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 ادامه سرمقاله: 
براراس رزارشی کآ از روی اتاق بازررا ی تهران و تورط  کتر  

علی حیدری، مدیر ار   رروه تخصی  آب وزارو  یرو رر آوری 

شده، محدو یت منابب آب تجدیدشو ده و تقا ای روزافزون آن 

مدیریت منابب  های مختلف مصر ، اهمیت و حساریت  ر بخش

بآ  حساریت  این  ارت   افزایش  ا ه  را  های  ویگه  ر  ورهآب 

افزایش تنشخشسسالی بآ های اجتماعی و مدیریتی  مو    لیل 

بیشتری پیدا کر ه ارت  تجربآ کشورهای مختلف  ر این زمینآ  

 هد اعما  مدیریت صحیح منابب آب، بآ میزان زیا ی  شان می

مشسالو  اشی  محدو یت و  برای ها  را  آب  منابب  کم و   از 

های تخصی  آب و توافقاو مربوطآ  قش مهمی  ر حل پارخگویی بآ جمعیت  ر حا  رشد تعدیل کر ه ارت   ر این رارتا بر امآ

ریزی تخصی  آب  ر طو  زمان  چار تحوالو زیا ی ا د  اهدا  و رویسر های بر امآالمللی ایفا کر های و بینتعار او محلی، منققآ

قابلشده آب  مقدار  وتعیین  فرآیند  ارارا  و  ولی  قابلبر امآا د  آب  تسهیم  وچگو گی  و  و  بر امآریزیب  مختلف  مناط   بین  ریزی 

ریزی تخصی  آب حو آ معموال برای رریدن بآ یسسری اهدا  فراریر و ما ده ارت  بر امآکنندران رقیوب، بدون تغییر باقیمصر 

بسیاری از کشورها شامل چند بخش ارت  عدالت: تخصی  آب باید طوری باشد کآ عدالت و ا صا  بین کالن ارت کآ این اهدا   ر  

 رت  توا د شامل مساواو بین تقسیماو کشوری یا بین مناط  باال رت و پایینکنندران رعایت شو   این امر میمناط  مختلف و مصر 

 حو آ باشد 

های آبی  ظیر های آبی باید بآ ررمیت شناختآ شو  و از رفتار ط یعی بد آ یازهای اکوریستمحفاظت از محیط زیست:  ر تخصی  آب   

 ظت شو  حفا …ها وها، ا تقا  رروب رو خا آهای زیرزمینی، عملسر  تاالبتغ یآ آب

های منابب  من توجآ بآ ظرفیت های منابب آب: تخصی  آب باید بآ طریقی باشد کآ  ر آن  های تورعآ با توجآ بآ ظرفیت اعما  اولویت  

های های تورعآ و پ یر  وابستگیها مشتمل بر ارتراتگی های اقتصا ی و اجتماعی حمایت شو  و ارتقا یابند  این اولویت آب، تورعآ 

 عنوان یک محدو یت اراری ارت  موجو  بآ آب بآ 

آب   اید بیشتر از پتا سیل و عر آ آب باشد و تغییراو آب ریزی تخصی  آب، میزان تقا ای  تعا   بین عر آ و تقا ای آب:  ر بر امآ 

 ریزی برای اجتناب از کم و های غیرمنتظره آب باید اعما  شو  بر امآقابل

ا د شامل ریزی تخصی  آب شده های رو بآ رشد آب کآ منجر بآ تحوالو اراری  ر بر امآتشوی  بآ ارتفا ه مو ر و کارآمد از آب: چالش 

های جدید  های آبریز و عدم وجو  موقعیت یا عملسر  منارو برای رازه لیل افزایش جمعیتب، وتورعآ کامل حو آ آب بآورشد مصر   

های آبیب و  آبیب، وتنوع بیشتر  ر  یازهای  اشی از رشد اقتصا ی کشورهاب، وتخریو محیط زیست و از  رت رفتن کارکر  اکوریستم

های بر اری از زیرراخت رازی بهرهریزی مدرن تخصی  آب باید بر بهینآهای م کور، بر امآچالشوتغییراو اقلیمیب ارت  بآ منظور حل  

کنندران رقیو متمرکز شو   این مو وع های اقتصا ی، اجتماعی و محیط زیستی و ارزیابی بازخور  مصر کارریری تحلیلموجو  با بآ

های جدید تامین آب مور  تاکید بو ، بآ ارائآ تمهیداو مدیریت آ زیرراختهای رنتی کآ  ر آن صرفا تورعبآ تغییر رویسر  از رو  

قا ون توزیب عا ال آ آب کشور و همچنین ما ه یک   ۲9و بند وزب ما ه  ۲1شو   مدیریت منابب آب  ر کشور ط   ما ه مصر  منجر می

بر اری از منابب عمومی آب برای مصار   خصی  و اجازه بهرهقا ون تاریس وزارو  یرو، از جملآ وظایف این وزارتخا آ ارت   ر این قا ون ت

 شرب، کشاورزی، صنعت و رایر موار  منحصرا  ر مسوولیت وزارو  یرو قرار ررفتآ ارت  
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 فرآیند تخصیص آب

و  بر امآ مدیریتی  مرزبندی  متعد   رقوح  برریر ده  آب  ر  تخصی   ریزی 

آبریز، زیر حو آ یا منققآ ارت     جغرافیایی شامل رقوح ملی، ارتا ی، حو آ

ریزی حو آ یا مناط  و  هایتا ارائآ مجوزهای بر امآریزی، بآ آب قابلاین بر امآ

بهره بآ  آب  میبر اشت  ختم  فر ی  رازی  ظام  بر اران  پیا ه  از  پس  شو   

های بزرگ تورعآ منابب آب با  تخصی  آب  ر وزارو  یرو، تخصی  آب طرح 

آ آب  ر حو آ آبریز از طری   ر  ظر ررفتن ا ر متقابل  رویسر  مدیریت یسپارچ

های زیست محیقی تعیین شده ارت   ر این  آ ها و توجآ بآ  یازها و حقابآ

ریزی بآ تفسیک بر امآرارتا عالوه بر صدور مجوزهای تخصی  آب، آب قابل

  کشاورزی، وزارو صنعت، معدن وتجارو و رازمان  ها بآ وزارو جهاها و  شت، ارتان ۲های آبریز  رجآ   وع مصر  و با بر  حو آ 

میلیار  مترمسعو  ر   11۶حفاظت محیط زیست اعالم شده ارت   ر این رارتا، متورط  رازمدو منابب آب تجدیدپ یر کشور معا    

ریزی عآب بر اشتیو مآبر امیلیار  مترمسعو بو ه ارت   س ت آب قابل  1۰/  ۷ها معا    ها و تاالبرا  و حقابآ زیست محیقی رو خا آ

از شاخ  یسی  آب تجدیدپ یر،  تعیینبآ میزان منابب  بآ های  این شاخ  بستآ  ارت  محدو ه منارو  آب حو آ  کننده میزان تنش 

 متفاوو  … های اجتماعی ومحیقی،  رآمد، تنشپارامترهای مختلف حو آ  ظیر و عیت اقلیمی، ررا آ آب تجدیدپ یر، و عیت زیست

  حاکم   بدتری  محیقیزیست   و عیت  و   بو ه  بیشتر  حو آ  خور ری رت  رقح  باشد،   باالتر  م کور  شاخ   چآ  هر   کلی   حالت   ر   ارت

مل  رآمد کم، متورط و  رآمد باال ارت  ایران جزو  رتآ شا  کشورها  بندی رتآ  رآ  و     یا  مختلف  مناط    برای  م کور  شاخ    ارت

 رصد ارت،  ر  11/ 3این  رتآ،  رصد بر اشت آب  س ت بآ منابب آب تجدیدپ یر شو  کآ  ر کشورهای با  رآمد متورط محسوب می

 ۶9ریزی ابالغی عبا فر  اعما  مدیریت مصار و حدو   بر امآ رصد و براراس آب قابل ۸۶حالی کآ این رقم  ر ایران  ر شرایط موجو  

 هد تقسیماو  ها  شان می منظور کر   از روی  یگر بررری توان ایران را جزو کشورهای با تنش آبی باال رصد ارت  بر این اراس می

ا د  این مو وع ر و شده ارت غال ا بین  و یا چند ارتان تقسیم شده  ۲های آبریز  رجآ  مدیریتی کشور طوری ارت کآ  ر آن حو آ 

  ترین مو وع  ر تخصی  منابب آب باشد عنوان پرچالش فب بآهای ذیتسهیم آب بین ارتان

 های تخصیص آب در ایرانچالش

را  از ابالغ اولین  رتورالعمل تخصی  آب، اجرای آن  ر کشور  یازمند اعما  تغییراو اراری، مشارکت    1۵با وجو  ر شت حدو   

ر  اریزی تخصی  آب،  یاز بآ رری    الآرازی برای رفب موا ب و مشسالو مرت ط ارت  برای بر امآرستر ه رازما ی و مر می و فرهنگ

ها، صدور مجوزها، پایش و  ظارو ر اریهای علمی، اجرای ریارت ها، بررریآوری  ا ه ر اری، جمباز اقداماو هماهنگ  ظیر ریارت

ها و   لیل تشتت آرا و تعهد پایین افرا  بآ ا جام تمام و کما  مسوولیتداماو هماهنگ بآاق   و  تیمی  کار   ر  اصوال  ما  کشور  کآ  ارت  …و

 عملسر  خوبی  دار   وظایف 
های رازما یب،  ا دازها  ر پن  بخش وعوامل مدیریتی و مسوولیت هد این  رتهای تخصی  آب  ر ایران  شان میبندی چالش رتآ  

 ا د  محیقیب جا مایی شدهوم اح  فنیب، وعوامل اجتماعی و فرهنگیب، وعوامل اقتصا یب و وعوامل زیست 

های آبریز،  گری  ر مدیریت منابب آب، چند ارتا ی بو ن حو آرازما ی: تعد  مراجب قدرو و بخشیهای  عوامل مدیریتی و مسوولیت

بندی عوامل مدیریتی و  ها و رر   کار فرآیند تخصی  آب،   و  ابزارهای باز ار ده و تشویقی، موار ی هستند کآ  ر  رتآ مسوولیت 

 ریر د  های رازما ی قرار میمسوولیت 
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 رو   زا  ر بخش فنی بآ شمار میهای هیدرولوژیسی  و عامل چالشفنی: کم و  و  رتساری اطالعاو پایآ، عدم یسپارچگی بررریم اح    

ها  و عامل مهم  ر بخش ریری، فرهنگ بدمصرفی و عدم رعایت حقابآ فعان  ر تصمیمعوامل اجتماعی و فرهنگی: مشارکت  عیف ذی 

 نگی هستند زا  ر بخش اجتماعی و فرهچالش

های  های پایین آب، معیشت شسننده جامعآ و   و  بازار آب  ر بخش چالشعوامل اقتصا ی: خسارو هنگفت بازتخصی  آب، تعرفآ 

 ا د  اقتصا ی تخصی  آب جا مایی شده

زیست   حقابآعوامل  زیستمحیقی:  کا ونهای  زیرزمینی  ر  محیقی،  آب  منابب  تجدیدپ یری  تهدید  و  ریزرر   عوامل های  رتآ 

های رازما ی یسی از تا یرر ارترین شو د  عوامل مدیریتی و مسوولیتمحیقی تهدیدآمیز برای تخصی  منابب آب ایران محسوب میزیست 

های مدیریت یسپارچآ منابب آب ایفا کند  ویگری راختار توجهی  ر تخریو یا موفقیت طرحتوا د  قش قابلعواملی ارت کآ بآ تنهایی می

کند کآ برآیند آن کامال  صورو ارتا ی  مو  پیدا میخواهی منابب آب بآها و فشارها برای رهمتی کشور طوری ارت کآ  رخوارت مدیری

 آبریز ارت  ر تضا  با اهدا  مدیریت یسپارچآ حو آ 

ها، شفافیت  ر آمار و  و  قشبنابراین برای بآ  مر ررا دن اهدا  تورعآ پایدار  ر کشور، راهی جز ا سجام و هماهنگی  ر مسوولیت   

رازی ریری و اجرا، زمینآمدخالن و بخش خصوصی  ر فرآیند تصمیم فعان، ذی گری و مشارکت ذیها، بخشیریریاطالعاو و تصمیم

مرا ی  های اجتماعی و فرهنگی  یست   تیجآ این امر اعتما رازی، ا رر اری و افزایش کارآیی حسورو و ت ا    ظر  ر بستر تشسلرفت

 آب ارت  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بازگشت به فهرست 
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 های طغیانی های آبخیز کشور در معرض سیل درصد حوضه  ۳۰

 من اشاره بآ اختصاص  ها، مراتب و آبخیز اری کشور اری رازمان جنگلمدیرکل  فتر کنتر  ریالب و آبخوان  ،پورابوالقارم حسین 

های خیز کشور از جملآ ارتان ارتان ریل  11 اری  ر  میلیار  تومانو برای اجرای عملیاو آبخیز اری و آبخوان   ۲۶۵اعت اری ویگه عحدو   

بلوچستان  و  ریستان  خوزرتان،  کرما شاه،  فارس،  لررتان،  رلستان، 

آبخیز   حو آ  ۲۴اظهار کر : بر این اراس قرار ارت کآ طی امسا   ر  

های آبخیز اری و  هزار هستار پروژه  ۲۴۵خیز و بحرا ی  ر رقح  ریل

  اری اجرایی شو د  آبخوان 

پروژه اجرای  مزیت  اینسآ  بیان  با  آبخوان وی  و  آبخیز اری   اری های 

  هایریل  با   کآ  اخیر  را    و   طی :  کر   تصریح  ارت، کاهش خقراو ریل

  خساراو   کاهش  هدشا  و  کر یم   رم  پنجآ   و   رت  کشور   ر  متعد ی

های آبخیزی بو یم کآ تحت پوشش   ر حو آ   رصد  ۷۰  حدو   تا   آن

های آبخیز ها  ر  قاطی اعالم شده ارت کآ  ر حو آ اری قرار ررفتآ بو  د همچنین کمترین خسارو های آبخیز اری و آبخوان فعالیت

 .های آبخیز اری اجرایی شده بو ها اینگو آ فعالیتآن 

ها، مراتب و آبخیز اری کشور  ر ا امآ با تاکید بر اینسآ  گاه ما این ارت کآ بآ مدیرکل  فتر کنتر  ریالب و آبخوا داری رازمان جنگل

پایین ریل  ر  با  مقابلآ  فعالیت جای  اجرای  رفت:  بپر ازیم،  ررمنشا  و  باال رت  آن  ر  کنتر   و  مدیریت  بآ  و  رت  آبخیز اری  های 

 رصد اعت اراتی کآ برای بازرازی خساراو ریل  ر    1۰ها با  صرفآ ارت چراکآ تن اری هم علمی ارت و هم از ظر اقتصا ی بآآبخوان 

های آبخیز اری پور با اشاره بآ اینسآ با اجرای طرح حسین  .کر   ایمن  را  باال رت   ر  آبخیز  هایحو آ   توانمی  شو  می  هزینآ پایین  رت

هزار هستاری کآ   ۲۴۵اظهار کر : عالوه بر    شو ، اری تهدید ریل بآ فرصتی برای حل مشسالو کم آبی و خشسسالی ت دیل میو آبخوان 

 ۲ 1  حدو   ورعتی  با   یز  آبخیز  حو آ  ۶۰۰ ریر د،های آبخیز اری قرار میها تحت پوشش فعالیتطی امسا  با اعت اراو رازمان جنگل

 .شد خواهند ایمن ریل برابر   ر امسا  ملی تورعآ صندوق  اعت اراو از ارتفا ه  با هستار میلیون

 حو آ  و ارت  شده  شنارایی  هستند  کشور  بحرا ی  و  خیزریل   قاط   جزو  و  ا ه  رخ  ها آن   ر  ریل  وقوع  تسرار  کآ ا امآ رفت:  قاطیوی  ر  

 .ررفت خواهند قرار  اریآبخوان  و آبخیز اری عملیاو  پوشش تحت شده  ذکر اعت اراو با   قاط  این باال رت آبخیز

ها، مراتب و آبخیز اری حو آ آبخیز تنگآ  روازه قرآن شیراز کآ طی  رازمان جنگل   آبخوا داری  و  ریالب  کنتر    فتر  مدیرکل بآ رفتآ

 اری قرار ررفتآ  خساراو مالی و جا ی زیا ی بآ جای ر اشت، بآ طور کامل تحت پوشش عملیاو آبخیز اری و آبخوان   9۸ریل را   

ی ایران احتما  وقوع ریل تقری ا  ر همآ  قاط کشور وجو   ار ، تصریح پور  ر پایان با بیان اینسآ باتوجآ بآ شرایط اقلیمحسین   .ارت

توان رفت خیزی  ر  رجآ ریل با شدو زیا  و طغیا ی قرار  ار د و میهای آبخیز کشور از  ظر ریل  رصد رقح حو آ  3۰کر : حدو   

 .کا ون جمعیتی  ر ایران  ر معر  مخاطراو ریل قرار  ار د 91۰۰کآ 

 ادامه خبر  لینک خ ر 
 ریالب  مو وع  

 خ ررزاری  ا شجویان ایران عایسناو من ب 

 1۴/۰۷/1399 تاریخ خ ر 

 بازگشت به فهرست 
 

https://www.isna.ir/news/99071309909/%DB%B3%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AD%D9%88%D8%B6%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%D8%AE%DB%8C%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%BA%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C
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های خشک لیست استان خروج استان مرکزی از    

ای ارتان مرکزی رفت: از  ظر  رم بار دری ارتان  دیرعامل شرکت آب منققآم

-های  ارای تررالی ارت و از  و را  ر شتآ از لیست ارتانمرکزی جزو ارتان

با اشاره بآ اینسآ طی  و را  اخیر  ای  اهلل آمرهعزو .ایمهای خشک خارج شده

مرکزی  رریر خشسسالی  یست، افزو : ارتان مرکزی هیچ یک از مناط  ارتان  

های  و رالآ اخیر  ر حا  حا ر  رریر هیچ  وع خشسسالی بآ کمک بار دری

 . یست

از   هیچیک  اینسآ  بر  تاکید  با  خشسسالی   1۲وی  با  مرکزی  ارتان  شهررتان 

شامل   کآ  ارت  رآ  وع  خشسسالی  ارای  رفت:  مواجآ  یستند،  هواشناری 

 .شو ری، هیدرولوژیسی و زراعی میخشسسالی هواشنا

شو ، تصریح کر : شاخ  خشسسالی هواشناری، بار دری ارت و ارر بار دری از یک میزان خاص کمتر شو ، خشسسالی آغاز می  ایآمره

تد،  ر افمیلیمتر ررید، خشسسالی هواشناری اتفاق می  1۵۰میلیمتر ارت و ارر بآ  ارهان بآ    ۲۸۰میا گین بار   ر ارتان مرکزی  

شو  کآ با های ق ل باع  میبار دری خوب ارت، رو خا آ بآ جریان  رریده و عوار  خشسسالی اینسآ خشسسالی هیدرولوژیسی علیرغم

وجو  بار دری  آ تنها جریان رو خا آ حاصل  شو  بلسآ ردهای  یز پرآب  شو د کآ خوش ختا آ  ر حا  حا ر ارتان مرکزی  رریر 

 .تچنین خشسسالی هم  یس

خور ، ارر  ر زمان وی با اشاره بآ خشسسالی زراعی افزو : ارر زمان بار دری و توزیب آن منارو   اشد  ر واقب خشسسا  زراعی رقم می

شو  کآ این بیند و از آن بآ عنوان خشسسالی زارعی یا  میمنارو ما ند پاییز یا بهار بار دری حاصل  شو   ر واقب زراعت  یم آریو می

 .از خشسسالی هم  ر ارتان وجو   دار  وع 

ها عموما  ر یک  ققآ ای ارتان مرکزی  ر خصوص و عیت ارتان  ر مسئلآ فرو شست اظهار کر : فروچالآمدیرعامل شرکت آب منققآ

وری کآ  ر رر   بآ طشو د، اما راهی مو وع بآ فرو شست بازمیای و شیاری محسوب میخور د و  ارای چندین  وع چالآخاص رقم می

ای ایجا  شده باشد ولی تا این لحظآ ای شیار یا چالآافتد  شاید  ر ارتان مرکزی بآ صورو  ققآررارر  شت،  شست زمین اتفاق می

های زیرزمینی صورو  گرفتآ و مور ی کآ فرو شست یا هیچ رزار  و مقالعاو مستندی م نی بر وقوع فرو شست بآ  لیل  شست آب

 .اتی آریو ز ه باشد هم  ر ارتان اتفاق  یفتا ه ارتفروچالآ بآ تاریس

های آب زیرزمینی بسیار  های  و را  اخیر  ر کاهش خشسسالی و کنتر  فرو شست از طری  تغ یآ رفرهتاکید کر : بار دری   ایآمره

 رس قاطب رفت کآ و عیت ارتان مرکزی توان با  ای  ر این رارتا صورو  گرفتآ  میکمک کننده بو ه ارت، ال تآ بآ  لیل اینسآ مقالعآ

 س ت بآ رالی مشخ  از  ظر وقوع فرو شست و عیت خوبی ارت و الزم ارت رازمان زمین شناری مقالعاو الزم را  ر این خصوص 

 .ا جام  هد

 ادامه خبر  لینک خ ر 
 خشسسالی مو وع  

 ناو ا شجویان ایران عایسخ ررزاری  من ب 

 13/۰۷/1399 تاریخ خ ر 

 بازگشت به فهرست 
 

https://www.isna.ir/news/99071309228/%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B4%DA%A9


              
              مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب   

8 
   

 

1399مهر    |پنجاه و هشتم  شماره  |محیط زیست    بولتن آب و  

 

ی دپای اکولوژیکربرگزاری وبینار   

زیست با همساری ا جمن علمی مهندری شیمی، فت و راز  ا شگاه علم و صنعت وبینار ور پای اکولوژیسیب را بررزار کمیتآ علمی محیط

 . کر

ریری میزان آب، زمین، افرا  و امسا او برای تولید منابب مور  یاز و  ر پای اکولوژیک ابزاری جهت کنتر  و مدیریت منابب جهت ا دازه

های های تولید یا فناوریمور  یاز ارت  مقدار ر پای اکولوژیک با افزایش جمعیت، میا گین مصر  ررا آ و  وع راما آ فب موا  زائد  

می تغییر  همچون   .کندمور ارتفا ه  عواملی  رو  ازاین 

توا ند  ها میتغییر جمعیت، مقدار مصر  و رقح فناوری

  فاصلآ بین ر پای ا سا ی و توان تولید زیستی کره زمین

منابب   مصر   اکولوژیسی،  ر پای  کند   زیا   یا  کم  را 

ط یعت  زیستی  تولید  باظرفیت  را  تجدیدپ یر  ط یعی 

ر پای   19۸۰کند  برای  خستین بار  ر  هآ مقایسآ می 

اکولوژیسی بشر از توان زیستی کره زمین پیشی ررفت و  

این ا افآ تقا ا از آن تاریخ بآ بعد همچنان ا امآ  ار    

کشورها معموال بخشی از منابب مصرفی خو   مر م بیشتر  

می  تامین  کشورهای  یگر  از  ر پای  را  بنابراین  کنند؛ 

زمین مجموع  آ ها  تولید اکولوژیسی  برای  مور  یاز  های 

این منابب بدون توجآ بآ محل جغرافیایی آ ها بآ حساب  

 .آیدمی

ر پای اکولوژیک  ر واقب شاخصی ارت کآ تقا ای بشر 

زمین و  ریا برای تولید منابب مور  یاز و    یا  یاز بشر بآ

 . هد فب پسما دها و  ایعاو تولید شده را  شان می 

م ا ی "،  "تعریف"،  " رورو" و  مفاهیم  "،  "اصو  

بیولوژیسی"،  "راختار"،  "کلیدی جملآ    "ظرفیت  از 

د کآ روز چهار  بو  ررفصل های وبینار ر پای اکولوژیسی  

و  ر بستر اینتر ت ، بآ صورو مجازی  اهرمهم  ۲3شن آ  

 .شدبررزار 

 

 ادامه خبر  لینک خ ر 
 محیط زیست  مو وع  

 خ ررزاری  ا شجویان ایران عایسناو من ب 

 ۲3/۰۷/1399 تاریخ خ ر 

 بازگشت به فهرست 

 

 

https://www.isna.ir/news/99071612380/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DA%A9%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C%DA%A9%DB%8C
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یترین اخبار کوتاه داخل مهم  

 (1۳99مهر    5)  شد Journal of Materials Sc مقاله استاد ایرانی اثر برگزیده مجله

 تای  کار مشترک  کترحمیدر ا قناعتیان، ارتا  رروه فیزیک  ا شگاه جهرم،  کترمهدی شسوریان فر  جهرمی ارتا یار  ا شگاه صنعتی  

های فلزی رنگین میسوری کلورا و آمریسا  ر زمینآ طراحی حسگرهای ررافنی  ر شنارایی یوناز  ا شگاه   Ganesh Kamath بیرجند و

، ا تخاب اشپرینگر  از مجالو ا تشاراو Journal of Materials Science رمی بآ عنوان مقالآ بررزیده و طرح روی جلد مجلآ معت ر

های اکسیگن موجو   ر  ا وحفراو و همچنین  هد کآ تعدا  اتممی  ط   اعالم روابط عمومی وزارو علوم،  تای  این تحقی   شان  .شد

   رایز  ا و حفراو ایجا  شده  ر صفحاو ررافنی  ارای ا ر مهمی بر روی قدرو ج ب یو های فلزاو رنگین رمی هستند

 (1۳99مهر  7)  های زابل وارد تالب شدنیمهآبه تالب هامون از محل چاهحق

االب هامون،  های ا جام شده  ر بر امآ احیای تبینیها و پیشریزیزیست ریستان و بلوچستان رفت: ط   بر امآمدیرکل حفاظت محیط

وحید پورمر ان افزو : حفاظت از   .المللی هامون شدهای شهررتان زابل وار ِ تاالب بین یمآآبآ تاالب از محل چاهچهارمین مرحلآ ح 

های رر  و غ ار و کاهش ا راو ت خیرِ  اشی از تابش شدید  پوشش ریاهی  ر بستر تاالب هامون، حفظ آب  ر مناط  حساس و کا ون

  خشسسالی   ابتدای  ازو    های زما ی مشخ  ارتآبآ تاالب  ر بازهریزی ح روزه  شت ریستان از عمده  الیل بر امآ  1۲۰آفتاب و با های  

 .ارت  اشتآ ا امآ حیاتش و   شده خشک کامالً ررما   فصل  ر هامون تاالب کآ ارت تابستا ی اولین این تاکنون

 (1۳99مهر   9)  شودنگاه ملی به فرونشست زمین در اصفهان مانع بحران هیدروپلیتیکی می

ررازی با اشاره بآ اینسآ براراس آخرین مقالعاو صورو ررفتآ  ر  شت اصفهان مسسن وشه  ای مرکز تحقیقاو راه ورئیس  فتر منققآ

رو  و فرو شست زمین  ر متر ارت، رفت:  گاه ملی بآ زایندهرا تی  1۶و برخوار، میا گین راال آ و  رخ فرو شست زمین  ر این  شت  

حسین حجتی  ر خصوص آخرین و عیت پدیده فرو شست   .ارتان اصفهان باع  جلوریری از بحران هیدروپلیتیسی آینده خواهد شد

  را  کشور هایارتان میان  ر فرو شست  رخ باالترین اصفهان ارتان کآ  ا ه  شان اخیر رالآ  و هایزمین  ر اصفهان، اظهار کر : بررری

 ممنوعآ   شت  ۲۷ریر د،  اصفهان را  ر برمی رصد ورعت ارتان    91ت موجو  ارتان کآ   ش  3۵  از  اخیر  را    و   ر  آس بقوری ارت،   اشتآ

همچنین   .ارت  کشاورزی  بر   اصفهان  ارتان  تمرکز  امر   این  علت  و   ارت  بحرا ی   ممنوعآ   شت،  1۰  ها آن  بین   از و  شد د   اعالم وی 

ریری شسلشناری منققآ همگی از عواملی هستند کآ  ر  های ر شتآ و همچنین جنس خاک و راختار زمینکم و  بار   ر را  :افزو 

  ارمسالآ  هایخاک  و  فرو شست  از   اشی  هایشسا  و  ا د اشتآ    قش  ر شتآ  هایرا   طی  ارتان  های شت   ر فرو شست و ایجا  شسا 

 .ارت مشاهده  قابل  اصفهان ارتان های شت از بسیاری  ر

 (1۳99مهر   9)  دار میانگین حداکثر و حداقل دما در بیشتر مناطق کشورافزایش معنی

 ر پگوهش مشترک عضو هیئت  ا شگاه حسیم ر زواری رالآ اخیر،  ۵۰های حدی بار  و  مای ایران طی  وره تغییراو مسا ی شاخ 

 کتر مهدی زارعی  ر تشریح این پگوهش رفت:  تای  تحقی   شان از افزایش   .و عضو هیئت علمی  ا شگاه کاشان تحلیل و بررری شد

بیشتری  س ت بآ  مای  ار میا گین حداکثر و حداقل  ما  ر بیشتر مناط  کشور  اشتآ ارت بآ طوری کآ  مای حداقل با ررعت معنی

جایی  ر فصو  و طو  فصو  مختلف شده و فصل وی افزو : براراس  تای  افزایش  ما منجر بآ تغییر و جابآ  .حداکثر افزایش یافتآ ارت

های حدی  ما  ر کشور  ر حا  افزایش بو ه و  همچنین این تحقی   شان  ا ، شاخ و     هدرشد ا واع مختلف ریاهان را کاهش می

های  این پگوهشگر، یافتآ  بآ رفتآ  .های حدی بار  رو بآ کاهش ارت کآ علت اصلی آن تغییرپ یری ط یعی اقلیم بو ه ارتشاخ 

 .ریزان بخش کشاورزی و امنیت غ ایی و مدیران منابب آب کشور قرار  هدتوا د اطالعاو مفیدی  ر اختیار بر امآتحقی  می

 

 

https://www.isna.ir/news/99070503178/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%87-Journal-of-Materials-Sc-%D8%B4%D8%AF
https://www.isna.ir/news/99070704950/%D8%AD%D9%82-%D8%A2%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D9%84-%DA%86%D8%A7%D9%87-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%B4%D8%AF
https://www.isna.ir/news/99070906706/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%AA%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.isna.ir/news/99070906706/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%AA%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.isna.ir/news/99070906706/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%AA%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.isna.ir/news/99070906726/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%B9%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%AB%D8%B1-%D9%88-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D9%82%D9%84-%D8%AF%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://www.isna.ir/news/99070906726/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%B9%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%AB%D8%B1-%D9%88-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D9%82%D9%84-%D8%AF%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://www.isna.ir/news/99070906726/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%B9%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%AB%D8%B1-%D9%88-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D9%82%D9%84-%D8%AF%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
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 (1۳99مهر   1۳) های کشورترین استانبارشترین و یزد کمگیالن پربارش

 ر حالی بآ پایان ررید کآ امسا  با متورط میزان   9۸-99بر اراس آمار  فتر مقالعاو پایآ شرکت مدیریت منابب آب ایران، را  آبی  

را  ر شتآ بو ه، اما با این وجو  این رقم  ر مقایسآ با را  آبی ق ل از آن با   ۵۰ها  ر ترین را پربار  جزو   متر بار دریمیلی ۷ 31۷

شهریورماه  31بیشترین میزان بار دری تجمعی از ابتدای را  آبی تا    هد  رصد کاهش را  شان می ۷متر حدو  میلی 3۴۲میزان بار  

متر بار  بآ خو  اختصاص  ا ه کآ  س ت بآ را  آبی ر شتآ یک میلی ۶ 1۲۵۶ن ریالن با و را ارتا9۸-99جاری عپایان را  آبی را 

ارت  افزایش  اشتآ  این رزار  مقایسآ    رصد  اراس  با  بر  یز   یز  ارتان  بین میلی  ۵ 11۰ای،  بار دری  ر  بار  کمترین میزان  متر 

ط   این آمار، ارتان ریستان و بلوچستان با     هد  را  شان می رصد کاهش    9های کشور را  ار  کآ  س ت بآ را  آبی ر شتآ  ارتان 

 رصد افزایش  س ت بآ مقدار بار  را  آبی ر شتآ  ار ؛ این  ر حالی ارت کآ این    ۶۲متر بار دری بیشترین اختال  را با  میلی  1 ۲۰۲

 و  کشور ب های کم بار متر بار دری جزو ارتانمیلی 1۲۵و با  9۷-9۸ارتان طی را  آبی ع

 (1۳99مهر  1۳)  استان خراسان رضوی منتشر شد 1۳97- 98گزارش سیمای آب سال آبی 

ا تشار رزار   ای خراران ر ویرییس رروه آمار شرکت آب منققآ  ،زا هحسین شمس  بآ   3۷های ریمای آب برای ارتان،  با اشاره 

اظهارکر :  ر این رزارشاو اطالعاو منابب آب شامل بیالن آب،   9۷- 9۸شهررتان خراران ر وی،  ر را  آبی  ۲9مقالعاتی و محدو ه 

بخش تفسیک  بآ  آب  مصار   رو خا آ،  بار ،  بستر  و  حریم  مقالعاو  ردها،  ذخیره  و عیت  خدماو،  و  صنعت  شرب،  کشاورزی،  های 

آبی، کسری مخزن، و عیت کیفیت آب و     تدوین ای رازراری با کمه بر امآ  بخشی،     تعا  کنتورهای هوشمند،  رتاور های حاصل از

ارت برای    .شده  رزارشاو  این  ارت  ذکر  بآ  3قابل  شرکت  پورتا   طری   از  کآ  ارت  شده  تدوین  متوالی   را  

 .قابل  ر یافت ارت  http://www.khrw.ir آ رس

 (1۳99مهر    14)  میلیارد مترمکعب رسید  27میزان ذخایر آب در سدهای کشور به بیش از  

میلیار    ۲۷میزان ذخایر آب  ر مخزن ردهای کشور بآ   9۸-99 هد  ر پایان را  آبی  رزار  شرکت مدیریت منابب آب ایران  شان می

،  9۸-99بر اراس آمار  فتر مقالعاو پایآ شرکت مدیریت منابب آب ایران،  ر پایان را  آبی   ون مترمسعو رریده ارت میلی  39۰و  

بر این اراس،   رصد پرشدری مخازن ارت  ۵۴میلیون مترمسعو بو ه کآ  شان  هنده  ۵۰۰میلیار  و  ۵۰مجموع ظرفیت مخازن ردها 

مترمسعو بو ه کآ  س ت بآ  میلیون  ۸۸۰میلیار  و    ۵۵برابر با    9۸-99آب طی را  آبی  ها، حجم ورو ی  بآ ت ب میزان مقلوب بار 

 رصدی ورو ی آب بآ مخازن ردهای کشور   3۷میلیون مترمسعوو، بیا گر کاهش    ۲۸۰میلیار  و    ۸9مدو مشابآ را  آبی ق ل از آن ع

 .ارت

 (1۳99مهر   15) میلیارد متر مکعب رسید  ۳دریاچه ارومیه به بیش از   حجم آب

  ریاچآ ارومیآ بآ رآ حجم آب موجو   ر   9۸-99بر اراس آمار  فتر مقالعاو پایآ شرکت مدیریت منابب آب ایران،  ر پایان را  آبی  

، هشت صدم میلیار  متر مسعو و  س ت بآ میا گین 9۷-9۸میلیون متر مسعو رریده کآ این رقم  ر مقایسآ با را  آبی   3۵۰میلیار  و  

بر این اراس، تراز رقح آب این  ریاچآ با کاهش رآ صدم    هد میلیون متر مسعو کاهش را  شان می  ۲۶9بلندمدو یک میلیار  و  

های  کاهشی با آغاز بار متر رریده کآ این رو د  را تی  ۲۷متر و    ۲۷1هزار و  و بآ رقم یک9۷-9۸متری  س ت بآ را  آبی ر شتآ ع

 .توا د متوقف شو های هدایت آب، میپائیزه و اجرای بر امآ

 (1۳99مهر   2۰)  شودنوزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران برگزار می

میزبا ی   بآ  ایران  هیدرولیک  ا جمن  همساری  با  کنفرا س  خشک این  هیدرولیک  محوریت  با  و  ایران  مشهد  فر وری  ها، رو  ا شگاه 

 همچنین   جاری بررزار خواهد شد بهمن را   ۲۸و    ۲۷های وابستآ  ر قالو کنگره ملی آب مشهد طی روزهای  های فصلی و رازهرو خا آ

 

http://news.moe.gov.ir/News-List/57277
http://news.moe.gov.ir/News-List/57267
http://news.moe.gov.ir/News-List/57297
http://news.moe.gov.ir/News-List/57337
http://news.moe.gov.ir/News-List/57455
http://news.moe.gov.ir/News-List/57455
http://news.moe.gov.ir/News-List/57455


              
              مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب   

11 
   

 

1399مهر    |پنجاه و هشتم  شماره  |محیط زیست    بولتن آب و  
 

های هیدرولیک ریالب و جریان"،  "آبی  های هیدرولیسی و تاریساورازه"،  "مدیریت رو خا آ و رروب"محور    1۲ ر این کنفرا س  

ا درکنش رو خا آ با  ریا،  ریاچآ و  "،  "زیستیهیدرولیک محیط"،  "هیدرولیک محار اتی "،  "های متخلخلهیدرولیک محیط"،  "حدی

ای فیزیسی همد "، "های رنجش آبتجهیزاو و فناوری"، "هیدرولیک ش سآ آب و فا الب"، "هاا درکنش رو خا آ با آبخوان "، "تاالب

آذر   1۵مندان  شو  کآ آخرین مهلت اررا  آ ار تورط عالقآارائآ می  "هاکیفیت آب و هیدرولیک آالینده"،  "و آزمایشگاهی  ر هیدرولیک

 اعالم شده ارت 

 (1۳99مهر   2۳)  ثبات سطح آب زیرزمینی دشت قزوین نسبت به سال گذشته

ای ارتان قزوین با اشاره بآ اقداماو این شرکت  ر رارتای طرح احیا و تعا   بخشی منابب مدیرعامل شرکت آب منققآ"   ملسیهلل یدا"

 3۰۰میلیون مترمسعو تغ یآ مصنوعی  ر ارتان صورو پ یرفتآ و    ۷۰آب زیرزمینی خاطر شان کر :  ر را  آبی ر شتآ چیزی حدو   

های منارو ر و شده تا تغییراو رقح آب زیرزمینی  س ت بآ را   یز مسدو  شده ارت کآ این اقداماو  ر کنار بار دریحلقآ چاه  

را   ۵۰ - ۴۰هزار هستاری قزوین کار بسیار بزرری بو ه و این مهم برای اولین بار ظر   ۵۰۰ر شتآ بآ صفر بررد  این اتفاق  ر  شت 

 .ر شتآ روی  ا ه ارت

 (1۳99مهر   28) شودهای منابع آب زیرزمینی برگزار میهای نوآورانه برای چالشحلهای تخصصی راهمسابقه استارتاپ

ارتارتاپ مو وع  با  راهمسابقآ  ا شجویی  تخصصی  چالشحلهای  و  مسائل  برای  آب  های  وآورا آ  منابب  همساری های  با  زیرزمینی 

هماهنگی و همساری "محور    1۲این مسابقآ  ر    .شو پگوهشسده مهندری و مدیریت آب و شرکت مدیریت منابب آب ایران بررزار می

مدیریت مشارکتی "،  "ریری  ر مدیریت آب زیرزمینیکاربر  ابزاهای مدلسازی و تصمیم"،  "رازما ی  ر تأمین و تقا ای آب زیرزمینیبین

های رقحی ا درکنش آب"،  "بخشی منابب آب زیرزمینیاحیا و تعا  "،  "روی منابب آب زیرزمینیهای پیشچالش"،  "ب آب زیرزمینیمناب

زیرزمینی زیرزمینی"،  "و  آب  محلی  آب"،  "مدیریت  زیرزمینیپایش  فرامرزی"،  "های  زیرزمینی  آب  آب "،  "منابب  تغ یآ  برآور   رخ 

توا ند برای مندان میعالقآ  .شو بررزار می  " ا ش رنتی  ر مسائل آب زیرزمینی"،  "یفیت آب زیرزمینیمسائل آلو ری و ک"،  "زیرزمینی

 .مراجعآ کنند riwem.modares.ac.ir کسو اطالعاو بیشتر بآ تار مای پگوهشسده بآ  شا ی

 (1۳99مهر   28) طراحی سامانه هیدروپونیک برای انجام تحقیقات کاربردی آبکشت گیاهان دارویی

پگوهشسده تورعآ  و  کشت  رروه  راه  محققان  و  راخت  بآ  موف   جها  ا شگاهی  تحقیقاتی  ریاهان  ارویی  راما آ  هیدروپو یک ا دازی 

  پگوهشسده   تورعآ  و   کشت  رروه  کتر علی مهرآفرین، عضو هیاو علمی و مدیر  .شد د (Ebb and Flow) عآبسشتو بر پایآ تخلیآ و جریان

از محیط   ر  اقتصا ی   ارویی  ریاهان  رازراری  و  کشت  را   طرح  این  اجرای  از  اصلی  هد   ،جها  ا شگاهی   ارویی  ریاهان غیر  های 

های کشت بدون خاکو جهت به و  شرایط رشد و تورعآ ریاهان  ارویی  ر رارتای افزایش کمی و کیفی تولید متابولیتبسترخاک عیا  

مهرآفرین با بیان اینسآ این ریستم   های  وین تولیداو ریاهی  ا ستای و کارخا آ ا ویآ ریاهان  ارویی  ر ریستم مدیریت تولید رلخا آ

شده  ر پگوهشسده ریاهان ز هزینآ بسیار منارو ارت ا امآ  ا : راما آ تحقیقاتی هیدروپو یک طراحی بآ لحاظ کارآیی، عملسر  و  ی

 .ای را  ار  ارویی جها  ا شگاهی توا ایی کاربری  ر رآ  وع رو  مختلف ریستم آبیاری تخلیآ و جریان، جریان عمی  و ریستم ققره

 "فراخوان کنفرانس بینالمللی  "  نمکزدایی و تصفیه آب )۳۰ مهر  1۳99(
 ر پر یس  ا شگاه صنعتی    1399  ماه  بهمن  ۲9  الی  ۲۷ ر تاریخ     (ICDWP2021)ز ایی و تصفیآ آببالمللی و مککنفرا س بین

 محورهای . خواهد بو   1399آذرماه    1۵آخرین مهلت اررا  مقاالو بآ  بیرخا آ این کنفرا س    .شو امیرک یر شهر بندرع اس بررزار می

   باشدهای پایدار  ر حوزه آب می، مدیریت منابب آب و فناوریفرآیندهای  مک ز ایی و تصفیآ آبس شامل کنفرا  اصلی این

 بازگشت به فهرست 

 

http://news.moe.gov.ir/News-List/57546
http://news.moe.gov.ir/News-List/57587
https://www.isna.ir/news/99072820452/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%BE%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86
https://www.isna.ir/news/99073022529/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%86%D9%85%DA%A9-%D8%B2%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%B5%D9%81%DB%8C%D9%87-%D8%A2%D8%A8


              
              مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب   

12 
   

 

1399مهر    |پنجاه و هشتم  شماره  |محیط زیست    بولتن آب و  

 

  های اخیرسالی در دهه زمان گرما و خشک وقوع هم افزایش 

 لیل تغییراو  هوایی  ا ری بو ه ارت، اخیرا بآورالی کآ  ر ر شتآ رویدا  آبزمان ررما و خشک هد وقوع همجدیدی  شان می مقالعآ

 . هدمیاقلیمی با فراوا ی بیشتری رخ 

های ط یعی را بیشرتر کند،  رروزیررالی و امواج ررما کآ ممسن اررت احتما  وقوع آتشای جدید، ترکیو شررایط خشرکبرارراس مقالعآ

 ررالی خوبی  ابت شرده اررت کآ خشرکبار باشرد  بآتوا د فاجعآفزو ی اررت  ط   ا تظار، پیامدهای حاصرل میشردو روبآ ر غرب آمریسا بآ

شررو د،  هایی میتنهایی  یز موجو خسرراروکآ این شرررایط بآهای اخیر با فراوا ی بیشررتری رخ  ا ه ارررت   رحالیررما  ر  هآو امواج  

 .بار آور توا د ویرا ی بیشتری بآها میزما ی آنهم

شررده ارررت  وی   منتشررر Science Advances جدید ارررت کآ  تای  آن  ر مجلآ  ، یسی از  ویسررندران مقالعآمجت ی صررا ق   کتر

کند کآ ررالی و ررمایی را برررری میررا  اخیر آمریسا، رویدا های خشرک 1۲۲هوایی وی جدید با کاو  رکور های آبروید: مقالآمی

ی  ررررالی و ررما، یسدیگر را  ر چرخآ های پگوهشرررگران، این  و پدیده، یعنی خشرررکبرارررراس یافتآ . ر این کشرررور رخ  ا ه اررررت

تری رسرتر  ررالی و ررما را بآ مناط  ورریبتوا ند  ر مسریر با   یز منتشرر شرو د و خشرکها میکنند  آن یآ میای تغتشردیدکننده

افزایش  ر رویدا های ترکی ی باشرد،  کتر صرا ق     هندهها  شرانی آنشردهکآ پگوهشرگران ا تظار  اشرتند ررواب  برررری هند   رحالی

 ".چنینی را شاهد باشیماین ا تظار  داشتیم افزایشی"کند:  بیان می

کآ میزان  هایی  ظیر آ چآ امسرا  کالیفر یا تجربآ کر ، حتی زما یررالیتغییراو اقلیمی اررت، خشرک ررمایشری کآ مشرخصرآ  ر تیجآ

اقلیمی ا تظار از تغییراو  ررالی و ررمای شردیدی کآ  ر   و  ررمایش  اشری  بار دری بسریار ا دک   اشرد، رخ خواهد  ا   ررقوح خشرک

 .بار رخ  ا ه ارتهر پن  یا شش را  یک ۲۰1۷تا   1993های  غربی آمریسا رخ  هد، بین را بار  ر شما را  یک  ۷۵رفت هر می

 
 زمان با فراوا ی بیشتری رخ خواهد  ا  رالی همی مرکزی کالیفر یا  با تغییر اقلیم، امواج ررما و خشکمرتعی  ر  ره
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  وقوع اتفاق افتا  و موجو   193۰ی ررالی  هآررالی و ررما را برررری کر  کآ  ر خشرکی جدید شررایط ترکی ی خشرکهمچنین، مقالعآ

از فقدان بار دری بو  کآ بآ تأ یر قرار  ا   این فاجعآ تا حد زیا ی  اشری  های شرن شردید بو  کآ آمریسا و کا ا ا را تحتای از طوفان وره

خشرسی  حا ، بالیای ررماهمراه آور   بااینغ ار شردیدی بآوهای رر ترشردن هوا و اعما  مدیریت  رعیف زمین منجر شرد و طوفانررم

زمان ررما و خشسی پگوهشگران، مسا یسم آغازرر رویدا های هم رفتآا د تا کم و  بار دری  بآحد بو هازیشتر متأ ر از ررمای بیشاخیر ب

 .حدب ارتاز ر حا  تغییر از وفقدان بار دریب بآ وررمای بیش

 رخ ررم  هایررا   ر   193۰ی  ه  ر  هآ اهای رخررالیهایی با طو  و شردو خشرکررالیریری کر  د ارر خشرک ویسرندران  تیجآ

برار خواهرد آور   هرا پیرامردهرای ویرا گری برآا ی آنزمرهم  اررررت،  مسرر  وقوع  حرا    ر  جهرا ی  ررمرایش   لیرلبرآ  اخیر  هرای هرآ   ر  کرآ   هرد

های ررالیاحتما  وقوع خشرکهای شردید ایمن  یسرت و افزایش ررما  ررالیی بزرری  ر آمریسا  ربرابر خشرکاین، هیچ منققآبرعالوه

شو   این  هد و بآ کم و  آب منجر میاز تغییراو اقلیمی تقا ا برای آب را افزایش میاین، ررمای  اشی  برکند  عالوهبزرگ را بیشتر می

 .ای بسشا دها را بآ و عیت  اشناختآها و جوامب را زیر فشار قرار  هد و آنامر ممسن ارت زیرراخت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

   ادامه خبر                 لینک خ ر

   خشسسالی  مو وع  

   https://www.nytimes.com من ب  

   ۲3/۰9/۲۰۲۰ خ ر  تاریخ  

 بازگشت به فهرست 

 

 

 

  

https://www.nytimes.com/2020/09/23/climate/heat-drought-climate-change.html
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کند یکمک م  ییآب و هوا راتیی تغ  ینیب شیخاک به پ یمواد آل لی و تحل هیتجز  دیروش جد   

و  ا شررگاه ایالتی آیووا، رو  جدیدی را   ا شررگاه بیلر پگوهشررگران

ا رد کرآ برآ  برای تجزیرآ و تحلیرل ترکی راو مرا ه آلی خراک ابرداع کر ه

کربن بر  هرد ترا ذخیره کربن خراک و ترا یر   ا شرررمنردان امسران می

هرای رر آوری این رروه پگوهشررری،  ا ه  .بینی کننرداقلیم را پیش

های متفاوو ررراررر  ای از محیططیف رسرتر ه  شرده  ر مور  خاکِ

خیز اررررتوایی، هرای برارانآمریسرای شرررمرالی از جملرآ تو ردرا، جنگرل

هرا و مرغزارهرا را برآ کرار بر  رد ترا الگوهرایی را برای  رک بهتر بیرابران

 . هد، پیدا کنندهای ز ده تشسیل میا ه آلی خاک کآ قسمت بیشتری از آن را بقایای بآ جا ما ده از ریاهان و ریزاررا یسمریری مشسل

 وع خاک را کآ از  واحی رو ارون بآ  ررت آمده بو ، مور  برررری قرار  ا  د  آ ها از  ۴۲های مربوط بآ پگوهشرگران  ر این پروژه،  مو آ

اررتفا ه کر  د کآ بآ آ ها امسان  ا  تا رراختار شریمیایی و ترکیو "  1ایررنجی تشردید مغناطیسری هسرتآطیف"روشری مورروم بآ 

 .های آلی ط یعی خاک را مور  بررری قرار  هندمولسو 

ارررتا یار علوم زمین  ا شررگاه بیلر رفت: خاک بآ خاطر تامین غ ا، آب تمیز و هوای پاک، بنیا ی برای جامعآ بآ شررمار   ،ویلیام هوکا ی

ررررا  اررررت کآ  1۰۰رو   بیش از رو   خاک  ر تغییراو اقلیمی  یز  قش مهمی  ار  زیرا یسی از منرابب کربن زمین بآ شرررمار میمی

 .کنندن خاک، م احثآ می ا شمندان  ر مور  آرایش شیمیایی کرب

شرنارری  ا شرگاه ایالتی آیووا رفت: ما تصرمیم ررفتیم کآ با این پگوهش، بآ این رروا  پاررخ  هیم کآ آیا ما ه  اررتیون ها ، اررتا یار بوم

 .های رو ارون بآ هم ش اهت  ار د یا با یسدیگر متفاوو هستندآلی خاک  ر محیط

کند   رک این الگوها یا قوا ین  ر مور  ها صردق میآلی خاک  شران  ا  کآ  ر مور  همآ اقلیماین پگوهش، الگوهایی را  ر شریمی ما ه  

بینی کننرد کرآ خراک چگو رآ کربن را  ر  حوه تشرررسیرل مرا ه آلی  ر خراک و  وام آن، برآ  ا شرررمنردان کمرک خواهرد کر  ترا پیش

رو ،  ر شرو  و بآ جو میای از خاک رها میان یک راز رلخا آتوا د هنگامی کآ بآ عنوکند  کربن میهای متفاوو ذخیره میاکورریسرتم

توا د تصرویر های متفاوو میتغییراو اقلیمی  قش  اشرتآ باشرد  پگوهشرگران باور  ار د کآ  رک بهتر ا واع کربن موجو   ر خاک محیط

 .خاک ارائآ  هدتری از  حوه تا یر کربن بر اقلیم و تا یر تغییراو اقلیمی آینده بر ذخایر کربن   قی 

ای  هوکا ی افزو : این پگوهش، یک رروه قوی از  ا شررمندان را رر  هم آور  و برای  خسررتین بار، الگوهای شرریمیایی را  ر مقیاس قاره

 .بآ چاپ ررید  "Nature Geoscience"این پگوهش،  ر مجلآ . ه ارت مور  بررری قرار  ا

 ادامه خبر  لینک خ ر 

 تغییراو اقلیمی  مو وع  

 /https://www.sciencedaily.com من ب  
 ۲۵/۰9/۲۰۲۰ تاریخ خ ر  

 بازگشت به فهرست 

 
1 Nuclear magnetic resonance spectroscopy 

https://www.sciencedaily.com/releases/2020/09/200925113436.htm
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دهدمتر افزایش میسانتی  ۳8بیش از  21۰۰سطح آب دریاها را تا سال  ، ذوب صفحات یخ   

ای ا امآ  هد، ررقح جها ی آب  ریا ممسن ای جدید  ریافتند ارر ا سران با رررعت فعلی بآ ا تشرار رازهای رلخا آ ا شرمندان  ر مقالعآ

 .متر افزایش یابدرا تی 3۸ارت بیش از 

هوا و  وطور چشرمگیری  ر تغییراو آبکربن، بآاکسرید ی های ا سرا ی، ما ندای  اشری از فعالیت هد رازهای رلخا آمقالعاو  شران می

شرو د  بیش  ی زمین، صرفحاو یخ  ر ررینلند و ققو جنوب ذوب میوهوای کرهشردن آبشردن  ما  ر رریاره زمین مر ر اررت  با ررمررم

ز ند این صرررفحاو یخ  ای تازه، تخمین میالمللی با ا جام مقالعآقالو تیمی بینی یخ و اقیرا وس و اتمسرررفر  ر  ا شرررمنرد حوزه ۶۰از 

 .شده چقدر موجو افزایش رقح جها ی  ریا خواهند شدذوب

 

میزان    های اصررلی  ربارهیسی از  گرا ی":ای اعالم کر ، مدیر پروژه،  ا شررمند مقالعاو اقلیمی، محق   ا شررگاه  ر بیا یآررروفی  وویسی

زمین مر ر   های کرهتوا ند چقدر  ر افزایش ررقح آبها میهای آزا   ر آینده، میزان ذوب صرفحاو یخ اررت  اینسآ آنافزایش ررقح آب

 ".هوا بستگی  ار وباشند، بآ تغییراو آب

ی ررینلند و ققو شدهی ذوبای با رررعت کنو ی ا امآ  هد، صفحاو یخ هد ارر ا سران بآ ا تشرار رازهای رلخا آ تای  مقالعآ  شران می

 بین یمقایسرآ یپروژه از بخشری  جدید  یمقالعآ این   شرد خواهد  ها ریا  جها ی ررقح  افزایش  موجو  مترررا تی  ۲۸جنوب تا بیش از 

 تغییر رقح  ریا  ر   حوه با مقالعآ ISMIP6  تیمند   کارت کآ مرکز را ر   ارا آن را هدایت می (ISMIP6) یخ صفحاو  مد 
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پگوهشگران  ریافتند کآ با ا تشار    بررری کر  ۲1۰۰تا   ۲۰1۵های  شررایط متفاوو ا تشار کربن، چگو گی افزایش رقح  ریا را بین را 

متر  را تی  9ی ررینلند حدو  شدهذوبی زما ی، رقح یخ  کنیم،  ر طو  این  ورهای، ما ند آ چآ اکنون مشاهده میزیا  رازهای رلخا آ

 .متر کاهش یابدرا تی 3شو  این میزان بآ شدن ا تشار این رازها، تخمین ز ه میرقح جها ی  ریاها را افزایش خواهد  ا   با کم

لب غربی ققو  کآ با افزایش  ما صرفحاو یخ  ر  رحالی شروارتر اررت؛ زیرا  ررفتن صرفحاو یخ  ر ققو جنوب کمی  بینی ازبینپیش

شررو د    لیل افزایش بار  بر ،  ر بخش شرررقی ققو جنوب صررفحاو یخی  وباره تشررسیل مییابند، بآجنوب همچنان فررررایش می

 .رو هستندبآهای ققو جنوب روهای ذوب صفحاو یخ لیل، تیم تحقیقاتی با طیف وریعی از احتما همینبآ

متر افزایش  هد   رصرورو  ررا تی  3۰توا د ررقح  ریا را تا  صرفحاو یخ  ر ققو جنوب میرفتن  بینبرارراس مقالعاو تیم تحقیقاتی، از

متری  ر ررقح ررا تی 1۸تنهایی باع  افزایش  شرو  بخش غربی ققو جنوب بآبینی میای، پیشا تشرار بیشرترین میزان رازهای رلخا آ

شرو  و  محسروب می ۲1۰۰تا   ۲۰1۵های  هایی برای ررا بینیهای آزا  فقط پیشهای آزا  جهان شرو   این افزایش ررقح جها ی آبآب

مدرن اتفاق افتا ه ارررت،  ر این محاررر آ   شرردن و  ورهتر  ر  وران پیش از صررنعتی ا ن صررفحاو یخ  رخورتوجهی کآ پیش رررتاز

 .رنجا ده  شده ارت

 این  ها   رباره ۲۰19رررا    مقابقت  ار   رزار  ویگه (IPCC)  ها  تغییراو اقلیمی وابسررتآ بآ رررازمان ملل  تای  تازه با برآور های

شرررو   ط   رزار  ررررا   های آزا  منجر میرررروم کل ررررقح جها ی آبها بآ افزایش حدو  یکها  شررران  ا  کآ ذوب یخاقیا وس

۲۰19 IPCCیاها را باال خواهد بر    متر رررقح جها ی آب  ررررا تی ۲۷تا    ۸از   ۲1۰۰تا   ۲۰۰۰های  های ررینلند بین رررا ، ذوب یخ

 د متر بآ رقح آب  ریاها بیفزایرا تی ۲۸تا   3شو  کآ  ر ققو جنوب، ذوب صفحاو یخ  ط   این رزار ، تخمین ز ه می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ادامه خبر  لینک خ ر 

 ررمایش جها ی مو وع  

 https://www.space.com من ب  
 ۲۰/۰9/۲۰۲۰ تاریخ خ ر  

 بازگشت به فهرست 

 

https://www.space.com/melting-ice-sheets-sea-level-rise-2100.html
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 خارجی ترین اخبار کوتاه مهم

 

Intensive farming worldwide threatens Paris climate accord 

The spread of intensive farming is 

threatening to jeopardise the world’s 

chances of meeting the terms of the Paris 

agreement on the climate crisis, as the 

increasing use of artificial fertilizer and 

growing populations of livestock are 

raising the concentration of a key 

greenhouse gas to levels far beyond those 

seen naturally.  Nitrous oxide is given off 

by the overuse of artificial fertilizers, and 

by organic sources such as animal manure, 

and has a heating effect 300 times that of 

carbon dioxide. Levels of nitrous oxide in 

the atmosphere are 20% higher than in pre-industrial times, with most of that increase coming from 

farming. Emissions of nitrous oxide are growing at a rate of 1.4% a year, outstripping the forecasts of 

the Intergovernmental Panel on Climate Change, and left untrammeled would put the world on track 

to exceed the 2C warming limit set under the Paris agreement    Artificial fertilizers make up about 

two-thirds of the emissions of nitrous oxide from farming. The gas is released when microbes in the 

soil break down the excess fertilizer, particularly in boggy or over-wet ground where there is less 

oxygen.  Farmers can reduce the amount of nitrous oxide produced by simple measures such as 

targeting their fertilizer use more carefully, avoiding excess and using fertilizer only in the right 

weather conditions. 
 کندنامه اقلیمی پاریس را تهدید میتوافق ،کشاورزی بیش از اندازه در سراسر جهان

ا داز ، زیرا افزایش رسرتر  کشراورزی فشرر ه، شرا س   یا برای  ررتیابی بآ مفا  تواف  پاریس  ر مور  بحران آب و هوا را بآ خقر می

ای کلیردی، بسررریرار فراتر از حرد ط یعی آن افزایش غلظرت ررازهرای رلخرا رآاررررتفرا ه از کو هرای مصرررنوعی و افزایش جمعیرت  ام براعر   

شرو  و  ارای  اکسرید  یتروژن  ر ا ر اررتفا ه بیش از حد از کو های مصرنوعی و از طری  منابب آلی ما ند کو  حیوا ی منتشرر می  شرو  می

بیشرتر از زمان ق ل از صرنعتی شردن اررت، کآ بیشرتر    رصرد ۲۰اکسریدکربن اررت  ررقح اکسرید  یتروژن  ر جو یبرابر   3۰۰ا ر ررمایی  

های هیئت بین بینی رصدی روبرو ارت کآ از پیش ۴ 1میزان ا تشار اکسید  یتروژن راال آ با رشد   این افزایش بآ  لیل کشاورزی ارت 

 رجآ ررا تیگرا    ۲  از مسریر ع ور  ولتی تغییراو اقلیمی فراتر اررت و ارر بر امآ برای حل این معضرل وجو   داشرتآ باشرد، جهان را  ر

  هد افزایش  مای تعیین شده  ر تواف  پاریس قرار می

شرو  کآ کو های مصرنوعی حدو   و رروم از ا تشرار اکسرید  یتروژن حاصرل از کشراورزی را بر عهده  ار د  این راز هنگامی منتشرر می

  ر زمین خراکی یرا مرطوب کرآ اکسررریگن کمتری  ر آن وجو   ار  هرای موجو   ر خراک کو  ا رررافی را تجزیرآ کننرد، برآ ویگه  میسروب

توا ند میزان اکسرید  یتروژن تولید شرده را با اقداماو ررا ه ما ند اررتفا ه کر ن از کو  با  قت بیشرتر، جلوریری از مصرر   کشراورزان می

 زیا  آن و ارتفا ه از کو  فقط  ر شرایط آب و هوایی منارو کاهش  هند 

 

 

https://www.theguardian.com/environment/2020/oct/07/intensive-farming-worldwide-threatens-paris-climate-accord-report-says
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'Cooling paint' could cut emissions from buildings 

A new type of white paint has the potential to cool 

buildings and reduce the reliance on air conditioning, 

say researchers. In a study, the new product was able to 

reflect 95.5% of sunlight and reduce temperatures by 

1.7C compared to the ambient air conditions.  The 

engineers involved say the impact is achieved by adding 

different-sized particles of calcium carbonate. 
Buildings are one of the biggest sources of CO2 

emissions. According to the World Green Building 

Council, the lighting, heating and cooling of buildings is responsible for around 28% of global CO2.  
That's because the heating and cooling of buildings is mainly powered by coal, oil and gas - In 

Europe, around 75% of this energy need comes from fossil fuels. 
For decades, researchers have been trying to come up with ideas to increase the efficiency of cooling 

and heating.  A number of reflective paints have been developed for the outside of homes and offices 

that would reflect away sunlight and reduce the temperatures inside. As yet, none of these products 

have been able to deflect enough of the Sun's rays to make the building's temperature lower than the 

ambient conditions. Now, researchers in the US say they have developed a white paint with strong 

cooling properties. In one experiment where they put a painted surface outside under direct sunlight, 

the surface cooled 1.7C below the ambient temperature and during night time it even cooled up to 

10C below the ambient temperature. This is a significant amount of cooling power that can offset the 

majority of the air conditioning needs for typical buildings. 

 ها را کاهش دهدانتشار در ساختمان  زانیتواند م یم   "کنندهرنگ خنک"

این   ها و کاهش اررتفا ه از رریسرتم تهویآ هوا را  ار ررازی رراختمانرویند یک  وع جدیدی از ر گ ررفید امسان خنکمحققان می

 محیط، هوای شررایط  با  مقایسرآ  ر را  حرارو  رجآ و  کند  منعسس را  خورشرید  ور از   رصرد ۵ 9۵ توا سرت  آزمایش یک  طی  جدید ر گ

 حاصررل  کلسرریم  کربناو  ذراو مختلف  هایا دازه افزو ن  با  تأ یر این  رویندمی  پروژه مهندررران این   . هد  کاهش رررا تیگرا   رجآ ۷ 1

ها یسی از بزررترین منابب ا تشرار  ی اکسرید کربن هسرتند  ط   اعالم شرورای جها ی رراختمان رر ز، روشرنایی،  رراختمان   شرو می

 ی اکسرید کربن جهان اررت   لیل آن این اررت کآ ررمایش و رررمایش   رصرد   ۲۸ها عامل ا تشرار حدو   ررمایش و رررمایش رراختمان

های فسریلی تامین   رصرد از این ا رژی از رروخت ۷۵شرو    ر اروپا، حدو   ررنگ،  فت و راز تأمین میها عمدتا بورریلآ زغا رراختمان

ش و ررمایش ارائآ  هند  تعدا ی ر گ ا عساررری  هایی برای افزایش کارایی ررررمایا د تا ایدهها، محققان تال  کر هبرای  هآ  شررو  می

 هد  تاکنون، هیچ یک از این برای بیرون مناز  و ا اراو تولید شرده اررت کآ  ور خورشرید را منعسس کر ه و  مای  اخل را کاهش می

 تر بیاور د قی پایینا د بآ ا دازه کافی پرتوهای خورشید را منسسر کنند تا  مای راختمان را از شرایط محیمحصوالو  توا ستآ

ا رد   ر یرک آزمرایش کرآ یرک کننرده قوی تولیرد کر هروینرد کرآ آ هرا یرک ر رگ ررررفیرد برا خواص خنرکاکنون، محققران  ر ایراالو متحرده می

 رجآ ررا تیگرا  زیر  مای محیط و  ر طو  شرو حتی تا   ۷ 1آمیزی شرده زیر  ور مسرتقیم خورشرید قرار  ا ه شرد، ررقح آن ررقح ر گ

توا د اکثر  یازهای تهویآ این مقدار قابل توجهی از قدرو خنک کنندری ارررت کآ می  رجآ رررا تیگرا  زیر  مای محیط پایین آمد  1۰

 های معمولی برآور ه کند مق وع را برای راختمان

 بازگشت به فهرست 

 

https://www.bbc.com/news/science-environment-54632523
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 قهرمانان آب و هوا  :شیمطلب آموز

توا د بآ وعده ا تخاباتی خو   ر  باید منتظر بما د تا ب یند آیا جو بایدن، رئیس جمهور منتخو ایاالو متحده می رحالیسآ   یا  

  تعیین   را کربن  شردن  خنثی  اهدا   جهان،   قاط  ررایر   ر  کشرورها خیر،  یا میلیار   الری عمل کند ۲مور  معاملآ جدید رر ز 

های جدید و کاهش قیمت ا رژی بآ ررررمت آن ای، ایجا  شرررغلتولید رازهای رلخا آن برای کاهش  کال هایبر امآ  با و  کر ه

از ارررپا یا تا کره جنوبی، چند  ارررتان موفقیت جها ی  ر تال  برای خنثی رررازی کربن وجو       ر رزار  رار ینرو دمی

 کآ  ر ا امآ بآ آ ها اشاره شده ارت:   ار 

 اسپانیا

ررورریالیسرت خو ، پدرو ررا چز،  ر این ررا  رررعت خو  را از قدم ز ن بآ یک  ویدن  ر مسریر  اررپا یا، تحت  خسرت وزیر  

 ولت این کشروراعالم    جدیدا های فسریلی افزایش  ا ه اررت و اکنون یسی از کشرورهای پیشررو  ر اروپا اررت  وری از رروخت

ها از زغا  ررنگ  ر جهان،  ظارو  رین چرخش، از  ظر کربن، خنثی شرو  و بر یسی از ررریعت۲۰۵۰کر  کآ قصرد  ار  تا ررا   

میلیار  یورو برای ا رژی رر ز هزینآ کند، کآ بخشری از هزینآ  ۲۷این کشرور متعهد شرده اررت طی ررآ ررا  آینده،    کند می

 های فسیلی ارت های  ور شدن از روختر اری برای تأمین هزینآمیلیار  یورویی برای ررمایآ ۷۵۰بینی شده  پیش

 و   کاریجنگل  هستار هزار ۲۰ و  یابد  کاهش   رصد 9۰  ا تشرار، ز ایی،، ط   اررتراتگی کربن۲۰۵۰شرده اررت تا ررا     بینیپیش

  رررر د    رصرررد 9۷ بآ   رصرررد ۲۰ از  تجدیدپ یر هایا رژی  ررررهم  حا ،  همین   ر  شرررو  ا جام  تاالب  هستار هزار ۵۰  بازیابی

  یافت خواهد  افزایش ا رژی

 ویس قا ون تغییراو اقلیمی را کآ اهدا  ، هیئت  ولت این کشرور پیشمی رر  ر حا  ا جام اررت   ر ماه  ااقداماو  ر حا  ح

 وری ا رژی مشخ  کر ه ارت، تصویو کر  های تجدیدپ یر و بهرهتری  س ت بآ اتحا یآ اروپا  ر مور  ا رژیبلندپروازا آ

  ح     فسریلی  هایرروخت  مسرتقیم  هاییارا آ و  اررت  ممنوع رازهای جدید اررتخراج زغا  ررنگ،  فت و  ط   این قا ون پروژه

کند کآ این رررعت  های زغا  ررنگ خو  را تعقیل می رصرد از  یروراه ۶9اررپا یا همچنین امسرا  و ررا  آینده،     شرد خواهد

کشرور  یگر  ر اروپا  آ، اررپا یا بیش از هر ر شرت  ررا   شرو  می   یده  جهان  از  یگر   ققآ  هیچ   ر ها ر تعقیلی این  یروراه

 بر اری ررا د  یروراه با ی راحلی جدید بآ بهره

 جنوبی کره

جنوبی چهرار ررررا  پس از  رامگر اری برآ  کره

کربن   هرایتولیردکننردهبزررترین  یسی از  عنوان  

میلیرار     ۶1جهران، برا یرک معراملرآ جردیرد رررر ز  

 الری و تعهرد برآ خنثی کر ن کربن ترا ررررا   

از رزینرآ۲۰۵۰ برای  ، یسی  هرای پیشرررنهرا ی 

 قهرما ان آب و هوای امسا  ارت 

ترال  "ایرنجررآمرون" کرره  ر  جرمرهرور  رئریرس   ،

 ارت تا بآ وابستگی این کشور بآ زغا  رنگ  
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ها  ایجا  کند  حزب وی  ر م ارزاو ا تخاباتی آوریل برای مجلس شرورای ملی این کشرور همین وعدهپایان  هد و مشراغل رر ز  

 را  ا ه بو  

  برقی  اتوم یل  میلیون 13 1  افتا ، خواهد  اتفاق رراختمان هزار ۲3۰   ر ا رژی  جویی  صررفآ رر ز،  معاملآ  این با ،۲۰۲۵  ررا   تا 

ریگاواو خواهد   ۷ ۴۲گاواو  ر رررا  ر شررتآ، بآ ری ۷ 1۲ از  تجدیدپ یر  های ا رژی  ظرفیت و  شررد خواهد  تولید  هیدروژ ی و

 ررید 

ای عمومی و مدارس، جهت کاهش مصررر  ا رژی و رسررتر  مناط  ررر ز  ر  های اجارههمچنین برای بآ روزررررا ی خا آ

میلیون آپارتمان تع یآ   ۵ ر    وری ا رژی، کنتورهای هوشررمندای  ر  ظر ررفتآ شررده ارررت  برای به و  بهرهشررهرها، بو جآ

 کربن  ا ه خواهد شد های کوچک ا رژی غیرمتمرکز و کمهایی برای اتصا  بآ ش سآخواهد شد و بآ مر م ا گیزه

ا د  هیو دای، ریری ویروس کرو ا قرار ررفتآهد  این طرح حمایت از مجامب صرنعتی کره اررت کآ بآ شردو تحت تأ یر همآ

واحد    ۴۵۰هزار ایسررتگاه شررارژ خو روهای برقی و   ۴۵ی ررراخت  هابر امآ  ذینفعان بزررترین  از کره EM کیا، رررامسررو گ و

 روخت ریری هیدروژن جدید خواهند بو  

محیقی  ، منجر بآ یک ریارت مخرب زیست9-۲۰۰۸آخرین باری کآ این کشور وعده رشد ر ز  ا ه بو ، پس از بحران مالی  

کند و هفت  یروراه   رصرد از برق کره جنوبی را تأمین می ۴۰امروز، زغا  ررنگ حدو    شرد ای  و ا تشرار بیشرتر رازهای رلخا آ

 زغا  رنگ جدید  ر  رت راخت ارت  

خواهند توقف زو هنگام تأمین مالی   سررل جدیدی از فعاالن معتقد د کره جنوبی فصررل جدیدی را آغاز کر ه ارررت  آ ها می

ای  ر  اخل این کشرور را ب ینند   ، برای کاهش ا تشرار رازهای رلخا آ۲۰3۰د  های زغا  ررنگ  ر خارج از کشرور و هپروژه

هایی از یک رقابت صعو ی آب و هوایی  ر شرق آریا، جایی کآ برعسس این مسئلآ  ررت بو ه ارت، تشوی  می آ ها با  شا آ

 و د ش

ررنگ هسرتند، اما  کنندران مالی زغا و تأمینکنندران  رقابتی  ر شررق آرریا وجو   ار   چین و ژاپن  یز از بزررترین مصرر 

 ا د هر  و کشور امسا ، برای رریدن بآ اهدا  خنثی کر ن کربن تعهد  ا ه

 کنیا

های تجدیدپ یر  ر حا  حا رررر بیش ا رژی

 و کند رصررد از برق کنیا را تأمین می 93از  

 را  مقردار  این   ار   قصرررد  کشرررور  این   ولرت

 این   ر  افرا   همررآ  بنررابراین    هررد  افزایش

 ا رژی بآ ۲۰۲۲  ررررا   تا توا نردمی  کشرررور

  باشند   اشتآ   رترری  تجدیدپ یر

میلیون  فری این   ۴۷ر پرای کربن جمعیرت  

کشرور  ر مقایسرآ با کشرورهای  روتمند  ر  

  یمسره شمالی بسیار ا دک ارت، بنابراین 
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ا رژی خورشیدی، با ی، آبی و زمین     ارت  تجدیدپ یر هایا رژی  رمت  بآ حرکت  اصلی  عامل اقلیمی   آ و مالحظاو اقتصا ی

 های فسیلی هستند  چالش اصلی تأمین ررمایآ اولیآ ارت تر از روختتر و کاربر یای ارزانررمایی بآ طور فزاینده

ند  رویبر اری ارررت، بآ همین  لیل بسرریاری از کارشررناررران میتوجهی برای بهرهاین کشررور  ارای منابب تجدیدپ یر قابل

ماه ر شرتآ، با ک توررعآ آفریقا از اتمام رراخت  یروراه    های فسریلی را  ار  پتا سریل ع ور از توررعآ اقتصرا ی  اشری از رروخت

مگاواتی مننگای  ر  ره ریفت خ ر  ا  کآ  قش برجستآ کنیا  ر این قاره را برای تولید برق زمین ررمایی    1۰۵زمین ررمایی  

 شرق خورشیدی کنیا همچنین بزررترین  یروراه  تآ بیش از چهار برابر افزایش یافتآ ارت کند و  ر شش را  ر شتقویت می

 ۲۰۰میلیون  الر کآ توررط چین تامین شرده اررت  ارای بیش از  ۵ 1۲۸ا بو جآ ب  راریسرا  یروراه    ار   اختیار   ر را  آفریقا

کشررور، رورررتاهای کوچسی کآ از شرر سآ برق  ور هسررتند،  هزار پنل فتوولتائیک ارررت   ر بسرریاری از مناط   ور افتا ه این  

 قا ر د با چند پنل خورشیدی  ر پشت بام، برق تولید کنند 

 رصرد رررا ده   ۷۵بآ  ۲۰1۷ رصرد  ر ررا    ۶3ها همراه با ا رژی با ی و برق آبی، جمعیت  اری برق کنیا را از  این توررعآ

 رررایر  کنار   ر  کنیا  کآ  رفت  ا رژی  المللیبین آژا س  تجدیدپ یر  هایا رژی بازار  رزار   اصررلی  ویسررنده ،"هیمی بهار"ارررت 

اری بخش خصروصری بیشرتر اررتفا ه کنند، این شرا س را  ر رررمایآ  از بتوا ند ارر   یجریآ و روا دا  ما ند  آفریقایی،  کشرورهای

روید  معنای یارا آ باال بو   اما بهار میهای ا رژی رروخت فسریلی بآ طور کامل فاصرلآ بگیر د  این زما ی بآ  ار د کآ از رریسرتم

شرو د   ر  تر میتر و  ر  ررترسوی رفت تجدیدپ یرها ارزان های خوب کافی اررت کآ  یگر چنین  یسرت  مقرراو و رریاررت

دو  یراز  هرا و تمرایالو وجو   ار   تجردیردپر یرهرا  یگر  یرازی برآ یرارا رآ  ردار رد  آ هرا فقط برآ جریران  رآمرد بلنردمر آفریقرا، پترا سررریرل

 شو  های روشن تعیین می ار د کآ تورط ریارت
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