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زیساات ایناح و نتسااتین راین این  بانی سااازماح افا ت محیط

ساالیی از رنیا رتت  اسادندر تینوز زاره شایناز   93ساازماح رر سان 

و پن از   13۵۰او رر ساا   .و نوه عبدالحساین مینزا تنمانفنما بور

ریاساات اکانوح شااداربانی و ن ار  بن  اایدر را بن ع ده  که آح 

زیسات غییین رار  گنتت، نام این اراره را به ساازماح افا ت محیط

غنین قوانین زیسات محییی ایناح غحت  به کوشا  او، یدی از م  

نام اقانوح افا ت و ب سااز  محیط زیساتر غیاوید شاد  اسدندر  

شاناسای ایناح  ربینکل موساساه گیاه 13۵۷غا  13۵۰ساا   تینوز از

شاناسای، حنز زیسات محییی پنریسااح و غاساین با  گیاه .بور

ها  پنندگاح آبز ، رر  ها و زیسااتیاهکنوانساایوح افا ت از غا ب

 .اندها  او ثبت شدهکارنامه تعالیت
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 .انداسدندر تینوز غعیین شده
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سرمقاله: ادامه   
محارح با ”روز ج انی ایا  وا “ چش  از ج اح تنو   1398زیست ایناح شامیاه سیزره  اسفندماه  سدندر تینوز بزرگمنر عن ه محیطا

ها  پارم م،ی، شور  با کوش  او مناح  چ ارگانه غحت افا ت ایناح با نامزیست ایناح یار میبست  از او به عنواح پدر سازماح محیط

راراحر جایزه شده، غعیین شد و به واسیه غألیف کتاب ایا  وا  ایناح ام نه م،ی، پناهیاه ایا  وا  و منیحه افا ت  اثن حبیعی

 .م نگاح ع،  را رریاتت کنر

به اسازماح شداربانی و ن ار  بن  یدر غبدیل شد، تینوز ریاست آح را بن ع ده گنتت  با  13۴۶ن از آح که اکانوح شدارر رر سا  پ 

 به اسازماح افا ت محیط زیستر غییین نام رار و رامنه تعالیت آح نیز گستنش یاتت  13۵۰ها  او، این سازماح رر سا  غالش

محییی ایناح با عنواح اقانوح افا ت و ب ساز  محیط زیستر غیوید شد که غنین قوانین زیستیدی از م   13۵3سپن رر سا  

ها  اپارم م،ی، اثن حبیعی م،ی، غحت افا ت رر ایناح با نام همچنین، با غالش او مناح  چ ارگانههنوز رر ایناح اعتبار احوقی رارر  

 شدهر، غعیین شد پناهیاه ایا  وا  و منیحه افا ت

ها  اسدندر تینوز موجد شد غا منرم، محیط زیست و حبیعت و هن چه رر آح است، تعا ح محیط زیست معتحدند که مجموعه تعالیت

 ند و نسبت به آح اساس باشند بشناس

ها  معنوف الم،،ی، به ویژه غا بها  م   بینها  تینوز، غیوید کنوانسیوح رامسن است که با هدف افا ت از غا بیک نمونه از تعالیت

رر ج اح شناخته   محیییها  گیاهی و جانور  موجور رر آح شدل گنتت که به عنواح اولین معاهده زیستزیستیاه پنندگاح آبز  و گونه

  کشور ج اح عضو آح هستند  1۶9کننده رسید، و رر اا  ااضن کشور شنکت  18شور  رر ابتدا این پیماح به امضا  نمایندگاح می

ها  منبوط به کنفنانن ج انی استد ،  شد  رر سا  ساز  کنوانسیوح ، تینوز راین اجالس سازماح م،ل بنا  آماره13۵۰رر سا  

  راین آح اجالس بور زیست رر استد ،  بنگزار شد، او نایدستین کنفنانن ج انی محیط، وقتی نت13۵1

غا  13۵۴( ررآمد و از سا  IUCNزیست )مدینه اغحاریه ج انی افا ت محیطبه عضویت هیا  13۵۴غا  13۵۲ها  رر خال  سا 

  حبیعت بور راین این اغحاریه و عضو هیا  امنا   ندوق ج انی ایا  وا  و ناید 13۵۶

  عالوه بن آح که از ریاست سازماح افا ت محیط زیست استعفا کنر، ریاست اغحاریه ج انی افا ت را نیز نپذینتت  13۵۶رر غین ماه 

شناسی و همچنین شناسی و با  گیاهشناسی ایناح بور و غأسین موسسه گیاه ربینکل مؤسسه گیاه 13۵۷غا  13۵۰او همچنین از سا  

  ها  خور رارر ییی پنریساح را رر کارنامه تعالیتمححنز زیست 

 
 

 

 

 

 

 

 

 بازگشت به فهرست 
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۹8سیل در کشور طی سال   138سال سیل آبی؛ وقوع   

غیییناق،ی  و غجاوز به انی  گفته است که  98ها  سا  ها با انتشار گزارشی از سیل رار  سازماح جنیلرتتن کنتن  سیالب و آبتواح 

 .ها  شدید حی سالی که گذشت، بورندرورخانه رلیل وقوع سیل

ها  غنین سیل رخ راره است و یدی از گستنره 98مورر سیل وینانین چ ار رهه اخین رو مورر آح حی سا   1۲بن اساس این گزارش از 

ها  آبتیز کشور می،یوح هدتار از اوضه  1۴بی  از    .استاح رخ رار  ۲۵ا  به وسعت  پ نهرر   98نی  قنح اخین کشور نیز رر تنوررین ماه  

بورند و رر  98پ نه بحنانی سیل رر سا  

 1۶ها  این میاح سیالب به زینساخت 

 .استاح کشور خسار  وارر کنر

 3۲ها  خناساح رضو  با به غنغید استاح

مورر و سیستاح و  ۲۶مورر سیل، هنمزگاح 

مورر بیشتنین تناوانی وقوع  1۵اح ب،وچست

از ایث شد  و  .سیل رر کشور را راشتند

ها  بزرگی سیالب و خسارا  آح استاح

گ،ستاح، لنستاح، خوزستاح و سیستاح و 

ب،وچستاح شاهد یدی از شدیدغنین 

 .ها  نی  قنح اخین رر کشور بورندسیالب 

متن مدعد رر ثانیه بور و سیستاح و ب،وچستاح نیز رر ر  ماه  ۵۷۰با ربی شاهد سیالب متنب  98استاح گ،ستاح رر تنوررین ماه سا  

 .متن مدعد رر ثانیه و باشد  ادور ش  بنابن سیالب گ،ستاح مواجه شد 3۵۰۰با سیالب س میینی با ربی  98

یک محل با سیل آنی )ناگ انی( رر    98رر این میاح بیشتنین میزاح خسار  به لنستاح وارر شد و با غنین آمار غ،فا  جانی سیل رر سا   

ها غییین اق،ی  و عدم رار  سازماح جنیلبن اساس گزارش رتتن کنتن  سیالب و آبتواح  .کشته راشت ۲1را غنیه رروازه قنآح شیناز با 

 .بور 98رعایت انی  سیالب رلیل غشدید خسار  سیل رر کشور حی سا  

را م ار  98ها  سا  می،یارر متن مدعد از سیالب  ۵ 1۰شده رر سیح کشور بی  از ها  آبتیزرار  و آبتواندار  اجنا مجموعه تعالیت

کنر و رر کنار آح با نفوذ به رروح زمین عالوه بن کاه  خسار  سیل موجد غحویت ذخینه آب سبز رر منیحه غین اشباع خام و ب بور 

 .ها شدها و قنا ها چشمه وضعیت آبی آبتواح 

 

 

 امه خبر اد لینک خبن 

 سیالب  موضوع  

 خبنگزار  رانشجویاح ایناح )ایسنا( منبع 

 ۲8/1۲/1398 غاریخ خبن 

 بازگشت به فهرست 
 

 
 

https://www.isna.ir/news/98122619701/%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D9%88%D9%82%D9%88%D8%B9-%DB%B1%DB%B3%DB%B8-%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B9%DB%B8
https://www.isna.ir/news/98122619701/%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D9%88%D9%82%D9%88%D8%B9-%DB%B1%DB%B3%DB%B8-%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B9%DB%B8
https://www.isna.ir/news/98122619701/%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D9%88%D9%82%D9%88%D8%B9-%DB%B1%DB%B3%DB%B8-%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B9%DB%B8
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 کندآبی را نمی  ها جبران کم بارندگی

 ا اوایل اسفندماهسازماح هواشناسی از ابتدا  سا  آبی غها   بن اساس آخنین گزارش 

رر د نسبت به میانیین ب،ندمد  اتزای  یاتته است  1۴ها رر کشور ادور بارش

ها  اخین ممدن است این غیور را ایجار کند که کشور وارر  ها  خوب سا بارش

بنخی ها جبناح شده است  این رراالیست که روره غنسالی شده و کمبور بارش

ها را غواند خشدسالیها نمیاند که این بارشکارشناساح و مسئو ح غاکید کنره

معاوح غوسعه مدینیت، احوقی و امور مج،ن سازماح  -ا ین رانشیاح  .جبناح کند

را بتوری ، ها  اخین پی  از این با اشاره به اینده موضوع ک  آبی رر کشور موضوع جد  است و نباید تنید بارندگی -زیست محیط

 1۲۰رار آیندگاح هستی  اما بی  از  ا  ار کنره بور: این موضوع به هیچ وجه نشانین عبور از خشدسالی و ورور به غنسالی نیست  ما امانت

سازماح منکز م،ی خشدسالی و مدینیت بحناح    .ای ها  آینده خیانت کنرهها  زینزمینی را استفاره و به نوعی به نسلرر د از ذخاین آب

رر د مساات کشور با خشدسالی مواجه است همچنین رر محیاس ب،ند مد   9۷خور خبن راره است که  هواشناسی رر آخنین گزارش

 .رر د رچار خشدسالی بسیار شدید است 1۰رر د مساات کشور رچار خشدسالی شدید و  ۴۷

ها، مناغع و رار  سازماح جنیلل رتتن کنتن  سیالب و آبتواحمدینک -پور نیز ابوالحاس  اسین  98 ها  تنوررین ماهپن از بارندگی

 با وجههیچ به که رارند پایینی بسیار آبی غناز و منفی بیالح کشور ا ،ی و م   ها رشت ها آبتواح  عمده که بور گفته –آبتیزرار  

ها، مناغع و آبتیزرار  بی  از رو ارزیابی سازماح جنیلبه گفته و  همچنین بن اساس آخنین  .شوندنمی متعار  خوب بارش روره یک

رار  اغفاق اتتاره است اما این به معنا  ها  آبتیزرار  و آبتواح ها به ع،ت اثنبتشی تعالیتمی،یارر متن مدعد اتزای  غیذیه رر آبتواح 

ا ،ی کشور بیالح منفی و غناز آبی بسیار ها  م   و ها  رشتعمده آبتواح   ها  کشور مثبت شده استآح نیست که بیالح آبتواح 

ها  کوچک که تشار زیار  رو  شور هن چند که شاید بعضی از آبتواحوجه با یک روره بارش خوب متعار  نمیپایینی رارند که به هیچ

 .  شده باشندرار  متعارها  آبتواح ها و حنزها نبور و کسن  متزح زیار  نداشتند به ع،ت غیذیه حبیعی ناشی از بارشآح 

: حب  آمارها  ج انی اگن میزاح شاخص سنانه آب کنر ا  ار –قاا  محام شنکت آب و تاضالب استاح غ ناح  -محمدرضا اامد نسد 

متن مدعد شور آح کشور کمبور آب نتواهد راشت اما اگن سنانه آب حی یک سا   1۷۰۰بنا  هن نفن حی سا  رر هن کشور بیشتن از 

قاا  محام شنکت آب و تاضالب استاح  .متن مدعد باشد آح کشور رچار غن  آبی و ک  آبی خواهد شد 1۷۰۰غا  1۰۰۰بنا  هن نفن بین 

متن مدعد است و این یعنی کشور ما رر هن شناییی اتی بارندگی 1۰۰۰سنانه آب غجدید شونده رر ایناح غحنیبا کمتن از   :غ ناح ارامه رار

این میاح استاح غ ناح به رلیل مینف و جمعیت بیشتن و کمبور منابع آبی جزو مناح  رارا   رر  جزو کشورها  رارا  بحناح آب است

ها  آب، خشدسالی، تنسای  و محیط زیست معاونت ع،می ربین ستار غوسعه تناور   -ناررق،ی ابناهیمی    .شوربحناح می،  آبی غ،حی می

 رر مناسبی وضعیت غحنیباً وجور این با و است شده پن کشور سدها   نتیت رر د ۵۴ ااضن اا  رر: گفت–تناور  ریاست جم ور  

با مدینیت آب و سیالب و استفاره از غدنولوژ  روز  .این موضوع رلیل بن ناریده گنتتن مدینیت مینف نیست اما راری  جار  آبی سا 

 .غوانی  شنایط را ب تن از گذشته ارامه رهی  می

 ادامه خبر  لینک خبن 
 مدینیت منابع آب موضوع  

 نا(رانشجویاح ایناح )ایسخبنگزار   منبع 

 ۰۷/1۲/1398 غاریخ خبن 

 بازگشت به فهرست 
 

https://www.isna.ir/news/98120605108/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%85-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
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 های حدی چالش جدید کشور بارش 

ها  آب، خشدسالی، به اعتحار ربین ستار غوسعه تناور  

و تناور   زیست معاونت ع،میمحیطتنسای  و 

ا  بد، غینحبیعی، جم ور : ما با حبیعت به گونهریاست

بتشی و غین ع،می رتتار کنری  که باعث به ه  خوررح 

باید خور را بنا  شنایط متت،ف جو    سیست  شده است،

 غییین  اثنا   به  اشاره  با ابناهیمی،  ناررق،ی  رکتن  .آماره کنی 

 جم،ه از ج اح همه رر اق،ی  غییین: گفت زمین، رر اق،ی 

 اق،یمی شنایط مجموعه غییینا ، این و است راره رخ ایناح

 را گنما و سنما و هابارش میزاح جو ، ها ریزش  جم،ه از

جایی که قسمت اع   کشور اره است  از آحر  قنار  غاثین  غحت

ها  جو  رر تیو  متت،ف غییین یاتته، نیمه خشک ج اح قنار رارر، زماح ریزشبند  اق،یمی رر منیحه خشک و ایناح از ن ن غحسی 

هفته بارشی به یک به عنواح مثا  رر استاح لنستاح رر حی  ها  زیار رر مد  ک  است رهد، با شد هایی که رخ میضمن آنده ریزش 

 ها  استاح است ر یک سوم متوسط بارندگیمتن رخ راره است و این میزاح زیار است و ادومی،ی 1۶۰غا  1۲۰میزاح ادور 

و  غاکید کنر: ما بن این اساس باید خور را بنا  شنایط متت،ف جو  آماره کنی  که یدی از اثنا  بارز آح وقوع سیل است  ماه گذشته 

ها راشت  این وجور "خوشاب"و  "هوغگ"سیل رر سیستاح و ب،وچستاح رخ رار  رر جنوب شنق کشور ران  و تناور  بومی به نام 

ها را به ر  زمین هدایت کنره و از این آور  و آبها را از حنی  ش  ن نها جمعها  بزرگی هستند که به  ور  سنتی آب سیالبگورا 

  کنرند، ولی به بسیارشد و از سو  ریین آب کشاورزاح و ااشام را غامین میها  زینزمینی با سیالب انجام میحنی  غیذیه حبیعی سفنه

ها با مشارکت منرم و اند که البته با هماهنیی مدیناح منبوط رر استاح موضوع اایا  این سازهها غوجه نشده و از بین رتتهاز این تن ت 

 بنیاح رر رست پییین  است ها  ران از حنی  شنکت 

 ها  اد  چال  جدید کشور بارش

، تنسای  "بار "ابناهیمی با بیاح اینده ما رر کنار تنسای   ی است ها  شدید بنا  مناغع کشور، تنسای  آبم متنین چال  بارش

شور که خام اا ،تیز زراعی و منغعی کشور از رست بنور، رر االی که روره بازغولید نیز راری ، گفت: تنسای  آبی موجد می "آبی"

 زراعی غولید شور متن خام ساله است غا یک سانتی 1۰۰و غجدید ایا  خام اا ،تیز چند ره سا  و بعضا 

ها  گیاهی از رست بنور  پوش  و  اضاته کنر: از سو  ریین به رلیل عدم مدینیت  حیح رر اوضه آبتیز موجد شده که پوش 

کند و آب را جذب کنره و به  ور  اسفنج عمل می ا  و چه به  ور  ررختی رر زماح بارندگیگیاهی از هن نوع چه به  ور  بوغه

کند و رر نتیجه تنسای  به گفته و ، رر  ورغی که پوش  گیاهی نباشد، به سنعت ایجار رواناب می رهد ها را نمیناباجازه ایجار روا

 رهد و خام زراعی و منغعی ارزشمند ما از رست خواهد رتت رخ می

ها  خندقی شدید به ب،وچستاح بعضی تنسای ها  آب و خشدسالی معاونت ع،می اتزور: رر استاح سیستاح و  ربین ستار غوسعه تناور 

اند که قسمت اع   ها  شدید آنحدر عمی  و غعنیض شدهها  اخین این گنگنوها به رلیل بارشوجور رارر و رر سیالب "گنگنو"نام 

مورتولوژ  منیحه را کنند و این امن شنایط خام زراعی رر ااشیه و بستن را از منیحه خارج کنره و یا به سمت رریا  عماح هدایت می

 ا  را ایجار کنره است غییین راره و از ن ن زیست محییی غییینا  عمده
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ها  بیولوژیدی، استفاره از انواع روش :ها  آب و خشدسالی به بیاح راهدارها  مدینیت منابع آب پنراخت و گفتربین ستار غوسعه تناور 

ها  با رستی از جم،ه راهدارها  مدینیت منابع آب افظ رحوبت خام رر اوضه رار  ومدانیدی، آبتیزرار ، پت  سیالب و آبتواح

 .ها را م ار کنرها  خشده رورها، نیز قسمت اع می از روانابغواح با استفاره از  نتیتاست و رر  ور  جار  شدح سیل نیز می

ریین راهدارها  کنتن  سیل رانست و گفت: عالوه بن آح ها  کوچک آبتیزرار  را از  زمینی و ااداث سازهااداث سدها  زین ابناهیمی،

 .کار  غحویت شورراراح با بوغههایی چوح بذرپاشی با پ پار و یا از حنی  جوامع مح،ی و منغعباید پوش  گیاهی رر با رست با روش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 ادامه خبر  لینک خبن 
 مدینیت سیالب موضوع  

 خبنگزار  رانشجویاح ایناح )ایسنا( منبع 

 11/1۲/1398 غاریخ خبن 

 بازگشت به فهرست 

 

 

 

 

https://www.isna.ir/news/98121007957/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81-%D8%AC%D9%88%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85-%D8%B3%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D8%A7-%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%AE%DB%8C%D8%B2-%DB%B1%DB%B0%DB%B0
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یترین اخبار کوتاه داخل مهم  

 (13۹8اسفند   5)  ارسال الیحه جدید محیط زیست دریایی خزر به مجلس

پنوغدل ارزیابی اثنا  زیست محییی تنامنز  الحاقی به کنوانسیوح چارچوب افا ت از محیط زیست رریایی "راین جم ور  یحه 

رسانی رتتن هیئت رولت، عزم بن اساس گزارش پاییاه احالع  .اسالمی ارسا  کنررا بنا  سین مناال قانونی به مج،ن شورا     "رریا  خزر

ها  ساا،ی خزر بن انجام ارزیابی زیست محییی تنامنز  و غأثین این بننامه رر رستیابی به اهداف مندرج رر کنوانسیوح به احالعا  رولت

 .ر یل غیوید این  یحه استگین  رر مساال زیست محییی، از م متنین و مشارکت عمومی رر غیمی 

 (13۹8اسفند    ۹) میلیون مترمکعب سیالب در سدهای خوزستان 1700مهار  

می،یوح متنمدعد آب  1۷۰۰ اسفندماه،ها  جامع منابع آب سازماح آب و بنق خوزستاح گفت: حی سیالب معاوح میالعا  پایه و حنز

اتزور:  "تناز رابعی"می،یوح متنمدعد رارا  بیشتنین اج  ورور  بوره است  ۵9۵وارر سدها  خوزستاح شده که سد رز با رریاتت 

می،یوح متنمدعد و ن ایتا سد جنه با رریاتت تحط  3۲می،یوح متن مدعد، ماروح  ۴۷۶می،یوح متنمدعد، کنخه با  ۵8۴اوضه کاروح با 

می،یارر   3 ۷اضاته کنر: رر اا  ااضن اج  خالی سدها  استاح  و     اند ها  بعد  قنار گنتتهمی،یوح متن مدعد بعد از سد رز رر رغبه  ۲

 سد   می،یوح متن مدعد، رر  1۶۶3می،یوح متنمدعد، سد کنخه    813می،یارر متن مدعد، رر سد رز    ۴متن مدعد بوره که رر اوض کاروح  

رابعی اتزور: این میزاح ااجام خالی نسبت به سا  گذشته رر  .است متنمدعد می،یوح 81 جنه سد رر و تنمدعدم می،یوح ۷۰۲ ماروح

 .ها  ب ار ایجار کنره استهمین زماح، شنایط می،وبی را بنا  م ار و کنتن  سیالب

 (13۹8اسفند    10)  روز  3درصد نیاز آبی کشور در    15بارش  

ها اگنچه رر بنخی از مناح  سیالبی بور اما کشور خبنها  خوشی رر ر  خور رارر  بارش ها  اسفندماهغنین آمارها از بارندگیغازه

حور  که معاوح وزین نینو و مدینعامل خسار  قابل غوج ی به جا نیذاشت و رر عوض اج  قابل غوج ی آب را بنا  کشور آورر  به 

ها  رر د از میارف سا نه کشور از متازح سدها و آب  1۵ا ادور  ها  اخین بنابن بگوید: اآورر بارششنکت مدینیت منابع آب کشور می

می،یارر متن مدعد رر بازه  ۴غا  3شور که بارش چند روز اخین ادور بنآورر می: رهدها، غوضیح میمحمد ااج رسولی .سیحی است

ور بیفزاید  این بارندگی رر اا  غبدیل به روزه به اج  ذخاین سدها  کش 1۰می،یارر متن مدعد رر بازه زمانی  ۶غا  ۵روزه و  3زمانی 

گفته معاوح وزین نینو، به  .شورآب و اتزای  اج  ورور  سدها  کشور است که ا یالااً به آح اآورر بارندگی و سیالبر گفته میرواح

اشناسی ااتماً  ب ار ماهه سازماح هو 3ها  بینیبن اساس پی و  می،یارر متن مدعد است ۲8اج  کنونی متازح سدها  کشور ادور 

غوانی  بیویی  که غنسالی رر د وضعیت ب تن از ننما  را شاهد باشی   نمی ۲۰غا  1۰نیز شنایط غحنیباً می،وب خواهد بور و شاید  1399

 .رسدن ن میاست اما شنایط ننما  به

 (13۹8اسفند  11)  به چاپ رسید "فرهنگ بحران"

رر محدمه اتنهنگ بحناح؛  .تاب اتنهنگ بحناح؛ جستارهایی ررباره نسبت تنهنگ و جامعهر به کوش  آرش ایدر  منتشن شدک

ها  لنستاح، ایالم، خوزستاح  رر ایناح، به ویژه رر استاح 1398سیل ب ار  جستارهایی ررباره نسبت تنهنگ و جامعهر آمده است: تاجعه

 زیست جواند ن ناح را بن آح راشته است غا با ررن نگنتتنِ اهمیت و جاییاه تنهنگ رر غمامو تارس، و اواشیِ مدینیت آح،  ااد

ها  حبیعی و غجنبه نشاح راره است که راهبنرها  محاب،ه با بالیا و بحناح   .بحناح را رستور کار خور قنار رهند  و  گتنهن  موضوع  انسانی،

  سازرها را روچنداح میبحناح   غوج ی، رامنهشور و همین بیغنین غوجه به عنا ن تنهنیی غدوین و اجنا میمحییی رر ایناح، با ک زیست 

بحناح، ن ارها  مدنی:  ها  خش  و امید، اتسوح بحناح غیوین استعمارگن رر بحبواه شده، سیل: خوشه ا انه تاجعه و تنهنگ، بحناح رس

 .ها  متت،ف این کتاب هستنداامن؛ ن ام رانایی و رقبا  جدید تیلراهی بنا  مدینیت بحناح، هال 

 

https://www.isna.ir/news/98120504098/%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AE%D8%B2%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3
https://www.isna.ir/news/98120504098/%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AE%D8%B2%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3
https://www.isna.ir/news/98120504098/%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AE%D8%B2%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3
http://news.moe.gov.ir/News-List/52212
http://waterhouse.ir/news/3140/15-3
https://www.isna.ir/news/98121108651/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D8%A7%D9%BE-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF
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 (13۹8اسفند  13) سانتیمتری تراز دریاچه ارومیه  60یش افزا

هزار  ۲با بیاح اینده وسعت رریاچه ارومیه به بی  از  غنبیریین رتتن استانی ستار اایا  رریاچه ارومیه رر آذربایجاح ،تنهار سنخوش

و  با اشاره به  .ومتن منبع اتزای  راررکی، ۵38است، اضاته کنر: وسعت این رریاچه نسبت به سا  گذشته کی،ومتن منبع رسیده 91۷و 

می،یوح متنمدعد آب رارر، اتزور: میزاح آب رریاچه ارومیه نیز رر محایسه با سا   81۰می،یارر و اکنوح بی  از سه اینده این رریاچه ه 

ها  آب به رریاچه ارومیه حی سا   ها  م   انتحا و  با اعالم اینده حنز   .استمی،یوح متنمعدد اتزای  یاتته  ۶1۰می،یارر و  گذشته، یک

متن اتزای  ها سا نه نزریک به یکبنرار  از این حنزرسد، اتزور: غناز رریاچه ارومیه رر  ور  ب نهبنرار  میآینده به غدریج به ب نه

می،یوح  19۴نر شده غا سنخوش اتزور: محد  رهسانتیمتن اتزای  را نشاح می ۶۰نسبت به سا  گذشته  امسا  غناز رریاچهیابد و می

می،یوح متنمدعد   ۶می،یوح متنمدعد از سد م ابار و    ۴۰می،یوح متنمدعد از سد ش نچا ،    3۰متنمدعد آب از سد ش ید کا می بوکاح،  

 .شور به این رریاچه وارر س،ماس از سد زو  

 (13۹8اسفند   17) "های نوین حوزه آبهای نوآورانه چرخهایده"فراخوان 

ها  ها و ایدهحنز "  ها  آب، خشدسالی، تنسای  و محیط زیست معاونت ع،می و تناور  ریاست جم ور ، تناخواحستار غوسعه تناور 

، عنواح چالشی است "ها  نوین اوزه آبها  نوآورانه چنخه ها و ایدهتناخواح حنز " .را منتشن کنر "ها  نوین اوزه آبنوآورانه چنخه 

ها  ها و ایدهحنز "محور م   رر تناخواح  ۴ .آبی بنراررها  نوآورانه، گامی رر ج ت مبارزه با بحناح ک که رر غالش است از حنی  ایده

ها  نوین ها   نعتی، سیست ها  نوین غیفیه پسابها  نوین نمک زرایی از آب، روش، سیست "ها  نوین اوزه آب نوآورانه چنخه 

هدف از این تناخواح غوسعه ت و بازچنخانی بتارا  و استحیا  آب از مه و ساخت غج یزا  کنتن ، پای  و سنسورها  کیفیت آب اس

 .ا  نوین رر محورها  عنواح شده استهتناور 

 آبیاری زیرزمینی مزارع به کمک استخر خورشیدی  )25  اسفند  13۹8(

من ور آبیار  زینسیحی، یک اند که رر آح، بهمحححاح اینانی از رانشیاه سیستاح و ب،وچستاح یک میالعه ع،می پژوهشی را انجام راره

ساز  یک سامانه آبیار  زینسیحی رر این میالعه پژوهشی، محححاح به شبیه .ساز  و حناای شده استشبیه استتن خورشید  

اند  این سامانه از یک استتن ها  کارآمد غ یه آب شینین بنا  میارف آشامیدح و کشاورز ، پنراخته عنواح یدی از روشخورشید  به

من ور استفاره اداکثن  از شور و رر آح، بهعنواح وااد چیالنده غشدیل میرر خام بهها  رتن شده عنواح وااد رحوبت زنی و لولهبه

غواند بنا  غأمین خوبی میرهند که چنین استتن  به ساز  نشاح مینتایج این میالعه شبیه .غاب  خورشید از آینه استفاره شده است

غن ایج، رحوبت، رما  لوله، سنعت و سیح محیع ورور  هوا  پایینآب زینسیحی کشاورز  مورر استفاره قنار گینر  بن اساس این نت

سعید تناهت، محح  رانشدده م ندسی مدانیک رانشیاه سیستاح و ب،وچستاح و همداران  رر  .شورباعث غولید آب شینین بیشتن  می

شور، از حنتی رحوبت نسبی کمتن می هنچه رما  هوا  ورور  با غن باشد، میزاح آب شینین غولیدشده بیشتن"گویند: این خیوص می

 ."رر د، بیشتنین غأثین را بن غولید آب شینین رارر ۲۰یعنی ادور 

 تمام مجوزهای وزارت جهاد کشاورزی تا پایان اردیبهشت  ۹۹  تمدید شد  )26 اسفند  13۹8(

راین جم ور  و راین سازماح بننامه و بورجه کشور،  ا  خیاب به معاوحرر نامه -سنپنست وزار  ج ار کشاورز   -عباس کشاورز 

معاوح راین جم ور  و راین سازماح افا ت محیط زیست و وزرا  امور اقتیار  و رارایی، کشور، نفت،  نعت، معدح و غجار ، نینو 

 ور افظ سالمت و ایمنی و راین کل بانک منکز  ا  ار کنر: با غوجه به به شنایط خاص کشور به رلیل شیوع وینوس کنونا و به من

ها  اجنایی و ارارا ؛ همچنین ج،وگین  ها  اجنایی و ارباب رجوع و کاه  غنررها  غینضنور  متحاضیاح به رستیاهکارکناح رستیاه

   از اختال  رر کسد و کار ها  اوزه کشاورز ، ک،یه مجوزها   ارره از سو  وزار  ج ار کشاورز  که مد  اعتبار آن ا رر غاریخ او

 

https://www.irna.ir/news/83699361/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B6%DB%B0-%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%86%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%87
https://www.isna.ir/news/98121712963/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%86%D8%B1%D8%AE%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%A2%D8%A8-%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84
https://www.isna.ir/news/98122418501/%D8%A2%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C
https://www.isna.ir/news/98122620180/%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA-%DB%B9%DB%B9-%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%AF
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 .اعتبار خواهند راشت 1399به پایاح رسیده است، غا پایاح ارریب شت ماه سا   1398اسفند ماه 

 (13۹8اسفند   26)  مترمکعب بر ثانیه افزایش یافت  1500ورودی سدهای دز و کرخه 

ورور  به سدها  رز و کنخه به بی  از  اسفندماه ۲۶ریز  منابع آب سازماح آب و بنق خوزستاح گفت: رر پی بارش مدین رتتن بننامه

وقوع ها  کنخه و رز سیالب بهبا اشاره به اینده رر اثن این واقعه رر اوضه   راریوش ب ارلویی  متنمدعد بن ثانیه اتزای  یاتته است   1۵۰۰

 1۵1۷متنمدعد بنثانیه و رر سد رز  1۵۶۲سط سدها کامال م ار شد، ا  ار کنر: اداکثن ورور  ثبت شده رر سد کنخه پیوست که غو

می،یارر متنمدعد  نتیت  ۷ ۶ب ارلویی با بیاح اینده رر اا  ااضن  متنمدعد بنثانیه است که رر متازح سدها  مذکور غعدیل یاتتند 

ها رر آور  رورخانهبنرار ، کنتن  سیل و رهاساز  آب رر اد غابرارر، گفت: سیاست ب نهکنتن  سیل و اج  خالی رر سدها وجور 

متنمدعد بنثانیه ررن ن گنتته شده که  ۴3۰متنمدعد بنثانیه و کنخه  ۵3۵همین من ور خنوجی سد رز ادور رست است، بهپایین

 کند خین  ایجار نمی

 (13۹8اسفند   27) زنجان  استان در طرحهای تغذیه مصنوعی

با اعتبار  بالغ بن   9۷آبیین  حنا ا  غیذیه مینوعی از ابتدا  ب نه بنرار  غا پایاح سا     مدینعامل شنکت آب منیحه ا  زنجاح اتزور:

 سا  آبیین  ااتساب با میزاح این که است یاتته انجام متنمدعد، می،یوح  ۲۵۴ هزار می،یوح ریا  رر استاح زنجاح و با ذخینه آب  3۶۰

ها به روش ، غینیح کنر: غیذیه مینوعی آبتواح   رضاپوراست رسیده مدعد متن می،یوح ۲۷۴ به( مدعد متن می،یوح۲۰ادور رر)  98

ها راهدار  است که غاکنوح رر خی،ی از مناح  کشور اجنا شده است و رر این روش بانفوذ سیالب به رروح آبتواح پت  سیالب رر رشت

رضاپور،  شور ج،وگین  از روند شدید اتت سیح آب زینزمینی سبد کنتن  سیل و افا ت خام نیز میعالوه بناتزای  اج  متزح و 

رشت رر االت بحنانی قنار رارر و و بیور  ۶رشت استاح  ۷از  رر ارامه با اشاره به وضعیت غناز آب ا  زینزمینی رر استاح ا  ار کنر:

سانتیمتن  ۴۰کند که بیشتنین کاه  غناز به میزاح یک متن و ی رر آن ا اتت میسانتیمتن سیح غناز آب ا  زینزمین ۷۷متوسط سا نه 

غواند ها  آب زینزمینی است ارامه یابد، میبوره و به رشت اب ن اختیاص رارر و اگن این روند مینف که بی  از میزاح آب وارره به سفنه

 ذخاان آبی استناغژیک را با بحناح جد  روبنو کند 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 بازگشت به فهرست 

 

http://news.moe.gov.ir/News-List/52438
http://barghab.ir/fa/news/%D8%B7%D8%B1%D8%AD%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%BA%D8%B0%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF
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ی آبحذف ویروس کرونای جدید از چرخه   
ها  بیشاتن   زم پژوه  19کووید -  آب از وینوس ساارسها بنا  پاکسااز  چنخهد بنا  غشاتیص ب تنین روشمعتحدنپژوهشایناح 

  ها یاتته باید از ااداث سااامانهرر آینده، کشااورها  غوسااعه 19کووید اند بنا  ج،وگین  از شاایوع ج انی چنین گفتهاساات  آناح ه 

   آب رر کشورها  رر اا  غوسعه امایت مالی کنند   غیفیه

رانناد انواع وینوس کنوناا، از جم،اه ساااارس پژوهشااایناح می

غواند به اسات، می 19که عامل شایوع ج انی کووید  19کووید 

تاضالب و آب آشامیدنی  مد  چندین روز یا اتی بیشتن از راه  

ها   غواند همناه قینهبه انساااح ساانایت کند  این وینوس می

ها بسااایار ریز آب یا ذرا  مع،  که با غبتین یا همناه اتشاااانه

شوند جا به جا شور  رر روره شیوع وینوس سارس وارر هوا می

 ه وارر هوا شده بور مبتال شوند   ا  بن اثن اشتنشاق ذرا  ریز تاضالب کرر هنگ کنگ نشت تاضالب باعث شد عده

اند، اما این وینوس جدید کنونا با وینوس عامل ساارس قنابت زیار   از راه نشات تاضاالب بیمار نشاده 19کدام از مبتالیاح به کووید هیچ

  نازکی از خور بن غواند ندثین شاور و  یهچنین میرارر و به همین ج ت ممدن اسات از این حنی  سانایت کند  وینوس جدید کنونا ه 

ب پاشایده رر هوا غبدیل  آ  سانایت از راه ذرا  ها را به منبع بالحوهها  آب آشاامیدنی غشادیل رهد  بدین غنغید سانروشسایح ساامانه

  آب وینوس کنونا را ه  رر آب آشااامیدنی و ه  رر تاضااالب  ها  معمو  غیاافیهکند  خوشاابتتانه به ااتما  زیار بیشااتن روشمی

 کند   یا از آب اذف می کشدمی

کشاد  رر وینوس کنونا را می ،سااز  با غاب  ماورا بنف  و ک،نرهی با اساید هیپوک،نو یا اساید پناساتیک و غینتعا رور اکسایژحگماح می

مع،  بنا   ها از ریزجانداراح مفید و غفدیک تیزیدی جامدا رآکتورها  غشاایی رارند عالوه بن اینکه زیسات دها  تاضاالبخانهغیافیه

ها رهند که میزاح اثنبتشی بیشتن این روشهشدار می  این محححاحالبته   بنند ها  انباشته رر لجن تاضالب نیز ب نه می  وینوسغیفیه

 ها  بیشتن  رارر  بنرسی نشده است و این امن نیاز به پژوه  و ساین انواع وینوس کنونا 19متیو اً بن وینوس سارس کووید 

ها  بحنانی شایوع بیمار  ارغحا بدهند    آب و تاضاالب را رر زماحها  موجور بنا  غیافیهاند زینسااختچنین پیشان ار رارهه آناح 

ها  ساااالمنداح به خور جذب کنند  مثاًل  ها  مح،ی و خانهها، ررمانیاهچوح ااتما  رارر وینوس کنونا را از جاهایی مانند بیمارساااتاح

کنند    تنابنف  اساتفاره میهایی که رر مبدأ از اشاعهکنندهها  کارآمد رر میانف اننژ ، نور ، ریور ، و غیافیهبااساتفاره از ساامانه

  مجدر از آب ها  اساتفارهاند ساامانهاین پژوهشایناح نوشاته   عمومی ضادعفونی کنر غواح آب را پی  از ورور به ساامانه غیافیهمی

بازرسای و از وینوس کنونا پام شاور  ااتما ً باید بنا   کند نیز باید کامالًب میآره وارر شاین شاامیدنی که تاضاالب را غیافیه و روباآ

یاتته مانند  کشاورها  رر اا  غوساعه و بنخی از کشاورها  بسایار غوساعه ها  جدید  وضاع کنر ها نیز رساتورالعملضادعفونی کنرح آح

 19ها  معمولی هستند ممدن است نتوانند سارس کووید نا  اذف ساین آ ینده زم ب جوامع روستایی و ب بوریاتته که تاقد زینساخت

 شایع شور و به آسانی از راه غجار  و سفن این اتنار به  19را ه  اذف کنند  رر چنین جاهایی ممدن است هنچند وقت یک بار کووید 
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ها  ب داشت آب رر هنجا که یاتته باید به ااداث سامانههها  کشورها  غوسعگویند رولتمی  رانشمنداحریین نحاط ج اح منتحل شاور  

  زم است بورجه اختیاص رهند 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ادامه خبر                 لینک خبن

   کیفیت آب موضوع  

   www.sciencedaily.com منبع  

   ۰۴/۰3/۲۰۲۰ خبن  غاریخ  

 بازگشت به فهرست 

 

 

  

https://www.sciencedaily.com/releases/2020/04/200403132347.htm
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 های زیرزمینی جهان   های جدید آب نقشه
اند و  آب زینزمینی غ یه کنره منابعها  هفتیی جدید  از رحوبت خام زمین و شاانایط پژوهشاایناح ناسااا بااسااتفاره از ماهواره نحشااه

ها  شانایط خشادی و  نحشاه ۲۰1۲بینی کنند  از ساا  ها را از یک غا ساه ماه پی  بنا  آمنیدا  شامالی پی اند هنیک از نحشاهغوانساته

   اند ها را بنا  کل ج اح غ یه کنرهبنا  ایا   متحده وجور راشته، اما این اولین بار است که این نحشه تع،یرحوبت 

رر منکز هواتضاا  گاررر ناساا رر  شاناس و مدین این پنوژهمت رار  آب

ها  ج اح کار م می اسات چوح   نحشاهب،ت منی،ند گفت اغ یهگنین

به ندر  نحشااه خشاادسااالی بنا  کل ج اح وجور رارر  معمو ً وقتی  

کند  اما  رهد سن و  دا مییاتته رخ میخشادساالی رر کشورها  غوسعه

شاور ممدن اسات غا وقتی  رر آتنیحا  منکز  خشادساالی می وقتی مثالً

باعث ایجار بحناح انسااانی نشااده کساای به آح غوجه ندند  پن غولید 

امداح آگاهی از ها هایی ارزشاامند اساات چوح با وجور آحچنین نحشااه

بنا  راشاتن غیاوین   رشاور شانایط و اقدام بنا  ب بور آح ایجار می

 هایی از میزاح رحوبت خام و محدار آب زینزمینی موجور راشته باشی   هن هفته عدن کامل از خشدسالی باید بتواح

بینی محدار محیاو ، پای  رحوبت خام ضانور  اسات، چوح رحوبت خام محدار آبی را نشاح بنا  مدینیت محیاو   کشااورز  و پی 

ها  خشاک نیز ا  آبیار  محیاو   اسات  رر حو  رورهرهد که رر رساتنس ریشاه گیاهاح قنار رارر  آب زینزمینی اغ،د منبع آب بنمی

  خوبی اسات  اما بنا  به رسات آوررح غیاوین کام،ی از   خشادساالی نشاانهکند و بنا  غشاتیص رامنهها  سایحی را غحویت میجنیاح

 احالعا  تناه  کنند   غوانند ا  میرحوبت و خشدی من ن زمین، مشاهدا  زمینی خی،ی کمتن از غنکید غیاوین و مدل ا  ماهواره

ها  رریابی  ها  ناساااا و ماهواره منکز پژوه وضاااعیت ایا   متحده از راره بینیها  ج انی و ه  بنا  پی   نحشاااهه  بنا  غ یه

   این منکز رر واقع یک جفت تضااپیما اسات که بن اسااس غییینا  میداحشاور  ماهوارهگنان  زمین و سانج  اق،ی  آلماح اساتفاره می

 کند رریابی می را گنان  زمین انکت آب را رو  زمین

هاا  اننژ  آب را ا  غ،فی  و چنخاههاا  ریین رر یاک ماد  رایااناهاناد باا رارهاحالعاا  غییینا  غوزیع آب را کاه باا مااهواره مشااااهاده کنره

ها  غییینا  زمانی غوزیع آب رر سه عم : رحوبت گینند از جم،ه نحشهها  متت،فی میکنند  سپن از این مد  خنوجیساز  میشبیه

ها   گیاهاح )عم  ادوراً رو ساه متن  خام( و آب زینزمینی سایحی  وضاوز این نحشاه  ریشاهخام ررمحدوره  سایح خام، رحوبت

ها  رحوبت و شانایط آب زینزمینی رارر کل سایح زمین کی،ومتن اسات و رایماً راره ۵ 13  عنض جیناتیایی یا ادور یک هشات  ررجه

کنندگاح حنز پای  خشادساالی  هایی هساتند که غ یهوهشای آلمانی از جم،ه منابع رارها  این منکز پژها  ماهوارهکنند  نحشاهتناه  می

از وضاعیت خشادساالی ایا   متحده اسات که از آح رر  ها  هفتیی اولیهکنند  این حنز رر واقع نحشاهایا   متحده از آح اساتفاره می

بنند غا ببینند کدام مناح  ممدن اسات به بحناح تدرا  ب نه مین ارها  متت،ف این کشاور از جم،ه وزار  کشااورز  و ساازماح مدینیت 

 ها  خشدسالی نیاز به کمک مالی رارر   ع،ت آسید
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ها  این کنندگاح حنز پای  خشادساالی رر این منکز سانج  خشادساالی گفت ابا اساتفاره از رارهشاناس و از غ یهبنایاح توش، اق،ی 

کنندگاح ن جامعی رر کل سایح کشاور از آب زینزمینی راشاته باشای  ر او به همناه سااین غ یهغوانی  غیاویها  آلمانی میمنکز پژوه 

ها   غن شاده اسات  قبالً بنا  این کار باید هن هفته به رارهغن یا خشاکرهند کجاها پنآبها غشاتیص میاین حنز با بنرسای انواع راره

  آب ها   یهکنری   توش گفت ابا راشااتن راره ااور  هفتیی روزآور  می ها را بهها و آب زینزمینی هن ایالت مناجعه و نحشااهچاه

غوانی   ها رارند میشاور  با وضاوز و رقتی که این رارهجویی میماح بسایار  انتهها  خام رر هن نحیه، رر وقتزینزمینی و رحوبت  یه

 ها  خیوط غناز خشدی و رحوبت را مستحیماً رس  کنی  رنحشه

کند این اسات که بتواح همین کار را به همین  اور  بنا  کل سایح زمین ها  جدید رنبا  می  این نحشاههایی که غ یهیدی از هدف

انجام رار، متیاو ااً بنا  کشاورهایی که امدانا  پای  آب زینزمینی ندارند  واررلو گفت اخشادساالی واقعاً موضاوع م می اسات    و اثنا  

غن از لحاا  مداانی و زماانی از گاذارر  هادف ا ااا،ی ماا این اسااات کاه احالعاا  باه رررخورغن و رقی می میزیاار  بن اق،ی  و غییینا  اق،ی

ها   رحوبت خام، سالمت محیو   کشاورز ، آب زینزمینی و آب سیحی به رست آوری  و بنا  این کار باید از ماهواره منکز پژوه 

ها بسااایاار بینی آحاین گونه ابزارها بنا  پنراختن به بنخی اثنا  و پی  رریابی گنان  زمین و سااانج  اق،ی  آلمااح اساااتفااره کنی  

 اند، اثناغی مانند رشد جمعیت، غییین اق،ی  یا اتی  نف اتزای  ک،ی مینف آب ر ضنور 

د   کنا  باشاد  رحوبت سایح خام با شانایط آب و هوایی به سانعت غییین میغشاتیص زماح و وساعت خشادساالی ممدن اسات کار پیچیده

  ریشااه گیاهاح کندغن اساات اما باز ه  بساایار به آب و هوا بسااتیی رارر  غییینا  آب زینزمینی از غییینا  رحوبت خام رر محدوره

غن شاد  خشادساالی یا  بینی ب،ندمد   رار  بنا  پی ها کندغن اسات چوح منفک از غییینا  آب و هوایی اسات  اما به گفتههنرو  این

 غن زمین، باید سیح آب زینزمینی را پای  کنر   رر مناح  پستبنعدنِ آح، خین سیل 

ها  کنی   از رو  این نحشاهغن  هساتند از آنچه رر سایح زمین مشااهده می  کندغن و مالی هاها  آب زینزمینی نساتهرار  گفت انحشاه

غن   غواح غیاوین کاملندغن کنرح این رویدارها می  رویدارها  آب و هوایی را مشااهده کنر ر با کغواح اثنا  غجمعی ماهانه و ساا نهمی

بینی رقی  وضاعیت از روند ک،ی خشادی یا غن  رر هن منیحه به رسات آورر  راشاتن غیاوین رقیحی از سایح آب زینزمینی بنا  پی 

   نزریک ضنور  است  آینده

ها   بینیپی   غواحها  رریابی گنان  زمین و سنج  اق،ی  آلماح میپژوه ها  منکز  بینی و با استفاره از رارهبا این ابزار جدید پی 

گین  رر مورر وضااعیت کنونی این جنوبی آمنیدا انجام رار و به غیاامی  ایالت ۴8روزه از وضااعیت خشاادی و غن  بنا   9۰و  ۶۰، 3۰

ها  رریابی گنان  زمین و سانج  ها  منکز پژوه رهاند که با وارر کنرح راها کمک کنر  این پژوهشایناح به این نتیجه رسایدهایالت

 بینی کنر غن پی غواح وضعیت رحوبت خام و آب زینزمینی را رقی اق،ی  آلماح می

   ادامه خبر                 لینک خبن

   خشدسالی  موضوع  

   https://www.sciencedaily.com منبع  

   31/۰3/۲۰۲۰ خبن  غاریخ  

 بازگشت به فهرست 

 

  

https://www.sciencedaily.com/releases/2020/03/200331130110.htm
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 ها خور، بازیافت موثر بطری آنزیم پالستیک 

غواند بعضاای از که می اندشااده آنزی  حبیعی موت  به کشااف یکرانشاامنداح  

یک  "پی ا  غی"  پالساتیدی راه یاتته به حبیعت را هضا  کندغنین موار رایج

رور و غجزیه آح رر ها به کار میماره پالستیدی قو  است که رر ساخت بین 

پی غی ا  "اما آنزی  ا االز شاده موساوم به  .کشادمحیط  ادها ساا  حو  می

این  .را  نف تحط چناد روز شااانوع کناد "پی غی ا "غواناد غجزیاه می "ایز

 .غواند به انحالبی رر تنآیند بازیاتت منجن شورغوانایی می

 .شورکنند اما تحط ادور سه می،یارر عدر از آن ا بازیاتت میمی،یارر بین  پالستیدی آب مینف می 13رر بنیتانیا منرم سا نه ادور 

گزارش  ۲۰1۶محححاح رر ساا   .کنندولید میاین نوع پالساتیک غ "خورنده"ها  رر ژاپن کشاف شاد را باکتن  ولین باراین آنزی  که ا

 .اندرارند که یک خانواره از باکتن  را رر رسوبا  به جا مانده رر یک محوحه بازیاتت بین  رر ش ن بندر  ساکا  ژاپن یاتته

این ا از بنگ   .راررپ،ی اسااتنها که گنوهی از موار  پالسااتیدی هسااتند که پی ا  غی به آح غع،  رارر به حور حبیعی رر محیط وجور 

با این اا  رو  آوررح این  .اندها بنا  چندین می،یوح سااا  بنا  خوررح این ماره غدامل پیدا کنرهکنند  باکتن ررختاح محات ت می

رر ادر  الم،،ی از رانشامنداح شاور و رر پی این کشاف بور که غیمی بینکامال غینمنت نه غو ایف می "پی ا  غی"باکتن  به میانف 

ها  قدرغمند اشاعه ایدن رر آکسافوررشان بنیتانیا  پژوهشایناح با کمک رساتیاه .بنآمد "پی ا  غی ایز"غشاتیص چیونیی غدامل آنزی  

گویند زمانی که سااختماح این آنزی  ررم شاد غوانساتند با رساتدار  آن ا می .با  از این آنزی  غ یه کنرند زیک مد  ساه بعد  با وضاو

رر  .ا  رر غولید بین  و لباس رارندشاور میانف گساتنرهپ،ی اساتنها که به حور  انعتی از نفت غولید می .ب تن کنندآح عم،دنرش را 

شاوند بتشای از خواص خور را شاوند یعنی هن بار که بازیاتت میتنآیندها  کنونی بازیاتت، موار پ،ی اساتن رچار اتت غدریجی کیفیت می

شاور و بعد به محل رتع زباله شاوند، بعد از آن ا تنش ماشاینی غولید میابتدا غبدیل به پشا  میانوعی میها رهند  بین از رسات می

کند و پ،ی اساااتن را روباره به موار اولیه غشااادیل رهند غبدیل  اما آنزی  خورنده پی ا  غی تنآیند غولید را وارونه می .شاااوندمنتحل می

شاور  یعنی یک ساتیک بیشاتن اساتفاره کنر که میانف نفت را ک  می کند    و این چنخه غدنار میغواح از این ا بنا  غولید پالمی .کندمی

بنر چوح باید پی ا  غی را گویند اساتفاره از این آنزی  رر ابعار گساتنره چند ساا  وقت میمحححاح می .بازیاتت واقعی خواهی  راشات

بین هساتند که با این وجور محححاح خوش  . ن اقتیاار  محنوح به  انته باشادغن از زماح کنونی یعنی چند روز غجزیه کند غا از نسانیع

محححاح همچنین امیدوارند که بتوانند از این آنزی    .این رویه می غواند غساانیع شااده و به یک رویه پایدار رر محیاس بزرگ غبدیل شااور

روباره بتوانند این موار را به پالستیک غبدیل کنند  این کار بداح معنی است بنا  بازگنراندح پالستیک به موار اولیه آح استفاره کنند غا 

 .که ریین به افار  بیشتن نفت نیاز  نتواهی  راشت و اساسا این آنزی  میزاح پالستیک را رر محیط زیست کاه  می رهد

 ادامه خبر  لینک خبن 

 بازیاتت  موضوع  

 www.theguardian.com منبع  
 ۰8/۰۴/۲۰۲۰ غاریخ خبن  

 بازگشت به فهرست 

https://www.theguardian.com/environment/2020/apr/08/scientists-create-mutant-enzyme-that-recycles-plastic-bottles-in-hours
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 خارجی ترین اخبار کوتاه مهم

The Pandemic Has Led to a Huge, Global Drop in Air Pollution 

The coronavirus pandemic is shutting down industrial activity and temporarily slashing air pollution 

levels around the world, satellite imagery from the European Space Agency shows. One expert said 

the sudden shift represented the “largest-scale experiment ever,” in terms of the reduction of industrial 

emissions. Readings from ESA’s Sentinel-5P satellite show that over the past six weeks, levels of 

nitrogen dioxide (NO2) over cities and industrial clusters in Asia and Europe were markedly lower 

than in the same period last year. 

Nitrogen dioxide is produced from car engines, power plants and other industrial processes and is 

thought to exacerbate respiratory illnesses such as asthma. 

While not a greenhouse gas itself, the pollutant originates from the same activities and industrial 

sectors that are responsible for a large share of the world’s carbon emissions and that drive global 

heating. The World Health Organization describes NO 2 as “a toxic gas which causes significant 

inflammation of the airways” at concentrations above 200 micrograms per cubic meter. Pollution 

particles may also be a vector for pathogens, as well as exacerbating existing health problems. The 

WHO is now investigating whether airborne pollution particles may be a vector that spreads Covid-

19 and makes it more virulent. 
One of the largest drops in pollution levels could be seen over the city of Wuhan, in central China, 

which was put under a strict lockdown in late January. The city of 11 million people serves as a major 

transportation hub and is home to hundreds of factories supplying car parts and other hardware to 

global supply chains. According to NASA, nitrogen dioxide levels across eastern and central China 

have been 10 to 30 percent lower than normal. 
 

 
 

https://www.wired.com/story/the-pandemic-has-led-to-a-huge-global-drop-in-air-pollution/


              
              کشاورزی و آبمرکز ملی مطالعات راهبردی    

17 
   

 

1398اسفند    |پنجاه و یک  شماره  |محیط زیست    بولتن آب و  
 

 کاهش چشمگیر آلودگی هوا عامل  دنیاگیری ویروس کرونا 

حور موقت  ها   انعتی را متوقف کنره، بهکه تعالیت وینوس کنونا گین  ج انیرهد همهنشااح می آژانن تضاایی اروپا ا غیااوین ماهواره

  کارشاناسااح، این غییین ناگ انی مانند آزمایشای بسایار بزرگ اسات که گفتهکاه  راره اسات  بههوا را رر سانغاسان ج اح  آلورگی سایوز

 .  کاه  انتشارا   نعتی انجام نشده استپی  از این هنگز رر زمینه

ها  هاکساید رر هوا  شا نها و مجموع ر   گذشاته، سایوز نیتنوژحرهد که حی شا  هفتهنشااح می Sentinel-5P  غیااوین ماهواره

ها و  ها، نینوگاهاکساید از موغور اغومبیلر غوج ی کمتن از مد  مشاابه ساا  گذشاته بوره اسات  نیتنوژححور قابلبه اروپا  انعتی آسایا و

که گاز مذکور یک شور  رراالی آسا  ها  غنفسای مانندشاور که موجد غشادید بیمار شاور و غیاور میریین تنایندها   انعتی غولید می

گینند، مسائو  بت  بزرگی از انتشاارا  ها   انعتی سانچشامه میها و بت هایی که از هماح تعالیتا  نیسات، آ یندهانهگاز گ،ت

  هستند گنمای  ج انی کنبنی و

میدنوگنم رر متن  ۲۰۰ها  با   کند که رر غ، تعنواح گاز  ساامی غو اایف میاکسااید را بهر سااازماح ج انی ب داشاات نیتنوژح

ها عمل  عنواح اام،ی بنا  پاغوژحشااور  ذرا  آ ینده همچنین ممدن اساات بهغوج ی رر مجار  هوایی میمدعد، موجد الت اب قابل

کنند و مشادال  ساالمتی موجور را نیز غشادید کنند  ساازماح ج انی ب داشات رراا  بنرسای این مسائ،ه اسات که آیا ذرا  آلورگی  

 .غن شدح آح شوندعمل کنره و موجد مسن  19اام،ی بنا  وینوس عامل کووید  عنواحموجور رر هوا ممدن است به

شاد  غحت مشااهده شاده اسات که رر اواخن ماه ژانویه به چین هوا رر شا ن ووهاح رر منکز ها رر سایح آلورگیغنین کاه یدی از بزرگ

   کننده  غأمینچین عمل کنره و  ااادها کارخانه نحلوعنواح قید ا ااا،ی املمی،یوح نفن  به 11قننیینه قنار گنتت  این شااا ن 

 3۰غا  1۰اکساید رر سانغاسان شانق و منکز چین، ر ناساا، سایوز نیتنوژح و قیعا  ریین رر آح مساتحن اسات  حب  اعالم خوررو قیعا 

 .غن از االت عار  بوره استرر د پایین

 

Ecosystem services are not constrained by borders 

 Many countries benefit from ecosystem services provided outside their nations. This can happen 

through economic relationships, biological and geographical conditions, but we hardly know how and 

where these ecosystem service flows occur. Scientists show in a recent study, how interregional 

ecosystem service flows can be identified and quantified. Ecosystem services are not constrained by 

borders. For example, one country benefits from agricultural products originating from other 

continents or flood protection provided by floodplains in a neighbouring country." These close links 

between distant regions arising from ecosystem services are known as telecoupling. Understanding 

these flows can help to recognise the value of intact nature, identify global drivers of biodiversity loss 

or soil erosion in distant regions, and develop measures for more sustainable management. "It is 

important to understand the interlinkages and the environmental costs caused by domestic 

consumption of ecosystem services in other countries."This information can then be used in political 

decisions, such as fair trade standards, environmentally and socially acceptable certification, and 

financial compensation measures." But how can ecosystem service flows be identified, quantified and 

ultimately balanced between countries? The researchers investigated these issues in their recent study. 

As part of this, they examined the extent to which Germany uses ecosystem services that are provided 

in other countries. 

 

 

https://www.sciencedaily.com/releases/2020/03/200330130000.htm
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 ها محدود به مرزهای جغرافیایی نیستمبومزایای زیست

اند  این اغفاق ممدن اسات از شاوند که خارج از منزها  خورشااح پنورش یاتتهمند میهایی ب نهبومبسایار  از کشاورها از مزایا  زیسات

ها چیونه و از بومراه روابط اقتیاار  میاح کشاورها یا شانایط بیولوژیدی و جیناتیایی بیاتتد، اما مع،وم نیسات این خدما  و مزایا  زیسات

ها میاح نواای بومغواح انتحا  خدما  زیسااترهند چیونه می  جدید  نشاااح مییابند  متتیاایاااح رر میالعهجا انتحا  میکجا به ک

 گین  کنر     متت،ف را غشتیص رار و اندازه

ها  ریین  هها محدور به منزها  جیناتیایی نیسات  مثالً ممدن اسات کشاور  از محیاو   کشااورز  غولیدشاده رر قاربوممزایا  زیسات

ها  سایالبی کشاور همساایه بنا  رر اماح نیه راشاتن خام خور از سایل ب نه ببنر  این پیوندها  محد  میاح  اساتفاره کند یا از رشات

ارزش حبیعت بدن پی   هگویند  با ررم این جنیاح خدما  بشاوند غ،ه کوپ،ینگ میناشای می بومنواای رور از ه  را که از خدما  زیسات

کنی  و رساات به عوامل از بین رتتن غنوع زیسااتی رر سااناساان ج اح یا تنسااای  خام رر نواای روررساات را شااناسااایی می بنی ،می

بوم ها  محیط زیساتی ناشای از میانف خدما  زیساتزنی   ت   پیوندها  متحابل و هزینهاقداماغی بنا  رسایدح به مدینیت پایدارغن می

غواح از این احالعا  بنا  گنتتن غیاامیما    بعد می  م می اساات  رر منا،همساائ،ه کشااورها  ریین رر راخل منزها  کشااورماح

سیاسی استفاره کنر، مانند وضع قواعد غجار  منیفانه، رارح مجوزهایی که از لحا  محیط زیستی و اجتماعی پذینتتنی باشند و رست 

غواح غشاتیص رار، اندازه گنتت و سانانجام آح بوم را چیونه میها  مالی  اما جنیاح خدما  زیساتزرح به اقداماغی بنا  جبناح خساار 

  اخینشااح  این مسااال را بنرسای کنرند  آناح رر بتشای از این پژوه  میزاح را میاح کشاورها به غعار  رسااند؟ پژوهشایناح رر میالعه

 اند    نرسی کنرهرسد بشور و رر آلماح به مینف میبومی را که رر کشورها  ریین تناه  میخدما  زیست
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پدیده دور پیوند انسو چیست؟  :شیمطلب آموز  

ها  ب،ندمد  هواشاناسای و بینیشاد و رر نتیجه، پی رر گذشاته غییینا  ساا  به ساا  اق،ی ، ماهیتی کامالً غیاارتی تنض می

بور  اما پن از ساال ا غححی ، رانشامنداح متوجه شادند که رر رابیه با اق،ی ، اقیانوسا ا، اات ه  هیدرولوژیدی تاقد رقت  زم 

ب تن و قاب،یت اغدا  بیشاتن  نسابت به جو زمین رارند؛ زینا احالعا  موجور رر جو، به سانعت و پن از وقوع یک حوتاح محو 

ها  آینده خواهند راشات  غححیحا  و میالعا  رهه  رر ماه شاوند؛ ولی شانایط ااضان اقیانوسا ا، آثار م می بن اق،ی  ج احمی

میالر  غوساط رانشامنداح کشاورها  متت،ف رر مورر غعامل جو و اقیانوس آرام گویا  این می،د اسات   199۰و   198۰ها  

یاارتی وابساته  بینی نبوره، ب،ده غن ا رر اد  از تنآیندها  اق،یمی به عوامل غکه اق،ی  ج اح کامالً غیاارتی و غینقابل پی 

باشد که بایستی مورر شناسایی قنار گینر  میتواح با استفاره از ارغباط  ها  آب و هوایی ااک  مین   خا ی بن سیست  .است

بینی کنر  یدی از م متنین عوامال ن   رهناده باه هاا  اق،یمی، باارنادگی رر نحااط متت،ف ج ااح را پی بین باارش و شااااخص

 و  نینا (El nino) النینو غواح به پدیده رور پیوند انساو اشااره کنر که شاامل تازها ده اسات میاق،ی  که غاکنوح شاناخته شا 

(La Nina) باشااد  رر بساایار  از مناح  ج اح انسااو، م متنین عامل غییینا  اق،یمی رر محیاس زمانی یک غا ره سااا   یم

 رهد   الشعاع قنار میغحتشناخته شده است و این عامل، اق،ی  مناححی از ج اح را به شد  

  پایدار و ع ی  ذخینه از هاپدیده این  گینندمی شادل حو نی عمن با اقیانوسای -با تنآیندها  جو جو  پدیده ها  رورپیوند 

ها  پدیده این م متنین که شاورمی ریده و هساتند اقیانوسا ا زمین، رساتنس رر اننژ  منابع پایدارغنین  هساتند مندب نه اننژ 

 جولین -، نوسااح مارح(North Atlantic Oscillation) یابند مانند: نوساانا  اح،ن شامالیبن رو  اقیانوسا ا غوساعه می

(Madden-Julian Oscillation)روقیبی اقیاانوس هناد ، (Indian Ocean Dipole) و انساااو رر اقیاانوس آرام. 

 :هستند؛ ازجم،ههایی ها  رورپیوند رارا  مشتیا  و ویژگیپدیده

شاور و سااین اقیانوسا ا و پ نه اثنگذار  به سانچشامه محدور نمی شاد  رر هن روره متیین اسات؛ روره غناوب آن ا ثابت نیسات؛

ها به پ نه ریین، سابد غأثین متحابل و غحویت یا غضاعیف آن ا گساتنش رامنه اثن هن یک از این پدیده ساازر؛ها را متأثن میقاره

ها بیشااتنین غییینا  جو  ناشاای از آن ا را غجنبه ها  نزریک به پ نه ا اا،ی هن یک از این پدیدهو خشاادیها آب شااور؛می

 .یابدکنند و با اتزای  تا ،ه، غأثینپذین  کاه  میمی
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متالف  پدیده رور پیوند انساو یک پدیده مساتمن و رینامیک اسات که رر هن تاز آح غمایل به غییین وضاعیت و رسایدح به تاز 

گنرر  انساو رارا  ساه تاز اسات؛ تاز گنم )النینو(، تاز سانر ) نینا( و شانایط خنثی  پدیده رور پیوند انساو اا ال  مشااهده می

ا   ها  به  اور  روراندرکن  اغمسافن و اقیانوس اسات که باعث سانر و گنم شادح آب سایح رریاها رر اقیانوس آرام ااره

 ۷غا  ۲  رر واقع منشاأ پدیده اق،یمی انساو، رر اقیانوس آرام اسات، اما با یک محیاس زمانی شاور و آثار اق،یمی ج انی راررمی

 .گذاررساله بن اق،ی  ج اح اثن می

شااور  تاز خنثی،  غن از اد معمو  و ساانرغن از اد معمو  میاتتد که ررجه انار  گنمپدیده النینو و  نینا زمانی اغفاق می

شاور و عبار  از گنم شادح  ا  اسات که بنا  یک پدیده اقیانوسای اساتفاره میسات  النینو واژهآرام  بین هوا  گنم و سانر ا

کشد  پدیده النینو با غییین رر تشار  ا  شنقی است که سه تیل یا بیشتن حو  میوسیع سیح با   آب رر اقیانوس آرام ااره

اند که وقوع پدیده النینو با گنم شادح و محححاح نشااح رارهشاور ارغباط رارر، اغمسافن  که به نام نوسااح جنوبی شاناخته می

اتت تشاار هوا رر ناایه شانقی اقیانوس آرام همناه اسات  رر این شانایط، تشاار هوا رر ساواال شانقی اساتنالیا اتزای  یاتته و 

رابیه معدوس بین یابد  آشادارغنین نشاانه نوسااح جنوبی، رما  سایح آب این ساواال نسابت به میانیین ب،ندمد  کاه  می

رر جنوب اقیانوس آرام اسات  رر این االت، تشاار   جزینه غاهیتی و راروین رر اساتنالیا تشاار هوا  سایحی رر رو مداح یعنی

 زیار رر یک مداح غحنیباً همیشه همزماح با تشار ک  رر مداح ریین است و بنعدن  

یدار آب و هوایی رر مد  زماح حو نی نیسات؛ زینا رر  ااک  شادح شانایط النینو به معنا  اساتحنار یک وضاعیت خاص و پا

رهد  البته  ا  اسات که آب و هوا را به ساو  شانایط  نینا ساوق میبه گونه  همین شانایط، غییینا  رما  سایح آب و تشاار هوا

ر کمتن مشاتص بوره و شاور  به رلیل اینده تاز سانروره  نینا ه  بنا  همیشاه روام ندارر و با غضاعیف  نینا، النینو شانوع می

گنرر، لذا غوجه کمتن  به آح شده است  به عبار  ساره، النینو موجد نسبت به تاز گنم یا النینو، کمتن موجد بنوز تاجعه می

  شادگی جفت این  شاورمی النینو غشادید موجد خور بارها این غضاعیف و شاده آرام اقیانوس رر غنبی –غضاعیف بارها  شانقی 

 .نمایدینا  زیار  اعما  میغأث ج اح مناح  از بسیار  اق،ی  بن پیچیده بسیار اندرکن  و

یابد، ولی کشاورها  واقع  رر ساا  ها  وقوع النینو، پتانسایل بارش و سایالب رر پنو، الساالوارر و جنوب غنب آمنیدا اتزای  می

 31میالر  غاکنوح غعدار   18۷۷شاوند  از ساا  رر آسایا  شانقی، کوبا، هند و آتنیحا  جنوبی با ساا  ها  خشاک مواجه می

ها  رریایی رر اقیانوس اح،ن کاه  یاتته اساات  آثار  النینو رر اقیانوس آرام به وقوع پیوسااته اساات  رر این سااال ا، حوتاح

سات  پدیده   نینا مشااهده شاده ا ۲۴میالر  غا پایاح قنح بیسات ، غعدار   18۷۷پدیده  نینا غحنیباً عدن النینو اسات  از ساا  

ا  که این پدیده  همیالر  ثبت شاده اسات و معمو ً روره آح یک ساا  حو  می کشاد، هیچیک از رو رور 1۷۲۶النینو از ساا  

کند، کامالً مشااابه ه  نبوره اساات  البته غشاادیل آن ا بناساااس الیو  ثابتی اسااتوار اساات، لدن از ن ن زماح شااد ،  بنوز می

 .ینندگستنش و مد  غشدیل و ثبا  متی
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