب٘ی قٟطی ثطاؾبؼ ػٕٗیز زٞٝ ٞبی آة ٞب ٚ لُط ذٌُٛ ِِٛٝ طاٖ ٚ ثؿیبضی اظ قٟطٞبی وكٛض، َطاحیسٟ

ٞب ٚ ؾبذز ٚ  ؾبظی ٞبی ثٗس ثطع قس وٝ زض ؾبَ ثیٙی ٕ٘ی َطاحی قسٜ اؾز ٚ اظ آ٘ؼب وٝ زض آٖ ظٔبٖ دیف 21ٚ  51، 01ٞبی  زٞٝ

ٙس ثطاثطی ػٕٗیز زض ایٗ ٔٙبَك قٛز، ٞٓ اوٖٙٛ زض ثطذی ٔٙبَك ثٝ ذهٛل قٟط ؾبظٞبی ٔشطاوٓ چٙس َجمٝ ٔٙؼط ثٝ افعایف چ

سٟطاٖ ثب ٔكىُ افز فكبض آة ٔٛاػٟیٓ  ذّیّی افعٚز: زض ٚالٕ َطاحی ذٌُٛ ا٘شمبَ آة قٟط سٟطاٖ زض آٖ ظٔبٖ ثطاؾبؼ ٘طخ ضقس 

ٞبی اذیط ضقس  ٞب وٝ َی ؾبَ ؾبظی ٞب ٚ ٔشطاوٓ یؾبظ ٞب، ثطع ؾبظی ثیٙی ػٕٗیز زض ٕٞبٖ ظٔبٖ ا٘ؼبْ قس ٚ ا٘جٜٛ َجیٗی ٚ لبثُ دیف

ایٗ وبضقٙبؼ حٛظٜ ٟٔٙسؾی آة ٚ فبيالة سهطیح وطز:  ػٕٗیز ضا ثٝ چٙس ثطاثط حس َجیٗی آٖ افعایف زاز زض ٘ٓط ٌطفشٝ ٘كسٜ ثٛز 

ٞبی  عایف لُط ِِٛٝٞبی ا٘شمبَ آة ٚ اف زض ٘شیؼٝ ایٗ ٔكىالر زض ثطذی ٔٙبَك ٚ قٟطٞب اظ ػّٕٝ قٟط سٟطاٖ ّٖٕیبر انالح قجىٝ

 ٞبی ثؿیبضی اؾز  ا٘شمبَ آة آغبظ قس وٝ اِجشٝ ایٗ الساْ ٞٓ ظٔب٘جط ٚ ٞٓ ٔؿشّعْ نطف ٞعیٙٝ

 اداهِ خثز ِیٙه ذجط
 ثحطاٖ آة ٔٛيٛٔ 

 بیٍبٜ ذجطی سحّیّی آة ایطاٖد ٔٙجٕ 

 12/12/1395 سبضید ذجط 

 تاسگشت تِ فْزست

http://www.waternews.ir/1395/06/%d8%a7%d9%81%d8%aa-%d9%85%d8%ad%d8%b3%d9%88%d8%b3-%d9%81%d8%b4%d8%a7%d8%b1-%d8%a2%d8%a8%d8%8c-%d9%86%d9%88%d8%b9-%d8%af%d9%88%d9%85-%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d8%a8%db%8c/
http://www.waternews.ir/1395/06/%d8%a7%d9%81%d8%aa-%d9%85%d8%ad%d8%b3%d9%88%d8%b3-%d9%81%d8%b4%d8%a7%d8%b1-%d8%a2%d8%a8%d8%8c-%d9%86%d9%88%d8%b9-%d8%af%d9%88%d9%85-%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d8%a8%db%8c/
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وٙس ٞب ٔی ؾس ایّیؿٛ ثط ضٚی زػّٝ ؾطسبؾط وكٛضٔبٖ ضا زضٌیط ضیعٌطز  

وبضقٙبؾبٖ ثط ایٗ ثبٚض٘س ٘شبیغ ثسی ثطای وكٛضٞبی ٔرشّف زاضز  زض ایٗ ضاؾشب چٙس ٞعاض ٘فط اظ سطویٝ زض حبَ ؾبذز ؾسی اؾز وٝ 

 ای ثٝ ؾبظٔبٖ ُّٔ اظ سطویٝ ثٝ زِیُ ثؿشٗ آة زػّٝ ٚ فطار قىبیز وطز٘س  قٟطٚ٘ساٖ ایطا٘ی زض ٘بٔٝ

زضٌیط ضیعٌطز ذٛاٞس قس؛ ثٙبثطایٗ ایطاٖ ٞط چٝ اٌط ؾبذز ؾس ایّیؿٛ ثٝ اسٕبْ ثطؾس، وبض ٕٞٝ ٔب سٕبْ اؾز ٚ ٕٞٝ ٘مبٌ وكٛض ٔب »

ایٗ ػّٕٝ ٔحٕس زضٚیف، ٔسیط وُ زفشط « افششبح ذٛاٞس قس، ػٌّٛیطی وٙس  6119ظٚزسط ثبیس اظ سىٕیُ ایٗ ؾس وٝ سب ؾبَ 

ضؾب٘س  ٔی زض ضاثُٝ ثب ؾسی اؾز وٝ سطویٝ ثٝ ظٚزی ٔطاحُ ؾبذز آٖ ضا ثٝ دبیبٖ ظیؿزٞبی ٔطزٔی ؾبظٔبٖ حفبْز اظ ٔحیٍ ٔكبضوز

 وٙس ، ؾٛضیٝ ٚ سطویٝ ٞٓ آؾیت ٚاضز ٔیظیؿز ٖطاقٚ ٘ٝ سٟٙب ثٝ ایطاٖ ثّىٝ ثٝ ٔحیٍ

وٙس؟  ٞبیی ٚاضز ٔیذز ایٗ ؾس ٚػٛز زاضز؟ ثٝ چٝ وكٛضٞبیی چٝ آؾیتقٛز؟ چٝ ٞسفی ثطای ؾبأب ایٗ ؾس ضٚی چٝ ضٚزی ؾبذشٝ ٔی

 ٚ ثطای ػٌّٛیطی اظ آٖ سبوٖٙٛ چٝ السأبسی ا٘ؼبْ قسٜ اؾز؟

ٚ ثؿیبضی اظ وبضقٙبؾبٖ ٌطز ٚ ای وٝ زض حبَ اػطا اؾز ض ػٙٛة قطلی ایٗ وكٛض اؾز، دطٚغٜؾس ایّیؿٛ ثركی اظ دطٚغٜ ٌبح سطویٝ ز

ػّٝ لؿٕز قطلی ضٚی ؾس زػّٝ قطٚٔ قسٜ اؾز، ضٚز ز 6112ؾبذز ٚ ؾبظ اِیؿٛ اظ ؾبَ  زا٘ٙس ٞبی ایطاٖ ضا ٘بقی اظ آٖ ٔیذبن

ٞبی قطلی سطویٝ وٙس  ایٗ ضٚز اظ وٜٛایٗ ُٔٙمٝ ضا ضٚز فطار ؾیطاة ٔی زٞس، لؿٕز غطثیضا سكىیُ ٔیاِٟٙطیٗ ؾیؿشٕی اؾز وٝ ثیٗ

-ٚاضز ذّیغ فبضؼ ٔی زٞس وٝ آة آٖٞب ضا سكىیُ ٔی اِٗطة ٖطالیٗ ثٝ ضٚز فطار، اضٚ٘سضٚز ٔب ٚ قٍضٚز ٚ ثب دیٛؾشثٝ ؾٕز ٖطاق ٔی

زضنس حؼٓ  52سطیٗ ؾس ایطا٘ی یٗٙی وطذٝ زاضز، ؾجت ذٛاٞس قس اظ ٚضٚز ٕٞٝ  عضياحساص ایٗ ؾس وٝ ْطفیشی ٔٗبزَ ؾٝ ثطاثط ث قٛز 

  ؿبِی زض ٖطاق قسر یبثسظایی ٚ ذكى ایٙسٞبیی ٘ٓیط ثیبثبٖفط  قس، ػٌّٛیطی قٛز ٚ آثی وٝ اظ ذبن سطویٝ ثٝ زػّٝ ؾطاظیط ٔی

 
 

 شَد ای کِ ًاتَد هی ّشار سالِ 12شْز 

ضٚزذب٘ٝ زػّٝ ٚالٕ زض اؾشبٖ ثبسٕبٖ زض ػٙٛة سطویٝ اؾز  حِهٗ ثٝ ٔٗٙبی لّٗٝ ٚ زغ ٚ ویفب یب حهٗ ویفب قٟطی ثبؾشب٘ی زض وطا٘ٝ 

ٞبی ثبؾشب٘ی ٞب سب سٕسٖاظ سٕسٖ ضٚٔی یبزی ؾطدب ثٛزٜ اؾزٞبی ظٞعاضؾبِٝ زض سٕسٖ 16قٟط سبضیری  ویجب ثٝ ٔٗٙبی نرطٜ اؾز  ایٗ

 قسٜ ٞٓ یىی اظ ٔیطاص فطٍٞٙی ایٗ قٟط اؾز  ٔیالزی ؾبذشٝ 1019ٔؿؼسی وٝ زض ؾبَ  …ایطاٖ، ٖطة ٞب ٚ



             
            مرکس ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب   

7 
   

 

1395 قٟطیٛض | ٘ٝ قٕبضٜ |ٔحیٍ ظیؿز  ثِٛشٗ آة ٚ  
 

آة زض اَطاف ایٗ قٟط  أب حبَ ایٗ قٟط وٝ غبِت ٔطزْ آٖ اظ وطزٞب ٞؿشٙس، زض حبَ ٘بثٛزی اؾز  ؾس ایّیؿٛ ٔٙؼط ثٝ افعایف اضسفبٔ

 61ب ؾبذز ایٗ ؾس حسٚز ٞبی ظیبزی اظ ایٗ قٟط ثٝ ظیط آة ثٝ ضٚز ٚػٛز زاضز، ٌفشٙی اؾز ثقٛز ٚ احشٕبَ ایٙىٝ لؿٕزثبؾشب٘ی ٔی

 قٛ٘س ٔحُ ظ٘سٌی ذٛز ضا سطن وٙٙس ض ٘فط اظ اٞبِی ایٗ قٟط ٔؼجٛض ٔیٞعا

 عزاق قزتاًی دیگز ایلیسَ

ٝ سطویٝ ثب ؾبذز ایٗ ؾس ایؼبز أب زض وٙبض آؾیت زاذّی و

قٛز ٖطاق ٚاضز ٔی ٞبی انّی ایٗ ؾس ثٝوٙس، آؾیتٔی

-ؿزاوٖٙٛ ٞٓ زچبض ٔكىالر ظیبز ظی وكٛضی وٝ ٞٓ

زضنس آة زػّٝ ثٝ ٖطاق،  52ثب ٚاضز ٘كسٖ  اؾز؛ٔحیُی 

-ٞبی ایٗ وكٛض ذكه سط ٚ ثیبثبٌٖؿشطزٜ ٞب زض وكٛضثیبثبٖ

قٛز  االؾسی یىی اظ ٔؿئٛالٖ ٖطالی زض ایٗ ضاثُٝ سط ٔی

ٞبی بض اظ ظٔیٗٞعاض ٞىش 221ٌفشٝ وٝ ثب احساص ایٗ ؾس 

 أب ؾبذز ایٗ ؾس یه قٛ٘س ٔعضٖٚی ٖطاق ثسٖٚ آة ٔی

وٙس؛ ثب زیٍطی ٞٓ ثٝ الّیٓ ٖطاق ٚاضز ٔی آؾیت

  قٛ٘س آیٙس ؾطیٗب ذكه ٔیٟطیٗ ٖطاق وٝ آة آٟ٘ب اظ زػّٝ ٔیاِٙٞبی ثیٗٔطزاة ایّیؿٛ، سىٕیُ

 گیزد؟گزد ٍ خاک ایزاى را در تز هی

طثی ٚ ٔرهٛنب ٖطاق ٚاضز كٛضٞبی ٖؾبِی اؾز ٌطز ٚ ذبن ثٝ َٛض ٌؿشطزٜ اظ و ٞبی زیٍط ایٗ ثط٘بٔٝ سطویٝ، ایطاٖ اؾز  چٙساظ لطثب٘ی

ای ثٝ  چٙسی دیف، چٙس ٞعاض ٘فط اظ قٟطٚ٘ساٖ ایطا٘ی زض ٘بٔٝ  ؾسٞبی سطویٝ ضٚی زػّٝ ٚ فطار اؾز قٛز ٚ ٔمهط انّی آٖایطاٖ ٔی

ؾی ٚ ٞبی اػشٕبٖی، ؾیب ثحطاٖؾبظٔبٖ ُّٔ ٔشحس ٚ یٛ٘ؿىٛ اظ سطویٝ ثٝ زِیُ ثؿشٗ آة زػّٝ ٚ فطار قىبیز وطزٜ ٚ آٖ ضا ٖبُٔ 

ٔكىالر انّی ایٗ ؾس ثٝ ثبقٍبٜ ثب ٔحٕس زضٚیف زض ضاثُٝ  ا٘س  شٝٞبی اذیط زض ُٔٙمٝ اظ ػّٕٝ ضیعٌطزٞب زا٘ؿ ظیؿشی ؾبَٔحیٍ

ضؾس، ثٙبثطایٗ  ذجطٍ٘بضاٖ ٌفز: زػّٝ ٘یع ٔؿشمیٕبً اظ سطویٝ ٚاضز ٖطاق قسٜ ٚ ثٗس اظ آثیبضی ایٗ وكٛض، ؾطا٘ؼبْ ثٝ سبالة ٞٛضاِٗٓیٓ ٔی

ٞبی ٔطزٔی ؾبظٔبٖ حفبْز  ضوزٔسیط وُ زفشط ٔكب قٛز  ٚزی ایٗ سبالة ٔطظی ثب ایطاٖ اظ َطیك زػّٝ ٚ فطار سرٔیٗ ٔیٖٕسٜ آة ٚض

ٞبی زػّٝ ٚ فطار زض ُٔٙمٝ اؾز؛ ثیبٖ وطز: ذكه  ظیؿز ثب سرویس ثط ایٙىٝ ایطاٖ یىی اظ ٔشًطضیٗ انّی ٟٔبض حمبثٝ ضٚزذب٘ٝٔحیٍ

اؾشبٖ غطثی  65زضٌیطی ٚ سطیٗ وبٖ٘ٛ ثحطا٘ی ضیعٌطز زض ُٔٙمٝ جسیُ سبالة ٞٛضاِٗٓیٓ ثٝ ثطظي، سقسٖ سبالثٟبی ٔطوعی ٖطاق ٚ ؾٛضیٝ

 ای اظ اضٔغبٖ حصف حمبثٝ زػّٝ ٚ فطار اؾز  ٚ ٔطوعی وكٛضٔبٖ ثب ًُٔٗ ضیعٌطزٞب ٚ افعایف چكٍٕیط ایٗ ٔؿئّٝ ٕ٘ٛ٘ٝ

 

  اداهِ خثز  ِیٙه ذجط

 ؾسؾبظی ٔٛيٛٔ 

 بیٍبٜ ذجطی سحّیّی آة ایطاٖد ٔٙجٕ 

 13/12/1395 سبضید ذجط 

 تاسگشت تِ فْزست
 

http://www.waternews.ir/1395/06/%d8%ac%d9%86%da%af%e2%80%8c%d8%a2%d8%a8%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%83%d8%b1%d8%af%e2%80%8c%d9%87%d8%a7/
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ثٍصاضیس ػٍُٙ ٘فؽ ثىكس   

ٞب ذٛقحبَ قس٘س أب  ؾبظی اؾز، ذیّی ٞبی قٕبَ زض حبَ آٔبزٜ ؾبِٝ ػ11ٍُٙظیؿز اٖالْ وطز وٝ َطح سٙفؽ ٚلشی ؾبظٔبٖ ٔحیٍ 

ٞیئز زِٚز ٘كبٖ زاز وٝ ٞب، سرییس  ٞب ثبٖض قس وٝ أیس چٙسا٘ی ثٝ ایٗ َطح ٚػٛز ٘ساقشٝ ثبقس ِٚی ثب ٚػٛز ٔربِفز ثطذی ٔربِفز

 ٞبی قٕبَ ثٝ ٌٛـ ٔؿئٛالٖ زِٚشی ضؾیسٜ اؾز  نسای سرطیت ػٍُٙ

ٞبی قٕبَ، سجسیُ ثٝ الیحٝ قسٜ ٚ زض اذشیبض  حبال ایسٜ سٙفؽ ٚ اؾشطاحز ػٍُٙ

ٔؼّؽ لطاض زاضز سب زضثبضٜ آٖ سهٕیٓ ٟ٘بیی ضا ثٍیطز  ثٝ ٔٛػت ایٗ َطح، 

ٞبی  ٌٛ٘ٝ ثطزاقز چٛة سٛؾٍ قطوزٞبی قٕبَ ٚ ٞط ثطزاضی سؼبضی اظ ػٍُٙ ثٟطٜ

دبالیی  ؾبَ ٕٔٙٛٔ اٖالْ قس سب زض ایٗ ثبظٜ ظٔب٘ی أىبٖ ذٛز 11ثطی ثٝ ٔسر  چٛة

قسٜ اظ ؾٛی ؾبظٔبٖ  بی اضائٝٞبیی وٝ ثٝ ٌٛاٜ آٔبضٞ ػٍُٙ فطاٞٓ قٛز؛ ػٍُٙ

ظیؿز ٚ ٔطاػٕ زا٘كٍبٞی ٚ ٔكبٞسار چكٕی، زض حبَ وبٞف اؾز أب ٔحیٍ

  ٞب ٘ٝ ثطزاضی اذیطـ ٔسٖی اؾز، ایٗ ػٍُٙ اسٕ ثٝ ٌٛاٜ ٘مكٝٞب ٚ ٔط ؾبظٔبٖ ػٍُٙ

  سٟٙب زض چٙس زٞٝ اذیط وبٞف ؾُح ٘ساقشٝ، ثّىٝ ضٚ ثٝ افعایف ٞٓ ثٛزٜ اؾز 

ٞبی سؼبضی ٚ  ثطزاضی ٞبی وكٛض ٔٗشمس٘س وٝ ضٚ٘س ثٟطٜ ظیؿز ٚ ثؿیبضی اظ ٔؤؾؿبر سحمیمبسی ٚ زا٘كٍبٜثب ایٗ حبَ ؾبظٔبٖ ٔحیٍ

ؾبَ زیٍط چیعی اظ ػٍُٙ ثبلی  51ای ثٛزٜ وٝ اٌط ثٝ ٕٞیٗ قىُ ازأٝ یبثس، قبیس سب  ٞبی قٕبَ وكٛض، ثٝ ٌٛ٘ٝ ػٍُٙسؼبضی اظ  غیط

ثطزاضی ٕٞطاٜ اؾز،  ٞبی ػٍّٙساضی وٝ ثب ثٟطٜ ٞب ٚ ٔطاسٕ وكٛض ٔٗشمس اؾز: َطح ، ٔٗبٖٚ ػٍُٙ ؾبظٔبٖ ػٍُٙب زض ٘مُٝ ٔمبثُٕ٘ب٘س أ

ؾبِٝ  11 بی ٞیطوب٘ی ضا ٘یبظٔٙس سٙفؽٞ اٚ ػٍُٙ ٞب ذٛاٞس قس  سٟسیسار ظیبزی ٔشٛػٝ ػٍُٙیه فطنز ثٛزٜ ٚ اٌط ٔشٛلف قٛز، 

ٞبی ػٍّٙساضی، سطاوٓ ػٍُٙ افعایف یبفشٝ اؾز  ٔؿبحز ػٍُٙ زض ٔؿیط نٗٛزی  ؾبَ اػطای َطح 51ٌٛیس: زض ٘شیؼٝ  ثیٙس ٚ ٔی ٕ٘ی

ٞبی ػٛاٖ ٘یع ثیكشط  ازص لٟطی وبٞف یبفشٝ ٚ يطیت ضقس دبیٝدصیطی زض حٛ اؾز، ؾالٔز ٚ قبزاثی ػٍُٙ ثبال ضفشٝ اؾز، ٘طخ ضیؿه

ای اظ سالـ  ٖیت ٚ ٘مم ٘یؿز ٚ ثبیس ٘یٕٝ دط ِیٛاٖ ضا زیس ٚ لًبٚر ٖبزال٘ٝ حبَ اػطای ٞیچ َطحی زض وكٛض ثی قسٜ اؾز، ثبایٗ

ثطزاضی سؼبضی اظ ػٍُٙ  ف ثٟطٜٞبی ػٍّٙساضی وٝ ؾًٙ ثٙبی اوٖٙٛ ایٗ دطؾف ُٔطح اؾز وٝ ٘یٕٝ دط ِیٛاٖ زض َطح ٌصقشٍبٖ زاقز 

ظیؿز ٛاػٝ ٘كسٜ ثٛز ٚ فمٍ ؾبظٔبٖ ٔحیٍٔبٜ لجُ ٚ زضحبِی وٝ ٞٙٛظ َطح سٙفؽ ػٍُٙ ثب الجبَ ٖٕٛٔی زض زِٚز ٔ 9اؾز، چیؿز؟ 

ٞب، ٌفشٝ ثٛز: ٘ٓطیٝ  ٔحیُی دیٍیط سحمك آٖ ثٛز٘س، ثٟعاز اٍ٘ٛضع، ٔٗبٖٚ أٛض ػٍُٙ ؾبظٔبٖ ػٍُٙ ٚ ظیؿز ٚ ثطذی ٔحبفُ ّٖٕی

؛ چٖٛ ثب احهبی ٖٛأُ سرطیت، اػطای یه ٞسف ْٔٛٞٛ ای ٘یؿز قسٜ ٘ٓطیٝ درشٝ« بی قٕبَٞ ثطزاضی اظ ػٍُٙ سٙفؽ ثٟطٜ»ٛؾْٛ ثٝ ٔ

زِیطی، ضئیؽ ا٘ؼٕٗ ػٍّٙجب٘ی ایطاٖ ٚ ضئیؽ زا٘كىسٜ ٔٙبثٕ  ا٘س  ٞبزی ویب ، ٔٛافمبٖ ظیبزی ٞٓ نف وكیسٜزض ٔمبثُ وٙس  ضا ز٘جبَ ٔی

وّی  َٛض ٞب ثٝ ٞب ٞؿشٓ  ٔٗ ٔٗشمسْ ایٗ ػٍُٙ وّی ٔٗ ٔٛافك اؾشطاحز ػٍُٙ َٛض ٌٛیس: ثٝ ظ آٟ٘بؾز ٚ ٔیَجیٗی ٚ وكبٚضظی، یىی ا

ٞبی قٕبَ وكٛض إٞیز  ضیعی وٙیٓ؛ ظیطا ػٍُٙ ٞب ثط٘بٔٝ سٛا٘بیی سِٛیس چٛة ضا ٘ساض٘س ٚ زضؾز ٘یؿز وٝ ثطای چٛة ایٗ ػٍُٙ

 ی اؾز ٚ ٕٞچٙیٗ ؾُح ثؿیبض وٕی ثٝ ٘ؿجز ٔؿبحز وُ وكٛض زاضز ٘ٓیطی زاضز؛ ٔیطاص َجیٗی ػٟبٖ ٚ ٔحُ شذبیط غ٘شیى ثی

  اداهِ خثز  ِیٙه ذجط
 حفّ ػٍُٙ ٔٛيٛٔ 

 بیٍبٜ ذجطی سحّیّی آة ایطاٖد ٔٙجٕ 

 16/12/95 سبضید ذجط 

 تاسگشت تِ فْزست
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 هْن تزیي اخثار کَتاُ داخلی

 (1395 شْزیَر 1) خاٍرهیاًِ آتشیي

زٞـس وـٝ    ز  سحمیمبر ٘بؾب ٘كبٖ ٔیسطیٗ ٔبٜ ؾبَ ضا ثٝ ذٛز اذشهبل زازٜ اؾ ٌطْ 6112وٝ زٔبی ظٔیٗ طجز قسٜ اؾز ػٛالی ؾبَ 1221اظ ؾبَ

َ     ثٛزٜ اؾز  ٕٞیٗ 1921سب  1951ٞبی سط اظ ٔیبٍ٘یٗ ؾبَ ٌطاز ٌطْ زضػٝ ؾب٘شی 20/1ٔبٜ ٌصقشٝ ٔیالزی     6115 َٛض ٘ؿجز ثـٝ ٕٞـیٗ ٔـبٜ زض ؾـب

 ز ییطار آة ٚ ٞٛایی ػٟب٘ی ٘جٛزٜ اؾذبَط سغ افعایف زٔب زض ایٗ ٔبٜ فمٍ ثٝ  زٞس ٌطازی زض زٔب ضا ٘كبٖ ٔی زضػٝ ؾب٘شی 11/1ٔیالزی ٘یع افعایف 

٘یٙٛ ثبٖض ٞؼْٛ آة ٌطْ ثـٝ الیـب٘ٛؼ آضاْ ٚ سكـسیس ٌـطْ قـسٖ ظٔـیٗ قـسٜ اؾـز  أـب           ٘یٙٛ اؾز  اَ ثركی اظ ایٗ افعایف زٔب ثٝ ذبَط دسیسٜ اَ

سـطیٗ   ٖٙٛاٖ ٌطْ ثٝ 6112قٛز وٝ ؾبَ یسٛػٝ اؾز ٚ ثبٖض ٔ ٘یٙٛ لبثُ ٌٛیٙس وٝ افعایف زٔب زض ٔبٜ ٌصقشٝ ٔیالزی ثٝ ذبَط دسیسٜ اَ زا٘كٕٙساٖ ٔی

  ٔب زض ایٗ ٔیبٖ ٔطزْ ذبٚضٔیب٘ٝ ثیكشط ثب ایٗ ٔكىُ زؾز ٚ دٙؼٝ ٘طْ وطز٘سا  ؾبَ زض سبضید طجز قٛز

 (1395 شْزیَر 1) ّای رّا شذُ ًفت در هسجذ سلیواى چشوِ

ؾبَ لجُ  11ٞبی اذیط ثبقس ثّىٝ اظ ثیف اظ  ٞبیی اظ ٔؿؼسؾّیٕبٖ ٔٛيٖٛی ٘یؿز وٝ ٔحسٚز ثٝ ؾبَ ٞبی ٘فشی زض ثرف ثٛزٖ چكٕٝ ٔٛيٛٔ ضٚاٖ

 ضوٝ ز ،ثطای وٙشطَ ایٗ حؼٓ اظ ٘فزٌٛـ قٙٛایی ا٘س أب سبوٖٙٛ ٞیچ  ٞب ٘یع ثٝ ایٗ ٔٛيٛٔ دطزاذشٝ ٚ زضثبضٜ ذُطار آٖ ٞكساض زازٜ ثًٗی اظ ضؾب٘ٝ

َ   ٌٛیٙس ایٗ چكٕٝ ٞبِی ٔحُ ٔیا .٘یؿز ،ا٘سٜ ثكىٝ زض ضٚظ اٖالْ وطز 5ٞب ضا  ٞبی ٌصقشٝ حشی ذطٚػی یىی اظ ایٗ چكٕٝ ؾبَ ٞـبی ؾـبَ    ٞـب ؾـب

ای آٔس٘س ٚ آظٔبیف ٞٓ وطز٘س؛ حشی لَٛ زاز٘س وٝ ػّـٛی ٞـسض    ٌٛیٙس چٙس ؾبَ دیف ٖسٜ ٔی ،قٛ٘س ٟ٘ط آة ٔیاؾز وٝ ٕٞیُٙٛض ضٞب قسٜ ٚ ٚاضز 

 .٘فز ذبْ ضا ثٍیط٘س ِٚی ٞیچ اسفبلی ٘یبفشبزضفز 

 (1395 شْزیَر 2) اطالعیِ ستاد احیای دریاچِ ارٍهیِ درتارُ سخٌاى کالًتزی

ٝ     ، ضٚاثٍاحیبی زضیبچٝ اضٚٔیٝضیعی ٚ سّفیك ؾشبز ؿز ذجطی زثیط ٚ ٔسیط زفشط ثط٘بٔٝثٝ ز٘جبَ ثطٌعاضی ٘ك ای، ٖٕٛٔی ایٗ ؾـشبز ثـب نـسٚض اَالٖیـ

ٞب اظ ؾرٙبٖ زثیط سحّیُ ثطذی اظ ضؾب٘ٝ، ا٘سإٞیز زازٜٞبی ٔرشّف فىطی، ثٝ ٔٛيٛٔ احیبی زضیبچٝ ٌطٚٞی وٝ ثب ٌطایفٞبی ٝيٕٗ سكىط اظ ضؾب٘

 قرهی ثطزاقز ٞب،ؾبیز ٚ ٞبثطذی ذجطٌعاضی: زض ایٗ اَالٖیٝ آٔسٜ اؾز  ؾشبز زوشط ٖیؿی وال٘شطی ضا ٔغبیط ثب ٔٛيٕ ؾشبز ٚ زثیط آٖ اٖالْ وطز

سفؿیط ذٛزقبٖ ضا اظ اْٟبضار زوشط ٖیؿی وال٘شطی ٔٙٗىؽ وطز٘س  ایٗ اْٟبضار، ٔٛيٕ ؾشبز احیبی زضیبچٝ اضٚٔیٝ ٘یؿز  زثیط ٚ ٔؼطی  ٚ سحّیُ ٚ

ْ  ٚ زاض٘س ٚ زاقشٝ اضٚٔیٝ زضیبچٝ احیبی ٞبیفٗبِیز اػطای ٚ ضیعیزوشط حؿٗ ضٚحب٘ی، ٘مف وّیسی زض ثط٘بٔٝ وٙسسبویس ٔیایٗ ؾشبز ٕٞٛاضٜ   ٚ ٖـع

   ثرف غفّز سبضیری زضذهٛل ایٗ زضیبچٝ اؾزایكبٖ، دبیبٖ ٜاضاز

 (1395 شْزیَر 3) اًساى در ّشارُ سَم دستزسی تِ آب دٍهیي چالش پیش رٍی

ٌفز: ی آثیبضی ٚ ظٞىكی ایطاٖ اؾشب٘ساض انفٟبٖ زض آییٗ افششبح زٚٔیٗ وٍٙطٜ ّٔ" ضؾَٛ ظضٌطدٛض"ضؾب٘ی ٚظاضر ٘یطٚ )دبٖٚ(،  ٌعاضـ دبیٍبٜ اَالٔ ثٝ

افـعایف   ،ط نـٛضر ٌطفـز ٚ دـؽ اظ ثحـض    ٞبی اؾبؾی دـیف ضٚی ثكـ   وكٛض ز٘یب دػٚٞكی ثطای سٗییٗ چبِف 611زض آغبظ ٞعاضٜ ؾْٛ زض ثیف اظ 

ٚی افعٚز: زض ز٘یب دٙؼبٜ ؾبَ اؾز نحجز اظ ثحطاٖ آة ثٝ ٔیـبٖ   س ؾبؾی ٖٙٛاٖ قػٕٗیز ثٝ ٖٙٛاٖ اِٚیٗ چبِف، زؾشطؾی ثٝ آة زٚٔیٗ چبِف ا

زاز: اؾـشفبزٜ اظ ذـطز ػٕٗـی ٚ    ٚی ثب سهطیح ثط ایٗ وٝ ذكىی زض شار وكٛض ایطاٖ اؾز، ازأٝ   آٔسٜ اؾز ٚ ذكىؿبِی ٔرشم وكٛض ایطاٖ ٘یؿز

سٛا٘س زض ثطٖٚ ضفـز اظ ثحـطاٖ ذكىؿـبِی ٚ وٕجـٛز آة      ٞبی فٙی ٚ سرههی ٔی ٞب ٚ سكىُ ٞب، ٘كؿز وبضٞبی ّٖٕی زض ایٗ وٍٙطٜ ٕٞچٙیٗ اضائٝ ضاٜ

  ٔفیس ثبقس

http://www.waternews.ir/1395/06/%d8%ae%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%85%d9%8a%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a2%d8%aa%d8%b4%d9%8a%d9%86/
http://www.waternews.ir/1395/06/%d8%ae%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%85%d9%8a%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a2%d8%aa%d8%b4%d9%8a%d9%86/
http://www.waternews.ir/1395/06/26213/
http://www.waternews.ir/1395/06/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%db%8c%d9%87-%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%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%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7/
http://www.waternews.ir/1395/06/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%db%8c%d9%87-%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%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%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7/
http://www.waternews.ir/1395/06/%d8%af%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af%d9%87-%e2%80%8c%d8%b4%d8%af%d9%86-%db%b1%db%b7-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d9%85%d8%aa%d8%b1-%d9%85%da%a9%d8%b9%d8%a8-%d8%a2%d8%a8/
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 (1395 شْزیَر 3) بخالی شذى کالى شْزّا اس اثزات تحزاى آ

ِیشط زض ضٚظ ٘طؾس ثـب   51چٙب٘چٝ ٔهطف آة ٞط قٟطٚ٘س زض ٔٙبَك قٟطی ٚ ضٚؾشبیی وكٛض ثٝ وٕشط اظ  ، اْٟبض وطز:زاضیٛـ ٔرشبضی فٗبَ حٛظٜ آة

قٟطی ٚ ضٚؾـشبیی  اٌط چٝ آة بز  ذٛاٞس افشقسٖ قٟطٞبی وكٛض ثٝ ظٚزی اسفبق  زضنسی اظ ٔٙبثٕ سؼسیسقٛ٘سٜ، ذبِی اظ ؾىٙٝ  21سٛػٝ ثٝ ثطزاقز

وٙس، ِٚی  زضنس اظ آة اؾشحهبِی وكٛض ضا ٔهطف ٔی 91وٙس ٚ زض ٕٞبٖ حبَ، وكبٚضظی ثیف اظ  زضنس آة اؾشحهبِی وكٛض ضا ٔهطف ٔی 2حسٚز 

  سط اظ وبٞف ٔهطف آة وكبٚضظی اؾز ثط ذالف ٌٕبٖ ٔٛػٛز، وبٞف ٔهطف آة قٟطی ٚ ضٚؾشبیی ثٝ ٔطاست ٟٔٓ

 (1395 شْزیَر 3) ای ًشدیک ٍاردات آب در آیٌذُ
آثی ٚ ذكىی ایطاٖ ٚظاضر ٘یطٚ ضا ٚازاض وطزٜ وٝ ثٝ ٚاضزار آة ٘یع فىط وٙس، زضؾز اؾز وٝ ایٗ ایسٜ ٞٙٛظ ثٝ ٔطحّٝ اػطا ٌصاقشٝ ٘كـسٜ  سطؼ اظ ثی

ایطاٖ وكٛضی زض ُٔٙمـٝ ذكـه ٚ    ایٗ ایسٜ فىط قسٜ ٚ ٕٔىٗ اؾز زض آیٙسٜ ّٖٕیبسی قٛز  أب ٚظیط ٘یطٚ ثط ایٗ ثبٚض اؾز وٝ اظ زٚ ؾبَ دیف ضٚی

سـط  ٘عزیـه ٞط ضٚظ ثٝ ٔطظ ذكىؿبِی ٚالٗـی   ،ٞبی ؾُحی ٞبی ظیطظٔیٙی ٚ وبٞف آةثطزاقز اظ آة٘یٕٝ ذكه اؾز، ٖالٜٚ ثط ایٗ ثٝ زِیُ اظزیبز 

ٔیّیٖٛ ٔشطٔىٗت ثٛزٜ وٝ ٘ؿجز ثـٝ   213ٔیّیبضز ٚ  50ٞبی وُ وكٛض زض ؾبَ ػبضی  آة ٖالٜٚ ثط ایٗ آٔبض ٌٛیبی ایٗ اؾز وٝ ٔیعاٖ ضٚاٖقٛز  ٔی

زضنس ٔرعٖ ؾسٞبی وكـٛض   06زضنس وبٞف زاقشٝ ٕٞچٙیٗ َجك آذطیٗ زازٜ ٞب  36ٔیّیٖٛ ٔشطٔىٗت،  595ٔیّیبضز ٚ  21ٔیبٍ٘یٗ ثّٙسٔسر ثب 

 ذبِی اؾز 

 (5139 شْزیَر 6) WaterEx ّای سایت تاسُ

"بیكٍبٜ ٔؼبظی آة ایطاٖٕ٘"ؾبٔب٘ٝ   .ؾبظی قـسٜ اؾـز   نٙٗز آة دیبزٜثب فىط ٚ ایسٜ ضفٕ ٘یبظ ػبٔٗٝ زض ػٟز ٚػٛز ٔطػٕ سرههی ثطای فٗبالٖ   

اًٖـب  یٕبٖ ٌٛزضظی ٔسیط ؾبیز ٕ٘بیكٍبٜ ٔؼبظی آة ایطاٖ اٖالْ ٕ٘ٛز: ثب ٌصقز یه ٔبٜ اظ ضٕٚ٘بیی ٚ اؾشمجبَ دطقٛض اظ ؾبیز وٝ ثبٖض قس سٗساز ا

 .ٌطفز "ثطاٖ َالییوبض"، ایٗ ٕ٘بیكٍبٜ ٔؼبظی سهٕیٓ ثٝ اذشهبل لؿٕشی اظ ؾبیز ثٝ ٖٙٛاٖ ثٍٙبٜ الشهبزی ٖجٛض وٙس 621اظ ٔطظ 

 (1395 شْزیَر 7) سیست فعلی فزاًسِ اس سفز تِ ایزاى چیست؟  سیز هحیطّذف رٍیال ٍ
ٞ    : ٞبی ؾبظٔبٖ حفبْز ٔحیٍ ظیؿز زض ضاثُٝ ثب ایٗ ؾفط ٌفز إُِّ ٚ وٙٛا٘ؿیٖٛ ضئیؽ ٔطوع أٛض ثیٗ ٕیـز اضظیـبثی   ایـٗ ؾـفط اظ ایـٗ ٔٙٓـط دطا

قـسٖ ؾـٙس   ظیؿز فطا٘ؿٝ ٖالٜٚ ثط سالـ ثطای دصیطـ سٛافمٙبٔٝ دبضیؽ زض ٔمیبؼ ٔؼـبِؽ وكـٛضٞب، زض ظٔیٙـٝ ّٖٕیـبسی     قٛز وٝ ٚظیط ٔحیٍ ٔی

ٍ   ٔحیُی زٚ ػب٘جٝ ثیٗ ایطاٖ ٚ فطا٘ؿٝ وٝ زض ظٔؿشبٖ ؾبَ ٌصقشٝ ٚ َی ؾفط ضئیؽٞبی ظیؿز یبززاقز -ػٕٟٛض ٚ ضئیؽ ؾبظٔبٖ حفبْـز ٔحـی

ایـٗ ضاثُـٝ    ، قفیٕ دـٛض زض ثٛزٞبی ضٚیبَ ثبظزیس اظ زضیبچٝ اضٚٔیٝ یىی زیٍط اظ ثط٘بٔٝشٙس  ٌٚٛٞبیی زاق فزظیؿز ثٝ ایٗ وكٛض أًب ٚ ٔجبزِٝ قس، ٌ

ٞبی فطا٘ؿـٝ ضا زض ٖطنـٝ ٔـسیطیز     ّٖٕی ٚ الشهبزی قطوز سرههی، ٌٛ٘بٌٖٛ ٞبی ثرفضٚز ؾفط ثٝ اضٚٔیٝ ظٔیٙٝ سجبزَ سؼطثیبر  ا٘شٓبض ٔیٌفز: 

 .زض ٔمیبؼ ّٔی ٚ اؾشب٘ی ضا فطاٞٓ وٙس ٔٙبثٕ آة ٚ ٔكبضوز ثب ٔشِٛیبٖ أط

 (1395 شْزیَر 8) ّای سیزسهیٌی را ًِ تَاى احیا کزد اها آب ّا را هی دریاچِ

ٕ  اؾالٔ قٛضای ٔؼّؽ زض قیطاظ ٔطزْٕ٘بیٙسٜ ، وجطیثٝ ٌفشٝ ّٖی ا َجیٗـی: اؾـشبٖ فـبضؼ زض زٜ ؾـبَ      ی ٚ ًٖٛ وٕیؿیٖٛ وكـبٚضظی، آة ٚ ٔٙـبث

ٔشط ٘یع ٚػٛز زاضز وٝ ثؿیبض ذُط٘بن ٞؿشٙس ٚ ایٗ زض قطایُی اؾز وٝ ٔـب   511بیی ثٝ ٖٕك ٜٞ ٔشط افز زاقشٝ اؾز ٚ زض آٖ حشی چب 55ٌصقشٝ 

 ٞبی  قبٞس فطٚ٘كؿز اوٖٙٛ ٚ ایٓزٜٞبی ظیطظٔیٗ وٝ قطایٍ ثسی زاض٘س سٛػٟی ٘ىط ا٘س ٚ ثٝ الیٝ ٞب ذكه قسٜ ثیٙیٓ وٝ زضیبچٝ سٟٙب ضٚی ظٔیٗ ضا ٔی

 ؾس  26ضٚٔیٝ   ٔظال زض اَطاف زضیبچٝ اذیطٞبی ظیطظٔیٙی ضا  سٛاٖ احیب وطز أب آة ٞب ضا ٔی اوجطی ازأٝ زاز: زضیبچٝ .زض اؾشبٖ فبضؼ ٞؿشیٓ ثؿیبض

 .ظٔیٗ ضا ذیطایٗ زضیبچٝ ضا احیب وطز أب ظیط ؾبظی قبیس سٛا٘ؿزٚػٛز زاضز وٝ ثب ضاٜ

 

 

http://www.waternews.ir/1395/06/26311/
http://www.waternews.ir/1395/06/26277/
http://www.waternews.ir/1395/06/%d8%aa%d8%a7%d8%b2%d9%87%c2%ad%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa-waterex/
http://www.waterex.ir/
http://www.waternews.ir/1395/06/%d8%b3%d9%81%d8%b1-%d9%87%d9%85%d8%b3%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82-%d8%a7%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%af-%d9%88-%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%b1-%d9%85%d8%ad%db%8c%d8%b7%e2%80%8c%e2%80%8c%d8%b2%db%8c%d8%b3/
http://www.waternews.ir/1395/06/26464/
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 (1395 شْزیَر 8)  آغاس شذ "کَچزی"تزداری اس سذ  تْزُ

ٞبی زظ ثٝ ؾـس وـٛچطی ٚ   ٖٛ ٔشط ٔىٗت آة زض ؾبَ اظ ؾطقبذٝٔیّی 121ٞبی زظ ثٝ لٕطٚز، ا٘شمبَ اظ ؾطقبذٝ ٞسف اظ اػطای ایٗ َطح، ا٘شمبَ آة

٘یٕٛض ٚ ؾّفچٍبٖ ٚ سرهـیم    ٔحالر، ٌّذبیٍبٖ،  ؾبٜٚ، ذٛا٘ؿبض، ذٕیٗ، زِیؼبٖ،  ٔسر قٟطٞبی لٓ، ظػٟز سبٔیٗ آة قطة زضاذب٘ٝ زٚزٞه  سهفیٝ

 .ٔمساضی اظ آة ا٘شمبَ یبفشٝ ثٝ نٙٗز ثطای ػجطاٖ ضٚظافعٖٚ وٕجٛز آة قٟطٞبیی وٝ اظ ضقس ػٕٗیز ؾطیٗی ثطذٛضزاض ٞؿشٙس، اٖالْ قسٜ اؾز

 (5139 شْزیَر 8) شَد کشَر تخزیة هی هتز هزتع هحیط سیست 363ّز ثاًیِ 

قٛز  ثٝ ثیبٖ زیٍط زض ٞط دٙغ ؾبَ یه ٔیّیـٖٛ   ٞب ٚ ٔطاسٕ وكٛض سرطیت ٔی ٔشط ٔطثٕ اظ ؾُح ػٍُٙ 321ٌٛیٙس وٝ زض ٞط طب٘یٝ  آٔبضٞب زض ایطاٖ ٔی

ؾبَ آیٙسٜ اططی  21ضٚز  اٌط ایٗ ضٚ٘س ازأٝ یبثس زض  ٞبی ایطاٖ اظ زؾز ٔی قٛز یب ؾبال٘ٝ یه ٚ ٘یٓ زضنس اظ ػٍُٙ ٞبی ایطاٖ ٘بثٛز ٔی ٞىشبض اظ ػٍُٙ

ٞب ٚ ٔطاسٕ سٟٙب یه ضاٜ ثطای ثمب ٚ ذـطٚع اظ ثحـطاٖ   ظیؿز ٔٗشمس٘س وٝ ػٍُٙثبلی ٘رٛاٞس ٔب٘س  ثب ایٗ حبَ فٗبالٖ ٔحیٍٞبی أطٚظی ایطاٖ  اظ ػٍُٙ

 ٘بثٛزی زاض٘س ٚ آٖ ٔكبضوز ٔطزٔی ٚ ػٍّٙساضی اػشٕبٖی اؾز 

 (1395 شْزیَر 15) گذاری آب؛ حلقِ هفقَدُ سزهایِ

 .ٞبی ٚظاضر ٘یطٚ ثٛزف آة اظ ٟٕٔشطیٗ ْٚبیف ٚ ٔبٔٛضیزٞبی سبٔیٗ آة قطة قٟطٞبی زاضای سٙ َی ؾٝ ؾبَ ٌصقشٝ اِٚٛیز زازٖ ثٝ اػطای َطح

 ٞـبی آثیـبضی ٚ ظٞىكـی ثـٛز ٚ اظ     جىٝاحساص ؾسٞب ٚ قٌصاضی ثط  ای ٚ سٕطوع ؾطٔبیٝ ٔسیطیز حبوٓ ثط ٔٙبثٕ آة وكٛض ٖٕالً زؾشرٛـ ٍ٘طـ ؾبظٜ

ٞبی ٔٙبثٕ آة  ٞبی ٔشٕبزی ٚ سٛػٝ ثٝ اضظـ الشهبزی ٚ ٔحسٚزیزطار ٌؿشطزٜ الّیٕی ٚ ذكىؿبِی ؾبَٔسیطیز ٔٙبؾت ٔٙبثٕ آة ثب سٛػٝ ثٝ سغیی

بٔسٞبی چٙیٗ ضٚیىطزی زض ُٖٕ ثبٖض ٖسْ دی .ٞبی نٙٗز ٚ وكبٚضظی ٚ اٍِٛی ٔٙبؾت وكز، وٕشط اططی ٚػٛز زاقز ٞبی ثرف زض سٗییٗ ؾیبؾز

ٚ ٔكـىالر   سٛػٟی ثٝ ٔسیطیز یىذبضچٝ ٔٙبثٕ آة حٛيٝ آثطیع ٚ ٔٙفی قسٖ ثیالٖ ٔٙـبثٕ ٚ ٔهـبضف آة ظیطظٔیٙـی    ٞب، ثی ثٙسی اػطای َطح اِٚٛیز

 ز دبیساضی ؾطظٔیٗ قسٜ اؾ

 (5139 شْزیَر 16)  استاى ًسثت تِ سال گذشتِ 13تارًذگی کاّش 

ٜ   ضؾب٘ی ٚظاضر ٘یطٚ )دبٖٚ(، أؿبَ اظ ٘ٓط ثبضـ ٌعاضـ دبیٍبٜ اَالٔ ثٝ ٞـبی   ٞبی ؾطاؾطی ؾبَ دطآثی ٘بْ ٌطفشٝ اؾز؛ أب ثط اؾبؼ اَالٖـبر ایؿـشٍب

اؾشبٖ وكٛض زض ٔمبیؿٝ ثب  31اؾشبٖ اظ  11  قٟطیٛض ٔبٜ ؾبَ ػبضی، 11ؾٙؼی قطوز ٔسیطیز ٔٙبثٕ آة ایطاٖ، اظ اثشسای ٟٔطٔبٜ ؾبَ ٌصقشٝ سب ٖ اثبض

زضنـس وـبٞف ثبض٘ـسٌی،     3زضنـس ٚ اضزثیـُ ثـب     01ٞبی یعز ثب  ثط اؾبؼ ایٗ ٌعاضـ، اؾشبٖ .ا٘س ٔسر ٔكبثٝ ؾبَ لجُ ثب وبٞف ثبض٘سٌی ضٚثطٚ ثٛزٜ

 .ٞب زض وكٛض ضا زاقشٙس ثیكشطیٗ ٚ وٕشطیٗ زضنس ثبضـ

 (1395 شْزیَر 23) اقتصاد آب کشَر تایذ اصالح شَد

ٕ ٞبی ظیطثٙبیی آة وكٛض ٞٓ زض ثػسی ٖٙٛاٖ وطز ٚ ٌفز: ٘یبظ دطٚغٜٚظیط ٘یطٚ ثحطاٖ آة وكٛض ضا ثؿیبض  -رف سرٔیٗ آة قطة ٚ ٞٓ زض ثرف ػٕـ

اْٟبض زاقز: ثحـطاٖ آة زض   "چیبٖحٕیس چیز" .ٞط چیع ٘یبظٔٙس انالح الشهبز آة وكٛض ٞؿشیٓآٚضی ٚ سهفیٝ فبيالة ثؿیبض ظیبز اؾز ٚ ثیف اظ 

ثٝ ایـٗ ثحـطاٖ زأـٗ ظزٜ    ضٚیٝ اظ ؾٛی زیٍط، اظ یه ؾٛ ٚ وٙشطَ ٘كسٖ ٔهبضف ثی وكٛض ثؿیبض ػسی اؾز ٚ ثب سٛػٝ ثٝ ضقس َجیٗی ٔهطف ؾبال٘ٝ

ٞبی ٔشٗسز ظیطثٙبیی زاضیٓ أب الشهبز آة ٘بوبضآٔس اؾـز ٚ زض  ٔرشّف وكٛض ٘یبظ ثٝ سىٕیُ َطحبٌ ٚی افعٚز: ثطای سرٔیٗ ُّٔٛة آة زض ٘م  قٛزٔی

ٝ  وٙٙس، یٗٙی زضآٔسٞبیكبٖ ثؿیبض دبییٗالة زض قطایٍ ٚضقىؿشٍی فٗبِیز ٔیٞبی آة ٚ فبيِی وٝ قطوزحب ٞـبی  سط اظ ٔربضػكبٖ اؾز، ثـب ثٛزػـ

 .٘ی ثرف آة وكٛض ضا دٛقف زازٞبی ٖٕطاسٛاٖ ٘یبظ ٔبِی دطٚغَٜٕٔٗٛ زِٚشی ٕ٘ی

 

http://news.moe.gov.ir/Detail.aspx?ANWID=39762
http://www.waternews.ir/1395/06/%d9%87%d8%b1-%d8%ab%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%87-360-%d9%85%d8%aa%d8%b1-%d9%85%d8%b1%d8%a8%d8%b9-%d9%85%d8%ad%db%8c%d8%b7-%d8%b2%db%8c%d8%b3%d8%aa-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%aa%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%a8/
http://www.waternews.ir/1395/06/27047/
http://news.moe.gov.ir/Detail.aspx?ANWID=39913
http://www.waternews.ir/1395/06/27240/
http://www.waternews.ir/1395/06/27240/
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 (5139 شْزیَر 23) هیلیاردی تزای احیای دریاچِ ًوک 1333ایِ ًیاس تِ سزه

زضیبچـٝ   ٔیّیبضز سٛٔبٖ ؾطٔبیٝ ثطای احیبی زضیبچٝ ٕ٘ه ٘یبظ اؾـز   1111ئیؽ ازاضٜ ٔٗبزٖ ؾبظٔبٖ نٙٗز ٔٗسٖ سؼبضر اؾشبٖ لٓ ٌفز: ثیف اظ ض

ٓ الشهبزی ثـبالیی ذٛاٞـس زاقـز   ٞبی ٌصاضاٖ ػصاثیزذٛثی زاضز اظ ایٗ ضٚ ثطای ؾطٔبیٕٝ٘ه لٓ سٛػیٝ الشهبزی  ، ایـٗ زضیبچـٝ ضا زاضای   ظازٜ  وـبْ

ٝ ٞبی ٔرشّف ٚ ٔٛاز ٔٗس٘ی ثب اضظـ سٛنیف وطز ٚ افعٚز: ایٗ زضیبچٝ ؾطقبض اظ ٔٙیعیٓ، دشب٘ؿیٓ، ؾسیٓ، ٔكشمبر وّط، ایىیْٛ ٚ ؾبیط ٔٛاز ثدشب٘ؿیُ

ٌصاضی ٘یبظ ثبظاض اؾز ٞبی ٟٔٓ زض ؾطٔبیِٝٝٔٛف اظ یىی ثبظاض ثٝ آٖ سٛػٝ ذٛاٞس قس ٌصاضی ٚ ٘یبظ ضآثٟب اؾز وٝ ثؿشٝ ثٝ فبظ ؾطٔبیٝزؾز آٔسٜ اظ قٛ

 .قٛ٘سایٗ ٘یبظ ٔٛاز ٔٗس٘ی اؾشرطاع ٔی وٝ ٔشٙبؾت ثب

 (1395 شْزیَر 24) ّای غیزهجاس افشایش اًسذاد چاُ

ٔیعاٖ قس وٝ أؿبَ ایٗ  ٔسیطٖبُٔ قطوز ٔسیطیز ٔٙبثٕ آة ایطاٖ ٌفز: زض ٌصقشٝ ؾبال٘ٝ ؾٝ سب چٟبض ٞعاض حّمٝ چبٜ غیطٔؼبظ زض وكٛض ٔؿسٚز ٔی

ثباقـبضٜ ثـٝ افـعایف اٖشجـبضار      ٞـب  ؾِٛیض ٔیّیبضز ٔشطٔىٗت آة ظیطظٔیٙی ضا ٔسیطیز وٙیٓ  ٔحٕس حبع سٛا٘یٓ یه ضؾس ٚ ٔی ٞعاض حّمٝ چبٜ ٔی61ثٝ 

ّـف  ٞـبی ٔرش  كز ٚ ثبظضؾی زض زقـز ٌٌطٜٚ   211ٕٞیٗ ٔٙٓٛض  ثركی آة زض زِٚز یبظزٞٓ ثب ٞسف حفّ ٔٙبثٕ آة ظیطظٔیٙی اْٟبض وطز: ثٝ سٗبزَ

 وكٛض زض حبَ اػطاؾز 

 (1395 شْزیَر 27) قذر خطزًاک است؟ آلَدگی ًَری چِ

 ضٚا٘ی ٚ ػؿٕب٘ی ٕٞطاٜ ذٛاٞس  قٛز وٝ سكسیس آٖ ثب سبطیطار ٔرطة ضٚحی،ٔحیُی ٔحؿٛة ٔیسطیٗ ًٔٗالر ظیؿزآِٛزٌی ٘ٛضی یىی اظ ػسی

 حبٔس ٔیطظا  قٛز زض قت ثب چكٓ غیط ٔؿّح ُٔٗٛف ٔی ضٚیز ؾشبضٌبٖ ثٝ يطیت قفبفیز ٞبی ؾٙؼف آِٛزٌی ٘ٛضی،ٞب ٚ قبذماظ ٘كب٘ٝیىی  ثٛز 

 لٛاٖس  ی أٙیز ثب ؾالح ضٚقٙبیی زض وال٘كٟطٞب،ضزٚ ٖبُٔ آشیٗ ثٙسی ثب ٘ٛض ٚ ثطلطا كٛض ٔب،وبؼ ٘ٛضدطزاظیِ دبن ٔٗشمس اؾز زض وبضقٙ ذّیُ،

ویّٛٔشط ٚ زض انفٟبٖ سـب   311اططار آِٛزٌی ٘ٛضی زض وال٘كٟطٞبیی ٕٞچٖٛ سٟطاٖ سب  افعایس:ٚی ٔی اِكٗبٔ لطاض زازٜ اؾز ظی ضا سحززانحیح ٘ٛضدط

 ویّٛٔشط زٚضسط لبثُ سكریم اؾز  651

 الوٌفعِ شذًذّای غیزهجاس در کشَر پز ٍ هسلَبچاُ

اظ اثشسای ؾبَ ػبضی سبوٖٙٛ زض ٔٙبَك ٔرشّـف   احیبء ٚ سٗبزَ ثركی ٔٙبثٕ آة ظیطظٔیٙی،زض ضاؾشبی نیب٘ز ٚ حفبْز اظ ٔٙبثٕ آثی ٚ اػطای َطح 

 ا٘س إِٙفٗٝ قسٜٞبی غیطٔؼبظ قٙبؾبیی ٚ ٔؿّٛةوكٛض چبٜ

 ّای پز شذُتعذاد چاُ ًام هٌطقِ
 621 اؾشبٖ انفٟبٖ

 300 اؾشبٖ ٕٞساٖ

 63 اضٚٔیٝقٟطؾشبٖ 

 11 ٞطؾیٗقٟطؾشبٖ 

 26 قٟطؾشبٖ ٌطٌبٖ

 15 لال قٟطؾشبٖ آق

 1 قٟطؾشبٖ ٟٔسیكٟط

 3 زقز وبقبٖ ٚ آضاٖ ثیسٌُ

 

 تاسگشت تِ فْزست

 

http://www.waternews.ir/1395/06/%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d9%87-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87-1000-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%ad%db%8c%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%b1/
http://www.waternews.ir/1395/06/%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d9%8a%d8%b4-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%af%d8%a7%d8%af-%da%86%d8%a7%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d8%ba%d9%8a%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2/
http://www.waternews.ir/1395/06/27575/
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 ٞب زض ٌطٔبیف ػٟب٘یثطضؾی ٘مف زضیبچٝ
ٞب  زضیبچٝقسٖ ثب ٌطْ وٙٙس زضیبثٙس وبضقٙبؾبٖ سالـ ٔی؟ زٞٙس ٘كبٖ ٔیافعایف زٔبی ػٟب٘ی ٞب چٝ ٚاوٙكی ثٝ  اوٛؾیؿشٓ زضیبچٝ

زض ٔمبیؿٝ زٞٙس أب  ٔٙبْط َجیٗی ضا سكىیُ ٔیاظ زضنس  3سٟٙب ىٝ زضحبِی

ٌبظٞبی ، وٙٙسٔیٔیعاٖ وطثٗ ثیكشطی ػصة  ٞبی ػٟبٖ الیب٘ٛؼ ثب ٔؼٕٛٔ

 ؟سوٙٙٔیطی ٘یع ٔٙشكط ثیكشاوؿیس وطثٗ ٚ ٔشبٖ  قبُٔ زی ای ٌّرب٘ٝ

ٞب ثٝ  زضیبچٝٔحممبٖ ثطای ثطضؾی سبطیط افعایف زٔبی ٞٛا ثط چطذٝ وطثٗ 

ٞبی وبٔذیٛسطی سغییطار آة ٚ ٞٛایی، زٔبی آة ٚ ا٘شكبض  ُٔبِٗٝ ضٚی ٔسَ

زضیبچٝ زض ؾطاؾط آٔطیىب  6111اوؿیس وطثٗ ٔطثٌٛ ثٝ  ٌبظ ٔشبٖ ٚ زی

 دطزاذشٙس 

ب زض ٞ زا٘یٓ وٝ زضیبچٝ ٔی"یىی اظ ٘ٛیؿٙسٌبٖ ایٗ سحمیك ٌفز:  ظوٛیٗ ض

آیٙس أب ٔكرم ٘یؿز ٘مف  ػصة ٚ ا٘شكبض وطثٗ حبئع إٞیز ٞؿشٙس ٚ ثطای سٙٓیٓ زٔبی ػٟب٘ی حیبسی ثٝ حؿبة ٔی چطذٝ ػٟب٘ی

سٛاٖ سغییطار ثٝ ٚػٛز آٔسٜ زض یه زضیبچٝ ضا ثب  ثٝ ٌفشٝ ایٗ ٔحمك اوٖٙٛ ٔی " وٙس ایف زٔبی ٞٛا چٍٛ٘ٝ سغییط ٔیافع اططٞب زض  زضیبچٝ

ؾبظی وطز أب ثطای آ٘ىٝ ثٝ ٖٙٛاٖ یه اثعاض  سَٔ ییزٔبدطٚفیُ آة ٚ  ُٔٙمٝ، ٖٕك، قفبفیزیی ٕٞچٖٛ ؾُح ٞب اؾشفبزٜ اظ ٔكرهٝ

ٞب زض  سٛاٖ ثٝ ٘مف زضیبچٝ سطی ُٔبِٗٝ قٛز ٚ سٟٙب زض ایٗ نٛضر ٔی ضیعی وبضثطز زاقشٝ ثبقس ثبیس زض ؾُح ٚؾیٕ سحمیمبسی ٚ ثط٘بٔٝ

 سط زؾز دیسا وطز  ٌطٔبی ػٟب٘ی ثب اَالٖبر زلیك

قٛز  ثركی اظ وطثٗ زض ٞب ٔییب شضار ّٔٗك ٘بقی اظ ضٚا٘بة ٚاضز زضیبچٝىُ ٔٛاز آِی ٔب٘ٙس ثطي ضیرشٝ قسٜ اظ زضذشبٖ ٚ وطثٗ ثٝ ق

ٌطزز  اوؿیس ٚ ٔشبٖ ثٝ ػٛ ظٔیٗ ثبظٔیزیقٛز، أب ٔمساضی اظ آٖ ثٝ قىُ وطثٗزفٗ ٔی ؾٛة وف٘كیٗ قسٜ ٚ زض ضوف زضیبچٝ سٝ

-ٞب ٚاثؿشٝ ثٝ زٔب اؾز ٚ ثب سغییط زٔب ٔیعاٖ ا٘شكبض ٘یع افعایف یب وبٞف ٔیثیِٛٛغیىی، ا٘شكبض وطثٗ اظ زضیبچٕٝٞب٘ٙس سٕبْ فطآیٙسٞبی 

ثب زلز  ثیٙی ٞٛاقٙبؾیٞبی دیفؾبَ آیٙسٜ ثب اؾشفبزٜ اظ ٔسَ 91زضیبچٝ زض ََٛ  6111زض ایٗ دطٚغٜ، قطایٍ آة ٚ ٞٛایی ثطای یبثس  

  زض ٔطحّٝ قٛزؾبظی ٔیسغییطار الّیٓ وٝ سٛؾٍ ٞیئز ثیٗ زِٚی سغییطار الّیٓ آٔبزٜ قسٜ، ٔسَ ٚیطباؾشفبزٜ اظ سهثبال ٚ ٕٞچٙیٗ 

قٛز  ثب ٚاضز ٞبی ٔٛضز ُٔبِٗٝ ا٘ؼبْ ٔیفیعیىی، قیٕیبیی ٚ ثیِٛٛغیىی زضیبچٝ ٞبی، یه ثطضؾی آٔبضی ثط ضٚی ٚیػٌیزْٚ ایٗ دطٚغٜ

ٞب ٔب٘ٙس ٘مكٝ زٔبیی ثط اؾبؼ ٖٕك، ٓ سحمیمی سغییطار ایؼبز قسٜ زض زضیبچٝٞب ثٝ ٔسَ ٞیسضٚزیٙبٔیىی ٔٛػٛز، سیوطزٖ ایٗ زازٜ

ٞبی زٔبیی ثیٙی ذٛاٞٙس وطز  ثطای اٖشجبضؾٙؼی ٔسَ، ٘شبیغ ثب اْالٖبر ٞٛاقٙبؾی ٚ زازٜٚ دٛقف ید ضا دیف ثٙسی حطاضسیالیٝ

ٔیعاٖ سغییطار ٔشبثِٛیؿٕی ٘شبیغ ثطای سٗییٗ قٛ٘س  ؾذؽ سیٓ سحمیمی اظ ایٗ ٔٛػٛز اؾز ٔمبیؿٝ ٔی 1929زضیبچٝ وٝ اظ ؾبَ 

 ثطای ٞط زضیبچٝ اؾشفبزٜ ذٛاٞس وطز  _ٚ ػصة وطثٗ ٔیعاٖ ا٘شكبض_

  اداهِ خثز ِیٙه ذجط

  ٌطٔبیف ظٔیٗ ٔٛيٛٔ 

  https://www.sciencedaily.com ٔٙجٕ 

  2016/08/07 سبضید ذجط 

  تاسگشت تِ فْزست

https://www.sciencedaily.com/releases/2016/09/160907160628.htm
https://www.sciencedaily.com/releases/2016/09/160907160628.htm
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  شذیطٜ ا٘طغی ذٛضقیسی زض ٕ٘ه ٔصاة
ای ٚػٛز زاضز وٝ ا٘ساظٜ ٞـط وـساْ اظ   ٞعاض دُٙ قیكٝ 11ای ثب ٌٚبؼ، ُٔٙمٝزض نحطای ذكه ٘ٛازا، زض زٚیؿز ٔبیّی قٕبَ غطثی الؼ

ا٘س  زض ٚالٕ ایٗ ُٔٙمٝ یه ٘یطٌٚبٜ ا٘طغی ذٛضقیسی ثؿـیبض دیچیـسٜ   ٔشط ٔطثٕ ثٛزٜ ٚ ثطع ٔطوعی ثّٙسی ضا احبَٝ وطزٜ 115ٞب دُٙایٗ 

 .اؾز "٘ؿُ ثٗسی زضا٘طغی ذٛضقیسی"ٍ٘صاضاٖ دطٚغٜ یىی اظ ثٙیب وٛیٗ اؾٕیزاؾز وٝ ثٝ ٌفشٝ 

قـٛ٘س، ٘یؿـشٙس ثّىـٝ آٟ٘ـب     ٞب ٚ زض ٔعاضٔ ذٛضقیسی ٘هت ٔیثبْضٚی دكز ( وٝ ٕٔٗٛال ثطPvاظ ٘ٛٔ فشِٛٚشبئیه ) ایٞبی قیكُٝٙایٗ د

 وٙٙس ثبقٙس وٝ آفشبة ؾٛظاٖ ٘ٛازا ضا زلیمب ثٝ ؾٕز ثبالی ثطع ٔطوعی ٞسایز ٔیٞبی چٙسٚػٟی ٔیآییٙٝ

 

ثٙـبثطایٗ   سبثف ٘یؿـز   حبَضٚظ، زض ؾبٖز قجب٘ٝ 60اؾز وٝ ذٛضقیس َی  ىی اظ ثعضٌشطیٗ ٔكىالر اؾشفبزٜ اظ ا٘طغی ذٛضقیسی ایٗی

ٞبی سِٛیس ثطق یب ٌطٔبی ذٛضقیسی لـبزض ثـٝ ازأـٝ فٗبِیـز      ٞبی دكشیجبٖ اؾز سب ؾبٔب٘ٝ ٞب ٘یبظ ثٝ ٚػٛز ؾیؿشٓ زض ضٚظٞبی اثطی ٚ قت

ي ّٖٕی ٞبی ذٛضقیسی ثب ٔمیبؼ ثعضٞبی لبثُ قبضغ، ثطای ٘یطٌٚبٜظ حس اِىشطیؿیشٝ زض ثبسطیؾبظی ثیف ااظ آ٘ؼب وٝ شذیطٜ  ذٛز ثبقٙس

 وٝ ثهٛضر ٌطٔب زضیبفز ٚ اییا٘طغی حطاضس ،سٙوٙا٘طغی حطاضسی ذٛضقیس اؾشفبزٜ ٔی ؾبظیاظ سىِٙٛٛغی ٕ٘ه ٔصاة ثطای شذیطٜ ٘یؿز،

  ضٚظ، آٖ ضا ثٝ اِىشطیؿیشٝ سجسیُ وٙس نٛضر ٘یبظ، زض ٞط ِحٓٝ اظ قجب٘ٝ سٛا٘س زضٔی

ٝ ی، َطاحی قسٜ اؾز  وٝ ایـٗ آ ثٝ ؾٛی ثطع  ٙٝ ٔشٕطوعیٞعاضاٖ آیدطٚغٜ ثٝ نٛضر یه ثطع ا٘طغی ذٛضقیسی ثٝ ٕٞطاٜ ایٗ  ٞـب ثـطای   یٙـ

طیٗ ٘مُـٝ  ای وـٝ زض ثـبالس  ؾٛی ٌیط٘ـسٜ آٚضی ا٘طغی ٌطٔبیی، ٘ٛض ذٛضقیس ضا اظ ؾطاؾط ُٔٙمٝ زضیبفز وطزٜ ٚ ثٝ نٛضر ٔشٕطوع ثٝ ػٕٕ

ایٗ ا٘طغی ٌطٔبیی ػٟز حطاضر زازٖ آة ٚ سجسیُ آٖ ثٝ ٞبی ا٘طغی ذٛضقیسی، اظ زض حبِیىٝ اوظط ثطع زٞس ثطع ٘هت قسٜ، ا٘ٗىبؼ ٔی

ضر زازٖ ٕ٘ه ٔـصاة ثـٝ ٔٙٓـٛض    ایٗ ا٘طغی ٌطٔبیی ضا ثطای حطاػسیس وٙٙس، ؾیؿشٓ ٞب اؾشفبزٜ ٔیثربض ٔٛضز ٘یبظ ثطای چطذف سٛضثیٗ

ٗبَ ٚ غیـط ؾـٕی ثـٛزٜ ٚ    بثُ اقشٕ٘ه ٔصاة ٔرَّٛی اظ ٘یشطار ؾسیٓ ٚ ٘یشطار دشبؾیٓ اؾز وٝ غیط ل ثطز ؾبظی ا٘طغی، ثىبض ٔیشذیطٜ

   ثبقس ٔس ٚ زض ٖیٗ حبَ اضظاٖ ٔیؾبظی ا٘طغی وبضآثطای شذیطٜ
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 زٞس ٚ زض ٍٞٙبْ ٘یبظ،  زضػٝ ؾّیؿیٛؼ حطاضر ٔی 521، سب ؾبظی حطاضسیا لجُ اظ ػبضی قسٖ ثٝ ٔٙجٕ شذیطٜ٘ٛض ذٛضقیس ٕ٘ه ٔصاة ض

 ایٗ   وٙٙسٜ ثطق، لطاض ٌیطز  ٞبی اؾشب٘ساضز سِٛیسنٛضر ثربض ٔٛضز اؾشفبزٜ سٛضثیٗ قٛز سب ثٕٝ٘ه ٔصاة ثٝ غ٘طاسٛض سِٛیس ثربض دٕخ ٔی

-سبٔیٗ ٔی ضٚظضا ثطای ؾبٖشٟب ثٗس اظ غطٚة ذٛضقیس ٚ حشی زض نٛضر ِعْٚ زض ََٛ قجب٘ٝذب٘ٝ زض ٘ٛازا  25111ٔؼٕٖٛٝ ثطق ٔٛضز ٘یبظ 

  وٙس

ٞـبی قـسیس ٚ   سٛا٘س زض ٔٙبَمی وٝ ثـب سـبثف  ( سٟٙب ٔیCSPذٛضقیسی ) ٞبی ٔشٕطوعؾیؿشٓٚضی ثی ٖیت ٚ ٘مم ٘یؿز  آٗ فٗاِجشٝ ای

ثطز  ثب ایٗ حبَ، ایـٗ ؾیؿـشٓ   ؾٛظا٘س ٚ اظ ثیٗ ٔیٞبی ٔشٕطوع ایٗ ؾیؿشٓ دط٘سٌبٖ ضا ٔیٔساْٚ ٕٞطاٜ اؾز، ٔٛطط ثبقس  ٕٞچٙیٗ سبثف

ٝ ٌبٜٞبی ثب ؾٛذز شغبَ ؾًٙ ٚ ٘یطٚوٙس ٚ ٘ؿجز ثٝ ٘یطٌٚبٜٞیچٍٛ٘ٝ آِٛزٌی ٔٙشكط ٕ٘ی ای، آة ثؿـیبض ٘ـبچیعی الظْ زاضز    ٞبی ٞؿـش

 ٞبی دبن اؾز ای ضٚقٗ زض ظٔیٙٝ ا٘طغیزٞٙسٜ آیٙسٜآٚضی ٘ٛیسایٗ فٗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 اداهِ خثز ِیٙه ذجط

 ذٛضقیسی ا٘طغی ٔٛيٛٔ 

 https://www.theguardian.com ٔٙجٕ 

 2016/07/31 سبضید ذجط 

 تاسگشت تِ فْزست
 

 

 

 

https://www.theguardian.com/environment/2016/jul/31/crescent-dunes-concentrated-solar-power
https://www.theguardian.com/environment/2016/jul/31/crescent-dunes-concentrated-solar-power
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 ػٛیی زض ٔهطف آةاؾشفبزٜ اظ آثیبضی ٞٛقٕٙس ثطای نطفٝ
ػٛیی زض ٔهطف آة ٚ ثٝ سبذیط ا٘ساذشٗ ٘یبظ ثطای نطفٝٞبی فًبی ثبظ ضاٞی ٔٛطط ثطای آثیبضی چٕٗ آٔسٞبی آثیبضی وبضاؾشفبزٜ اظ ضٚـ 

وٙس ٔٙبثٕ آة ػبیٍعیٙی ضا ثطای ٔٙجٕ انّی آة ذٛز یٗٙی وب٘شطی سالـ ٔیاٚض٘غ 6115ثٝ سٛؾٗٝ ٔٙبثٕ آثی ػسیس اؾز  اظ ؾبَ 

 آثرٛاٖ فّٛضیسا وٝ ْطفیشف ضٚ ثٝ وبٞف اؾز، دیسا وٙس 

زضنس  09٘یع ثركی اظ آٖ اؾز،  (Orange Country) وب٘شطیٔطوعی وٝ اٚض٘غ ػٕٗیز فّٛضیسای 6135ضٚز سب ؾبَ ا٘شٓبض ٔی

ای فّٛضیسای ٔطوعی ثٝ ز٘جبَ ٔٙبثٕ قٛز  ثٙبثطایٗ ٔطوع آة ُٔٙمٝٞبی ظیطظٔیٙی زض ُٔٙمٝ ٔیافعایف یبثس وٝ ثبٖض وٕجٛز ٔیعاٖ آة

ٞبی ػسیس ثطای حفبْز اظ آة آة ػبیٍعیٗ ٚ ٕٞچٙیٗ ضٚـ

 ٔٛػٛز اؾز 

دطٚغٜ سحمیمبسی ّٖٕىطز زٚ ؾیؿشٓ آثیبضی ٞٛقٕٙس  زض ایٗ

ٔرشّف زض ََٛ ظٔبٖ ٚ ثطای ٔٙبَك سؼبضی، ٔؿىٛ٘ی ٚ 

ٕٞچٙیٗ زض قطایٍ ظٞىكی يٗیف ٚ ظٞىكی ذٛة ثطضؾی 

وطز  یقس  ایٗ سحمیك ٕٞچٙیٗ فبوشٛض آٔٛظـ ضا ثطضؾ

ٞبی ٞٛقٕٙس ؾیؿشٓاظ وٙٙسٌبٖ ثُٛضیىٝ ٘یٕی اظ اؾشفبزٜ

-ٞبی ٘هت ٚ ثٟیٙٝزؾشٛضإُِٗ ،ٛ٘یآثیبضی زض ٔٙبَك ٔؿى

ٞبی ٞٛقٕٙس ضا ثطای ؾبظی سٙٓیٕبر وٙشطِی ایٗ ؾیؿشٓ

 قطایٍ ذبل ُٔٙمٝ ذٛز زضیبفز وطز٘س 

زٚ سىِٙٛٛغی آثیبضی ٞٛقٕٙسی ٞؿشٙس وٝ زض ایٗ دطٚغٜ ٘هت ٚ  (ET)( ٚ ؾیؿشٓ سجریط سٗطق SMSؾیؿشٓ ؾٙؿٛض ضَٛثز ذبن )

ٌیطی ضَٛثز ذبن، اَالٖبر ضا ثٝ قٛز ٚ دؽ اظ ا٘ساظٜ( زض ُٔٙمٝ ضیكٝ ٘هت ٔیSMSاضظیبثی قس٘س  ؾیؿشٓ ؾٙؿٛض ضَٛثز ذبن )

قٛز ٚ ثط اؾبؼ آٖ ٔمبیؿٝ ٔی ،اظ لجُ سٗییٗ قسٜ وٝ شبٜ٘ٝ ٚ ایٗ ٔمبزیط ثب ٔیعاٖ ضَٛثز آؾٔٙشمُ وطز SMSلؿٕز وٙشطَ ؾیؿشٓ 

ٔمساض آثیبضی ٔٛضز ٘یبظ ضا اظ َطیك ٔٗبزِٝ سٗبزَ ذبن  (ET)ؾیؿشٓ سجریطسٗطق  وٙس ؾیؿشٓ ازأٝ یب سٛلف آثیبضی ضا ٔكرم ٔی

قٛز  آٚضی قسٜ، اؾشفبزٜ ٔیؾٙغ زض ٔحُ ػٕٕٞبی زٔب ٚ ثبضـ وٝ اظ َطیك یه حؿٍط ٚ ثبضـوٙس  زض ایٗ ٔٗبزِٝ اظ زازٜٔحبؾجٝ ٔی

، ٘ٛٔ ٌیبٜ، ٖٕك ضیكٝ زض لطاضٌیطی زض ٔٗطو ٘ٛض ذٛضقیس٘ٛٔ ذبن، قیت ُٔٙمٝ،  ٕٞچٙیٗ زض ایٗ ؾیؿشٓ دبضأشطٞبی ُٔٙمٝ ٔب٘ٙس

 سٗییٗ ٔیعاٖ ضَٛثز ٔٛضز ٘یبظ اؾز 

زضنس ثطای  12، ٔیعاٖ آثیبضی ضا ثطای زٚ ُٔٙمٝ ثب ظٞىكی يٗیف ٚ ذٛة، ثٝ ٔیعاٖ ET ٞبی ٞٛقٕٙس آثیبضیثٝ َٛض ٔیبٍ٘یٗ، ضٚـ

زضنس  31، آثیبضی ضا ثٝ ٔیعاٖ SMSزٞس  ؾیؿشٓ آثیبضی زضنس ثطای ٌطٜٚ آٔٛظـ زیسٜ وبٞف ٔی 36ٌطٜٚ آٔٛظـ ٘سیسٜ ٚ ٕٞچٙیٗ 

 زٞس زضنس ثطای ٌطٜٚ آٔٛظـ زیسٜ وبٞف ٔی 06ثطای ٌطٜٚ آٔٛظـ ٘سیسٜ ٚ 

زٚ ُٔٙمٝ سؼبضی ٚ ٔؿىٛ٘ی وٝ ؾبثمٝ ٔهطف ثبالی آة ضا ٞبی آثیبضی ٞٛقٕٙس ثطای ٞط زٞس وٝ ؾیؿشٓ٘شبیغ ایٗ ُٔبِٗٝ ٘كبٖ ٔی

 ػٛیی آة ٔٛطط ثٛز٘س ا٘س، زض حفّ ٚ نطفٝزاقشٝ

  اداهِ خثز ِیٙه ذجط
 آثیبضی ٔٛيٛٔ 

 http://www.wateronline.com ٔٙجٕ 

 2016/08/19 سبضید ذجط 

 تاسگشت تِ فْزست

http://www.wateronline.com/doc/using-smart-irrigation-to-conserve-water-0001
http://www.wateronline.com/doc/using-smart-irrigation-to-conserve-water-0001
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 خارجیهْن تزیي اخثار کَتاُ 

Ice cores reveal a slow decline in atmospheric oxygen  

Princeton University researchers have compiled 30 years of data to construct the first ice core-based 

record of atmospheric oxygen concentrations spanning the past 800,000 years. The record shows 

that atmospheric oxygen has declined 0.7 percent relative to current atmospheric-oxygen 

concentrations, a reasonable pace by geological standards, the researchers said. During the past 100 

years, however, atmospheric oxygen has declined by a comparatively speedy 0.1 percent because of 

the burning of fossil fuels, which consumes oxygen and produces carbon dioxide.  

 ّای یخی ًشاًگز کاّش تذریجی اکسیژى َّاّستِ

ٞبی یری زض ََٛ زٚضٜ ؾبَ اَالٖبر ضا  ثطای سٟیٝ اِٚیٗ ٌعاضـ اظ ٔیعاٖ اوؿیػٖ ٞٛا ثط اؾبؼ ٞؿشٝ 31ٔحممبٖ زا٘كٍبٜ دطیٙؿشٖٛ  

زضنس ٘ؿجز ثٝ غّٓز اوؿیػٖ ٞٛای  2/1اوؿیػٖ ٞٛا زٞس وٝ ؾبَ ٌصقشٝ ٌطزآٚضی وطز٘س  ایٗ ٌعاضـ ٘كبٖ ٔی 211111ظٔب٘ی 

قٙبؾی ؾطٖشی ٔٗمَٛ زاقشٝ اؾز  ثب ایٗ حبَ، زض فّٗی وبٞف یبفشٝ اؾز  ثٝ ٌفشٝ ٔحممبٖ ایٗ وبٞف ثط اؾبؼ اؾشب٘ساضزٞبی ظٔیٗ

ٞبی فؿیّی ؾٛذززضنسی ضٚ ثٝ وبٞف اؾز وٝ زِیُ آٖ ؾٛظا٘سٖ  1/1ؾبَ ٌصقشٝ، اوؿیػٖ ٞٛا ثب یه ؾطٖز ٘ؿجشب ظیبز  111ََٛ 

 قٛز اؾز وٝ ثبٖض ٔهطف اوؿیػٖ ٚ سِٛیس زی اوؿیس وطثٗ ٔی
 

Smart buoy for measuring water pollutants 
All over the world, lakes, rivers, and coastal waters are threatened by high nutrient inputs. Nitrate or 

phosphates from waste-waters or fertilizers causes eutrophication. The consequence: Algae grow 

uncontrollably and may release toxic substances. Hence, extensive water monitoring is 

indispensable for drinking water supply, researchers have now develop a smart monitoring system, 

combining various technologies in a depth profile-measuring multi-sensor buoy for monitoring 

water bodies and in particular algae growth. 

 ّای آبگیزی آالیٌذُشٌاٍری َّشوٌذ تزای اًذاسُ

قٛ٘س  ٘یشطار ٚ فؿفبر ٘بقی اظ ٔٛاز ٔغصی سٟسیس ٔی ٔیعاٖ ظیبزی اظٞب ٚ آثٟبی ؾبحّی ثب ٚضٚز ٞب، ضٚزذب٘ٝػٟبٖ، زضیبچٝؾطاؾط زض 

وٙشطِی اؾز وٝ احشٕبَ  قٛ٘س  دیبٔس ایٗ أط ضقس ػّجىی غیط لبثٌُطایی( ٔیٞب ٚ وٛزٞب ثبٖض یٛسطیفیىبؾیٖٛ )سغصیٝسرّیٝ فبيالة

زض حبَ حبيط، ٔحممبٖ ؾیؿشٓ   ٘بدصیط اؾززاضز  ثٙبثطایٗ، دبیف ٌؿشطزٜ ٔٙبثٕ آة آقبٔیس٘ی أطی اػشٙبةؾبظی ٔٛاز ؾٕی ضا آظاز

ٌیطی زض اٖٕبق اؾز ٚ ثب لبثّیز ا٘ساظٜ حؿٍطٜ -ٞبی ٔرشّف زض قٙبٚضی چٙسوٝ سطویجی اظ سىِٙٛٛغی ا٘سدبیف ٞٛقٕٙسی ایؼبز وطزٜ

 وبضثطز زاضز  ٞبی آثی ٚ زض ضقس ػّجىی ذبنیثطای دبیف دٟٙٝ

Creative Incentives to Boost Groundwater Recharge 

An innovative program in the Pajaro Valley offers landowners incentives to collect stormwater run-

off to recharge groundwater. The program could be the forerunner of new ways to successfully 

replenish groundwater levels across California.   

 ِ تزای افشایش تغذیِ آتْای سیزسهیٌیّای خالقاًهشَق

زٞس سب ضٚا٘بة ٘بقی اظ ؾیالة ضا ثطای سغصیٝ آثٟبی دیكٟٙبز ٔیٔبِی ٞبیی ٔكٛق ٙساضاٖیای ٘ٛآٚضا٘ٝ زض زضٜ دبػبضٚ، ثٝ ظٔثط٘بٔٝ

 ظیطظٔیٙی زض وبِیفط٘یب ثبقس آٔیع ؾُح آثٟبی ثطای سغصیٝ ٔٛفمیز ػسیس یٞبیسٛا٘س دیكطٚ ضاٜایٗ ثط٘بٔٝ ٔی آٚضی وٙٙس ظیطظٔیٙی ػٕٕ

 

https://www.sciencedaily.com/releases/2016/10/161003141140.htm
https://www.sciencedaily.com/releases/2016/09/160908084035.htm
https://www.newsdeeply.com/water/articles/2016/08/10/creative-incentives-to-boost-groundwater-recharge
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Nutrient pollution is changing sounds in the sea  

Nutrient pollution emptying into seas from cities, towns and agricultural land is changing the sounds 

made by marine life, a new study has found. This sound is very important for some species of fish 

and invertebrates to find sheltering habitats in reefs and seagrass beds. The demise of biological 

sounds is likely to have negative impacts on the replenishment of fish populations. 

 دّذآلَدگی تِ هَاد هغذی صذاّای هَجَد در دریا را تغییز هی

ٌطزز ٔٛاز ٔغصی وٝ اظ قٟطٞب، ضٚؾشبٞب ٚ ٔعاضٔ وكبٚضظی ثٝ زضیبٞب سرّیٝ ٔیٞبی ٘بقی اظ وٝ آِٛزٌی سحمیمبر ػسیس حبوی اظ آٖ اؾز

ٟٔطٌبٖ زض دیسا ٞب ٚ ثیٔبٞیٞبی قٛز  ایٗ نساٞب ثطای سٗسازی اظ ٌٛ٘ٝزضیبیی ٔیثبٖض سغییط نساٞبی سِٛیس قسٜ سٛؾٍ ػب٘ساضاٖ 

ٞبی زضیبیی ثؿشط، ثؿیبض حیبسی اؾز  اظ ثیٗ ضفشٗ ایٗ نساٞبی ثیِٛٛغیىی ٕٔىٗ اؾز ثط ضٚی ٞب ٚ ّٖفوطزٖ دٙبٍٞبٜ ٔیبٖ نرطٜ

 ٞب ٘یع اططار ٔٙفی زاقشٝ ثبقس ػٕٗیز ٔبٞی
 

92% of the world’s population exposed to unsafe levels of air pollution 

A new WHO air quality model confirms that 92% of the world's population lives in places where air 

quality levels exceed WHO limits. Some 3 million deaths a year are linked to exposure to outdoor 

air pollution. Indoor air pollution can be just as deadly. In 2012, an estimated 6.5 million deaths 

(11.6% of all global deaths) were associated with indoor and outdoor air pollution together.  

 % اس جوعیت جْاى در هعزض آلَدگی َّا در سطَح ًاسالن 93

ٞبیی ظ٘سٌی زضنس اظ ػٕٗیز ػٟبٖ زض ٔىبٖ 91وٙس وٝ سبییس ٔی ( WHO) ٞبی ػسیس ویفیز ٞٛای ؾبظٔبٖ ثٟساقز ػٟب٘یٔسَ

ٔیّیٖٛ ٔطي ثط اطط ٔربَطار  3اؾز  ؾبال٘ٝ حسٚز  ٞبی ؾبظٔبٖ ثٟساقز ػٟب٘یثیف اظ ٔحسٚزیز ٟبوٙٙس وٝ ؾُح ویفیز ٞٛای آ٘ٔی

 5/2، حسٚز 6116سٛا٘س ثٝ ٕٞبٖ ا٘ساظٜ وكٙسٜ ثبقس  زض ؾبَ آِٛزٌی ٞٛا زض فًبی ثؿشٝ ٘یع ٔیافشس  آِٛزٌی ٞٛا زض فًبی ثبظ اسفبق ٔی

 ثٛزٜ اؾز  ٞبی ثؿشٝ ٚ ثبظ ٔطسجٍ% اظ ٔطي ٚ ٔیط ػٟب٘ی( ثب آِٛزٌی ٞٛا زض ٔحی2/11ٍٔیّیٖٛ ٔطي ٚ ٔیط )
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https://www.sciencedaily.com/releases/2016/09/160906103149.htm
https://www.sciencedaily.com/releases/2016/09/160927144248.htm
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 لزستاى ًگاّی تِ ٍضعیت آب استاى

ویّٛٔشط  62312ثبقس  ایٗ اؾشبٖ ثب ٔؿبحشی زض حسٚز آثبز ٔیٚ ٔطوع آٖ قٟط ذطْ اؾشبٖ ِطؾشبٖ زض غطة وكٛض ٚالٕ قسٜ

ٞبی وطذٝ ٚ زضنس آٖ ضا حٛيٝ 1 01زضنس ٚ  9 52سطسیت  زٞس وٝ ثٝزضنس ٔؿبحز وُ وكٛض ضا سكىیُ ٔی 2 1ٔطثٕ 

ٞعاض ٘فط ثٛزٜ وٝ ثب سٛػٝ ثٝ  1250، ػٕٗیز ایٗ اؾشبٖ حسٚز 1391زٞٙس  ثط َجك ؾطقٕبضی ؾبَ وبضٖٚ ثعضي سكىیُ ٔی

 ٞعاض ٘فط ضؾیسٜ اؾز   1212ثٝ  1390ثیٙی ٔطوع آٔبض ایطاٖ زض ؾبَ ٘طخ ضقس ٚ دیف

ٔیّیٕشط ثٛزٜ وٝ ٘ؿجز ثٝ  266، 1390-95بثٕ آة، ثبضـ زض اؾشبٖ ِطؾشبٖ زض ؾبَ آثی َجك ٌعاضـ قطوز ٔسیطیز ٔٙ

 زضنس افعایف زاقشٝ اؾز   21زضنس ٚ  51ثٝ سطسیت  1393-90ٔشٛؾٍ ثّٙس ٔسر ٚ ؾبَ 

 

 ٚ ٔشٛؾٍ ثّٙس ٔسر زض اؾشبٖ ِطؾشبٖ 90-95، 93-90، 96-93، 91-96ٞبی آثی ثبضـ ؾبَ -1ٕ٘ٛزاض 

 ثبقس  ْ ْ ْ ٔی 0 1293آٔسٜ اؾز حؼٓ سرّیٝ ؾبال٘ٝ اظ ٔٙبثٕ آة ظیطظٔیٙی ایٗ اؾشبٖ  1ػسَٚ ٕٞبُ٘ٛض وٝ زض 

 سٗساز ٚ ٔیعاٖ ثطزاقز اظ ٔٙبثٕ آة ظیطظٔیٙی اؾشبٖ ِطؾشبٖ ثٝ سفىیه ٔٙبثٕ آٟ٘ب  -1ػسَٚ 

 زضنس سرّیٝ حؼٓ سرّیٝ ؾبال٘ٝ )ٔیّیٖٛ ٔشط ٔىٗت( سٗساز ٘ٛٔ ٔٙجٕ

 52 591 2690 چبٜ )حّمٝ(

 5 3 32 1312 لٙبر )ضقشٝ(

 5 01 031 2039 چكٕٝ )زٞٙٝ(

 111 1152 15151 ػٕٕ وُ
 ای ِطؾشبٖقطوز آة ُٔٙمٝ
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ضؾس ٚ ثبلی آٖ ثركی اظ سرّیٝ ٔیّیٖٛ ٔشطٔىٗت آٖ ثٝ ٔهطف ٔی 251ٔیّیٖٛ ٔشطٔىٗت سرّیٝ ؾبال٘ٝ،  1152اظ ٔؼٕٛٔ 

ٌیطز  ٔیعاٖ ٔهبضف وكبٚضظی، قطة ٚ نٙٗز ثٝ سطسیت لطاض ٕ٘یٞب ٚ لٙٛار زض فهَٛ غیطظضاٖی ثٛزٜ ٚ ٔٛضز ٔهطف چكٕٝ

 ٔیّیٖٛ ٔشطٔىٗت ثٛزٜ اؾز  01ٚ  111، 211

حؼٓ ٔربظٖ  22-29زٞس  زض ؾبَ ؾبَ اذیط ضا ٘كبٖ ٔی 16ٞبی اؾشبٖ ِطؾشبٖ َی سغییطار حؼٓ ٔربظٖ آثرٛاٖ 6ٕ٘ٛزاض 

كی اظ وؿطی ٔرعٖ ػجطاٖ قسٜ اؾز أب زض ٔؼٕٛٔ ٔیّیٖٛ ٔشطٔىٗت( زاقشٝ اؾز وٝ ثر 5 160افعایف لبثُ سٛػٟی )

 ٔیّیٖٛ ٔشطٔىٗت وبٞف یبفشٝ اؾز  622ؾبَ حؼٓ ٔرعٖ،  16سغییطار حؼٓ ٔربظٖ ضٚ٘س وبٞكی زاقشٝ وٝ َی ایٗ 

 

 
 سغییطار حؼٓ ٔربظٖ آثرٛاٟ٘بی اؾشبٖ ِطؾشبٖ  -6ٕ٘ٛزاض

 

ٞبی اذیط ٚ ثب زض٘ٓط اؾشبٖ ثب سٛػٝ ثٝ وبٞف ثبضـ َی ؾبَضیعی ثطای ایٗ ثٙبثط ٌعاضـ ٚظاضر ٘یطٚ، حؼٓ آة لبثُ ثط٘بٔٝ

ٌطفشٗ ؾٟٓ ٔحیٍ ظیؿز ثٝ سفىیه ثطزاقز اظ ٔٙبثٕ آة ؾُحی ٚ ظیطظٔیٙی ثطای ٔهبضف وكبٚضظی، قطة، نٙٗز ٚ 

ٖ ٔیّیٖٛ ٔشطٔىٗت ذٛاٞس ثٛز  ثب سٛػٝ ثٝ ػٕٗیز ایٗ اؾشبٖ ثطاؾبؼ ٔطوع آٔبض ایطا 2 503ٚ  3 221فًبی ؾجع ثٝ سطسیت 

  ٕٞبُ٘ٛض وٝ شوط قس ٔشٛؾٍ 1ٔشطٔىٗت ذٛاٞس ثٛز  5 221ٔیّیٖٛ ٘فط ثٛزٜ، ؾطا٘ٝ آة حسٚز  2 1وٝ حسٚز  1390زض ؾبَ 

زضنس  25ٔیّیٕشط اؾز،  606ٔیّیٕشط ٔیجبقس وٝ ٘ؿجز ثٝ ٔشٛؾٍ ثّٙس ٔسر وكٛض وٝ  011ثّٙس ٔسر ثبضـ ایٗ اؾشبٖ 

قٟبی ٔٙبؾت ایٗ چٙیٗ ثب وٕجٛز آة ٔٛاػٝ اؾز، ایٙؿز وٝ قطایٍ ذبل ثیكشط اؾز، أب ایٙىٝ چطا ایٗ اؾشبٖ ثب ٚػٛز ثبض

 سٛدٌٛطافی ٚ وٛٞؿشب٘ی ثٛزٖ اؾشبٖ ؾجت ٔیكٛز حؼٓ ظیبزی اظ آة اؾشبٖ ثب ؾطٖز ظیبزی اظ اؾشبٖ ذبضع قٛز 

 

                                                   
ٔشطٔىٗت ثبقس، آٖ ُٔٙمٝ ثب وٕجٛز آثی ٔٛاػٝ اؾز  1111ثطاؾبؼ قبذم فبِىٗ ٔبضن اٌط ؾطا٘ٝ وٕشط اظ   1 
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ٖٛ ٔیّی 662، 1390-95ؾس ثبضظ ایٗ اؾشبٖ زض ؾبَ آثی  2َجك ٌعاضـ قطوز ٔسیطیز ٔٙبثٕ آة حؼٓ آة ٚضٚزی ثٝ 

(  ٕٞبُ٘ٛض وٝ زض ثبال شوط قس ثبضـ زض ؾبَ 6زضنس افعایف زاقشٝ اؾز )ػسَٚ  632ٔشطٔىٗت ثٛزٜ وٝ ٘ؿجز ثٝ ؾبَ لجُ 

زضنس افعایف زاقشٝ اؾز  حؼٓ وُ آة ٔٛػٛز زض ٔربظٖ ایٗ ؾسٞب زض حبَ حبيط  121٘ؿجز ثٝ ؾبَ ٌصقشٝ ٘یع  95-90

 ٔیّیٖٛ ٔشطٔىٗت ثٛزٜ اؾز  122

 1390-95ؾبَ آثی   -ظٖ ؾسٞبی اؾشبٖ ِطؾشبٖ ٚيٗیز ٔرب -6ػسَٚ 

 ٍضعیت هخشى م.م.م کل حجن آب خزٍجی م.م.م کل حجن آب ٍرٍدی م.م.م  

  
سال 

 جاری

سال 

 قثل

درصذ 

 تغییزات 

سال 

 جاری

سال 

 قثل

درصذ 

 تغییزات 

حجن سال 

 جاری

حجن سال 

 قثل

درصذ پز تَدى سال 

 جاری

درصذ 

 تغییزات

ذبٖ 

 آثبز
13 0 13 9 3-  10 5 13 2 5 2 2 02 12-  

 21 26 9 65 06 26 2 62 2 00 22 1 30 21 ایٛقبٖ

سًٙ 

 ٞبِٝ
6 1 1 - 1 2 1 2 0 3 1 1 22 106 

-69 9 1 2 1 وع٘بض  1 2 1 1 69-  1 1 31 56 35 

 122 01 21 12 09 21 2 13 2 60 662 1 12 9 55 ٔطٚن

حٛيیب

ٖ 
11 6 1 2 263 2 0 6 5 153 2 1 99 66 606 

 - 35 1 21 - 1 5 2 - 1 0 20 ضٚزثبض

 605 06 50 122 25 21 92 632 22 662 ػٕٕ
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  آب جْاى در چغاسًثیل خاًِتزیي تصفیِقذیوى فزٌّگ سٌتی آب :

ثٝ زؾــز زا٘كــٛضاٖ ٞٛقٕٙس ایطا٘ی  ثبقس وٝٔی دبالیف آة زض چغبظ٘جیُ آة ػٟبٖ، زؾشٍبٜ سطیٗ زؾشٍبٜ سهفیٝ٘رؿشیٗ ٚ لسیٕی

آػط ذب٘ٝ ثب اؾــشفـبزٜ اظ لـب٘ـٖٛ فیـعیـىـــی ْـطٚف ٔطسجـُٝ ٚ ٔهبِحی ٔٙبؾــت قــبُٔ لیط، ؾــبذشٝ قسٜ اؾــز  زض ایٗ سهفیٝ

ٔشطی ویّٛ 51وطذٝ زض  ضٚزذب٘ٝقــٛ٘س، آثی ضا وٝ اظ ػٟبٖ اؾــشفبزٜ ٔیٞبی ذب٘ٝزاض وٝ ٞٓ ایٙه ٘ـیـع زض سهفیٝٚ ؾــُٛح قــیت

چٙبٖ ٞٛقــٕٙسا٘ٝ ٘ی چغبظ٘جیُ ثٝ وبض ضفشــٝ، آ٘ضؾــبوــٝ زض سرؾیؿــبر آةوطز  ٔحبؾــجبر زلیمی آٖ وكــیسٜ ثٛز٘س، سهفیٝ ٔی

ضفــز اظ زا٘ف ٔیىبض ضؾــب٘ی وٝ زض ایطاٖ ثٞبی آةثٝ َٛض وّی، ٕٞٝ قــیٜٛ  ٟٔٙسؾبٖ ضا ثٝ حیطر ا٘ساذشٝ اؾز ٜأطٚظ اؾز وٝ

اى اسفبلى دیسا قــسٜ، آة ایٗ زؾــشٍبٜ وٝ ثٝ ٌٛ٘ٝ  ٔحبؾجبر آ٘بٖ زض زؾز ٘یؿز ضیبيــی ثبالیی ثطذٛضزاض ثٛز، أب اؾــٙبزی اظ

آقــبٔیس٘ى قــٟط ظٍ٘ٝ 

ظ٘جیُ ; ظٍ٘ٝ ٚیــُ( ضا )

وطزٜ اؾــز  اظ آٖ فطاٞٓ ٔی

ػب وٝ ا٘جبضٞبی آة 

ٔشط زض  111ظیطظٔیٙــی 

ــٗ ثٛز٘ــس ٚ غضفبی ظٔی

هس ضزٖ آة اظ چبٜ یىثــطآٚ

ٔشطی وبض آؾــب٘ی ٘یؿــز، 

وبضٌطاٖ ٚ ٟٔٙسؾــبٖ آٖ 

زٚضاٖ ثب وٙسٖ ٟ٘ط یب وب٘بِى 

ط، ویّٛٔشــ 51ثــٝ زضاظای 

آة ضٚز وطذٝ ضا وٝ ٕٞیكــٝ 

آِٛز اؾــز، ثٝ ایٗ ثرف ٌُ

ضؾــب٘سٜ ثٛز٘س  آة دؽ اظ 

ضاٜ زضاظ زض  ٌصقــشٗ اظ ایٗ

وف اؾشرط ثب آػطٞب فطـ قــسٜ ٚ ثب ٌچی وٝ   ضیرزٔشط ٔی 5ٔشط ٚ غضفبی  21/11ٔشــط، زضاظای  65/2دٟٙبی  اؾــشرطی ثٝ

ٞبی ٔبؾٝ ٚ ضیً ٚ ظغبَ ا٘جبقشٝ قــسٜ ثٛز سب آة وطذٝ ایٗ اؾــشرط ثعضي ثب الیٝا٘س  ٞٓ ٔشهُ قــسٜ اؾــشحىبْ ٚیػٜ ای زاقز، ثٝ

ٞب وٝ زض دبییٗ یىی اظ زیٛاضٜزٞب٘ٝ  9ٞب، دبِٛزٜ قــٛز  آة دبالیف یبفشٝ زض وف اؾشرط اظ الیٝدؽ اظ ضیرشٗ ثٝ زضٖٚ آٖ، ٍٞٙبْ ٌصض اظ 

آٔــس  ایٗ آثٍیط چٟبضٌٛـ، ثبال ٔیاظ آٖ « ٔطسجٍلبٖ٘ٛ ْطٚف »ضفــز ٚ ثطاثط ثب آثٍیط وٛچىی ٔیوبض ٌصاقــشٝ قــسٜ ثٛز٘س ثٝ زضٖٚ 

دبن ٚ ثعضٌی  زض دی فكبض آة اؾشرط، چكٕٝ  ٔالر ایٗ ثرف اظ ؾیٕبٖ ٚ لیط اؾز ٕٞٝٚ  ٕشط زاقزؾب٘شی 21ٔشط ٚ غضفبی  1دٟٙــبی 

طؾــب٘ی آث ٍ٘یع زض ایٗ قــیٜٛ٘ىشٝ ثحض ا  دیٛؾزٞبی قٟط ٔیآثطاٞٝقس ٚ ثٝ س وٝ زض ػٛیجبضی آػطفطـ ضٚا٘ٝ ٔیػٛقــیاظ آثٍیط ٔی

قــسٜ، اظ حٛيچٝ ؾطظیط وٙس  أب َجك قٛاٞس ٔٛػٛز، ایٗ سرؾیؿبر َٛضی ضٚز آة ثب آٖ فكــبضی وٝ ٚاضز ٔیا٘شٓــبض ٔیآٖ اؾز وٝ 

 سٙٓیٓ قــسٜ ثٛز٘س وٝ آة ؾــطضیع ٘ساقشٝ ثبقــس ٚ زض یه ؾُح ثٕب٘س یــب اظ ظیط آٖ ثٝ ػبیی ثطٚز  
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ٞبؾــز  چطا زضؾز ظیط حهبض، زض حبِی وٝ یب ؾــبذشٝ قسٖ زیٛاض ضٚی وب٘بَ قٟط حهبضٞب زضؾز ظیط ؾبذشٝ قسٖ وب٘بَٔؿرِٝ زیٍط 

ذكــه وطز،  ٞب ضاوب٘بَآٖ ٕٞٝ فًب زاقــشٙس؟ ایٗ أط قــبیس ٘بقی اظ ٔؿــبئُ أٙیشی ثٛزٜ اؾز سب اٌط زقــٕٙی قٟط ضا ٔحبنطٜ ٚ 

 ٞب ثؿــیبض ثبضیه ٚ ثب اضسفبٖی سب وٕط یه ا٘ؿــبٖ ثب لبٔز ٔشٛؾــٍ ؾبذشٝ قسٜ ثٛز وب٘بَ  قــٟط قــٛزٞب ٚاضز ٘شٛا٘س اظ ضاٜ وب٘بَ

ای اظ چٛة یب دبضچــٝ ثٝ نٛضر فیّشطٞبیی ثطای سهفیٝ ٞب قــجىٝقــبیس زض ایــٗ وب٘بَ  ا٘سٞب آذطیٗ ٔطحّٝ سهفیٝ آة ثٛزٜوب٘بَ

اقشٙس ٚ آة اظ ا٘س وٝ حىٓ فیّشط ضا زٞبی سٕیعی ظیط حٛيچٝ لطاض زاقشٝاؾز  قبیس ٞٓ ٔبؾٝشٝ ٚػٛز زاقشٝ وٝ ثٝ ٔطٚض ظٔبٖ اظ ثیٗ ضف

اظ َطفی، چٙیٗ سرؾیؿــبسی ٘یبظٔٙس ٔالر ذبنی ثٛزٜ سب ثٝ ٔطٚض ظٔبٖ   قسٜ اؾزفیعیىی ا٘ؼبْ ٔی آٔسٜ ٚ سهفیٝظیط ٔبؾٝ ثیطٖٚ ٔی

ثٙسی ثطای ٖبیكسىٝ ٚ ٌچ ؾــفز ثطای اسهبَ آػطٞب ثٛزٜ اؾز، أب ٟ٘بیشب اظ لیط  آة آٖ ضا اظ ثیٗ ٘جطز  ٔالر ٔٛضز اؾــشفبزٜ، آػط یه

ـع ثٛزٜ، ایٗ أط ذیـ٘فزای ٛػٝ ثٝ ایٙىــٝ آٖ ُٔٙمٝ، ُٔٙمٝسٛا٘یٓ ضٚی آػطٞــب ثجیٙیٓ  ثــب سوطز٘س  أطٚظ ٞٓ اطط لیط ضا ٔیاؾشفبزٜ ٔی

 .ا٘سبذشٝقٙزٚضٜ ٔیزٞس وٝ ٘فــز ٚ لیط ضا زض آٖ ٘كــبٖ ٔی
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 الیِ تٌذی حزارتی: هطلة آهَسشی

زض ٔٙبَك ٔٗشسِٝ، زض ثطذی اظ فهَٛ ؾبَ ٔب٘ٙس سبثؿشبٖ ٚ ظٔؿشبٖ، زض اطط سغییطار قطایٍ الّیٕی، زچبض  ٞب ٚ ٔربظٖ ؾسٞبآة زضیبچٝ

آ٘ىٝ زض فهَٛ دبییع ٚ ثٟبض آة ایٗ ٔٙبثٕ زؾشرٛـ اذشالٌ قٛز  حبَ ثٙسی حطاضسی ٔیالیٝ

سطاظٞبی  سٛا٘س دبضأشطٞبی ویفی آة ضا زض ََٛ ؾبَ زضثٙسی ٚ اذشالٌ ٔیٌطزز  دسیسٜ الیٝٔی

اِكٗبٔ لطاض زٞٙس  ِصا آٌبٞی اظ چٍٍٛ٘ی سغییطار ویفیز آة زض ٔرشّف آثٍیطی قسیسا سحز

ٛططی زض ا٘شربة ثٟشطیٗ سطاظ آثٍیطی ٚ زض ٘شیؼٝ سٛا٘س وٕه ٔٞبی ٔرشّف ؾبَ، ٔیزٚضٜ

 ٔسیطیز ویفی آة ثٕٙبیس 

٘بٔیسٜ  (Epilimnion) ثٙسی حطاضسی ٚػٛز زاضز، الیٝ دطاوؿیػٖ ثبالیی ادیّیٕٙیٖٛٚلشی الیٝ 

 قٛز  الیٝ ٔیب٘ی وٝ زض آٖ وٝ زض آٖ سغییطار زٔبی آة زض ٖٕك قسیس اؾز، ٔشبِیٕٙیٖٛٔی

(Metalimnion) قٛز  الیٝ وٓ اوؿیػٖ ظیطیٗ ٘یع ٞبیذِٛیٕٙیٖٛ٘بٔیسٜ ٔی 

(Hypolimnion) قٛز  زض زٚ الیٝ ثبالیی ٚ ظیطیٗ، سغییطار زٔبی آة زض ٖٕك ٘بٔیسٜ ٔی

 ٘بچیع اؾز  زض الیٝ ظیطیٗ ثٝ ّٖز وٕجٛز اوؿیػٖ، ٔبٞیبٖ وٕشطی ٚػٛز زاضز 

الف زٔب( زض سطاظٞبی ٔرشّف حبنُ ثٙسی ثٝ ّٖز سفبٚر زض چٍبِی آة )٘بقی اظ اذشیٝایٗ ال

یبثس، ِٚی زض ٔٛضز آة ایٗ زض اوظط ٔبیٗبر زض اطط افعایف حطاضر، چٍبِی وبٞف ٔیقٛز  ٔی

-زضػٝ ؾب٘شیٍطاز ضخ ٔی 0ٔؿبِٝ ٕٞٛاضٜ نبزق ٘یؿز، ثُٛضیىٝ ثیكشطیٗ چٍبِی آة سمطیجب زض 

زضػٝ  0٘ؼٕبز آة( سب   ٕٞبُ٘ٛض وٝ زض قىُ ٘كبٖ زازٜ قسٜ اؾز اظ نفط زضػٝ )٘مُٝ ازٞس

زضػٝ  111زضػٝ سب  0یبثس ٚ ؾذؽ اظ ؾب٘شیٍطاز، چٍبِی آة ثٝ نٛضر غیطذُی افعایف ٔی

یبثس  ثٝ ّٖز سغییطار ٔٙحهط ثٝ فطز ؾّؿیٛؼ، چٍبِی آة ثٝ نٛضر غیطذُی وبٞف ٔی

 افشس ثٙسی حطاضسی زاضیٓ الیٝ ثٙسی چٍبِی ٘یع اسفبق ٔیچٍبِی آة ثب زٔب، ظٔب٘یىٝ الیٝ

-سٛا٘س زض ایؼبز الیٕٝٞچٙیٗ سغییط زض چٍبِی آثٟبی ٚضٚزی ٚ سٙكٟبی ٘بقی اظ ؾطٖز ثبز ٔی

افشس، سغییط ثٙسی اسفبق ٔیٚ ٖٕك الیٝ اذشالٌ ٔٛطط ثبقس  ثسیٟی اؾز زض فهِٛی وٝ الیٝثٙسی 

ٞب، ویفیز فیعیىی، قیٕیبیی ٚ ثیِٛٛغیىی ٔرعٖ ضا زض سطاظٞبی ٔرشّف، زض زضػٝ حطاضر الیٝ

ٞبی ثیِٛٛغیىی، ا٘حالَ ٌبظٞب، ؾطٖز زٞس  زٔبی آة ثط ضٚی ٘ٛٔ ٚ ٔیعاٖ فٗبِیز ٌٛ٘ٝیط ٔیسغی

زضػٝ  11ٌصاضز ثُٛضیىٝ ثٝ اظای افعایف ٌصاضی سبطیط ٔیٚ ؾطٖز ضؾٛة ٞبی قیٕیبییٚاوٙف

قٛز  زض فهُ سبثؿشبٖ ٚ ثیٛقیٕیبیی زٚ ثطاثط ٔی ٞبی قیٕیبییؾب٘شیٍطاز، ؾطٖز وّیٝ ٚاوٙف

-یبثس وٝ ایٗ أط ٔیٞبی ؾُحی ثٝ قسر افعایف ٔیثبال ثٛزٖ زضػٝ حطاضر ٚ قسر سبثف ٘ٛض ذٛضقیس، ضقس ػّجىٟب زض الیٝ ثٝ ّٖز

سٛا٘س ویفیز آة ضا اظ ٘ٓط ضً٘، ثٛ َٚٗٓ زچبض سغییطار ظیبزی ٕ٘بیس  اظ َطفی زیٍط ثٝ زِیُ وبٞف ا٘حالَ اوؿیػٖ زض آة ٚ ظیبز قسٖ 

ٞٛاظی قسٜ ٚ ٔٙؼط ثٝ سكىیُ سطویجبر ِٔٛس سٛا٘س وبٔال ثیٔی ضؾٛثبر، قطایٍ زض سطاظٞبی ٖٕمی آةزض  یبفشٝؾطٖز سؼعیٝ ٔٛاز سؼٕٕ

ٔیعاٖ ٔهطف ٔٛاز قیٕیبیی ٞبی آة آقبٔیس٘ی ذب٘ٝٞبی ٔصوٛض ٚ ا٘شمبَ ایٍٙٛ٘ٝ آثٟب ثٝ سهفیٝاظ الیٝثٛٞب ٚ َٗٓ ٘بُٔجٛٔ ٌطزز  آثٍیطی 

سٛسٗ ثٟشطیٗ الیٝ ضا اظ ِحبِ ٞبی ٔرشّف ٔرعٖ، ٔیِصا ثب آٌبٞی اظ قطایٍ ویفی آة زض الیٝزٞس  ٞبی سهفیٝ ضا افعایف ٔیٚ ٞعیٙٝ

 ویفی سكریم زازٜ ٚ الساْ ثٝ آثٍیطی اظ آٖ سطاظ ٕ٘ٛز 
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یب ثٙسی ظٔؿشب٘ی یبثس ٚ الیٝٞبی دبییع ٚ ظٔؿشبٖ، زٔبی ؾُح آة ثیف اظ زٔبی اٖٕبق آٖ وبٞف ٔیثب وبٞف ثیكشط زٔبی ٞٛا زض فهُ

ٞبی ٔرشّف ٚ ثٝ یبثس ٚ اذشالف زٔبی ثیٗ الیٌٝیطز  ثٝ سسضیغ ثب ٌطْ قسٖ ٞٛا، زٔبی ؾُح آة افعایف ٔیثٙسی ٔٗىٛؼ قىُ ٔیالیٝ

زضػٝ ؾب٘شیٍطاز یىٙٛاذز  0یبثس ثُٛضیىٝ زض فهُ ثٟبض زٔب زض ٖٕك ٔرعٖ حسٚزا زض سجٕ آٖ اذشالف چٍبِی ٔٛػٛز ثیٗ آٟ٘ب وبٞف ٔی

 ضؾس   ٘یطٚ یب سالَٓ ذبضػی وٛچه، ٔرعٖ ثٝ حبِز اذشالٌ ػعئی یب وبُٔ ٔیقسٜ ٚ زض اطط یه 

ٞبی ثٟبضٜ ٚ دبییعٜ ٚ سغییطار اوؿیػٖ ٔحَّٛ زض ٖٕك ٔرعٖ، زض قىُ ظیط ٘كبٖ زازٜ الیٝ ثٙسی حطاضسی سبؾشب٘ٝ ٚ ظٔؿشب٘ٝ، ٚاغٌٛ٘ی

 قسٜ اؾز 
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