
 



              
              مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب   

2 
   

 

1399اردیبهشت    |پنجاه و سه  شماره  |محیط زیست    بولتن آب و  
  

 

 

 

                                                                                                      فهرست مطالب

 

 

 

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

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

www.awnrc.com 

 

 شود. ای بازنشر مینیست و صرفا جهت اطالع کاربران از فضای رسانهانتشار مطالب خبری لزوما به معنی تایید محتوای آن  ٭     

 

 
 

 

  روز جهانی زمین پاک

 

  جنبش محیط یا  روز  یساااات بک ااه یا  وز جهااا ز زمینر

اسات  امساان  یم ما نه  س ساان در ایسام  مساه با ساساساس   زیساتز

و  ا میات زمین تاا  مااام از شاااهد یاا این روز رسامز داشاااتاه 

بسدار ه آراه  توا نه بسای حفظ آم   ایز که مز ای آم و راممو بت

 .شو ه

آوریل   22بحسام محیط زیساات  روز  در پاسااب به 1970در سااان 

اردیبهشات ماه    3اردیبهشات و  س ههار ساان ی  بار  2مصااد  با 

ا تخااب شاااه  روزی بسای ارتآااه آراا ز و  زمین پاا  باه ننوام روز

فس نگ حفاظت و  و تسویج محیطزمساالل زیسات آموزش در مورد

 .است پاسهاری از زمین
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 ادامه سرمقاله: 
  قا وم قوانین زیست محیطی   موجز از اقهامات محیط زیستز به راه افتاد  تصویبزمین پاک در این سان در پز بسرماری اولین روز

آمسی ا از  آژانس محیط زیست در ایاالت متحهه آمسی ا و تش یل انقراضهای در معرض  گونه   وای پا   آب پا  و قا وم حفاظت از

جمکه اقهاماتز بود ه که در پاسب به اولین روز زمین پا  صورت رسفتنه. هنهی  اذشته بود که بسیاری از کشور ای دیاس  م به این 

رویداد   سان  مچنام ی  50روز که بعه از رذشت  دست اقهامات روی آورده و قوا ینز مشابه را در کشور خود به تصویب رسا ه ه  این

آورد  را ز به ی  روز  ا و رویهاد ای متعهدی را در سساسس جهام به ارمغام مزشود و  س ساله بسرماری بس امه محسوب مز مهم جهانی

زندگی سبز،  ایز با تمسکم بسروز پز در پز ممکو از رویهاد  7د ه  ای به  ام  فته زمین را به خود اختصاص مزختم  شهه و  فته

 .حفاظت از طبیعت و احترام به زمین

ایسام  یم در این رویهاد با دیاس کشور ای جهام  مساه شهه و  س 

اردیبهشت ماه با  ام روز زمین   2را که از روز   هفته زمین پاک ساله

دارد   فته در سساسس کشور بسپا مز 1شود  به مهت پا  آغاز مز

منت ز خاص بک ه  س روز به زمینز تعکق دارد که بز سهنه  ه ی  رو

رذارد و  عمت  وای پا   آب تمیم   ایش را در اختیار ما مزداشته 

دارد. روز  است را از ما دریغ  مزمناظس زیبا و  سآ چه  یاز ما ا سام

 .است جنبش محیط زیستی زمین پا  ی  روز  یست بک ه ی 

پنجا مین سالسوز  اماذاری این روز به ننوام    2020آوریل سان   22

 ای بسیار موجود  ای فساوام و فسصتاست. هالش زمین پاک روز

شعار امسال    این موضوع را به مهمتسین موضوع پنجا مین سالسوز زمین پا  تبهیل کسده است و لذاتغییر اقلیم در اقهامات مستبط با

 شهه است ا تخاب روز زمین پاک، اقدام برای اقلیم

کننه. بس رسی است که جهام ما را قابل س و ت مز ای حمایت ا بمررتسین هالش آینهه بشسیت و سیستمو اکوسیستم تغییر اقلیم

سان رذشته  از لحاظ رسما   140در میام    2019اساس مطالعات مستآل  اسا و سازمام مکز اقیا وسز و جوی ایاالت متحهه آمسی ا  سان  

درجه سا تیاساد( رسمتس از میا این  95/0درجه فار هایت ) 71/1در این سان   دمای جهانی .به خود اختصاص داده استجایااه دوم را 

رود. آش ارا رو به رسما مز کره زمین ا ه وسان رذشته بوده 140سان رذشته رسمتسین سالها در  5 .رمارش شهه است 20دمایز قسم 

و دیاس ساکنین این سیاره دوست داشتنز  وقت را غنیمت شمسده و  سهه زودتس بسای سازراری   پس بایه بسای کم  به زمین   جات خود

 .دست به کار شویم مقابله با تغییر اقلیم و

 ایز  ای آم و رامو مو بت اهمیت زمین تا  ماام از شهامسان  یم ما نه  س سان در ایسام  مساه با سساسس د یا این روز رسامز داشته 

 .ا نه بسای حفظ آم بسدار ه  آراه شو هتوکه مز

ای که به  مه کشور ای جهام سسزده و تعهاد زیادی را خا ه  شین کسده است  رنایت  س هنه امسان به دلیل حضور میهمام  اخوا هه

 ای روز جها ز جشن  ای حضوری وجود  هاشته   فاصکه اجتمانز از ا م اقهامات پیشایسا ه است و لذا ام ام بسرماری  مایش و جشنواره 

 .هشزمین پا  در جای جای د یا به صورت مجازی بسرمار 
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 ای مخسب سعز کسد به مهت فعالیتآمه و با توقف کوتاه کره زمین در پنجا مین سالاسد رسامیهاشت روز زمین پا  ویسوسز به کم 

 .مسئولیم حفظ کره زمین ت  ت  ما یادآوری کنه هآهر در مآابل

حفظ کره  ما نه ماس  و دست ش استفاده کنیم  کم  بمررز به یکبارمصرف روز ا در خا ه بما یم و کمتس از وسایل بههاشتزارس این  

 .ایمکسده زمین

استفاده کنیم  کم  بمررز به حفظ کسه  گیاهان بومی و پوشش گیاهی سازگار با اقلیم منطقه ارس بسای بوجود آوردم فضای سبم از

 .ایمزمین کسده

 .ایم ای غیس ی بار مصس  استفاده کنیم  کم  بمررز به حفظ کسه زمین کسدهس موقع خسیه از کیفار

و تعطیالت متعاقب آم در کشور ای مختکف بسای پیشایسی و مآابکه با  (Covid-19) ویسوس کسو ا بس اساس مطالعات ا جام شهه  حضور

در سطح جهام شهه و از آلودرز  وا در بیشتس مناطق  ایگازهای گلخانه سابآه ا تشار  منجس به کا ش بز19-شیوع ویسوس کوییه

 .کاسته است

حاصل از حضور آم  دستاوردهای محیط زیستی توام ازشماری که این ویسوس به  مساه داشته   مزتکفات ا سا ز بزارسهه به دلیل 

توا یم در زما ز کوتاه با استفاده د ه که ارس بخوا یم و اراده کنیم مزبه ما  شام مز تغییرات زیست محیطی ابساز خوشحالز کسد  این

 .به بهتسین  تایج دست یابیم های فسیلیسوخت  مصس و کا ش  های تجدید پذیرانرژی از

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بازگشت به فهرست 

 

 

https://www.tabiat.ir/page/1079/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
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 آخرین وضعیت خشکسالی در ایران 

رییس مسکم مکز خش سالز و مهیسیت بحسام سازمام  واشناسز ضمن تشسیح 

خش سالز رفت: تابستام  ای آخسین وضعیت خش سالز در ایسام بس اساس مهن

با  احه وظیفه  .امسان دمای  وا در کشور حهود ی  درجه بیش از  سمان خوا ه بود

میکیمتس بارش در کشور داشتیم   2۸2اشاره به این ه از ابتهای سان آبز تاکنوم 

درصه بیشتس از میا این بکنه مهت در ایسام است  30اظهار کسد: این میمام حهود 

 ا طز سان آبز جاری ریالم  ماز هرام و لسستام بیشتسین بارش مچنین سه استام  

 ۶۶3میکیمتس  در ماز هرام  ۸11که در ریالم حهود ا ه  به طوری را دریافت کسده

 .میکیمتس بارش داشتیم 5۸2میکیمتس و در لسستام 

 دارد  را  بارش  افزایش  درصد  بیشترین استان هرمزگان

 داشته  را  خود  مهت  بکنه  میا این  به  سبت  بارش  افمایش  درصه  بیشتسین  سممرام از ابتهای سان آبز جاری تاکنوموی ادامه داد: استام  

مایش بارش در استام  سممرام رخ اف درصه 140 حهود بنابساین است شهه بیشتس میکیمتس 231  سمان به  سبت  ابارش استام این در و

 .داده است

رییس مسکم مکز خش سالز و مهیسیت بحسام سازمام  واشناسز در ادامه تصسیح کسد: در سایس مناطق کشور از جمکه جنوب و جنوب 

درصه  سبت   70تا    30  بین   ابار هرز  مسکمی  استام  و  البسز  تهسام   قم   ما نه شسق ما نه کسمام و سیستام و بکوهستام و مناطق مسکمی  

 ای قم و درصه بیشتس میا این بکنه مهت و در استام 75 ا که در استام سیستام و بکوهستام بارشبه طوری به  سمان بیشتس شهه است

 .درصه افمایش بارش رمارش شهه است ۶3و  73کسمام به تستیب 

  SPI هاوضعیت خشکسالی در کشور بر اساس شاخص

که معس  بارش و دما به صورت  SPI خش سالز توضیح داد: بس اساس شاخص ای   ا در کشور با توجه به شاخصوی درباره وضعیت بارش

 خوزستام جنوب و کسما شاه ایالم   ایاستام شامل کشور غسب توام رفت که طز ی  ماه رذشته تا پایام فسوردین ماهتوامام است  مز

 خفیف  خش سالز تا  سمان شسایط در آذربایجام شسقز و اردبیلی آذربایجام غسبز   ااستام  و خفیف تا متوسط خش سالز شسایط در

به  .داشتنه قسار شهیه تا ضعیف بازه در تسسالز شسایط در... و تهسام و قم سمنام  رضوی  خساسام جمکه از کشور  ایاستام سایس. بود ه

بارش در شسایط تسسالز متوسط تا شهیه بود و  یمه رفته وظیفه  مچنین طز دوره سه ما ه تا پایام فسوردین  یمه شمالز کشور از  ظس  

 .جنوبز ایسام تسسالز و خش سالز را در کنار ی هیاس داشت

 گوید؟شاخص یکساله خشکسالی کشور چه می

وی در ادامه اظهار کسد: بس اساس شاخص ی ساله خش سالز از اردیبهشت سان رذشته تا فسوردین ماه امسان در بسخز مناطق غسبز 

 ای شهیه تا متوسط  نه غسب کسدستام  ایالم  خوزستام  غسب کسما شاه  شمان آذربایجام شسقز و آذربایجام غسبز خش سالزکشور ما

رمارش شهه است اما در بآیه  آاط کشور از جمکه مناطق مسکمی  سواحل شمالز  شمان شسق  مناطق جنوبز استام فارس  کسمام  

 .تسسالز حاکم بوده است  ای سیستام و بکوهستام سممرام و بخش

 د همز   شام  کشور  در  خش سالز  ساله   10  شاخص  بسرسز  این ه  بیام  با رییس مسکم مکز خش سالز و مهیسیت بحسام سازمام  واشناسز

فارس  ح کسد: این موضوع بیشتس  آاط کشور از جمکه سیستام و بکوهستام  خوزستام  تصسی  ستیم  مواجه  ا باشته خش سالز با ما که

  ای متوسطشود و در دسته خش سالزاصفهام  ههار محان و بختیاری  ایالم  اردبیل  آذربایجام شسقز  جنوب تهسام و قم را شامل مز
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د ه که ما در ایسام دو سان تسسالز سان رذشته  شام مز 10 ای وظیفه افمود: بسآینه بارش .ریسدتا شهیه حتز بسیار شهیه قسار مز 

خش سالز داشتیم که در  تیجه آم با خش سالز ا باشته مواجه شهیم اما طز دو سان اخیس در بیشتس  آاط کشور به جم  وار سان  ۸و 

 .بودیم مواجه تسسالز با غسبز و شمان غسبز

 های پاییزه در ایرانآغاز دیرهنگام بارش

 و باشه  سمان باالی و  سمان محهوده در موسمز  ایبارش فعالیت امسان تابستام که د همز  شام اقکیمز  ایمهن وظیفه ادامه داد:

 موسمز فعالیت  تیجه در نهدی  ایمهن اساس بس  مچنین دارد د بان به را ایسام شسق  جنوب در  سمان از بیش  ایبارش موضوع این

 ای پاییمه در ایسام دیستس توام رفت که بارشبارشز غسبز در فصل پاییم امسان دیستس به کشور خوا نه رسیه و مز  ایسیستم ایسام در

 . ا کمتس از  سمان باشهشو ه و شایه حتز تا آبام ماه بارشاز حه حه معمون آغاز مز

ه و تابستام امسان دمای  وا در کشور حهود ی  به رفته رییس مسکم مکز خش سالز و مهیسیت بحسام سازمام  واشناسز طز خسداد ما

 ای ابتهایز رود که رسمای  وا تا ماهدرجه بیش از  سمان خوا ه بود و باتوجه به این ه تابستام به  سبت رسمز در پیش داریم ا تظار مز

 .باشه داشته ادامه کشور در معمون حه از بیش پاییم و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 ادامه خبر  لین  خبس 

 خش سالز موضوع  

 خبسرماری دا شجویام ایسام )ایسنا( منبع 

 29/02/1399 تاریب خبس 

 بازگشت به فهرست 
 

 
 

https://www.isna.ir/news/99022719484/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85
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 سال اخیر رسید  3۰سطح آب دریای خزر به کمترین میزان طی 

 2019در رمارش منتشس شهه توسط مسکم مکز مطالعات و تحآیآات دریای خمر موسسه تحآیآات آب  سطح آب دریای خمر در سان 

میا این تساز آب در این سان با کا ش  .سان اخیس رسیه 30کمتسین میمام طز   به 1995میالدی  در ادامه رو ه کا شز خود از سان 

 .متس شهه است -27.1۸  بسابس با 201۸متسی  سبت به سان سا تز 13

ای به این دریا  در سان کننهه بخش انظم آب رودخا هولاا بعنوام تأمین  کا ش تساز آب اخیس درحالز است که میمام ورودی آب رودخا ه

متوسط  .توا ه بعنوام ی ز از نکل مؤثس در کا ش تساز آب اخیس محسوب شوددرصه کا ش یافته که این مسئکه مز 22  حهود 2019

میکیارد   300 ای منتهز به خمر   میکیارد متسم عب و بسآورد ساال ه کل ورودی رودخا ه  240ساال ه ورودی آب ولاا به دریای خمر حهود  

میکیارد متسم عب آب وارد   34 ای مهم  ظیس کورا  اوران  تس   سفیهرود   ساز  در مجموع بطور متوسط  رودخا همتسم عب است. از سایس  

 .شوددریای خمر مز

ننوام  اا باهحجم آب ورودی رودخاا اه

شااااخص بسااایار مهم در بیالم آب خمر 

 آم محسااوب شااهه و تغییسات ساااال ه 

 رژیاام اقااکاایاامااز  نااواماال از مااتااأثااس

   تایج.  است   ابسداریبهسه و  یهرولوژی ز

 سااان در اساات داده  شااام  ابسرسااز

 به که ولاا رودخا ه سایالبز دوره  2019

 اوایل تا اردیبهشات  اواساط از معمون  طور

و میمام  تسکوتاااه دارد  ادامااه مسدادماااه

دمای ساطح آب دریا  یم به ننوام ی ز از معیار ای اصاکز در تبادن حسارتز و شااخصاز   .آبه ز آم کمتس از میا این بکنهمهت بوده اسات

 تغییسات رو ه شاود  در بسرساز  ای اصاکز خسوجز در بیالم آب خمر محساوب مزدر ارزیابز پتا سایل تبخیس از ساطح آب که جمو مؤلفه

 .ریسدیابز نکل  وسا ات در خمر مورد مطالعه قسار مزارز و آب تساز

میا این دمای   . ای اخیس  از نوامل تأثیسرذار بس کا ش تساز آب بوده اسااترو ه افمایشااز دمای سااطح آب دریای خمر به ویره در سااان

ت به میا این بکنه مهت  ی  رساد و  سابدرجه ساا تز0.2  به میمام  201۸میالدی در مآایساه با ساان 2019ساطح آب خمر در ساان 

 ای دریای  تحکیل تغییسات دمای آب در دو سااان اخیس حاکز از وقوع رو ه افمایشااز دمای آب در  مه بخش  .درجه افمایش یافته اساات

 .الیه خمر شمالز استخمر به استثنای منتهز

 

 ادامه خبر  لین  خبس 

 منابع آب مهیسیت موضوع  

 رسا ز وزارت  یسوپایااه اطالع منبع 

 29/02/1399 تاریب خبس 

 بازگشت به فهرست 

 

 

 

http://news.moe.gov.ir/News-List/53657
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 کند؟ اقلیم ایران در آینده به چه سمت و سویی حرکت می

   ای خوب دو ساان اخیس  شاامالهولز تغییس اقکیم رفت: بارش یات بیندبیس مسجع مکز 

 . ا یا ورود به تسسالز  یستد نهه پایام خش سالز

خوا یم تغییسات اقکیمز را بسرسااز کنیم بایه  صااادق ضاایاییام اظهار کسد: زما ز که مز

ر ایسام  یم  ا دسااله را در ظس بایسیم. در مورد وضاعیت بارش 30ی  دوره زما ز حهاقل 

 ا یا ورود به د نهه پایام خشا ساالز ای خوب دو ساان اخیس  شاامبایه رفت که بارش

 ای خش  و تسسالز   ای اقکیمز رذشته  ما در کشور سانتسساالز  یست. در طون سان

 ا طز دو ساان اخیس ین ه بارشایم بنابساین صاس  اایم و بس اسااس آم ی  میا این نهدی بارش بسای ایسام در  ظس رسفتهرا تجسبه کسده

 .ایمشهه تسسالز دوره وارد و  توام رفت که اقکیم ما نوض شههبیشتس از حه میا این بوده است  مز

الهولز تغییس اقکیم با اشااره به این ه کشاور ایسام در طون تاریب موساوم به کشاوری خشا  و  یمه خشا  بوده دبیس مسجع مکز  یات بین

 ای بیش از  سمان داشاته باشایم. از ساان مهاوم بارش 30افته که ما در کشاور ییس اقکیم به تسساالز زما ز اتفاق مزاسات  تصاسیح کسد: تغ

 ای تغییس اقکیم در جهام ضاایاییام ادامه داد: در حان حاضااس بح  .توام در مورد اقکیم و تغییسات آم صااحبت کسدرو به راحتز  مزاین

 منتشاس جو در را ایآالینهه راز ای  بشاس صانعتز ا آالب  از د ه. پسشاهم را مورد بسرساز قسار مزسااله پس از صانعتز  100 ای دوره

ساان رخ داده اسات و به ننوام تغییسات اقکیمز  100جهام شاهه بنابساین این تغییس طز هنه  اقکیمز رو ه در تغییس  سابب که  اسات کسده

 .شود اما آ چه که در کشور ما طز دو  سه سان اخیس رخ داده » وسا ات اقکیمز« استشناخته مز

فمایش یافته اسات اما این اولین بار ا  ا در کشاور طز دو ساان اخیس  سابت به میا این بکنه مهتوی در ادامه ضامن اشااره به این ه بارش

 کشاور در بارش افمایش درصاه 54 حهود 72و  71شامساز بارشاز  د ه  رفت: در ساان یسات که هنین اتفاقز در اقکیم ایسام رخ مز

سمان    از بیش  ایبارش وقوع که د همز  شام  ااین  مه. اسات شاهه  رمارش بارش افمایش درصاه 40  یم 7۶ ساان در  مچنین داشاتیم

الهولز تغییس اقکیم با  دبیس مسجع مکز  یات بین . ای تسساالز  شاهه اساتهدر کشاور پیش از این ساابآه داشاته و منجس به ورود به دور

توام تاکیه بس این ه فساموش   نیم تسسااالز دو سااان اخیس پس از ی  د ه خشاا سااالز رخ داده اساات  اظهار کسد: درحان حاضااس  مز

به رفته ضایاییام ههار ساناریوی مختکف بسای اقکیم کشاور ا در  . ا در ساان آینهه آبز هاو ه خوا ه بودعیت بارشبینز کسد که وضا پیش

 را خود ایرکخا ه راز ای  ا تشاار میمام و شاو ه متعهه کشاور ا که  اسات این  ساناریو این  خوشابینا ه  وع آینهه در  ظس رسفته شاهه اسات.

که کشاور ا متعهه  شو ه و میمام ا تشار راز ای آالینهه خود را کا ش  ه نه. بس اساس تمام   اسات این بهبینا ه ساناریوی و د نه کا ش

 ای تسساالز خوا ه  ای خشا  بیشاتسی  سابت به ساانساان آینهه تعهاد ساان 50 ایز از جنوب آم در این ساناریو ا ایسام به جم بخش

شود در بسخز از مناطق از جمکه کشور ایز که بینز مزه کشور ا تاثیس ی سا ز  هارد. پیشوی در ادامه رفت: تغییس اقکیم در  م .داشت

شاود که شاهت و ضایاییام در پایام توضایح داد: تغییس اقکیم سابب مز . ا بیشاتس شاود ا  ساتنه بارش مدی  به خط اساتوا و اقیا وس

  ما کشاور در آسااسایل م سر  ایبارش ثان وقوعم بسای. کنه پیها افمایش  ای جوی مخسب ای حهی  واشاناساز و پهیههفساوا ز حالت

 .است شهه بیشتس قبل به  سبت  اآم شهت و تعهاد که  ستنه حهی  ایپهیهه این از ای مو ه

 ادامه خبر  لین  خبس 

 تغییس اقکیم موضوع  

 خبسرماری دا شجویام ایسام )ایسنا( منبع 

 14/02/1399 تاریب خبس 

 بازگشت به فهرست 

 

https://www.isna.ir/news/99021309257/%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D9%87-%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D9%88-%D8%B3%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
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یداخل ترین اخبار کوتاه مهم  

 

 (1399اردیبهشت   3)  رصد از حجم مخازن سدهای لرستان پُر استد 72

 .درصه از حجم مخازم سه ای لسستام ُپس است  72اظهار کسد: در حان حاضس حهود    ای لسستاممهیسنامل شسکت آب منطآه   رضا میسزایز

میسزایز دبز ورودی به سه ای استام   .د همزدرصه کا ش  شام    2۸وی بیام کسد: این میمام در مآایسه با دوره مشابه سان قبل حهود  

 ای  اشز این مسئون افمود: در حان حاضس با بستن دریچه سه ا درصهد  ستیم  روا اب  .کسد متسم عب بس ثا یه انالم  15را معادن حهود  

 . ای بهاری را در ظسفیت خالز سه ا ذخیسه کسده و آب مورد  یاز بخش کشاورزی را تأمین کنیماز بارش

 (1399اردیبهشت   4)  رسدبرداری میتونل انتقال آب از زاب به دریاچه ارومیه دی ماه به بهره

بسداری رسیهه و آب به بستس دریاهه ارومیه دی ماه امسان به بهسهاستا هار آذربایجام غسبز رفت: تو ل ا تآان آب از رودخا ه زاب به 

شهسیاری با اشاره به پیایسی جهی رلیس جمهور بسای اتمام این پسوژه تصسیح کسد: با توجه به تخصیص منابع صورت   .رسهدریاهه مز

میکیوم متسم عب آب به  ۶00 ل   مدی  به درصهی بسخوردار بوده و دی ماه امسان با اتمام تو ۸7.50رسفته  کل پسوژه از پیشسفت 

 .رسهدریاهه ارومیه مز

 (1399اردیبهشت   15) متری تراز دریاچه ارومیه نسبت به مهرماهسانتی  55افزایش 

متس  سبت به مهس سان رذشته رشه سا تز  55ارومیه در آذربایجام غسبز رفت: تساز دریاهه ارومیه  مهیس دفتس استا ز ستاد احیای دریاهه  

متس است که در مآایسه با مهت   1271.۸5فس اد سسخوش با اشاره به آخسین وضعیت دریاهه ارومیه افمود: تساز فعکز دریاهه ارومیه    .دارد

کیکومتس  3201وی وسعت فعکز دریاهه را  .سا تز متسافمایش داشته است 55  9۸ه متس و  سبت به مهس ماسا تز 13مشابه سان رذشته 

کیکومتس مسبعز  94کیکومتس مسبع بود که  شام از افمایش  310۶مسبع انالم کسد و رفت: وسعت دریاهه در مهت مشابه سان رذشته 

میکیوم متسم عب آب دارد که در مآایسه با سان  90و میکیارد  5سسخوش ادامه داد: دریاهه ارومیه در حان حاضس  .وسعت دریاهه است

 .میکیوم متسم عب رشه داشته است 410رذشته 

 (1399اردیبهشت   17)  های زیرزمینی درخراسان جنوبیبهبود کسری مخازن آب

دشت استام دارای وضعیت ممنونه بحسا ز    ۸دشت؛    35: از تعهاد  رفت  ای خساسام جنوبزسسپسست شسکت آب منطآه   "حسین امامز "

 لحاظ  به  و  شهه  واقع  س نه  از  خالز  یا  جمعیتکم  مناطق  در  نمهتا    آزاد   ایدشت باشه کهآزاد مزدشت  یم   9دشت بحسا ز و تعهاد    1۸

 ای استام  اظهار داشت: با وی با اشاره به جبسام بخشز از کسسی مخازم آبز در دشت . ستنه ات اه قابل پتا سیل فاقه کیفز و کمز

 ای کشاورزی  پس و زیممینز در استام از جمکه  صب کنتور ای  وشمنه بس روی هاهاجسای طسح احیاه و تعادن بخشز منابع آب 

میکیوم متس م عب   1۸5 ای رشت و بازرسز از منابع آبز و ...کسسی مخازم از   ای غیسمجاز  فعان  مودم رسوهالمنفعه  مودم هاهمسکوب

 1۶4.5  امامز میا این بار هرز استام در سان آبز جاری را جاری کا ش یافته است.میکیوم متسم عب در سان 113به  92در سان 

قبل  سان مشابه زمام در و متسمیکز 110.4 مهت بکنه مشابه زمام در جنوبز خساسام در بار هرز میمام: رفت و کسد ننوام متسمیکز

آبهای زیسزمینز در دراز مهت مشخص خوا ه شه  ا بس منابع وی با بیام این ه تأثیس مثبت بار هرز متس ثبت شهه است.میکز 13۸.۶

 ا شود بار هرز ای کشاورزی خاموش بوده و استحصالز از منابع آب زیسزمینز ا جام  مزافمود: با توجه به این ه در زمام بار هرز هاه

 تأثیس غیسمستآیم و مثبتز بس مخازم زیسزمینز دار ه.

 

 

 

https://www.isna.ir/news/99020301946/%DB%B7%DB%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B2%D9%86-%D8%B3%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.isna.ir/news/99020402867/%D8%AA%D9%88%D9%86%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D8%A8-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%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%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://www.isna.ir/news/99021510392/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B5%DB%B5-%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-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%87%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87
http://barghab.ir/fa/news/%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B2%D9%86-%D8%A2%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C
http://barghab.ir/fa/news/%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B2%D9%86-%D8%A2%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C
http://barghab.ir/fa/news/%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B2%D9%86-%D8%A2%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C
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 (1399اردیبهشت    2۰)  متر گذشتمیلی  3۰۰های کشور از مرز متوسط بارندگی

 ا در حوضه دریای خمر   میمام متوسط بارش99اردیبهشت  19تا  9۸رسا ز وزارت  یسو )پاوم(  از ابتهای مهس رمارش پایااه اطالعبه

متس  مسزی شسق میکز 225.۸متس  فالت مسکمی میکز 33۶.7متس  دریاهه ارومیه میکز 440متس  خکیج فارس و دریای نمام میکز 410.4

متسی مهت مشابه سان رذشته در کل میکز 320متس بوده است که در مجموع  سبت به متوسط میکز 274.9متس و قسه قوم میکز 14۶

درصه کا ش   ۶اردیبهشت ارس هه  سبت به مهت مشابه رذشته    19تا    9۸ ا از ابتهای سان آبز  ارشمیمام ب  .د هکشور کا ش  شام مز

درصه رشه  34متس( میکز 225.۶ساله ) 51درصه و متوسط  43متس( میکز 210.۸ساله ) 11د ه  اما  سبت به میا این بارش  شام مز

درصه مسبوط به حوضه دریاهه ارومیه و نمهه   27ی سان آبز جاری تاکنوم با  بنابساین رمارش  بیشتسین میمام کا ش بارش از ابتها  .دارد

 .درصه رشه مسبوط به حوضه مسزی شسق است 4۶افمایش بارش  م با 

 (1399  اردیبهشت  22)  درصدی فاضالب تولید شده خراسان رضوی درسال گذشته1۰۰تصفیه 

درصه 100آوری و خطوط ا تآان فاضالب شسکت آب و فاضالب خساسام رضوی رفت:  ای جمعبسداری و توسعه شب همهیس دفتس بهسه

  فت  در   مارمتسم عب  340  و  میکیوم  21  سیه ابوالفضل سالمز افمود: در سان قبل  فاضالب تولیه شهه درسان رذشته تصفیه شهه است.

وی جمعیت تحت   مار متسم عب تصفیه شه. 5۸ ه به ظسفیت حهود خاتصفیه  فت در و آوریجمع تولیه  فاضالب ا شعاب دارای شهس

 انالم  استام جمعیت کل درصه 31 معادن  فس 2۶5  مارو 5۶۶ پوشش تاسیسات فاضالب شهسی در خساسام رضوی به شهس مشهه را 

 4۸0متس شب ه فاضالب توسعه طون کل شب ه فاضالب استام به ی  میکیوم و    239و   مار32رفته وی در سان رذشته با اجسای  . بهکسد

 متس رسیه. ۸۶2و   مار

 (1399اردیبهشت    23) شودافت سطح آبخوان دشت قزوین با دوسال ترسالی جبران نمی

شاود ولز تأثیس مثبت : افت ساطح آبخوام با دو ساان تسساالز جبسام  مزدای قموین اظهار کساهلل مک ز  مهیسنامل شاسکت آب منطآهیه

کیفیت  ا دیستس روشان شاو ه و نالوه بس آم تغذیه مصانونز تأثیسات خوبز را در کمیت و  ا موجب شاهه هاهدارد؛ جاری بودم رودخا ه

کسد که با  متس کا ش پیها مزساا تز 70 ای زیسزمینز سااال ه ی  متس و وی ادامه داد: تا هنه ساان پیش ساطح آب  .آب داشاته اسات

متسی آب ساا تز 50اقهامات ا جام شاهه و تسساالز دو ساان اخیس میمام افت کا ش پیها کسده اسات و اکنوم سااال ه شاا ه افت کمتس از 

 . ستیم ای زیسزمینز سفسه

 (1399اردیبهشت   24) سانتی متری سطح آب های زیرزمینی در خراسان شمالی طی هر سال  4۰کاهش 

 ای زیسزمینز در این استام طز ی سطح آبمتسسا تز 40ای خساسام شمالز از کا ش بسداری شسکت آب منطآهمعاوم حفاظت و بهسه

 از ی ز در طوری ه به شود مز زیادتس  یم  اسان از بسخز در و  ا این میمام کمتسرفت: البته در بسخز از سانواسطه  . س سان خبس داد

 ای سان اخیس سبب شهه تا هاه ای دو وی با اشاره به این ه بار هرز .رسیه  م متسسا تز ۸0 به زیسزمینز آب سطح کا ش  اسان

 ای کشاورزی و باغات در فصل بهار از کشاورزی در فصل بهار خاموش باشنه  افمود: بار هرز سبب شهه تا کشاورزام بسای آبیاری زمین

ونه و ههار دشت انالم و تصسیح کسد: از این تعهاد ههار دشت ممن  11 ای این استام را  وی تعهاد دشت   . ای سطحز استفاده کننهآب

 420هاه آب مجاز در این استام وجود دارد که میمام بسداشت آب از آ ها  300وی با اشاره به این ه سه  مار و  .دشت بحسا ز است

 .بسسه پایام به آبز سان بایه است  یافته کا ش میکیوم متس م عب است  رفت: بسای این ه مشخص شود تا هه میمام مصس  آب

  (1399اردیبهشت   24) سد حوضه آبریز به سمت دریاچه ارومیه 7میلیون مترمکعب آب از    24۰۰رهاسازی بیش از  

خم ز مسه  7میکیوم متسم عب آب از  2400ای آذربایجام غسبز رفت: طز سان آبز رذشته بیش از مهیسنامل شسکت آب منطآه

 مهیسنامل   .حوضه آبسیم به سمت دریاهه ارومیه ر اسازی شهه است(  )شهسهای  شهیه کاظمز بوکام  زوال  ساروق  مهاباد  دری  و حسنکو
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 سه ای  آب  ذخیسه  حجم:  شه  یادآور سه در استام در حان بهسه بسداری است     13ای استام با بیام این ه در حان حاضس  شسکت آب منطآه

جعفسی با اشاره به  .است داشته درصهی 4 کا ش رذشته آبز سان به   سبت که است متسم عب میکیوم 1573 اردیبهشت 23 تا مذکور

سه بمرگ استام به لحاظ حجم  3های هایپاره سه مخم ز پسآب استام تصسیح کسد: سه ای شهیه کاظمز بوکام  شهسهای و آغ  3

 .میکیوم متسم عب  ستنه 1029.5درصه پسشهرز دارای حجمز معادن  ۸3مخم ز بوده که با 

 (1399اردیبهشت    31) ریزی ظرفیت خالی سدهای کشور برای مدیریت سیالببرنامه

درصه خالز است که این میمام  30درصه پس و  70میکیارد متسم عب ظسفیت مخازم سه ای  50اکنوم از مجموع وزیس  یسو رفت:  م

ن که از مهس ماه امسا آبز سان: کسد اظهار رضا اردکا یام .ریمی و بسای مهیسیت سیالب شهه استخالز بودم سه ا در بسخز  آاط بس امه

متس بارش در سطح کشور به ثبت رسیهه که این نهد در مآایسه با متوسط بکنهمهت میکز 304 ماه اردیبهشت 29آغاز شهه تا  9۸سان 

سان اخیس در کشور بوده   50 ا در طون  تسین سانی ز از پسآب  9۸افمود: سان    وی  .د هدرصه افمایش را  شام مز  30ساله( بیش از    51)

وی اظهار امیهواری کسد با  .میمام بارش  سبت به سان رذشته شش درصه کا ش داشته استاردکا یام تصسیح کسد: امسان  .است

 ا حتز بصورت سیالب  م فآط  ای هشمایسی که از سان رذشته بویره پس از سیل ابتهای سان فسا م شهه امسان این بارشآمادرز

 .بسای کشور  عمت باشه

 (1399اردیبهشت   31)  ساله شهر تهران شکست  32های  رکورد بارندگی

 پایام بارشز ساما ه اون موج ورود با اظهار کسد: ای تهساممهیس دفتس مطالعات پایه منابع آب شسکت آب منطآه    "محمهرضا خا ی ز"

 مجموع  در  که  شه  ثبت(  ماه  اردیبهشت  30)  مورخ  22  سانت  تا  دقیآه   1۸  مهت  در  بار هرز  متسمیکز  25.9  تهسام   شهس  به  ماه  اردیبهشت

مهیس دفتس مطالعات پایه منابع آب شسکت آب  .له را پشت سس باذاردسا 32 بار هرز رکورد توا سته لحظه این تا آبز سان ابتهای از

متس  پکور میکز 44.۸ ای آردینه )رود ن( با ثبت ایستااه ای هشمایس  ای تهسام در پایام خاطس شام کسد: با توجه به بار هرزمنطآه 

 .ا ه ای استام را به خود اختصاص دادهمتس بیشتسین میمام بار هرزمیکز 3۶متس و درکه میکز 43.5متس  رود  میکز 3۸.5
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 بازگشت به فهرست 

 

 

 

https://www.isna.ir/news/99023122915/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%A8
https://www.isna.ir/news/99023122915/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%A8
https://www.isna.ir/news/99023122915/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%A8
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 2۰3۰سال در صد از جهان تا  4۰کسری آب 

بساسااس آخسین رمارش توساعه جها ز آب ساازمام مکل متحه  تغییسات آب و  وایز منابع آب جهام 

کنه. بیشاتس  یاز ای بشاس به  ای ز هرز بشاس را تههیه مزرا به هالش کشایهه و در  هایت  مه جنبه

ام و حیوام و  آب بساتاز دارد  بنابساین تولیه ا سژی  توساعه صانعتز  امنیت غذایز  بههاشات ا سا 

 پذیس  ستنه.مس ن  یم در بسابس تأثیسات تغییسات اقکیمز آسیب

در این رمارش آمهه اسات که با ایجاد تغییسات آب و  وا  افمایش سایل  خشا ساالز و ساایس مشا الت 

یااباه. بس اسااااس اطالناات موجود در مستبط باا آب  قاابکیات اطمیناام باه مناابع آب موجود کاا ش مز

 اای قطبز و بحسام آب و  وا  منااطآز کاه از مناابع  ااکاافز آب  اا  یخچاانا وسمورد وضاااعیات اقیا 

ا ه    ایز که تاکنوم تحت تأثیس قسار  اسفتهشاو ه و م امای روبسو مزبسخوردار ه با مشا الت نهیهه

در طز ی  قسم رذشاته  مصاس  جها ز آب شاش بسابس شاهه اسات.   یم احسااس خطس خوا نه کسد.

مآهار ذخایس آب در  .دارد ادامه ساان در ٪1افمایش جمعیت  توساعه اقتصاادی و مصاس  رسایز وحشاتنا  ا ساام  تآسیبا  این رشاه با 

 جهام از  ٪40کننه بینز مزاسات. بسخز از کارشاناساام پیشبوده  19۶0 صاف مآهار آم در ساان  2000 ای آب زیسزمینز درساانسافسه

 .شه خوا نه روبسو آب کسسی با 2030 سان تا

درجه ساا تیاساد و   2ارس در مورد محهود کسدم افمایش دمای جها ز به زیس "ریکبست ا .  و ابو  رلیس کمیته آب ساازمام مکل رفت: 

 ایز بسای مهیسیت آب و آب و  وا به صاورت حلراه"وی رفت: "دساتیابز به ا ها  توساعه پایهار جهی  ساتیم  بایه ساسیعتس نمل کنیم.

 "صبس کنیم. بایه  در این زمینهوجود دارد و  س بخش از جامعه بایه  آش خود را ایفا کنه و  ما نگ تس 

 ای  شاود  در مورد تطبیق سایاساتکنه که در حالز که مسائکه آب بسای بیشاتس کشاور ا مهم ننوام مزرمارش ساازمام مکل اذنام مز

 ای تغییس اقکیم و محیط زیساات این رمارش حاکز از آ ساات که صاانهوق  دار ه.ای  ای ویرهحفاظت از این منابع تعهاد معهودی بس امه

 ای  اشاز از تغییسات آب و  وایز شاامل  بایه بسای کا ش مشا الت آب بیشاتس مورد اساتفاده قسار ریس ه. این اقهامات بسای کا ش آسایب

ای بایه  که ا ساام بسای کا ش ا تشاار راز ای رکخا ه موارد اجتمانز  طبیعز   ت نولوژی ز و فنز اسات که مهمتسین آم اقهاماتز اسات

 ا جام د ه.

کننه. تاکنوم بسخز از کشاور ا ما نه پسو  م می   تایکنه و اردم ای را تولیه مزتأسایساات تصافیه فاضاالب میمام زیادی راز ای رکخا ه

ا ه.  مچنین در رمارش سااازمام مکل   تفاده کسده ا از متام موجود در فاضااالب به ننوام بیوراز اساا بسای اجسای فساینه تصاافیه پساااب

 ای حفاظت از کشاااورزی  اسااتفاده مجهد از فاضااالب تصاافیه شااهه بسای صاانعت و کشاااورزی به ننوام ازحفاظت از تاالب  ا  ت نی 

 .اقهامات مهیسیت آب مطسح شهه است

   ادامه خبر                 لین  خبس

   مهیسیت منابع آب  موضوع  

   https://www.inhabitat.com منبع  

   23/03/2020 خبس  تاریب  

   بازگشت به فهرست 

https://inhabitat.com/un-releases-world-water-development-report-2020/
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 گرم خواهد شد؟ چقدر  21۰۰زمین تا سال 

ی جهیهی ی مجمونهشاناساز درحان مطالعهپرو شااسام نکم اقکیم

بایه بسرساز  آ ها .ی زمین  ساتنهساازی آینههاز ساناریو ا بسای مهن

زمین  هه  وع مشا التز مم ن  کننه که با ساطوح مختکف رسمایش

ای از ساناریو ا را با  ه    ا مجمونهاسات به وجود آیه. بنابساین آم

رو به ای احتمالز که بشااس مم ن اساات با آم رودادم آینهه شااام

 ا بسرساز این مسائکه اسات که هاو ه ا ه.  ه  آمشاود  توساعه داده

 ای مختکف مم ن اسات میمام ا تشاارات کسبنز را تغییس سایاسات

ای  واکنش  شاام خوا ه راز ای رکخا ه د ه و هاو ه زمین دربسابس

 ایز را مورد کاوش  بینا ه جهامای خوش  سااناریو از ی  سااوداد. 

کسبن   ای کم ا بسای پیشاسفت فناورید نه که در آم دولتقسار مز

کنناه. در سااامات ضااامن کاا ش فآس و  اابسابسی باا  م  م ااری مز

 ای فساایکز بینیم که اسااتفاده از سااوختدیاس  کشااور ایز را مز

ازای  س د ناه و رشاااه اقتصاااادی را در قیمات را افمایش مزارزام

 .کننهای د بان مز مینه

 

 ای اقکیمز اصاکز اجسا  ای پرو شاز این ساناریو ا را در مهنرسوه

ی واکنش احتماالز زمین باه  اایز را درمورد  حوهبینزو پیش کسده

ا ااه. این اقتصااااادی ارالااه کسدهمسااایاس ااای مخاتکف اجتمااانز

ساازد و مطکع مز ای اقکیمز را درمورد آینهه  ا پرو شساازیشابیه

ی ی رسمایش جها ز ساااان آینهه آشاااز محوری در ارزیابز نمهه

 ااای  دارد. پارو اش  (IPCC)تاغایایاسات اقاکایاماز الاماکاکازماجاماع بایان

توا اه  آشاااز ککیاهی در ماذاکسات پیساموم ماذکور  مچنین مز

ی جاهیاهی از تعهاهات بسای کاا ش ا تشااااارات تحات مجموناه

 .هپاریس داشته باش 2015ی  امهتوافق

بینز از ساطوح متشا ل از ههار پیشکه   RCP ساناریو ای ا تشاار

اجبار  بسای توصاایف سااطوح مختکفاساات کسبنز  آلودرز یآینهه

از ا تشااار )نهدی که بیا اس میمام رسمایش اضااافز  اشااز تابشااز

 .شو هاستفاده مزای است( راز ای رکخا ه
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تس  اقتصاادی کاملی جهیهی از ساناریو ای اجتمانز  قسار شاه که طز دو ساان مجمونه2010در ساان   RCPس از ا تشاار ساناریو ایپ 

المککز تغییسات اقکیمز  مجمع بین 2014و  2013 ای  ای سااانبایه در رمارشتهیه و در این طسح رنجا هه شااود. سااناریو ای جهیه 

سااابآه بوده اساات و صااحنه را بسای توافق طز هنه قسم اخیس بز 1950شااه که دریافته بود که  سخ رسمایش از سااان در ظس رسفته مز

ازحه ا تظار طون کشایه.  سال جهیه ساناریو ا که و بیش  ا دشاوارتس بودبینزبه پیشپاریس آماده کسد. اما این رو ه  سابت  2015اقکیمز 

ساازی اقکیم در ساستاساس جهام طور که مساکم مهم مهنمعسفز  شاه ه. اکنوم   مام 2015شاو ه  تا ساان شاناخته مز  SSPباننوام

ماذکور در کاا وم توجاه  کنناه  سااانااریو اایالمککز تغییسات اقکیمز اجسا مزمجمع بین 2021 اای خود را بسای ارزیاابز ساااان آزماایش

 .ا ه ای اقکیمز قسار رسفتهپرو ش

تس درمورد هاو از تحون احتمالز جهام فسا م  بار روایتز کامل ای قهیمز  سااتنه  بسای اولین RCPبسسااناریو ای جهیه که مبتنز

ارقاام رو اه اای جمعیتز ککیاهی  ی تغییس احتماالز جهاام معسفز کسده و  یم ای درمورد  حوهکنناه.  سیا  هاارهوب رساااتسدهمز

ساازی  ا بسای شابیهتوا نه از آمساازام مزد نه که مهناقتصاادی  شاهس شاینز و آموزش( را در  س کشاور اراله مز وریبهسه )جمعیت 

 .ا تشارات و بسرسز تأثیسات آم روی زمین استفاده کننه

کنه  ازجمکه ی  روزرساا ز مزورد اساتفاده قسار رسفته اسات  بهی رذشاته مای از ساناریو ا را که طز د هساناریو ای جهیه مجمونه

درجه باالتس از ساطح پیش از صانعتز شاهم بسساه.   5حهود  2100کنه دما تا ساان بینز مزبسا ایم( که پیشی افساطز )و بح  ساخه

کننهه  اقکیمز داشااته اساات  رمساها ه که این سااناریوی خاص که بسای بیش از ی  د ه  آش محوری در مطالعات منتآهام ادنا کسده

(. اما بسایاری از پرو شااسام این 2100بسابسی تا ساان  5شاود )افمایش تآسیبا سانگ مزاسات؛ زیسا شاامل مآادیس غیسواقعز مصاس  زغان

آم را در    یصااحنه ای پشااتکه مسدم فسضاایات و محهودیتروینه حتز سااناریو ای با ا تشااارات باال تا زما زا تآاد را رد کسده و مز

توا ه اثسی مشاابه با افمایش شاهیه در مصاس  ی متام از خا  منجمه شامالاام مزکننه  ارزشامنه  ساتنه. بسای مثان  ا تشاار رساتسده

 . ای فسیکز داشته باشهسوخت

 

 

 

 

 

 ادامه خبر  لین  خبس 

 رسمایش زمین  موضوع  

 www.nature.com منبع  
 22/04/2020 تاریب خبس  

 بازگشت به فهرست 

 

 

https://www.nature.com/articles/d41586-020-01125-x
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 خارجی ترین اخبار کوتاه مهم

Integrating satellite and socioeconomic data to improve climate change policy 

Bangladesh is on track to lose all of its forestland in 

the next 35-40 years, leading to a rise in CO2 

emissions and subsequent climate change, 

researchers said. However, that is just one of the 

significant land-use changes that the country is 

experiencing.  

Land usage changes when biophysical factors like 

temperature and soil quality change, but also when 

the economic needs of people change. The study 

identifies two key areas where land use and cover 

have shifted because of biophysical and socioeconomic activities in Bangladesh -- and suggests 

policies to mitigate their influence on climate change 

First, the team found that approximately 11% of the forests in Bangladesh have shifted to shrub land, 

cropland and urban land from 2000-10. 

The study also found that from 2000-10, the area of standing water bodies such as ponds, lakes and 

reservoirs increased by approximately 9%. This change occurred in the coastal southwest part of the 

country, where worsening floods during monsoon months have pushed aquaculture expansion at the 

cost of cropland in recent decades, the researchers said. 

The rapid conversion of traditional rice-farming land to saltwater shrimp ponds is now a well-

established practice in the southwest coastal area of Bangladesh. "Shrimp farming is 12 times more 

than rice cultivation in this country." 

The flooding profitable and expansion of saltwater farming have led to increased soil salinity, spoiling 

the soil for farming purposes, the researchers said. "Policies need to be developed that encourage the 

development of saltwater aquaculture only in the regions with favorable conditions to prevent further 

soil degradation. 

 

 ها در برابر تغییر اقلیماقتصادی برای بهبود سیاست- های اجتماعیای با دادههای ماهوارهترکیب داده

کسبن  وا و تشهیه  هاکسی ای بناالدش  ابود خوا ه شه و این بان  افمایش دیسان آینهه کل جنال 40الز  35ا ه تا پرو شاسام رفته

 د ه. شود. اما این فآط ی ز از تغییسات هشمایسی است که در کاربسی اراضز این کشور رخ مزس اقکیم مزرو ه تغیی

فیمی ز ماا ناه دماا و کیفیات خاا  تغییس کناه. اماا کااربسی زمین باا متحون شاااهم  بیوناه کاه معیاار اای ککااربسی زمین  نااامز تغییس مز

 ا کاربسی و پوشاش ریا ز زمین در ا ه که در آمکنه. دراین مطالعه دو حیطه اصاکز مشاخص کسده یاز ای اقتصاادی مسدم  یم تغییس مز

 ایز بسای کا ش اثسات این دو حیطه بس مطالعه سایاسات اسات. در این اقتصاادی درسروم شاهه-فیمی ز و اجتمانزبیو ای اثس فعالیت

 ای بناالدش به درصاه جنال 11حهود  2000ساان  10این رسوه تحآیآاتز اوال  دریافت که از بسج   تغییس اقکیم پیشانهاد شاهه اسات.

 زار  ممرنه غالت و اراضز شهسی تبهیل شهه است.بوته

و مصنونز    ای طبیعز ا  دریاهه ای دالمز آبز ما نه بسکهمساحت پهنه 2000سان  10هنین دریافتنه که از بسج این پرو شاسام  م

 ا ه این درسرو ز در  واحز ساحکز جنوب غسبز این کشور مشا هه شهه است. در درصه افمایش یافته است. پرو شاسام رفته 9تا حهود 

 

 

https://www.sciencedaily.com/releases/2020/05/200529150708.htm
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 ای آبز و در نوض بومآیه و  مین بان  رسااتسش زیسااتسی مز ای شااهیهت ای بار هرز ساایلاین  واحز در هنه د ه اخیس در ماه

  ای غالت شهه است.  ابودی ممرنه

 ای آب شاور پسورش میاو دیاس به امسی نادی در ساواحل جنوب  ا به حوضاچهتغییس ساسیع در کاربسی اراضاز کاشات بس ج و تبهیل آم

 بسابس کاشت بس ج است.« 12ی پسورش میاو زمینهغسبز بناالدش بهن شهه است. »در این کشور فعالیت در 

 ای آب شاور منجس به افمایش شاوری خا  و تخسیب بافت خا  بسای سااختن ا ه سایل ساودآور و رساتسش حوضاچهاین پرو شااسام رفته

 ه که شاسایط  ای آب شاور را فآط در مناطآز رواج دبوم ایز اتخاذ شاود که رساتسش زیساتبایه سایاساتو  حوضاچه آب شاور شاهه اسات

 مسانهی بسای جکوریسی از افت کیفیت خا  در آینهه داشته باشنه.«

Unusual ozone hole opens over the Arctic 

Scientists using data from the Copernicus Sentinel-5P 

satellite have noticed a strong reduction of ozone 

concentrations over the Arctic. Unusual atmospheric 

conditions, including freezing temperatures in the 

stratosphere, have led ozone levels to plummet – causing 

a ‘mini-hole’ in the ozone layer. The ozone layer is a 

natural, protective layer of gas in the stratosphere that 

shields life from the Sun’s harmful ultraviolet radiation – which is associated with skin cancer and 

cataracts, as well as other environmental issues. 

The ‘ozone hole’ most commonly referenced is the hole over Antarctica, forming each year during 

autumn. Recently scientists from the German Aerospace Center (DLR) have noticed the unusually   

depletion of ozone over the northern polar regions. Using data from the Copernicus Sentinel-5P 

satellite, they were able to monitor this Arctic ozone hole form in the atmosphere. The ozone hole is 

driven by extremely cold temperatures (below -80°C), sunlight, wind fields and substances such as 

chlorofluorocarbons (CFCs). 

 الیه اوزون بر فراز قطب شمال معمولسوراخ غیر

  کا ش شاهیه غکظت اوزوم بس فساز قطب شامان "5P-کوپس ی وس سانتینل" ای ما وارهبا اساتفاده از داده "آژا س فضاایز اروپا"محآآام 

منجس و این امس بان    اوزوم غکظت شاسایط غیسمعمون جوی از جمکه دمای ا جماد در اساتساتوسافس  به کا ش ساطح .را مشاا هه کسد ه

 .ایجاد ی  سوراخ کوه  در الیه اوزوم شهه است

ماوراه بنفش   تشااعشااعات خطس ا   زمین در بسابس و محافظ در اسااتساتوساافس اساات که موجب حفاظت زعیطب راز هیال  یم وزوا هیال

که ساوراخ الیه اوزوم  .شاو همشا الت زیسات محیطز مزاین تشاعشاعات موجب بسوز ساسطام  آب مسواریه و دیاس  -شاود  زم  هیخورشا 

 "مسکم  وافضاای آلمام"محآآام اما  ریسد.پاییم شا ل مز در طون که  س ساان  اسات  "قطب جنوب"بس فساز شاود به آم اشااره مزبیشاتس  

(DLR)  ا با استفاده به این تستیب آم .اساتا ه  میمام اوزوم بس فساز  واحز قطب شامان به طسز غیسمعمولز کا ش یافته دریافته  اخیسا 

این بمررتسین حفسه ایجادشاهه  ه. توا ساتنه این ساوراخ الیه اوزوم در قطب شامان را رصاه کنن "Sentinel-5P "  ای ما وارهاز داده

رساه   د  م مزدرجه ساا تیاسا ۸0درجه  وای بسایار ساسد و پایینز که تا زیس منفز  .تاکنوم در الیه اوزوم در منطآه قطب شامان اسات

تسین نوامل تخسیب الیه اوزوم اصکز (CFC)  اای ما نه ککسوفکوروکسبن ور و حسارت خورشیه  باد ای شهیه قطبز و وجود مواد آالینهه

 .در قطب شمان  ستنه

 بازگشت به فهرست 

 

http://www.esa.int/Applications/Observing_the_Earth/Copernicus/Sentinel-5P/Unusual_ozone_hole_opens_over_the_Arctic
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ها درکاهش مصرف آب پاشتاثیر مه :شیمطلب آموز  

 مصس   میمام  کمتسین  با  محیط  کسدمخن   بسای  آم  از  تواممز  آب  مصس   در  جویزصسفه  بس  نالوه  که   ستنه  ابمارآالتز  از  ی ز  اپاشمه

و در ا تخاب این  وع محصون  محل و ا هازه و  وع محیط مورد ظس است که بایه به درستز بسرسز  مهم موارد از ی ز.  مود استفاده آب 

 .شودا تخاب 

 باشنه که نبارتنه از:با توجه به  وع کارایز دارای ا واع مختکفز مز ا پاشمه

باشنه.   ته قابل توجه در این  وع  ازن مزنهد  ۸کننه و دارای این  وع محصون با فشار آب شیس ای معمولز کار مز: مدل خانگی

امسوزه این ابمار بسای کا ش دما بسیار مورد  س  ستنه.ریمتتس باشه ذرات آب پساکنهه شهه پاش این است که  سهه فشار شیس آب قویمه

 رسد ه.هی مزبنا ه که ا واع آ ها بس حسب  وع تامین آب مورد  یازشام و بس ه ساز هه  تآسیماستآبان قسار رسفته

 ای خا از  ما او ه که از اسمشام پیهاست بسای فضا ای کوه  مورد پاشمه

توام آ ها را به راحتز و با شیس آب شهسی  ریس ه بطوری که مزاستفاده قسار مز

خوا یه از این  آ ها را استفاده  مود ولز ارس دارای فضای بمررز  ستیه که مز

تس بسای پاشش و  مچنین  ای قویتوام از پمپمحصون استفاده کنیه مز

 ابماری بسای ریمکسدم آب استفاده  مود.

 ا  باغ رو  راردم  -   ای کوه رکخا ه   ای خا از شامل:پاشموارد مصس  مه

  ا ا و رستورامشاپکافز – فضا ای تخصصز و آزمایشاا ز - ویال ا و حیاط

 باشه.مز

ابمار صنعتز بسای کا ش دما و  مچنین ایجاد رطوبت در از این  :  مدل صنعتی

بسیار   ای صنعتزپاشمه فضا ای بمررز که خن  کسدم آ ها دشوار است استفاده مز شود البته بایه توجه داشت که بسخز صنایع به

شود ما نه: یز در حوزه صنعت مزرسد ه. نالوه بس این که سبب رفع  یاز اوابسته بوده و بهوم استفاده از آم متحمل ضسر بسیاری مز

 ای صنعتز  توام از آم بسای رفع بوی به در سالن ای کشاورزی و باغات و... مزجکوریسی از یب زدرز و سسما  پخش کود مایع در زمین

ین  وع از ابمار ای ا  رسدد.کا ش دما  از بین بسدم رسد و غبار استفاده  مود که سبب تمیمی محیط اطسا  کارکنام و ایجاد حس  شاط مز

 100تا    50شود و شامل تابکو بسق  پایه فیتیناز  پمپ   ا و فضای سبم در متساژ زیاد استفاده مز ای بمرگ  مسغهاریصنعتز بسای رکخا ه

 باشه:مز رسدد که شامل موارد زیس ای رو ارو ز استفاده مزاز این محصون در محل  باشه.پاش  شکنگ پکز آمیه و... مزبار   ازن مه

پاش به دلیل ا میت تنظیم رطوبت و دما استفاده از مه:  ای بمرگرکخا ه

بسای افمایش کارایز و بسداشت محصون بیشتس به خصوص در مناطق 

 رسمسیسی بسیار حالم ا میت است.

دام و طیور در  ناام پسورش بایه دارای دما و رطوبت خاصز :  امسغهاری

بایه محیط اطسا  این حیوا ات مورد بسرسز قسار ریسد رو دالما باشنه ازاین

تس بوده و به دلیل وجود جمعیت باالی به خصوص در فصل تابستام که رسم

 طیور بایه دما کمتس شود استفاده از این محصون بسیار موثس و مفیه است.

- ا  ناام رشه به رطوبت باالیز  یاز دار ه ازاینقارچ:   ای پسورش قارچسالن

 توام با استفاده از محصون مناسب شسایط مناسبز بسای پسورش قارچ را به وجود آورد.مز رو
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 پاش صنعتز بس حسب  وع کارایز دارای ا واع مختکفز است که نبارتنه از:مه

داشته باشنه و قطسات آب را به متس پاشش  ۶توا نه تا طوری ه مزبای بوده العادهاین  وع ابمار دارای قهرت پاششز بسیار فوق : پاششز

ماده   توام بسای ضهنفو ز کسدم محیط  یم استفاده  مود به طوری که به جای آبریمتسین حالت مم ن تبهیل کننه نالوه بس این مز

 د نه.در پمپ قسار مز هضهنفو ز کننه

شود در مهت زمام بسیار کوتا ز کسده که سبب مز  می سوم ریم  30 ما او ه که از اسم این  وع محصون پیهاست  ذرات آب را تا  :  پودری

رذار ه به  ای رسم به سسنت خن  شو ه و   ته قابل توجه این است که این  وع محصون  یچاو ه خیسز از خود به جای  مزمحیط

 پاش دار ه  قسار رسفته است. ا و مساکم بمررز که  یاز به مه مین دلیل بسیار مورد استآبان کارخا ه
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