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 ممکن است شرایط دریاچه ارومیه پایدار نباشد 

 

اخیر، شااارایط دریااراب ارومیاب    دو ساااا   هاا باا توهاب باب باار ا   

تثبیت شا ه ول  ممنن اسات رو   اایا  این دریارب پای ار  باشا   

 .ها  آین ه، این رو   معنوس شودو با بروز خشنسال  در سا 

و  ب ر ترین  دارد و  ررار  ایراد  ارومیاب در شاااماا  ارب  دریااراب 

ترین  شاااورترین دریااراب دایم  ایراد اساااتی این دریااراب از ب ر 

ها  فوق شور و دایم  در ههاد  ی  استی بار     و هار   ربدریا

ها  مختلف، منابع اصاال  آب ورود  دریارب  شاا د آب رودخا ب

 .ارومیب هستن 

عواما  ارلیم  مثا  هااها باار ا    و اف ایا دماا، سااارعات تبخیر 

در این منطقب را اف ایا داده اساتی همننین عوام  ا ساا   ما ن   

ز  و اف ایا تقاضااا  آب برا  آد،  ها  هشاااور سااترز زمین

هاا  آبیاار  و ات آ آب در بخا هشااااورز ،  بهیناب  بودد روز

اا اث سا  و هاها آب ورود  بب دریارب، باع  شا ه هب دریارب  

ها  مختلف تایی   ارومیب متحم  دو دهب خشاان  شااودی بررساا 

تر  در باب وهود آما د رنین هرده هاب ما اخلاب ا سااااد عااما  مهم

تی در خطر  رفتن دریارب ارومیب باع  شا  دولت در  شارایط  اسا

ساالب برا  اایا  دریارب ارومیب ت وین هن    1۰ا   بر امب  9۲ساا   

 .متر برسا    64/1۲74و سطح اهولوژین  آب دریارب را بب می اد  
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 ادامه سرمقاله: 
شمار  برا  بررس  دالی  خشن  دریارب صورت  رفتب است، اما مطالعات بسیار ا  ه  وضعیت دریارب را پس از  ها  ب ت زا ررب  

سنج  دا شگاه  ا  ی بب همین خاطر پیماد صایمیاد و امی  علم  بب همراه همنارا شاد در ا ستیتو زمین ها  اایا ارزیاب  هردهشروع ت ز

ن ه علوم هغرافیای  دا شگاه بریستو  ا گلیس، پژوهش  را در خصوص رو   پیشرفت اایا  دریارب ارومیب ا جام اشتوتگارت آلماد و دا ش

 .داد  

 

ها  مختلف مث  سطح آب، مساات و اجم آب دریارب، بررس    یر  دادها  و ا  ازهدر این پژوها با استفاده از مشاه ات ماهواره

تثبیت ش ه   ۲۰19تا    ۲۰1۵دریارب ارومیب از سا   " بب  فتب پژوهشگراد این مطالعب:    .ییی بررس  ش   می اد تبخیر و بار     منطقب و

هیلومتر   4۲/۰  هیلومتر مربع در سا ( و اجم آب )  ۲۰4متر در سا (، مساات دریارب )سا ت ۵/14)است و رو   مثبت  در تراز سطح آب  

 "یمنعب( داشتب است

ها مطابق )بب  سبت مرطوب(، همب سا   ۲۰16)دو ماه با خشنسال  متوسط( و    ۲۰17ب بب ه  سا   مشاه ات این محققاد تایی  هرد ه

آب زیاد  از باراد ش ی  دریافت هرده استی   ۲۰19شناس  بلن م ت اوضب آبری  بوده استی با این اا  اوضب آبری  در بهار  با ارلیم

ب تورف هورک ش د دریارب و رفتن آد بب سمت مرالب اایا، همک ب  ۲۰19تا    ۲۰1۵ا  ب ود خشنسال  از سا   تجربب رنین دوره 

 ۲۰1۵درص  اف ایا اجم آب دریارب از سا     ۸۰ده  هب ا ود  همننین تعاد  آب دریارب ارومیب  شاد م   . یر  هرده استرشم

افتن می اد بارز بب خود دریارب  ما  ه بب دلی  اف ایا ی درص  بار   ۲۰ها و مخازد است و   اش  از رو   مثبت هریاد ورود  رودخا ب

 .بوده است

ده  هب دریارب هیلومتر منعب در سا  در یک طرآ و رو   مثبت اجم آب دریارب در سمت دیگر،  شاد م   4۵/۰ یر   رو   مثبت آب

 .ش ه است من  ش ه است هب برا  اه اآ هشاورز  استفاده  ش ه، و بب ها  آد بب دریارب رهااز بخا راب  توهه  از آب بهره

 ۲/7±7/1رو  هم رفتب،    ۲۰1۵هاها راب  توهه    اشتب و از سا     ۲۰17تا پایاد سا     ۲۰1۵ها  شاد داد هب ذخیره آب از سا   بررس 

 .است مقایسب راب   ۲۰1۲ تا ۲۰1۰ ها سا  اوال  شرایط با ارومیب اوضب آب شار و ذخیره  ه ی  شرایطی است یافتب اف ایا مترمیل 
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مساات   بارز،  رو    بب  توهب  با  هرد    تاهی   محققاد 

آبری ،  اوضب  از  تبخیر  و  دریارب  بب  ورود   آب  دریارب، 

مخازد   از  آب  رهاساز   ه ینب  با  اایا  بر امب  او   مرالب 

 .ا جام ش ه است

رس  هب تثبیت شننن ه بب  ظر م "بب  فتب پژوهشگراد:  

نطقب است، ررا هب بیشتر اف ایا اجم آب دریارب در م

فص  در  هب  هنوب  عمق  تبخیر  هم  پتا سی   ها   رم 

دلی    بب  این،  بر  ع وه  استی  ش ه  پخا  دار  ،  زیاد  

بارز،  می اد  و  دریارب  آب  سطح  بین  زیاد  همبستگ  

او    ۲۰16مرالب بهبود  مشاه ه ش ه در سا    و  یمب 

خشنسال    ۲۰19سا    دوره  صورت  در  است  ممنن 

 ." تر، ادامب   اشتب باش طوال  

ت ز بب  پای ار،  یاز  اایا   یک  بب  دستیاب   ها   برا  

شمار  مث  هلو یر  از ا حراآ هریاد آب دریارب بب  ب 

ها  هشاورز  استی  تیجب این پژوها  شاد  سمت زمین 

در   مثبت  عم تا  رو    یک  با  ارومیب  دریارب  هب  داد 

سا   هریاد در  بار     ش ی   دلی   بب  ورود ،    9۸ها  

(، تثبیت ش ه است و بیم آد وهود دارد  می د   ۲۰19)

 .ها  آین ه این رو   معنوس شودهب با خشنسال  در سا 

 Science of  تایج این پژوها در آخرین شماره  شریب

the Total Environment منتشر ش ه است. 

 

 

 

 

 

 

 بازگشت به فهرست 
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تبخیر آب  ها با افزایش دما واثر شدن بارش بی  

اهثر م   پنج سا  ها  هها    شاد م در اال  هب  تا  ایراد  ده  هب 

شناس   ها مواهب است، ول  رییس پژوهشن ه ارلیمآین ه با اف ایا بارز

هن  هب این داده  بای  ما را  مراه هن ؛ ررا هب ایراد در هنار  اع م م 

هب می اد    ا بب  و ب   ها با اف ایا می اد دما  ی  مواهب است،اف ایا بارز

هن ؛ از اف ایا دما بب ا   است هب اثرات اف ایا دما را ب ود اثر م 

و   آبخی دار   آب،  منابع  م یریت  بر  ما  آین ه  راه  بای   قشب  رو  این 

  یدار  متمره  شودآبخواد 

شناس  با بیاد ایننب ا ار   هتر ایماد باباییاد، رییس پژوهشن ه ارلیمد

سا  است، اظهار هرد: از این رو با    3۰تعیین ارلیم یک منطقب  دوره برا   

توا یم بگوییم وارد ترسال  ش یم، بلنب الزم است یک دوره ارلیم   سا  تر سال   م   1۵تا    1۰سا  خشنسال  و    1۰ین  دو سا  و ات   

 .اف ایا داشتب باش سالب  ذشتب باش  و میا گین بارز بب طور معنادار  از دوره  رما  مارب  این دوره  3۰

الملل  دا ست و اضافب هرد: بر اساس ال و  بینشناس ،  هاد مرهع تغییر ارلیم هها   در سازماد مل  را هیات بیناین محقق اوزه ارلیم

آد رود و دلی   ا  است هب این منطقب بب سمت خشنسال  م ه ی ترین   ارز این هیات بارز منطقب خاورمیا ب و دما  آد بب  و ب 

ا تها  ررد ااضر بب سمت   ۲1۰۰ده  هب هشور ما تا سا   ها همننین  شاد م ا  استی این دادها تشار  ازها   لخا ب می د  و 

بارز  .رودخشنسال  م  آ نب میا گین  آین ه ضمن  این محقق، در  بارزها در هشور هاها م بب  فتب  این  ها بب صورت هم و  یاب ، 

 .و این وضعیت در  وار هنوب  هشور  سبت بب سایر مناطق هشور بیشتر استدهن  آسا  ی  رخ م سی 

منتشر   13۸1شناس  مشه  در سا   شناس  با بیاد ایننب اولین   ارز تغییر ارلیم هشور از سو  پژوهشن ه ارلیمرییس پژوهشن ه ارلیم

 Annual To Decadal) را در دستور هار ررار داد A2D هرد، اضافب هرد: سازماد هها   هواشناس  در ین  دو سا  اخیر طرا  بب  ام

prediction)   ار ام هردی در آخرین   ۲۰۲3تا    ۲۰19ها در همب مناطق د یا از سا   بین  وضعیت بارزو بر اساس آد  سبت بب پیا

 .ها   رما  خواه  بودسا  شاه  بارز 3(، ۲۰۲3تا  ۲۰19، ایراد از پنج سا  مذهور )A2D   ارز

در یک دهه   ده  هبا  از را  شاد م ها  دور انایت از یک رو   تقریبا مثبت دارد و این رشمد با بیاد ایننب بررس  شاخصاباییاب

انداز نباید ما را گمراه کند؛ چرا ولی این چشم :تاهی  هرد شدن را دارد، های ایران تمایل نسبی به بیشتر نرمال  آینده بارش

کند و ما باز شاهد کم بارشی  یران در حدی است که هر گونه افزایش بارشی را بدون اثر میهای اکه میزان افزایش بارش

 .هستیم

را در پ  دارد   "تبخیر"اف ایا دما، اف ایا   :ذهر هرد و در این باره توضیح داد اف ایا دما شناس  دلی  این امر را رییس پژوهشن ه ارلیم

اثرات اف ایا دما بب مراتب بیشتر از اثرات اف ایا  بب  فتب و   .ها را ب ود اثر هرده استارزو می اد تبخیر آ ق ر زیاد است هب اف ایا ب

 .بارز است و متاسفا ب ما همنناد با خشنسال  در فصو   رم سا  مواهب هستیم

ها  خصوص استحصا  آب  اش  از بارز ها   اش  از بارز،  فت: ما  یاز داریم در  ری   برا  افظ آب ضرورت بر امب  باباییاد با تاهی  بر

داری  ها  استحصا  آب، م یریت منابع آب و آبخی دار  و آبخواد ری   هنیم و بر رو  اهرا  پروژهر بار  و سی  آسا در هشور بر امب

و م یریت منابع آب   دار متمره  شویم و  قشب راه آین ه ما در این زمینب بای  بب افاظت از آب، همع آور  آب، آبخی دار ، آبخواد 

 ها، اف ایا دما و تبخیر آب را داریم، با تاهی  بر ایننب از این رو  یاز آب  ما بیشتر خواه   باباییاد با بیاد ایننب با اف ایا بارز .همک هن 
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 .یاب یاب ، می اد مصرآ آب در بخا هشاورز  اف ایا م ش ، ادامب داد: زما   هب دما اف ایا م 

ها  ا سا   و  شناس ، اف ایا دما را  اش  از  رمایا هها   دا ست و  فت:  رمایا هها    اش  از فعالیتن ه ارلیمرییس پژوهش

ها  سنگین و سی  آسا، اف ایا  بارز .شودا  استی رو   اف ایا این  ازها موهب آشفتگ  در رفتارها  هو م اف ایا  ازها   لخا ب

 .د بارز برآ از تبعات  رمایا هها   استها   ا ها   و همتر ش د می ابرآ

 اظهار رس ،ها  رطب  در تابستاد بب صفر م تقریبا برآ  ۲۰۵۰ده  هب بر اثر  رمایا هها   در سا   ها  شاد م بررس  و  با بیاد ایننب

در خصوص هاها    ۲۰1۵  شود؛ از این رو اهثر هشورها در  شستها  ارلیم  بیشتر م هرد: ع وه بر آد رخ ادها  ا   و آشفتگ 

دولت  تغییر و هیات بین UNFCCC ا  متعه  ش   ؛ ررا هب ه آ هنوا سیود سازماد مل  درباره تغییرات ارلیم  یا ازها   لخا ب

است و در هنار آد هشورها ت ز هنن  هب این    ۲1۰۰ راد تا سا   درهب سا ت   ۲رسا  د دما  هره زمین بب همتر از   (IPCC) ارلیم

 . راد برس درهب سا ت  ۵ی1دما بب همتر از  می اد

 راد باش ، خاطر  شاد  درهب سا ت   ۲شناس  با تاهی  بر ایننب درهیچ شرایط  دما  هره زمین  بای  باالتر از  رییس پژوهشن ه ارلیم

رو   و ها ور  و خشن  از بین م ها  دریای  و  این می اد دما اف ایا یاب ، بسیار  از اهوسیستم  ۲1۰۰هرد: در صورت  هب از سا   

 .توا ن  بب ایات خود باز رد  ها  از بین رفتب م درهب باش ، ات  اهوسیستم  ۲بر شت  اپذیر خواهن  ش ؛ ول  ا ر این دما همتر از 

دما    ۲1۰۰در سا   ا  پایبن  باشن ، باز همبب  فتب و ، ا ر همب هشورها بب همب تعه ات خود در زمینب هاها ا تشار  ازها   لخا ب

ها  بیشتر  در دهم درهب بیشتر از آستا ب تحم  هره زمین، از این رو بای  ت ز  7رس ؛ یعن    راد م درهب سا ت   7ی۲هره زمین بب  

 .این زمینب داشتب باشیم

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ادامه خبر  لینک خبر 
 خشنسال  موضوع  

 خبر  ار  دا شجویاد ایراد )ایسنا( منبع 

 ۰9/۰4/1399 تاریخ خبر 

 بازگشت به فهرست 
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هاجلبک با ریز   حذف نیترات از آب  

 .ها روش   وین و هم ه ینب برا  اذآ  یترات از آب آلوده ارایب داد  محققاد دا شگاه تهراد با استفاده از ری هلبک 

ها  آب اطراآ تهراد ااو   یترات باالی  هستن  هب این طرح با ه آ اذآ  یترات فریبا رضوا   مجر  این طرح پژوهش   فت: راه

ها   و ا ود شیمیای ، فی ین  و بیولوژین  برا  اذآ این عنصر از آب وهود دارد اما هر یک از آ ها م ایا روزاز آب ا جام ش ی  ررب 

و معایب خود را داردی بب عنواد مثا  در روز فی ین  پس  

شود هب خود ااو   یترات از تصفیب آب، شورآب  تولی  م 

 .هن است و رهاساز  آد در محیط زیست آلود   ایجاد م 

و  ادامب داد: روز بیولوژیک ین  از راهنارها  دیگر برا   

ها در  اذآ  یترات است هب از منابع هربن آل  ما ن  الن 

ها با مصرآ آد  یترات شود تا مینروار ا یسمآد استفاده م 

ماده هب  هالومتاد  روز  ی   این  در  اما  هنن   اذآ  ا   را 

این روز بب علت شودی ا ر رب در  زا است تولی  م سرطاد

ها اذآ آد هام  ا جام  مصرآ  یترات توسط مینروار ا یسم

شود اما مشن ت خود را داردی در این روز منبع هربن  م 

 .و ا رژ  ین  است

اهسی هربن بب عنواد منبع  رضوا   همننین بیاد هرد: اما در  وع دیگر  از روز بیولوژیک منبع ا رژ  و هربن متفاوت است و از د 

استفاده م هر ا رژ   منبع  و هی روژد  ترهیب بن  از  این طرح  در  استفاده ش ی  هار  پایب  عنواد  بب  روز  این  از  این طرح  ی   در  شودی 

ها  اتوتروآ مصرآ هنن ه هی روژد و د  اهسی هربن در مجاورت  ور  یترات در همترین زماد ممنن اذآ ها، مینروار ا یسمری هلبک 

 .ش 

اهسی هربن صورت پیوستب اعما   ش  و سین  روشنای  و تارین  را در آد داشتیمی ین  از م ایا  آد اذآ د بب  فتب و ،  ور بب  

ها از مرالب تصفیب و پس از آد از روز  را و  ساز  استفاده ش ی  تر این مینروار ا یسمتر و سریعاستی البتب برا  ه اساز  راات 

 .الملل  اختراع ررار داریمر مراا  ثبت بینپایلوت طرح با موفقیت ا جام ش  و اهنود د

 
 

 
 

 ادامه خبر  لینک خبر 
 هیفیت آب  موضوع  

 نا(دا شجویاد ایراد )ایسخبر  ار   منبع 

 16/۰4/1399 تاریخ خبر 

 بازگشت به فهرست 
 

 
 

https://www.isna.ir/news/99041611914/%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D9%86%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%A8-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D8%AC%D9%84%D8%A8%DA%A9-%D9%87%D8%A7
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 گلخانه برتر دنیا   10ای منطقه آزاد ارس، در میان مجتمع گلخانه

هب منطقب آزاد  م یر امور هشاورز  منطقب آزاد ارس با بیاد این  ،محسن شیخلو

ه و  ارس  لخا ب هب  دارد  م   1۰ا   محسوب  د یا  برتر  امروز  لخا ب  و  شود 

ا  و هی روپو یک ایراد و ارب آسیا در ترین  لخا ب شیشب ترین و م ردب ر 

 روپو یک ا  هیها  شیشبآد ررار  رفتب است،  فت: تننولوژ  ساخت  لخا ب

بتوا   در بب همت مجتمع  لخا ب  تا های  هب  آزاد ارس بوم  ش ه  ا  منطقب 

 .تننولوژ  با اسپا یا برابر  هن 

هب منطقب آزاد ارس دارا  استع ادها  فراوا   در زمینب هشاورز  و  با بیاد این

تب ی  ش د بب رطب محصوالت  لخا ب امروز در اا   ا  هشور است،  است و 

ها  راب  استفاده و منابع آب رود ارس،  یرو  هار فراواد و همننین د: امنا ات بالقوه خ اداد  در منطقب آزاد ارس از هملب زمین ادامب دا

 .وهود آب و هوا  مناسب، شرایط مساع   را برا  توسعب بخا هشاورز  فراهم هرده است

خی  موهب ش ه تا طقب ارس دارد  ی  در هنار رود پر آب و مناطق ااص های  هب دولت بب منها و توهب ذار هب سرمایبو  با بیاد این

توا   بب ا  ین  از عوام  موثر در ارتصاد روستای  است و م هها ب ر   در اوزه هشاورز  ارس اتفاق بیافت ، ادامب داد: هشت  لخا ب

تواد بب تولی  محصو  در  اف ود: از اه اآ این  وع هشت م م یر امور هشاورز  منطقب آزاد ارس    .هشاورز  پای ار در روستاها منجر شود

 .شود و تول  در زما   هب هشت محصو  در هوا  آزاد ممنن  یست، اشاره هردمحل  هب در آد محصو  تولی   م 

عیت  هب ههاد های  هب در زمینب منابع تولی ات هشاورز  ما ن  آب و خاک وهود دارد و همننین اف ایا همو  ادامب داد: مح ودیت

توا ن  پیو    میاد مح ودیت آب، مح ودیت ها م ا  برده استی  لخا بروست، توهب بخا هشاورز  را بب سو  هشت  لخا ببا آد روبب

این  وع هشت ساز ار    .برابر  در واا  سطح در مقایسب با فضا  باز داشتب باشن   1۰خاک، ا رژ  و تولی  مواد اذای  بوده و تولی   

با محیط زیست داشتب و م باال برا  بخا  ی   را بب طور هام   بازار  اشباع  تولی ، تنظیم و  باال   را  ماد  توا   درآم زای ، سودده ، 

 .هشاورز  بب همراه آورد

سمت هن  و برا  اا اث آد بای  را  اشاره هرد و  فت: این  وع هشت در ابت ا ه ینب زیاد  را طلب م شیخلو بب معایب هشت  لخا ب

شود در م ت هوتاه  این ه ینب هبراد شودی ین   عظیم  از سرمایب را صرآ هرد هب البتب سودمن  بودد محصو  تولی   موهب م 

توا   خسارات زیاد  را بب همراه ا  افلت م دیگر از معایب این  وع هشت مرارب دایم  بوده و برخ آ هشت در هوا  آزاد، ات  لحظب 

ها  موهود در بخا هشاورز  و منابع طبیع ، تواد بر بودد این هشت و معایب  هب دارد، توهب بب پتا سی ه ینب  با وهود  .داشتب باش 

و  اف ود: وهود منطقب    .توا   در دستیاب  بب توسعب مل   قا مهم  ایفا هن و امنا ات تولی   و  یرو  ا سا   متخصص این بخا م 

ها  فراواد، زمینب مناسب  را برا   مهور  خودمختار  خجواد، ارمنستاد و آذربایجاد با ظرفیتآزاد ارس در مرزها  مشترک ایراد با ه

س ای  داشتب توا   در ارتصاد مل   ی   قا ببا  بب هشورها  مذهور ایجاد هرده هب م تولی  و صادرات محصوالت این واا ها   لخا ب

 .باش 

 ادامه خبر  لینک خبر 
 هشاورز  موضوع  

 خبر  ار  دا شجویاد ایراد )ایسنا( منبع 

 ۲6/۰4/1399 تاریخ خبر 

 بازگشت به فهرست 

 

https://www.isna.ir/news/99042619490/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%DA%AF%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-10-%DA%AF%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1
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یترین اخبار کوتاه داخل مهم  
 (1399  تیر  1)  انتقال آب دریا به مناطق دوردست اقتصادی نیست

آی ، مگر این هب فقط برا  صنعت ارتصاد   یست و  راد درم معاود آب و آبفا  وزیر  یرو  فت: ا تقا  آب دریا بب مناطق دوردست  

در سواا  مستقر شو  ی این صنایع  دادیم  پیشنهاد  استفاده شود هب  بر  پرآب  و  و  بویژه صنایع  برا  شهرها  دریا  آب  ا تقا      فت: 

هیلومتر  بای  آب را از هاها  دیگر منتق   1۰۰روستاها  ساال  ه و واهبات استی برا  شهرها و روستاها  ساال  ا ار  در فاصلب  

 بب های  تخصیص زمینب این در ی دهیم ررار مناطق این اختیار در  و هن استفاده و آب دریا را شیرین هردههنیم و بهتر است از آب شیرین

 یهستن  مشمو   و ش ه  داده فارس  و هرماد   ، سیستاد و بلورستاد،هنوب و شمال  رضو ، خراساد ها استاد  بب  مو ب عنواد

 (1399تیر   7) های عمیق گلستانمیلیون متر مکعبی ذخیره آبخوان 31کاهش 

پایب شرهت آب منطقب،  "اسن فرازهو" : هر رن  در پایاد خرداد سا  هار ، اجم ذخیره   فتا   لستاد  سرپرست دفتر مطالعات 

میلیود متر منعب اف ایا یافتب است، اما ذخیره   ۲4عمق استاد  سبت بب میا گین این ماه در دوره آمار  موهود، ا ود  آبخواد هم

 ده  و تراز آبمیلیود متر منعب هاها  شاد م   31آبخواد عمیق استاد  سبت بب متوسط این ماه در دوره آمار  موهود، ا ود  

و    .متر، هاها یافتب استسا ت   7۰متر و    ۲ت بب ماه مشابب درازم ت در آبخواد عمیق استاد بیا از  زیرزمین  خرداد سا  هار   سب 

آب و  ها  اخیر بب علت تغییرات ارلیم ، برداشت منابع آب زیرزمین ، تغییر رابطب بارز رواد ده  هب در سا ادامب داد: شواه   شاد م 

اثر خشنسال  سا  بب معن  تنمی  ظرفیت سفرهع بارزها   ذشتب، ات  وروت اوم  از  رما   ها  آب زیرزمین  ها   رما  و بیا 

 .ها  آت ، بسیار مهم و ضرور  است یست؛ لذا با توهب بب مح ودیت منابع آب، م یریت صحیح مصرآ در ماه

 (1399تیر   9)  دسند سازگاری با کم آبی یزد تدوین ش

آب  استاد ی د ت وین ا  ی د با اشاره بب مصرآ آب در بخا هشاورز  و صنعت  فت: سن  ساز ار  با همم یرعام  شرهت آب منطقب

و  تصریح هرد: این سن  بای  برا  مصرآ آب در بخا   .آب  ارسا  شودش ه هب بای  برا  تصویب  های  هار روه مل  ساز ار  با هم

زاده  هوادیاد  .طور  هب با اهرا  آد می اد هسر  مخ د آب در استاد صفر شودهشاورز ، شرب و صنعت راهنارها  موثر  ارایب ده ، بب

میلیود مترمنعب هسر  مخ د   3۰۰بب رتبب ششم استاد در هشور بب لحاظ اجم هسر  مخ د اشاره هرد و اف ود: دراا  ااضر ا ود  

ها  ه ی  تامین آب استاد  فت: دراا  و  درخصوص طرح   .است هب ذخایر آب زیرزمین  دراا  مصرآ استداریم و این بب معنا  آد  

ااضر مسئوالد استاد موضوع تسریع در اهرا  خط دوم آبرسا   شرب ی د را پیگیر هستن  و پروژه ا تقا  آب از دریا  عماد بب منظور 

 .ار  بب بخا خصوص  استتامین آب بخا صنعت و هشاورز  پربازده در اا  وا ذ

 (1399تیر   9)  متری تراز سطح آب دریای خزرسانتی  15کاهش 

میا گین تراز آب دریا  خ ر در  یمب او  سا  آب    بر اساس   ارز منتشر ش ه از سو  مره  مل  مطالعات و تحقیقات دریا  خ ر

 ۲4متر و در مقایسب با دو سا   ذشتب،  سا ت 1۵متر بوده هب  سبت بب م ت مشابب سا   ذشتب،    -33ی۲7( معاد   9۸هار )مهرماه  

بب میا گین   ۲۰۵)  ۲۰19هاها راب  م اظب آب ه  رودخا ب ولگا در سا     متر هاها داشتب استیسا ت  میلیارد مترمنعب(  سبت 

 ی    ۲۰۲۰می اد آب ه  ولگا در سا   ی  رد مترمنعب( در هاها تراز آب دریا  خ ر تأثیر ذار بوده استمیلیا   ۲4۰بلن م ت این رودخا ب )

تراز آب بب  .بین  مؤسسب آبشناس  و هواشناس  روسیب، همتر از ا   رما  خواه  بودطبق پیا ویژه در عام  دیگر مؤثر در هاها 

ع سا  بب  اف ایا دما  سطح آب است هب  رو    اخیر،  از دریا  خ ر مورد مطالعب ررار ها   تبخیر  پتا سی   ارزیاب   نواد شاخص  در 

   راد سا ت   درهب  ۲/۰  آب،  دما   متوسط  است،  داده    شاد  می د   ۲۰19    تایج بررس  میا گین دما  سطح آب خ ر در سا   . یردم 

 .است یافتب  اف ایا م ت، بلن   میا گین بب  سبت   رادسا ت  درهب یک  و  ذشتب سا  بب  سبت

 

http://news.moe.gov.ir/News-List/54450
http://news.moe.gov.ir/News-List/54625
http://news.moe.gov.ir/News-List/54723
http://news.moe.gov.ir/News-List/54723
http://news.moe.gov.ir/News-List/54723
http://news.moe.gov.ir/News-List/54719
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 (1399تیر    16)  کاهش تراز دریاچه ارومیه امسال زودتر از سال گذشته آغاز شده است

تبخیر و   ول  ش د تراز دریارب ارومیب امسا  زودتر از سا   ذشتب آااز ش ه  ا  آذربایجاد شرر   فت:  م یرعام  شرهت آب منطقب 

متر رسی ه است هب  سبت بب هم سنج  سا   ذشتب   66ی1۲71یوسف افارزاده با بیاد این مطلب اظهار هرد: تراز دریارب ارومیب بب    .است

درص  هاها داشتب   7ی19در استاد  سبت بب سا   ذشتب    و  با بیاد ایننب متوسط بار       .ده متر  را  شاد م سا ت   1۰هاها  

میلیارد متر منعب   ۸1ی4میلیارد متر منعب بوده هب  سبت بب م ت مشابب سا   ذشتب هب  ۵ی4است، اف ود: اجم هنو   دریارب ارومیب 

 .میل  متر منعب هاها دارد 31بود، 

 (1399تیر  24)  های زیرزمینی در دشت خوافدرصد از آبخوان  90رداشت  ب

شود و دشت ها  زیرزمین  برداشت م درص  از آبخواد   9۰ا  خراساد رضو   فت: در دشت خواآ تقریبا  م یرعام  شرهت آب منطقب

اظهار هرد: در دشت خواآ بب صورت میا گین ع ی     برودیها از بین  ترک برداشتب است؛ بنابراین  بای  هار  ا جام داد هب این آبخواد

درص  آب از دشت برداشت   16۰میلیود مترمنعب هسر  مخ د وهود داردی این می اد هسر  بسیار باال است؛ یعن  ا ود    43ا ود  

 3۰در استاد ا ود    سا  اخیر  ۵۰درص  باش ی شرایط م یریت  منجر ش ه هب در طو     4۰شود دراال  هب ا اهثر برداشت بای   م 

اردیبهشت ماه بار       ۲۲و  با اشاره بب تغییرات ارلیم   فت: از ابت ا  سا  تا    .ها  زیرزمین  از بین برودمیلیارد مترمنعب از آبخواد

اردیبهشت  ۲۲درص  اف ایا بار     داشتب ایم اا  آ نب از   6۰سالب،  ۵۰سا   ذشتب ب   ظیر بوده و  سبت بب میا گین  ۵۰استاد در 

ع ی  خاطر شاد هرد: بای  بپذیریم هب در منطقب خشک استاد   .ایم هب  شاد دهن ه تغییر ارلیم استتیر بار     در استاد   اشتب  ۲۲تا  

 .هیچ راه  ه  ساز ار  با منطقب وهود   ارد

 (9139تیر   24)  درصدی بارندگی در حوضه آبریز زاینده رود  45کاهش 

رود،  فت: با توهب بب میلیود مترمنعب  س  زاین ه  ۵66ا  اصفهاد با اشاره بب ذخیره  بردار  شرهت آب منطقبمعاود افاظت و بهره

رود  ا  مقرر ش  در هر مقطع زما   هب اجم ذخیره س  زاین هتحوی  اقابب هشت تابستا ب هشاورزاد شرق و ارب اصفهاد، ط  مصوبب

 117۵رود  طبق آخرین آمار می اد بارز ثبت ش ه در اوضب آبری  زاین هو  اف ود:    .میلیود برس ، آب هشاورزاد رطع شود  ۲۰۰بب  

محیط   و  درباره اقابب زیست  .درص  هاها داشتب است  4۵میلیمتر بود    ۲1۲4متر بوده هب  سبت بب م ت مشابب سا   ذشتب هب  میل 

از تامین شرب، اقابب زیست :رود و تاالب  اوخو  ،  فتزاین ه پایی ه اولویت دوم ما بع   اتمام اقابب  از  محیط  است هب امسا  بع  

محیط  تامین شود و بع  از  یمب خردادماه، آب بب سمت تاالب در ارهت هشاورزاد، ت ز هردیم می اد اجم آب  ههت اقابب زیست

 .بود

 (1399تیر   27)  نصیر، برنده جایزه پژوهشی والتر هوبرفارغ التحصیل دانشگاه خواجه

دا ا آراهورک،  امیر  و  دهتر  هارشناس   مقاطع  خواهب هارشناس آموختب  صنعت   دا شگاه  عمراد  مهن س   دا شن ه   صیرال ین ارش  

های ه والتر هوبر   .ش   ۲۰۲۰بر  ه های ه پژوهش  والتر هوبر ا جمن مهن ساد عمراد آمرینا در سا    ایروین طوس  و استاد تمام دا شگاه

پژوهشگراد    (mid-career)سا ، باالترین  شاد افتخار تحقیقات  ا جمن مهن ساد عمراد آمرینا در دوره میا   هار  7۰با ر مت  بیا از  

بستب آب و هوای  دریافت آراهورک، این های ه را بابت خ مات شایاد توهب بب علم ورایع ا   ترهیب  و هم  .مهن س  عمراد است

 .هن م 

 (1399تیر  27)  میلیارد متر مکعب آب دریا برای مصارف صنعتی  26تخصیص 

ها  ساال  ما ن  هرم  اد، سیستاد و بلورستاد های  هب  یاز  بب شیرین هردد آب   ارد در استادرضا اردها یاد با بیاد ایننب در طرح

 شود، اظهار هرد: ها  ارارت  استفاده م ها   یرو اهها  آب   پرور  و خنک هردد برجآب شور دریا برا  استفاده در اوضنب و بوشهر  

 

https://www.isna.ir/news/99041612265/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%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-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B2%D9%88%D8%AF%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://news.moe.gov.ir/News-List/55201
https://www.isna.ir/news/99042418096/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-45-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B6%D9%87-%D8%A2%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%AF
https://www.isna.ir/news/99042719935/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%BA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D9%86%D8%B5%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1-%D9%87%D9%88%D8%A8%D8%B1
https://www.isna.ir/news/99042719935/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%BA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D9%86%D8%B5%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1-%D9%87%D9%88%D8%A8%D8%B1
https://www.isna.ir/news/99042719935/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%BA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D9%86%D8%B5%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1-%D9%87%D9%88%D8%A8%D8%B1
https://www.isna.ir/news/99042719870/%D8%AA%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%B5-%DB%B2%DB%B6-%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-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%81-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C
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توا    ها  ساال  م میلیارد متر منعب آب شور دریاها تخصیص داده ش ه است هب مطابق شرایط در استاد   ۲6برا  این مصارآ تا ا ود  

ها  سبت آب شیرین بب آب شور یک سوم است ب ین معنا هب بای  سب برابر آب شور از دریا  تصریح هرد: در این طرحو     .استفاده شود

   .برداشت هنیم تا یک سوم آب شیرین ب ست آی 

   تولید کپسول زیر سطحی برای کاهش مصرف آب کشاورزی  ) 30  تیر 1399(

تیم تحقیق و توسعب  : فت خصوص این  در هرماد فناور  و  علم پارک در مستقر بنیاد  دا ا شرهت عام   م یر هوا شاه، اهللهتر اماد د

 رو   و  سطح   زیر  فشار   تحت  آبیار   مشن ت  و ت پس از ثبت اختراع، طراا  و ساخت هپسول  بب  ام هادر را آااز هن توا س شرهت ما

این عضو هیئت علم  مره  تحقیقات پستب   .ده   ررار   یاه  ریشب  معرض  در  مستقیم  را  اذای    مواد  و  آب  و  هاها  درص   3۰  تا  را  سطح 

در بیاد مشخصات فن  محصو   فت: هپسو  هادر دارا  سب رسمت از هملب مخ د ریف ما ن  است هب دارا  درپوز و رطره رناد 

  3۰  طو   بب  بستب  تب  عمود   لولب  یک  از  هب  دارد  ررار   از  سپس  و  است    از   رسمت  بب  آد  ه ایت  و  آب  هردد  همع  آد  وظیفب  و بوده

سراسر  طراا  ش ه است و  هایتاً پلیت هب داخ    شناآ  4  دارا   آد  پایین  سوم  دو  و  شناآ  ب ود  آد  باال   سوم  یک  هب  متر  سا ت 

ساز ار با ارلیم ایراد، ریمت پایین، هاها بوم  بودد،    .لولب  از  را پرهرده تا آب خروه  بصورت یننواخت در سراسر  از  پخا شود

درص ، هلو یر  از تجمع  مک در سطح خاک و اف ایا را  ماد آب از دیگر م ایا  این محصو    3۰ها  هرز، هاها مصرآ آب تا  علف

 .دا ا بنیاد است

 (1399تیر  31) میلیون متر مکعب است 408نه  کسری مخزن آب استان اصفهان سالیا

 ۲7مح وده مطالعات  وهود دارد هب    3۵: در استاد اصفهاد   فتا  اصفهاد  م یرعام  شرهت آب منطقب   ،"مسعود میر محم  صادر "

و ایرمجاز در اصفهاد   ها  مجازمیلیود مترمنعب ساال ب از راه  ۵۰۰و  با تأهی  بر این هب ا ود سب میلیارد و    منطقب آد ممنوعب استی

ه ار   1۰ه ار القب مجاز،    4۰ه ار القب راه وهود دارد هب از این تع اد ا ود    6۰شود، خاطر شاد هرد: در استاد ا ود  برداشت م 

نعب میلیود متر م  3۵۰ها  ایرمجاز ا ود  و  با بیاد ایننب برداشت از راه  ه ار القب فعا  ایرمجاز استی  1۰القب متروهب ایرمجاز و  

برداشت هرد:  تصریح  پینی هاست،  آب مشن ت  مخازد  از  اضاف   باع  ها   آبخواد  افت  بر  ع وه  هب  است  زده  ررم  استاد  در  را  ا  

متر سا ت   ۵۰ا  اصفهاد با تأهی  بر ایننب بیشترین فرو  شست در دشت مهیار شمال   م یرعام  شرهت آب منطقب  فرو شست ش ه استی

ها  متر فرو  شست در رتببسا ت   ۲۸متر و  لپایگاد با  سا ت   3۵متر، برخوار  سا ت   4۰ترتیب دشت دامنب اصفهاد با  است، اف ود: بب  

شود، تصریح هرد: در منطقب شهر  اصفهاد هب ها  اصفهاد مح ود  م و  با اشاره بب این هب فرو  شست بب دشت   یر  یبع   ررار م 

  متر بوده استی سا ت  3رد، فرو شست زمین آثار باستا   و تاریخ  وهود دا

 

 

 

 
 
 
 

 بازگشت به فهرست 

 

 

 

https://www.isna.ir/news/99043022225/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D9%BE%D8%B3%D9%88%D9%84-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D8%B7%D8%AD%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A2%D8%A8-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
http://news.moe.gov.ir/News-List/55397
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 بینی آینده بحران آلودگی پالستیکی جهان پیش
ا   هب مشان  آلود   پ ساتین  زمین تا  بین  هردهسااز  و بررسا  ساناریوها  مختلف پیاپژوهشاگراد با اساتفاده از م  

 .بب رب صورت خواه  بود ۲۰4۰سا   

ها   هریادسااز  منتشار شا ه اسات، شاام  ت شا  بسایار دشاوار برا  هشاف، ردیاب  و م    Science   تاز   در مجلبپژوهشا  هب بب

شاو  ،  ها  دریای  م های  هب وارد محیطشاودی پژوهشاگراد دریافتن  هب پ ساتیکها در خشان  و آب م   پ ساتیکفعل  و آین ه

 خواه  آب  و  خشان  وارد  پ ساتین  ضاایعات  تن میلیارد  3٫1دو برابر خواهن  شا  و بیا از    ۲۰4۰درصاورت  بود ار ام هها  ، تا ساا  

وز برا  هاها سای  ر بهترین هب  شا     متوهب  همننین  پ ساتین ،  ها زبالب  توزیع  و تولی   ها روز  شاناساای   با پژوهشاگرادی  شا 

توا ن   ا  را پی ا هرد   هب در خط مق م مبارزه با بحراد آلود   پ ساتین  ررار دار   و م ها رهرما اد  اشاناختبپ ساتین  ریساتی آد

سااا  هردد این هریاد بهترین امی  ههاد برا  

 .باشن 

توسعب داد   هب    P2O  پژوهشگراد م ل  بب  ام

هاا    هریاادشااا ه درزمینابآور دا ا همع

هن ی م    هها   پ سااتیک را با هم ترهیب م 

یادشا ه تولی ، مصارآ و م یریت فعل  ضاایعات  

هاا  آینا ه، مورد مقاایساااب ررار بین را باا پیا

ها  خود را در باغ یا در خیاباد  زبالبده ی آیا  م 

ری ی ی  ها را در رودخا ب م ساااوزا ی ی آیا آدم 

  دو  از ا ری شاودم  همع شاادزبالب هب  هساتی    فر   میلیارد ۵٫۵ا ر پاساخ شاما بب هر دو ساوا  منف  باشا ، شاما ااتماال ین  از آد 

ری ی  یا هنگام تارین   ها م   هوهها را بب رودخا ب یا دامنبهنی ی آیا آدم   خود رب  شا ههمع  ضاایعات  با  باشای ،  باریما  ه  میلیارد

 ا  ازی ی  خود را در هنگ  م   زبالبهیسب

شاو  ی م   پژوهشاگراد  شااد عنواد روز مجا   و مؤثر م یریت ضاایعات ساوزا  ه م آور   شا ه ببمعموال ضاایعات پ ساتین  همع

 ۸۵۰ از بیشاتر بسایار مق ار اینی  شاو  م   ساوزا  ه روباز  صاورتبب ۲۰4۰  ساا   تا پ ساتیک  تن میلیارد  ۲٫۲ده  هب درمجموع بیا از م 

ها و دریاها ریختب  میلیود تن  اسات هب در رودخا ب 4۸۰بین  رو  خشان  ریختب شا ه و  ی  بیا از  یاپ  طبق هب اسات  تن   میلیود

 .خواه  ش 

توا    ها در محیط، بررسا  هرد   هب رب ری   م   تامین و سار وشات آدپ ساتین  ازطریق ز جیرهپژوهشاگراد با ردیاب  منابع ار م  

آور  زبالب برا  دو میلیارد  فر  اسات ها دریافتن  هب مؤثرترین م اخلب فراهم هردد خ مات همعبب هاها آلود   آب  همک هن ی آد

تنهای  مشان  را ا  یک ببا  هب مورد آزمایا ررار  رفتن ، هیچ وع م اخلب  9ز  ا  .شاودآور   م ها همعها  آدااضار زبالباا هب در

 بار ها  یکآور  شام  م اخ ت  از ربی  هاها تقاضا برا  پ ستیکبر اف ایا پوشا همع نردی تنها روینرد  ینپاررب هب ع وه
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آمی  باشا ی برا  هشاورهای  هب بیشاتر  توا   موفقیتا ین  باشا ، م   تجار  برا  بازیافت منمصارآ و ایر راب  بازیافت و بهبود ا گی ه

توا   راه  بب ساو  آین ه باشا ی اما ات  در بهترین ساناریو  ی  هب در آد از همب درار مشان  آلود   پ ساتین  هساتن ، این دا ا م 

میلیود تن ضااایعات پ سااتین  وارد محیط  1۰7، تقریبا ۲۰4۰ده ، تا سااا   ههاد ار امات فور  و هماهنگ پیشاانهاد  را ا جام م 

با  درصا  هاها در ساطوح آلود   پ ساتین  درمقایساب ۸۰معنا    ظر برسا ؛ اما ببزیسات خواهن  شا ی این ع د ممنن اسات زیاد بب

 .  آین ه رخ خواه  داداالت  است در صورت  بود ار ام، ط  دو دهب

 د   پ ستین  را ا  هنن یتوا ن  مشن  آلوها  زبالب م هنن هآیا همع

هنا ی این   زباالاب در هشاااورهاا  دارا  درآما  متوساااط و هم تااهیا  م هننا هآور میلیود همع  11  اخیر همننین بر  قا  مطاالعاب

بگذرا ن ی  هنن  تا ب ین روز بتوا ن  ز     خود را را برا  بازیافت همع م  هار راد ایررسام ، ا واع مختلف ضاایعات ازهملب پ ساتیک

درص  از تمام ضایعات پ ستین   ۵۸ها مسئو   هن  هب آداین م   برآورد م 

شا ه برا  بازیافت در ساراسار ههاد هساتن  هب بیا از ه  ضاایعات   آور همع

آور   آور  در هشاااورهاا  پردرآما  همعاسااات هاب باب هماک خا ماات همع

اد پ سااتین  هب ها، می ها  ایررساام  زبالبهنن هآور شااودی ب ود همعم 

 یر  بیشااتر خواه  بودی طور رشاامشااود، ببها م ها و اریا وسوارد رودخا ب

ها  م یریت ضااایعات شااهر  در ظر  رفتب شااود، ها بای  در طرحآد ت ز

 .هنن ااضر تحم  م ها؛ بلنب همننین برا  بهبود استا  ارها  ایمن  واشتناه  هب دراا تنها برا  شناخت  قا عظیم آد ب

ری   آین ه، هار دشااوار  اسااتی درمورد ضااایعات هام  اط عات  ا  از منابع و هریاد آلود   پ سااتین  و طرح  یک برآورد پایبارایب

ها ه ار شان ، ا  ازه، ا واع پلیمر و ترهیبات اف ود   وهود دار  ی  الملل  موهود  یساتی ار م پ ساتین  در ساراسار ههاد در دهدریق بین

ها و    مصاارآ محصااوالت پ سااتین  و ا واع زیرساااختها  م یریت ضااایعات،  حوهها  فرهنگ  درمورد روزین از ظر  گرزهمنن

سااز     ااضار، ت ز م    پژوهشاگراد مطالعب فتبها  فااشا  وهود داردی ببتجهی ات مورد اساتفاده برا  م یریت ضاایعات اخت آ

ها  ما رق ر برا  درک این هب یافتب" وین :  ها م آی ی آدشاامار م   هردد این پینی    ببساااز  و عمومها تمرین  برا  سااادهآد

اسااسایت ارلیم را دربرابر تاثیرات ا ساا   برآورد  197۰  های  فنر هنی  هب در دهبراب  اطمیناد، صاحیح و دریق اسات، بب اولین م  

عات مورد  یاز برا  ایجاد یک اساتراتژ  هها   و ار امات پیشاگیرا ب محل  ر رتمن   ایم اط هرد  ی امی واریم شاواه   هب ارایب هردهم 

 یر  در م ت زماد یک  س  هنتر  شودی بنابراین، آیا هس  آماد   ار ام  طور رشمتوا   ببرا فراهم هن ی رالا آلود   پ ستین  م 

 "را داردی

   ادامه خبر                 لینک خبر

   زیستمحیط موضوع  

   /https://theconversation.com منبع  

   ۲7/۰6/۲۰۲۰ خبر  تاریخ  

 بازگشت به فهرست 

 

  

https://theconversation.com/how-earths-plastic-pollution-problem-could-look-by-2040-143220


              
              مطالعات راهبردی کشاورزی و آبمرکز ملی    

14 
   

 

1399تیر    |پنجاه و پنجم  شماره  |محیط زیست    بولتن آب و  
 

تر منابع آب مهیا شده است امکان مدلسازی جامع   

هاا  هاا  مختلف ذینفعااد و ا جمن( هیا رولین  و مناابع آب ،  روهopen sourceیاافتاب ب ر  مقیااس و متن بااز )توساااعاب  ها یا   ما  

 هن  تا رادر باشن  یک م لساز  هامع در مطالعات هی رولوژین  خود داشتب باشن یم علم  را امایت 

بب ویژه در مناطق در اا  ارتصااد     م اوم همعیت هها   و توساعباف ایا 

اا ،   نیدر ع   ی شا ه اساتاف ایا رشامگیر تقاضاا  آب  ، منجر ببتوساعب

ارلیم     ی آب و هوا  راتییتغ ،   ههاا   راتیتاأث   در ااا  اااضااار داراو 

   هب عرضاب  نیا  نیتضام  بب آب اساتی   دساترسا  بر رو   و محل   امنطقب

طیرو بب رشا  را ب ود بب خطر ا  اختن مح   توا   تقاضاا م  رییدر اا  تغ

 کیبرآورده هن ، بب وضاوح   را  شاود   م ها برداشاتهب از آد   اسااس آب   اه

 داردی  ازی و علم   آ اها ب    هااستیو س  رالا ب ر  است هب بب استراتژ

آب و مطالبات   نیتأم  قیدر  ابیبب منظور همک بب ارز  (،IIASA)   هاربرد   هاسااتمیساا  یو تحل  بیتج    المللنیمحققاد موسااسااب ب

 ا  یهرده بیته  "CWatM"  بب  ام م    اسیب ر  مق   ِو منابع آب   نی رولوژیه  م   کی، ستیز طیمردم و مح

بب آب را از    دساترسا   ادیهن  تا م   ساازبیشاب   امنطقبهم  و    در ساطح هها   هم آب را  تیریو م  عی، توزهریاد رادر اساتم     نیا

شاود هب رطور تقاضاا  آب در آین ه در پاساخ بب این م   شاام  محاسابات  م هن ی    ابیارز زیسات طیمح   ازهایآب و      ظر تقاضاا

 نپارربی  م لساازاین رارروب     ذاردیدساترسا  بب آ ب بر تغییرات هو  تاثیر م   گو بشاود و رارتصااد  ارزیاب  م -تغییرات اهتماع 

 یردی  را در  ظر م ستیزطی، صنعت و مح ، ا رژ خا گ   ازهای،   هشاورزها   در بخاآب ا   تقاضا

ی این م   هاربر  هن  اساتفاده م  و خروه  ورود   هاداده بب عنواد داده  ساازرهیذخ  شارفتبیپ    هاو از پروتن  متن باز اساتم    این 

پذیر  هاف   ا عطاآ CWatM  م   توا ن  آد را تغییر و یا ارتقا دهن ی همننینمحور اسات و هاربراد با دساترسا  بب ه ها  م   م 

   ها  با ساااایر م توا    م  سااااز  شاااود و  ینپاررب  آب ارتصااااد  و  هیفپارامترها   تغییر هن  و با     مختلفهادارد تا بین مقیاس

 یهی رولوژین  در ارتباط باش 

ی اهرا شاود  ی  از هملب علوم اهتماع  و ارتصااد هاساایر رشاتببب ساؤاالت اساخ  پ   توا   برا ، م  هامع داردرارروبم    این هب   ی از آ جا

م     نیا  وآور ی بب  فتب محققاد، را ارزیاب  هن و آب  نی، زم ا رژ میاد بساتهمها  مرتبط لینک شاود و  توا   با بر امبم   این م  

هاربراد مختلف    ازهایم   با   نی، انیع وه بر ای  هن  قیتلفرا  ی     رولوژیفراتر از خود ه موضاوعتوا   ساایر ابعاد  م ه ی  آ سات هب  

مختلف را   هاتیظرف  با   و هوامع علم هاربراد مختلف   هاامر  روه نیاساتی ا میراب  تنظ   سای وبر امب  هارتبا ساطوح مختلف مها

 یهن  و فعا  م   با یپشت

را   (IIASA)   هاربرد  هاساتمیسا  یو تحل بیتج   المللنیموساساب بها  هلی   ه ی  در بر امب آ ب  ین  از الماد  CWatM  م  

ا  دساترسا  داردی این اولین ر م بب تقاضاا  آب  و  یازها  زیسات محیط  در مقیاس هها   و منطقب ،ده  هب بب منابع آب شااد م 

 ها  مختلف م یریت آب را هب توا   بب هار  رفتب شود تا ارزیاب  ارتصاد  بین   ینبسو  توسعب ب  ب م لساز  ینپاررب است هب م 
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و  ویسان ه اصال  مقالب ه ی  با    IIASA محقق  ،شاف هن ی پیتر بورک، هباشا منابع آب و م یریت تقاضاا  آب م  ها شاام  زیرسااخت

  ذار  را فراهم هنیمی یر  و سیاستما رادریم تا اط عات ایات  برا  تصمیم  م   با این  : وی م 

شاود تا  م ها  مربوط بب مخازد و ها ا   ابیریاز هملب طرح مسا   شاتریب   ها ژ یهمنناد در اا  توساعب اسات هب شاام  و  این م  

ها  مرتبط با م یریت  از این طریق هنبب  تا  سااز  هن هشااورز  و هم شاهر  و ظرفیت آ ها را بهتر شابیببخا  دساترسا  بب آب هم در 

 هشف هن ی ی  آب زیرزمین  را 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ادامه خبر  لینک خبر 

 م یریت منابع آب  موضوع  

 /https://www.sciencedaily.com منبع  
 ۲1/۰7/۲۰۲۰ تاریخ خبر  

 بازگشت به فهرست 

 

 
 

https://www.sciencedaily.com/releases/2020/07/200721084207.htm
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رفسیلی یهای غاستقبال جهان از انرژی  

ده  هب ساهم ساوختها  فسایل  از بازار هب ین  از مهمترین منابع اط عات ا رژ  هها   اسات،  شااد م   BP  ارز سااال ب شارهت

 درص  رسی ی  ۸4هها   ا رژ  در سا  می د   ذشتب بب 

درص ( بودی با   ۸ی۲) ۲۰1۸درص  رش  هرد هب همتر از  صف  رخ رش  سا     3ی1بررسا  این   ارز  شااد داد مصارآ ا رژ  ساا   ذشاتب 

ب ر ترین ساهم از اف ایا مصارآ   ین اا ، دهمین ساال  بود هب ههاد در زمینب مصارآ ا رژ  رهورد باال  ه ی   را بب ثبت رساا  یا

  فت  اا  این  با  درصا  اف ایا ساهم، در رتبب دوم ایساتادی 36درصا  بود هب مربوط بب ا رژیها  تج ی پذیر بودی  از طبیع  با   41ا رژ   

 ۲4  با  طبیع   از  درصاا ، ۲7  با ساانگ  زاا ی دارد بازار این در را  سااهم ب ر ترین همنناد  ا رژ ،  مصاارآ   ه  از  درصاا   33  سااهم  با

  یر  یدرص  و  یروها  هستب ا  با رهار درص  در رتبب بع   ررار م   پنج  با  پذیرها  تج ی   درص ، شا  با  آب   یرو   درص ،

درصا  ساهم   ۸4مجموعا    ۲۰19ده  هب ساوختها  فسایل  در مصارآ ا رژ  هها   در ساا   بررسا  ساهم این منابع ا رژ   شااد م 

اسات در اال  هب آمرینا و آلماد   ساب رهارم از رشا  مصارآ ا رژ  ههاد متعلق بب رین و پس از آد بب هن  و ا  و    بوده داشاتن ی

 ب ر ترین هاها را داشتن ی

، ا تشااار د  اهساای  هربن برا  رهارمین سااا  متوال  بب رهورد باال  ه ی   رساای ی با این اا  BPهمننین طبق   ارز شاارهت 

زماد مذاهرات پروتن  هیوتو در ساالب بودی از  1۰درصا  بود هب همتر از  صاف میا گین   ۵ی۰تنها    ۲۰19می اد رشا  ا تشاار آد در ساا   

 درص  رش  هرده استی ۵۰برا  مح ود هردد ا تشار آالین   ، ا تشار د  اهسی  هربن ههاد بب می اد  1997سا   
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مصارآ  فت هم تحت تاثیر رشا  تقاضاا  رین، بب رهورد ه ی   صاعود هرد اما تولی   فت هها   برا   خساتین بار در یک دهب  ذشاتب 

رو    19ا هرد زیرا رشااا  تولیا  آمریناا  توا سااات هااها تولیا  اوپاک را هبراد هنا ی باا توهاب باب تااثیر  هاب بیماار  هوویا   هااها پیا 

 بما  ی ۲۰1۸رس  باالترین رهورد تولی  تا رن  سا  برا  سا   بازارها  ا رژ  داشتب است، بب  ظر م 

درصا  رسای ی تولی   4ی۲4م  از طبیع  در مصارآ ا رژ  بب رهورد بب می اد دو درصا  رشا  هرد و ساه ۲۰19مصارآ  از طبیع  در ساا  

  از طبیع  بب رهورد ه ی   صعود هرد و صنعت  از طبیع  آمرینا عام  دو سوم از این رش  تولی  بودی

سانگ    درصا  رشا  هرد و رین و ا  و    ب ر ترین ساهم را در این رشا  داشاتن  اما مصارآ هها   زاا   ۵ی1تولی  هها   زاا  سانگ  

ساا  اخیر   و  هردی تقاضاا برا  زاا  سانگ    16ترین ا  در درصا  هاها پی ا هرد و ساهم زاا  سانگ در مصارآ ا رژ  بب پایین  6ی۰

 سقوط هردی 196۵ترین ا  از سا  در هشورها  عضو سازماد توسعب و همنار  ارتصاد  بب پایین

ده ی در میاد منابع  اساات، همنناد بب رو   صااعود  خود ادامب م   ا رژ  تج ی پذیر با ب ر ترین سااهم  هب در رشاا  مصاارآ داشااتب

تج ی پذیر، ا رژ  باد  ب ر ترین سهم را داشت و ا رژ  خورشی   با فاصلب   دین  پس از آد ررار  رفتی رین یک بار دیگر در زمینب  

درصا  رشا   4ی1۰تج ی پذیرها در تولی   یرو بب مصارآ ا رژیها  تج ی پذیر پیشاتاز بود و پس از آد آمرینا و ژاپن ررار  رفتن ی ساهم 

 ا  پیا افتادیهرد و برا   خستین بار از ا رژ  هستب

رشا  هرد و رین و ژاپن ب ر ترین مشاارهت را در  ۲۰۰4ا  با ساریعترین رو   از ساا  بر اسااس   ارز اوی  پرایس، مصارآ ا رژ  هساتب

 اف ایا آد داشتن ی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ادامه خبر  لینک خبر 

 ها  تج ی پذیر ا رژ  موضوع  

 /https://www.bp.com منبع  
 11/۰7/۲۰۲۰ تاریخ خبر  

 بازگشت به فهرست 

 

 

https://www.bp.com/en/global/corporate/investors/results-and-reporting/annual-report.html
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 خارجی ترین اخبار کوتاه مهم

A Global Flood Is Coming 

By 2100, if we have failed to put up defences and do nothing to curb our global emissions, new 

research has found coastal flooding could increase by nearly 50 percent. With 600 million people 

living on coastlines less than 10 metres above sea level, even a steady rise in sea levels means leaving 

whole populations, homes, and infrastructure to the whims of the sea. 

Under the worst-case scenario examined in the study, some 287 million people - 4 percent of the 

world's population - could be impacted by coastal flooding.  For those more inclined to think in dollars, 

this scenario threatens coastal assets worth roughly US$14 trillion, or 20 percent of the global GDP. 

Interestingly enough, most of that is from tide and storm events, which are creeping further inland 

and getting stirred up by climate change. Only 32 percent is projected from regional sea level rise 

specifically.  These estimates are based on coastal research from around the world, and they have been 

extensively validated against tide gauge data in both normal and more extreme conditions. 

 
 سیل جهانی در حال وقوع است  

 قاتیتحق  ،میخود ا جام   ه  ا لخا ب   مهار ا تشاار  ازها   برا   و هاردر برپای  ساازوهارها  دفاع  موفق  بودیم ، ا ر  ۲1۰۰تا ساا  

 متر 1۰مردم هب در همتر از  میلیود از  6۰۰  یاب ی ایدرصا  اف ا ۵۰بب  کیتوا     د م  ها  سااال سای ب شااد داده اسات هب    یه 

ها بب ها و زیرسااختخا ب ،ه  همعیت وا ذار دریا دراا  ز     هساتن   ات  با اف ایا ثابت خط سااال  مجبور بب ارتفاه از ساطح 

 شو  یخاطرتغییرات دریا م 

عوارب   ریتوا ن  تحت تأث م( ههاد  تیدرصا  از همع  4)  فر  ودیلیم ۲۸7مطالعب، ا ود   نیشا ه در ا  بررسا   ویسانار  نیب تر بر اسااس

 14   بیرا بب ارزز تقر   سااال   های دارا  ویسانار نیا ،در مورد ه ینب خساارت  اشا  از این سای   یر  یررار بگ اال سادر خط   سای ب

 هن ی م   یته    هها     اخالص داخل  یدرص  از تول ۲۰  ای نایدالر آمر ودیلیتر

 نتب هالب د بیشاتر از سای  اوادث  اشا  ازه روم  وطوفاد م  باشا   هب بیشاتر بب سامت خشان  هشای ه م  شاو   و توساط تغییرات  

 درص  از تراز دریا  منطقب بب ویژه در هنگام باالآم د طرح ری   م  شو  ی   3۲هو  بب ارهت در م  آین ی تنها 

 

https://www.sciencealert.com/a-global-flood-is-coming-and-this-is-what-scientists-expect-it-to-look-like
https://www.sciencealert.com/climate-change
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و   شاو  بب مناطق سااال  هشای ه م   شاتریموارد مربوط بب اوادث ه ر و م  و طوفاد اسات هب ب  نیا  شاتریاسات هب باین توهب   راب  نتب 

شا ه اساتی    نیب  ایپ   ایساطح در ایاز اف ا   اشا   بب طور خاص  از این ورایع درصا  3۲ ی فقط  شاو م کیتحر ی آب و هوا  راتییبا تغ

    ی و شا    عاد طیه ر و م  در هر دو شارا  ایساتگاها    هاداده بب همکاز ساراسار ههاد اسات و    سااال  قاتیبر تحق  برآوردها مبتن نیا

 ا  یش ه   ییتأ   رویا

UN Reveals Just How Much Hotter We Can Expect The Next 5 Years to Get 

The annual mean global temperature is at least 1 degree 

Celsius above pre-industrial levels in each of the next five 

years, the World Meteorological Organization.  The WMO 

said there was a 20 percent chance that it will exceed 1.5 C 

above 1850 to 1900 average levels in at least one year, 

according to its annual climate predictions for the coming five 

years.  Temperatures over the next five years, 2020 to 2024, 

are very likely to be within the range of 0.91 C to 1.59 C above 

pre-industrial levels. Looking at the five-year period 2020 to 

2024, the organisation said there was a 70 percent chance that at least one month would be 1.5 C 

warmer than pre-industrial levels.  Almost all regions, except parts of the southern oceans, are likely 

to be warmer than the recent past, which is defined as 1981 to 2010.  "This study shows the enormous 

challenge ahead in meeting the Paris Agreement on Climate Change target of keeping a global 

temperature rise this century well below 2 C above pre-industrial levels, and to pursue efforts to limit 

the temperature increase even further to 1.5 C," 

   را اعالم کرد سال آینده  5در  میزان گرمتر شدن هوا    سازمان ملل

درهب سالیسایوس باالتر از مق ار پیا از دوراد  1میا گین دما  سااال ب هها   ا ار     ،براسااس تحقیق ساازماد هواشاناسا  هها  

 سا  آین ه خواه  ش ی   ۵ صنعت  ش د در هریک از

درصا   وهود  ۲۰یک ااتما    اع م هردساازماد هواشاناسا  هها    ،  ساا  پیا رو ۵ها  هواشاناسا  ساالیا ب برا  بین مطابق با پیا

دما بین   تراز میا گین باالتر از ا  ههاد دسااتنم در عرض یک سااا ، بیا از یک و  یم درهب سااا ت   راددارد هب متوسااط دما  هو

درهاب    91ی۰باب ااتماا  زیااد در محا وده    ،۲۰۲4تاا    ۲۰۲۰از ساااا     ،ساااا  آینا ه  ۵دماا در    یاف ایا یاابا    ،19۰۰تاا    1۸۵۰  هاا ساااا 

 هواشاناسا  ساازماد ،۲۰۲4  تا ۲۰۲۰ساالب  ۵درهب باالتر از دما  پیا از صانعت  شا د خواه  بودی با  گاه بب دوره   ۵9ی1سالیسایوس تا  

صانعت   درهب سالیسایوس  رمتر از دما  پیا از  ۵ی1درصا   وهود دارد هب در ا ار  یک ماه دما  هوا  7۰هب شاا س  معتق  اسات  

تا   19۸1ها  هنوب   این ااتما  وهود دارد هب در مح وده ساا   های  از اریا وسبب ه  بخا  ،تقریبا در تمام مناطق  شا د خواه  شا ی

 دما  هوا  رمتر از  ذشتب بوده استی ۲۰1۰

 امب پاریس در مورد تغییرات آب و هوای  بب منظور افظ اف ایا ده  هب رالا عظیم  برا  تحقق اه اآ توافقاین مطالعب  شاااد م 

ها برا  مح ود  ت ز ادامبدما  هوا  ههاد در ررد ااضار بب زیر دو درهب ساا ت   راد  سابت بب دوراد پیا از صانعت  شا د و  ی  

 . راد وهود دارددرهب سا ت  ۵ی1هردد اف ایا دما  هوا  ههاد ات  بیا از 
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 طرح مفهومی نظام جهانی حکمرانی آب :شیمطلب آموز

ی اساات  پرداختب  آب  انمرا   بب تعریف رارروب مفهوم   ۲۰۰9سااازماد مل  در   ارز سااوم توسااعب آب هها   در سااا   

UNWater   انمرا     آمار ، راهنمای  ساایاسااتگذارادها   الملل ، فعالیتها  بینمتول  بخا بررساا ، م یریت، ارایب همک

 یاست  ش ه  پرداختب  آب  انمرا    هها     ظام  درک آب در سراسر ههاد استی در این  وشتب بب

موضااوع  اساات هب در دو دهب  ذشااتب بساایار مورد توهب محاف    ،موضااوع درک عوام  موثر بر ررخب آب و م یریت آب

ها  اهتماع  و ساازوهارهای  هب بر ررخب آب تأثیر دار    ها بر این توافق ررار  رفتب هب سایساتمبن  الملل  بوده و همعبین

  هب  بگیرد  ررار  بررسا  ها  اهتماع  موردفراتر از م یریت آب هساتن  و موضاوع بحراد آب بای  در رارروب  هادها و سایساتم

اساتی   هشاور  ه   انمرا     ظام از  ا مجموعب  زیر آب  انمرا     ظام خودی   وین م   آب«  انمرا     ظام  »  هاسایساتم این بب

(، بخا مهم  را بب تعریف رارروب مفهوم  اختصااص داده هب برا  ۲۰۰9ساازماد مل ، در   ارز ساوم توساعب آب هها   )

 .بیاد انمرا   آب مشخص ش ه است

ا  فشاارها بر هب در پایین و مساتطی  شان  اساتی مساتطی  ساورمب  ا این رارروب مفهوم  دو بخا داردی یک بخا ساورمب

بردار  از منابع آب و  تایج آد بر ها، پیام  فشاارها بر شارایط منابع آب، م یریت آب، ا واع بهرهیت ساایر بخامنابع آب، م یر

ده ی در مساتطی   ار ج  ر گ ا واع فشاارها  وارده بر منابع آب را فهرسات شا ه اسات: ایات و معیشات هامعب را  شااد م 

 ، هاربر  اراضا ، مصارآ آب و تغییرات آب و هوای ی این مساتطی  بر رویب آب، آلود  ، شاهر شاینهمبود مال ، اساتحصاا  ب 

وضاعیت ا واع منابع آب )مساتطی  زرد سامت را( از طریق بردار  ار ج  ر گ تاثیر داردی وضاعیت منابع آب از طریق بردار 

آب بصاورت مساتطی  آب   سافی  ر گ بر ا واع بهره بردار  از منابع آب )مساتطی  زرد سامت راسات( تاثیر داردی مولفب م یریت

بردار  از منابع آب برا  هامعب ارمغاد ایات و معیشاات )مسااتطی  سااب  همر گ ری  بردار ساافی  ر گ ررار داردی ا واع بهره

ا  سامت راسات( در  ها در پاساخ بب شارایط )بیضا  ساورمبر گ( را ب  با  داردی وضاعیت ایات و معیشات بر مولفب مهم ا تخاب

ا  هب بصاورت دسات تصاویر شا ه اسات،  ذاردی تاثیرات باال  مساتطی  ب ر  ساورمبا  تاثیر م مببیرود از مساتطی  سار

های  هم درود خود دارد و توهب بب آ ها در درک مفهوم  هلیت  هن  هب مولفبمحیط پیرامو   فرابخشاا  آب را مشااخص م 

 . ظام انمرا   آب و تفاوت آد با م یریت آب بسیار اهمیت دارد

شااود هب هر ه ام  ماین ه ین  از ارهاد انمرا   آب هسااتن ی  بخا باال  این تصااویر سااب تصااویر  مادین آدم دی ه م در  

هنشاگر سایاسا  در وساط، فعا  اهتماع  سامت را و سامت راسات هم هنشاگر بخا خصاوصا  اساتی در رسامت هف دسات  

ها، تخصایص منابع و تصامیمات  تخاذ سایاساتشان  بیضا  ر گ آب  )پرر گ تراز آب  زمینب( اساتی این رسامت مربوط بب ا

ها  ها  تغییر هساتن ی  مو ب پیشاراد ذارد هب آد پیشارادا  ر گ را اثر م عملیات  و سایاسا  اسات هب بر بیضا  ساورمب

ها خود تحت تاثیر  عبارتن  از رشاا  همعیت، تغییر ارلیم، ساابک ز    ، الگوها  تولی  و مصاارآ و امنا ات مال ی ساایاساات

 .ا  سمت راست مشخص ش ه استها در پاسخ بب شرایط هستن  هب با شن  بیض  سورمبا تخاب

ین  از مهمترین هنشگراد، سیاستم اراد هستن  هب در اوزه سیاست  خود در مورد امنیت اذای ، س مت، توسعب ارتصاد ،  

های  هب   یر ها و ههتطریق سایاسات  از  هنشاگراد  مجموعبی اسات  اثر ذار  آب بخا بر آ ها  تصامیمات  ییی  ایجاد اشاتغا  و

 . ذار  ها تاثیر م ها یا پیشرادهنن  بر محرکاتخاذ م 

 



              
              مطالعات راهبردی کشاورزی و آبمرکز ملی    

21 
   

 

1399تیر    |پنجاه و پنجم  شماره  |محیط زیست    بولتن آب و  
 

 
 

 بازگشت به فهرست

 

 



              
              مطالعات راهبردی کشاورزی و آبمرکز ملی    

22 
   

 

1399تیر    |پنجاه و پنجم  شماره  |محیط زیست    بولتن آب و  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


