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 دوم فروردین ماه، روز جهانی آب 

 

بان انویو روز نهاان، آبا بهاانان برید  ناامذاریرد دوف فروردین  ید 

ترین سرچشمن حیات رود کره زمین یست. منبع، بزرگدیشت مهم

حیاات، کان بااباز باازتولیاد نیسااات و رمان ناانادیریو رود کره زمینا  

 .یند با یکدیذر بن یشاتری  گریشاتنرا ساا  یسات کن آو ری  میلیوو

آب کاالی، بایرزش و غیربابز نایذزین در طبیعت یساااتا شااااید  

روزد کشااورزد بدوو اا  یمکاو ذریر شاودا یما کشااورزد بدوو  

ماار(  بان نااف    22دوف فروردین )  .رسااادآب غیرممکن بان نرر م،

»روز نهان، آب« شاهرت یافتن یسات و رر ساالن بآب آب ساازماو  

کنادا  شاااعاارد ری برید یین روز ممر  م، (UN WATER) ملاز

 Valuing – گریرد آبشااعار ریرزش 2021بنابریین در سااا   

Water ” بنابریین    .توساط یین نهاد بین یلملل، ممر  شاده یسات

برید   آب  چریکان  بوده  آو  بیمات  یز  بیشاااتر  آب  یرزش  گزیرشا 

،  اانویرراا غریا فررنا،ا بهادیشاااتا آموزشا یبتصااااد و یک اارچذ 

د یساات. یگر ررکدیف یز  محیط طبیع، ما دیرید یرزش بساایار زیاد

راا ری ناادیاده بذیریم یین منبی غیربااباز تعوی   یین مقاادیر یاا یرزش

دریم. یطمیناو یز آب و بهدیشااات برید  ری در معرض امر بریر م،

رمان بوده و بادوو در  ناامی یز یرزش ویبع، و چناد بعادد آبا 

 .یات، بن نفی رمن محافرت کنیمتوینیم یز یین منبی حنم،
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 ادامه سرمقاله: 
روز   متحد  ملز  آب   22سازماو  نهان،  روز  ری  مار( 

نافناف یست.  کرده  کنفرینس گریرد  در  روز  یین  گریرد 

ریودوژینیرو زیست و توسعن سازماو ملز کن در شهر  محیط

یین روز ررسا     برگزیر شدا ممر  گردید.  1۹۹2در سا   

شعار مآصوص اود ری دیرد. شعار یمسا  بر موضوع »یرزش  

 نهادو آب« متمرکز شده یست. 

ریستا   رمین  بن  در  ویبستن  ذنارندگاو  اال،  کمیساریاد 

مار(     22سازماو ملز متحد روز دوشنبن دوف فروردین )

ب رشدیر دید کن کمبود آبا ادف  بن مناسبت روز نهان، آ

 دسترس، بن آب آشامیدن، سالما اشکسال،ا فرسایب اا  و بیابانزیی، یز اویمز مؤثر در تشدید مهانرت رستند.

میلیوو نفر در سریسر نهاو بن آب سالم دسترس، ندیرند. بن گزیرش یونیسف تغییریت یبلیم، بن   200میلیارد و    2بن گزیرش یونیسف  

کنند کن حدیبز یک ماه میلیوو نفر در مناطق، زندگ، م،  ۶00میلیارد و    3در حا  حاضر    سریسر نهاو دیمن زده یست.کمبود آب در  

را و منابی آب راد بارندگ، و سیز با آلودگ، چشمنرا دیذر نیز نفر در ماهدر سا  با کمبود آب موینن رستند. یز سود دیذر میلیوو 

 میلیوو کود  در سریسر نهاو دسترس، بن آب سالم ندیرند.  4۵0 بن نقز یز یونیسف شوند.موینن م،

 تا   مهر  یو    یز   1400  –   13۹۹ییریو نیز در دو درن یایر با اشکسال، و کمبود آب موینن بوده یست. بن طورد کن در سا  آب، یمسا  )

 دریزمدت  مشابن  درابارندگ، نسبت بن میانذین دورهیین مقدیر    میلیمتر بوده یست.  10۷راد نود حدود  ز ریزش ک  میزیو  ماه  یسفند  10

  منابی   نامناسب   شرییط  درندهنشاو  آماررا   یین.  درد م، نشاو  ب رکا   درصد   41  گرشتن  آب،   سا   مشابن  دوره   بن  نسبت  و   ب رکا   درصد   2۶

میلیارد متر مکعب    ۷تا    ۶ساالنن حدود  میلیارد متر مکعب تماف آب بابز یستحصا  ونود دیرد کن    130در ییریو حدود    .یست  کشور  در   آب،

راد آب زیرزمین، در ادمت مصرف باالد آب در  شود. بن ابارت دیذرا یستفاده بدوو نبریو یز سفرهبیشتر یز یین میزیو آب مصرف م،

روین و غیریبتصادد ب،  رمین مصرف  شود. یفتاده و غیرذیشرفتن نسبت دیده م،گیردا مصرف، کن بیب یز رمن بن کشاورزد اقبییریو بریر م،

 لیتر یستا برسد.  1۵0آب سبب شده کن متوسط سرینن مصرف آب در ییریو بن دو بریبر متوسط نهان، کن 

گویند با یفزییب نمعیتا تولیدیت صنعت، در یکصد سا  یایر بر مصرف آب در سریسر نهاو شب بریبر یفزوده شده یست. کارشناساو م،

یبلیم، تاثیر بسزیی، بر   و کاالراد مصرف، باز رم سال، یفزوده اویرد شد و یین درحال، یست کن تغییریت  یک درصد بن مصرف آب 

در گزیرش یونیسف کن بن مناسبت روز نهان، آب منتشر شده اویستن شده تا   وضعیت آب اویرد دیشت و بر بحریو آو دیمن اویرد زد.

 رد بیشترد صورت گیرد.گری»یرزش یین انصر حیات،« در  شود و برید حفظ آو سرماین

 
 

 

 بازگشت به فهرست 

 



              
              مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب   

4 
   

 

1400فروردین    |اره چشصت و    شماره  |محیط زیست    بولتن آب و  

 

 حاکمیت خشکسالی شدید در بیشتر نقاط کشور 

بارش،  رییس مرکز مل، اشکسال، و مدیریت بحریو سازماو رویشناس، یز اشکسال، شدید در بیشتر نقاط کشور ابر دید و گفت: آثار کم 

 .دید زودد رود سدرا اویریم ری بن 

یحد وظیفن با یشاره بن یینکن ط، دو رفتن یبتدیی، فروردین ماه در  

میلیمتر بارش دیشتیم کن یین میزیو نسبت بن    1۷کز کشور تنها  

درصد کمتر یستا یظهار کرد:    ۸۵میانذین بلند مدت کشور حدود  

را در زمستاو رو نوروز بسیار کم بارش، دیشتیم یلبتن بارشیز یین 

حد نرما  بود و یین مسئلن سبب شده یست کن در   نیز کمتر یز ۹۹

 .بسیارد یز نقاط کشور با کم بارش، موینن باشیم

را بسیار بد یستا تصریح کرد: در دو یستاو ررمزگاو و سیستاو و بلوچستاو ود در یدیمن با بیاو یینکن در ننوب کشور وضعیت بارش

یز  بارش بلندمدت کش  ۹0را بیب  یز میانذین  یز درصد کمتر  بهار تعدیدد  یبتدیی،  یز سوی، دیذر ط، دو رفتن  ور گزیرش شده یست. 

راد کشور یزنملن یزدا ررمزگاوا کهذیلوین و بویریحمدا کرماوا فار(ا سیستاو و بلوچستاوا اریساو رضودا بوشهر و یصفهاو یستاو 

 .ریچ بارش، دریافت نکردند

رویشن بحریو سازماو  مدیریت  و  یستاورییس مرکز مل، اشکسال،  یز  تعدیدد دیذر  یفزود: در  بآتیاردا اس،  و  یزنملن چهارمحا   را 

درحد یک میلیمتر و حت، کمتر یز آو بوده یین درحالیست کن ما ط، دو سا     1400را ط، نوروز  اوزستاوا سمناوا بم و لرستاو بارش 

درد کن تغییر یبلیم یثریت بسیار وضوا، نشاو م،راد شدید و حت، سیز موینن بودیم. چنین مگرشتن در بسیارد یز یین نقاط با بارش

  د.متغیرد دیر

درصد و نسبت   3۹میلیمتر بارش دیشتیم کن یین میزیو نسبت بن حد نرما     110بن گفتن ود یز یبتدید مهرماه تاکنوو در کشور حدود  

شدید حاکم یست. در چنین شرییم،   حاضر در بیشتر نقاط کشور اشکسال،  طور کل، درحا درصد کمتر یست. بن  4۹بن سا  گرشتن  

راد راد برق آب، کارب اویرد یافت رمچنین کشت دیم در یستاوشود و تامین ینرژد توسط نیروگاهم،  کم   راروداانن  آبدر،  دِب، یا

 .شدت تحت تاثیر بریر اویرد گرفتمآتلف نیز بن

راد اوب ط، سا  آب، زریا، گرشتن ممکن دلیز بارشنکن بنرییس مرکز مل، اشکسال، و مدیریت بحریو سازماو رویشناس، با بیاو یی

 بر  ری  بارش،  کم  آثار  یمسا ا  ط،  کشاورزد  فعالیت   شروع  با  رمزماو زودد ویست ذایره سدرا در کشور مناسب باشدا تصریح کرد: بن

 .دید اویریم کشور  سدراد

کم بارش، با یتماف برسدا یظهار کرد: یز سوی، دیذر دماد روی نیز ط، یین کنیم کن بهار با  بین، م،وظیفن در ذایاو با یشاره بن یینکن ذیب

 .درنن باالد حد نرما  اویرد بود  1.۵فصز حدود یک تا 

 

 ه خبر ادام لینک ابر 
 اشکسال، موضوع  

 ابرگزیرد دینشجویاو ییریو )ییسنا  منبی 

 14/01/1400 تاریخ ابر 

 بازگشت به فهرست 
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شود ای که احیا نمی فرونشست زمین، خاک مرده   

زیست در کرس، سالمت ینتماا، یونسکو گفت کن در مدت ذنج درن گرشتن ذایره رزیر سالن منابی محیطمحمد درویب رییس کمیتن  

آو در زمین نفوذ کند کن یگر ذوشب گیار،   چهارف  یک  بارندگ،   متر  رر  یز  کن  دیریم  ینترار  نرما   طور  بن   ییماآب، کشور ری مصرف کرده

تویند تا یک دوف و حت، بیشتر رم یفزییب  راد آبآیزدیرد و آبآویندیرد بن درست، ینری شود یین نسبت یک چهارف م،مناسب باشد و طر 

حت، یین یک چهارف رم    ا اشدذوشب گیار، ننذل، و طبیع، یز بین رفتن ب  ایابدا یما یگر یین یتفابات نیفتاده باشد و زمین بررنن باشد 

 یابد. تحقق نم،

ب، مصرف  و  بارندگ،  کارب  ونود  با  ویبی  روین  در 

ینترار معجزه دیشتن باشیم کن رمن   منابی آب، نباید 

کارشناساو   یاتقاد  بن  باشدا  روی   رود  و  چیز اوب 

باید میزیو یاتصاص آب بن بآب کشاورزدا شرب و  

مکعب در    میلیارد متر  40صنعت در مجموع بن حدود  

یز   یستفاده  سمت  بن  رفتن  با  کن  یابد  کارب  سا  

یفزیرد یدا ریدروذونیک و یرتقاد نرفراد گلآاننکشت

 تویو بن یین ردف رسید. بآب کشاورزد و صنعت م،

یینصورت غیر  فرونشست    در  ناف  بن  ید  ذدیده  بروز 

مآتلف کشور با یین ذدیده موینن رستیما معموال فرونشست زمین راد  یستا در ویبی چند سال، یست کن در دشتبابز ینترار  زمین  

درد کن باید با مدیریت صحیح منابی آب و میزیو راد آب زیرزمین، یست کن رخ م، ناش، یز نبود تعاد  بین تغرین و بردیشت یز سفره

در ویبی فرونشست زمین ذدیده    را برویم.  بردیشت آو در ورلن یو  حدیبز نرخ فرونشست زمین ری مهار کنیم و بعد بن سریغ یحیا دشت

بن  فرونشست زمین    ایلملل،کشور یز نملن ییریو با آو درگیر رستندا بر یسا( یاالف مجامی بین  1۵0تقریبا نوظهورد یست کن بیب یز  

سانتیمتر   ۵4  بحریو یستا درحالیکن در حد فاصز بین دشت فسا و نهرف شارد فرونشست زمین تاحد    در سا   چهار میلیمترمیزیو  

 بریبر حد بحریو رستیم.  140یعن، چیزد حدود 

شود و در آو بآب یز شود زمین آو بسمت مانند یسفنج، کن آب آو کشیده شده نمی م،زمان، کن یک سفره آب، زیرزمین، اال، م،

حفره م،زمین  ییجاد  زید  یز  بآب  آو  ویبی  در  نیست  برگشت  بابز  نیز  آب  تزریق  با  حت،  دیذر  کن  حساب شود  بن  مرده  دیذر  مین 

  سا   در  یک،  ری  رکورد  یین  بار  دو  ییریو  بودا  نیومکزیکو  ییالت  بن  متعلق  سانتیمتر  32  زمین  کره  در  فرونشست  رکورد  باالترین   آیدام،

 سانتیمتر شکست. ۵4بین دشت فسا و نهرف با  201۵ف در سا  دو بار و سانتیمتر 3۶ با تهریو در 2010

راا مریتی و آبآیزدیرد کشور گفت: فرونشست زمین ناش، یز نبود تعاد  بین ریات الم، موسسن تحقیقات ننذزمحمد درویب اضو  

راد ممنوان یاالف شدند و راد کشور دشتدردا تقریبا دو سوف رمن دشتراد آب زیرزمین، یست کن رخ م،تغرین و بردیشت یز سفره

 متر در سا  رسیده یست.  2را بن بیب یز میزیو تریز منف، آبآویورا تونه، یز یین دشتمتاسفانن در بآب بابز

راد  راد شرب، در یین موبعیت بسیار دشویر بریر دیرندا یعن، یستاوراد مرکزد بن رمریه یستاوراد بزرگ، در یستاوود یفزود: بآب 

ید یز راد امدهاد شمال، ررمزگاوا بآبر تهریوا بزوینا مرکزدا یصفهاوا فار(ا کرماوا بآب شمال، سیستاو و بلوچستاوا بآب

 رای، یز رمدیو بن شدت درگیر ذدیده فرونشست رستند.راد رضودا شمال،ا ننوب، و بآباریساو
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درویب گفت: بن طور کل، بدترین وضعیت در کشور ری یستاو فار( دیرد کن  

بیشترین نشست زمین راد اود ری یز دست دیده و  را و دریاچنتقریبا رمن تاالب

سازماو زمین شناس، در فاصلن بین دشت فسا و    13۹۵نیز طبق گزیرش سا   

 سانتیمتر در سا  م، رسد.  ۵4نهرف رخ دیده کن میزیو آو بن 

 

سانتیمتر یستا   3۶ود یظهار دیشت: در ننوب تهریو در شهریار رم یین ربم  

وریمین   آباد  معین  منمقن  بآب  2۵در  در  در رای،  سانتیمترا  تو(  دشت  یز 

رسدا  سانتیمتر م،  20تا    1۸ننوب مشهد مسالن بسیار چشمذیر یست و ربم بن  

یردکاو  در بآب یز یستاو یزد در فاصلن  راد بزرگ، دیده  میبد شکاف  - رای، 

زمین، راد آب زیردرنده یفت شدید سفرهشودا در ننوب یصفهاو در ذار  مل، کاله باض، یک شکاف اریم ییجاد شده کن نشاوم،

 30را حدود  ننوب، دیریم کن طو  یین شکاف  -غرب، و شمال،    -راد شرب،  ترین شکاف ری در دشت نیشابور در بآبیستا طوالن،

 کیلومتر یست. 

اضو ریات الم، موسسن تحقیقات ننذز راا مریتی و آبآیزدیرد کشور یفزود: رمچنین بیشترین تعدید فرونشست ری در دشت میناب 

را کن زمان، رشت میلیوو نفر بود اشک شود و مهانرت یتفاق بیفتدا بسیارد یز مردف یز شد تعدید بابز تونه، یز نآز  دیریم کن بااث

 روستاراد یطریف میناب مهانرت کردند. 

ت راد بزرگ، در دشت فامنین و کبودرآرن، در یستاو رمدیو رخ دیده یست یما بزرگترین فرونشسشستندرویب گفت: االوه بر یین فرو

 یکنوو    در کشور در ننب روستاد مهدد آباد آیژ در فاصلن شهرراد فسا و یستهباو یست کن ناش، یز یفت شدید آبهاد زیرزمین، یستا

دیدو ندد یست باید بن یین نزدیک تآت نمشید زمین بن شدت در حا  نشست یستا نقب رستم در حا  آسیب  مرودشت  دشت  در

 مسالن بن طور ندد نذاه شود در غیر یینصورت اویبب تلآ، برید محیط زیست کشور بن رمریه اویرد دیشت. 
 

 

 

 

 

 ادامه خبر  لینک ابر 
 فرونشست موضوع  

 ابرگزیرد نمهورد یسالم، )ییرنا  منبی 

 2۵/02/1400 تاریخ ابر 

 بازگشت به فهرست 
 

 

 

https://www.irna.ir/news/84292501/%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
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رود و پیشروی بیابان در اصفهانتبعات خشکی زاینده   

یدیره کز منابی طبیع، وآبآیزدیرد یستاو یصفهاو با گالین یز یاتباریت  زدیی،  رئیس یدیره بیاباو

زدیی، بن صورت یفتد و بیاباوید یتفاق م،زیی، ذهننزیی،ا گفت: بیاباویند  برید مقابلن با بیاباو

حسینعل،  .زیی، با شیب تندد در حا  ذیشرود یستشودا در یین شرییط بیاباوید ینجاف م،نقمن

ا یشاره بن ذدیده غالب اشکسال، در یصفهاو و تشدید گرد و غبار و ریزگردراا یظهار کرد:  نریمان، ب

باید اود ری با یین  و    یفتدیمسا  یثبات شد کن تغییریت یبلیم، ویبع، یست و در کز دنیا یتفاق م،

  .شرییط تمبیق دریم

هاوا گفت: در سا  گرشتن زدیی، در یستاو یصفود با یشاره بن یبدیمات صورت گرفتن برید بیاباو

کیلومتر بادشکن غیر زنده و رمچنین املیات   ۵0آبا  رکتار مدیریت رویو  1۷۵0رکتار آبیارد مریببا    2100رزیر رکتار نهالکاردا    ۹00

تونن رزیر رکتار باشدا یما باید   10رزیر رکتار ینجاف شده یستا شاید مجموان یین یبدیمات   3راد دست کاشت در سمح مدیریت ننذز

زدیی، در یگرچن یبدیمات بیاباو  .زیی، در سمح میلیوو رکتار شده یسترا مونب یثریت بیاباودیشت کن تغییریت یبلیم، و کارب بارش

شودا یما تغییریت یبلیم، فریمرزد یست و االوه بر ورود ریزگردراد بروو مرزد بن دیاز کشورا در دیاز نیز مرزراد یستاو ینجاف م،

 یثریت   رفی  برید  کمترد  تمرکز  یستا  یند   بسیار  یفرید  سکونت  مرزرا  یین  در  یینکن  بن  تونن ذریر رستند و بابم و ... آسیب  سمناوا یزدا

یابد در یین شرییط چسبندگ، بین ذریت اا   ود توضیح دید: با کارب بارندگ،ا رطوبت اا  کارب م،.  شودم،  ینجاف   آو  زیی، بیاباو

 .شویمکمترین سرات باد شارد طوفاو گرد و غبار رمانند یبتدید یمسا  در کشور و یستاو م،شود کن با کمتر م،

شودا یین ادد در یصفهاو نیم درصد یستا توضیح دید: ط، یک  ود با بیاو یینکن ساالنن یک درصد مساحت کشور تبدیز بن بیاباو م،

 .شودراد یستاو )مناطق تحت تاثیر فرمایب بادد  یضافن م،حدود نیم درصد بن مساحت بیاباوساالنن  ا ۹۸تا  ۸1بررس، یز سا  

درصد یستا   30تاو یصفهاو  یس  در  و  درصد  20  کشور  در  ادد  یین  کن  یست  بیابان،  دنیا  اشک  یریض،  درصد  10 نریمان، با بیاو یینکن

رزیر   ۵00رزیر رکتار یز یریض، یستاو یصفهاو بیابان، یست کن یز یین میزیو یک میلیوو و    200میلیوو و    3توضیح دید: در حا  حاضر  

ن منابی زیست، رکتار آو کانوو بحریو یستا بن یین معنا کن یگر گرد و غبار در یین کانوو را رخ درد بن طور بمی شارد اسارت سنذین، ب

 .و یبتصادد اویریم بود

را یکنوو بن ننذز ییما گفت: یین کانووراد بحریو یستاو ری یحیا کردهرزیر رکتار یز کانوو  30۸ود با یشاره بن یینکن ط، نیم برو گرشتن  

 .کشاوزد حفظ شده یسترا و یریض،  گرفتن و ناده  شکز مسکون، مناطق دست کاشت تبدیز شده و در ذناه آو صنعت رونق و

ثا  ود با بیاو یینکن یگرچن باید با شرییط یبلیم، مونود سازگاز شویما یما باید فشار اود ری یز طبیعت کمتر کنیما توضیح دید: بن انویو م

رزیر   100  رودا بیب یزمعادو سمح، رمچوو اا  ر(ا شن و گچ و ... باید یز یستاو حرف شودا رمچنین در بحث آبا با نریاو زیینده

 .رود و یگر حقابن کشاورزیو دیده شودا بن طور بمی گرد و غباررا کمتر اویرد شدرکتار یریض، کشاورزد زیر کشت م،

زدیی، تآصیص ود با یشاره بن ذساب و آب راد نامتعارف در یستاو یصفهاوا گفت: مدیریت یستاو باید بآش، یز یین ذساب ری بن بیاباو

 .تویو بن حدیبز برسانیمرا ری م،را کمربند سبز ییجاد کنیما در یین شرییط تبعات گرد و غبار در ناده اشین ناده درد تا با یین آب در ح

 ادامه خبر  لینک ابر 
 زدیی، بیاباو موضوع  

 ابرگزیرد دینشجویاو ییریو )ییسنا  منبی 

 2۵/02/1400 تاریخ ابر 

 بازگشت به فهرست 
 

https://www.isna.ir/news/1400012514291/%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%88-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
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یکوتاه داخل ترین اخبار مهم  

 (1400فروردین   7) طرح انتقال آب خلیج فارس به اصفهان توجیه اقتصادی ندارد

ج فار( بن یصفهاو  زیست و یبتصادد طر  ینتقا  آب یز الیضو ریئت الم، دینشذاه صنعت، یصفهاو با تاکید بر یینکن یز نرر محیطا 

تویو چالب کم آب، یصفهاو را م،رود و راایت حقابن را و با شناات و تنریم روداانن زییندهتونیه، ندیردا گفت: تنها با کنتر  بردیشت

تصور کنند  ردد بصیرد یظهار کرد: بن نرر م، رسد ردف طر  ینتقا  آب یز الیج فار( بن یصفهاوا یین یست کن مردف    .ری برطرف کنیم

دردا بن  یابدا یما باید تونن دیشت یین طر  بسیار ذررزینن یست و با میزیو آب گریو بیمت، کن ینتقا  م،وضعیت آب یصفهاو بهبود م،

تصریح کرد: باید تونن دیشت کن در دنیا طر  ینتقا  آب یز دریا و آب   ود   .رود ری ندیردریچ ونن یمکاو رفی بحریو آب حوضن زیینده

 .را تنها برید مصارف شهرد یستکن شود و آب شیرینکن برید صنعت و کشاورزد ینری نم،نشیری

 (1400فروردین  14) هزار مترمکعب پساب به رودخانه کارون  200ورود روزانه  

روز رزیر مترمکعب در شبانن  120اانن فاضالب شرق یرویز با ظرفیت  تصفین   ۹۶مدیرکز حفاظت محیط زیست اوزستاو گفت: در سا   

شرکت آب و فاضالب ذیشنهاد ییجاد کلکتور موبت ری برید   ۹۸ود گفت: در سا     .بردیرد بریر نذرفتیفتتا  شد یما ریچذاه مورد بهره

ورد یستفاده بریر بذیرد یما با ونود نلسات متعددا یین کار نیز یندیزد کلکتور یصل، ماانن فاضالب شرق یرویز دید کن تا زماو ریهتصفین 

رزیر مترمکعب ذساب   200روز  در حا  حاضر در شبانن  .را در یین زمیننا ونود تعارض با شرکت فوالد یستینجاف نشده یست و تونین آو 

رزیر مترمکعب ذساب    ۶0صز شوندا روزینن یز ورود  اانن متشود در حال، کن یگر یین کلکتورراد موبت بن تصفین ویرد روداانن کاروو م،

 .اانن منتقز اویرد شدرا بن تصفینشود و یین ذساببن روداانن نلوگیرد م،

 (1400فروردین  16)  خوزستان با خشکسالی مواجه است

راد سازماو آب و برق اوزستاو در اصوص آارین وضعیت سدراد اوزستاو یظهار کرد: در ریزد مآازو سدرا و رودااننمنمدیر برنا

درصد کارب دیشتن   30میلیارد مترمکعب یست کن نسبت بن سا  گرشتنا حدود    ۵.۵حا  حاضر حجم مفید مآازو سدراد اوزستاو  

یندا تصریح کرد: مجموع آورد سدراد اوزستاو یز مآازو سدراد اوزستاو آبذیرد شدهدرصد    40شریف، با بیاو یینکن تنها حدود    .یست

میلیارد مترمکعب   ۷.۸درصد کارب دیشتن و در حا  حاضر مجموع حجم اال، مآازو سدراد اوزستاو    2۷در مقایسن با شرییط نرما ا  

درصد   3۵ت کن بن طور متوسط نسبت بن شرییط نرما   راد دز و کران یسود یفزود: بیشترین کارب آورد آبا مربوط بن حوضن   .یست

تاکنوو مرتبا با   ۸0راد سازماو آب و برق اوزستاو گفت: یز یویار درن  ریزد مآازو سدرا و رودااننمدیر برنامن  .کارب دیشتن یست

 .دیشتن یستا روند اشکسال، در اوزستاو یدیمن ۹۷-۹۸ییم و بن نز سا  آب، یستثنای، اشکسال، موینن بوده

 (1400فروردین  81)  طراحی و ساخت سامانه پاالیش هیدروسفریک پساب و آب دریا

راد کم، و کیف، آب را و تنبمریم آاوندیاو رییس مرکز ذژورش، حوضن یبلیم، ازر در یین ریبمن یظهار کرد: در شرییم، کن بحریو 

ذنجن نرف م،بن   یین چالب حیات، دست و  با  نیز بن شدت  تبدیز شده یست و کشور ما  برید معضل، نهان،  ریرکاررای،  یافتن   کندا 

سازد آب دریا یرمیت بسیارد یافتن را و نیز شیرینبیمت با ردف تصفین ذسابراد کارآمد و یرزیورا با طریح، تکنیکبازچراان، آب

ود تصریح کرد: در رمین ریستاا مرکز ذژورش، حوضن یبلیم، ازر در دینشذاه مازندریوا با حمایت یز ییده »سامانن ریدروسفریک   .یست

ذاالیب ذساب و آب دریا« کن توسط یک، یز ذژورشذریو مستقز حوزه محیط زیست ذیشنهاد شده بودا طریح، و ساات ذروتوتایپ یین 

یین سامانن بسیار یرزیو بیمت بوده و ریه    .یین ذژورشذر در دینشذاه مازندریو با موفقیت بن ینجاف رساند  سامانن تصفین آب ری با مشارکت

 .حل، نوینا کارآمد و دیرید صرفن یبتصادد برید بازچراان، و تصفین آب و ذساب محسوب م، شود

 

https://www.isna.ir/news/1400010702140/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D8%A8-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%AC%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://www.isna.ir/news/1400011405728/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%B2%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%85%DA%A9%D8%B9%D8%A8-%D9%BE%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86
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 (1400فروردین  81)  وضعیت بحرانی سد زاینده رود

 ۷۵و    میلیوو مترمکعب یست  320رود  سد زیینده  کنون،  ذایره  ید یصفهاو با یشاره بن یینکنرئیس مشترکین و درآمد شرکت آب منمقن

 .رسد برید تامین آب شرب دچار مشکز شویم رود بن نرر م،ذایره مآزو سد زییندهرود اال، یستا گفت: با تونن بن درصد سد زیینده

 400مارن نزدیک    12تاکید کرد: یین ذایره نسبت بن مدت مشابن سا  گرشتن فانعن یستا با تونن بن یینکن برید یک دوره آب،    ود

میلیوو   120تا    100ود یفزود: یز سود دیذر بین    .میلیوو مترمکعب در سا  مصرف آب شرب یصفهاو با یحتساب یزد و کاشاو یست

نآع، در اصوص یینکن   .در تابستاو نیز نیازمند تحویز آب رستیم  یستاو  باغات   نجات  برید  رمچنین  یستا  یستاو  صنعت  نیاز مترمکعب

کرد: باید تونن دیشت تا آب، نباشد  بریر یست تا ذایاو اردید ماه فاز یضمریرد سامانن دوف آبرسان، یصفهاو بزرگ ویرد مدیر شودا تاکید  

رود و در چهارمحا  و بآتیارد بارش مناسب آب، ری حز کند. متاسفانن یمسا  در باالدست حوضن زییندهتویند مشکز کمیین سامانن نم،

 200بازه زمان،    رود در یین سد زیینده  ذایرهراد نرما   ود تصریح کرد: بن طور متوسط در سا   .برف برید ذایره تابستاو ندیشتیم

 .میلیوو مترمکعب یست 100میلیوو مترمکعب بودا در حال، کن یکنوو زیر 

 (1400فروردین   21) آسا در بحران خشکسالیسورگوم؛ گیاهی معجزه

تویند منبی غریی،  دیر نهاد کشاورزد سربیشن گفت: یک، یز ریرکارراد غلبن بر معضالت اشکسال، یستفاده یز گیاه سورگوف یست کن م،م

د: گیاه سورگوف بن دلیز سازگارد یین گیاه با شرییط  مریم نویدد بایذ، یظهار کر. مناسب، برید تغرین دیف و طیور در شرییط بحریو باشد

تویند حجم ویردیت یین رای، رمچوو ذرت و یا نو املکرد مناسب، ندیرند م،ااک، نامناسبا کشت آو در مناطق، کن غالت و الوفن

 .گونن منابی غریی، ری کارب درد

 (1400فروردین  21) توقف رهاسازی آب از سدهای حوضه آبریز به سمت دریاچه ارومیه

میلیوو مترمکعب یست کن یز   ۶40ا  1400_۹۹میزیو رراسازد یبالغ، بریسا( دستوریلعمز وزیرت نیرو)منابی و مصارف  برید سا  آب،  

  132تاکنوو یز سد بوکاو  میلیوو مترمکعب رراسازد شده و املیات رراسازد متوبف شده یست.  1۶۵یین میزیو حقابن یاالم، تاکنوو 

  میلیوو مترمکعب رراسازد شده یست.   2میلیوو و یز سد شهرچاد    ۵  سد دریک  میلیوو مترمکعبا  2۶یز سد مهاباد    میلیوو مترمکعبا

یندا یظهار کرد: ستاد یحیا ذیذیر  بن سدراد حوضن یاالف کردهسراوش با بیاو یینکن الت توبف رراسازد ری کارب میزیو آب ورودد  

رئیس یستان، ستاد یحیاد دریاچن یرومین با بیاو یینکن   تدیوف رراسازد آب یز سدراد حوضن آبریز بن سمت دریاچن یز وزیرت نیرو یست.

 میلیارد 3  دریاچن  حاضر  حا   در   ا تصریح کرد:سانت، متر امق یافتن یست  ۶0یست و دریاچن یرومین    12۷1.43تریز فعل، دریاچن یرومین  

یرومین بن شرییط کمود تأکید کرد  .دیرد  آب   مترمکعب  میلیوو  ۸10  و معیشت و زندگ، نزدیک بن   آب،ا : با بازگشت وضعیت دریاچن 

 میلیوو نفر مردف منمقن بن امر اویرد یفتاد. 1۵

 (1400فروردین   21)  آبی در کشور به صدا درآمدزنگ کم

دیدا یما کارب  را نسبت بن وضعیت نرما  م،یستاو کشور ابر یز کارب بارش  31در    ۹۹راد ذایان، سا   را در ماهررچند کمبود بارش

 .زندراد ننوب، و ننوب شرب، م،ویژه یستاوسال، شدید در سمح کشور بن ماه ناردا مهر تأیید بر ونود اشک شدید بارش در فروردین

را در کشور یز یو  مهرماه سا  گرشتن )آغاز میزیو بارندگ،  بر یسا( گزیرش دفتر ممالعات ذاین منابی آب شرکت مدیریت منابی آب ییریوا

درصد و در مقایسن با میانذین دریزمدت   4۸متر بوده کن در مقایسن با مدت مشابن سا  گرشتن  میل،  124فروردین یمسا     1۵سا  آب،  تا  

سدراد کشور نیز تأثیر مستقیم دیشتن یست.   را طبیعتاً در میزیو آب ورودد بنکم شدو بارندگ، .درصد کمتر شده یست 33سالن   ۵2)

میلیوو مترمکعب آب ویرد سدراد   ۸40میلیارد و    1۹فروردین یمسا ا    13طبق گزیرش وزیرت نیروا یز یبتدید مهرماه سا  گرشتن تا  

 با یین میزیو  .یافتن یستدرصد کارب 34میلیوو مترمکعب ا  ۹20میلیارد و  2۹کشور شده کن نسبت بن مدت مشابن سا  آب، گرشتن )

 

https://www.isna.ir/news/1400011808817/%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%AF-%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%A8-%D8%B4%D8%B1%D8%A8-%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%DA%86%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%B4%D9%88%DB%8C%D9%85
https://www.isna.ir/news/1400012110791/%D8%B3%D9%88%D8%B1%DA%AF%D9%88%D9%85-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%AC%D8%B2%D9%87-%D8%A2%D8%B3%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://www.isna.ir/news/1400012110791/%D8%B3%D9%88%D8%B1%DA%AF%D9%88%D9%85-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%AC%D8%B2%D9%87-%D8%A2%D8%B3%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://www.isna.ir/news/1400012110791/%D8%B3%D9%88%D8%B1%DA%AF%D9%88%D9%85-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%AC%D8%B2%D9%87-%D8%A2%D8%B3%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://www.isna.ir/news/1400012110811/%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%88%D8%B6%D9%87-%D8%A2%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%86%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%87
http://www.qudsonline.ir/news/747028/%D8%B2%D9%86%DA%AF-%DA%A9%D9%85-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D8%AF%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A2%D8%A8-%D8%AA%D8%B4%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA
http://www.qudsonline.ir/news/747028/%D8%B2%D9%86%DA%AF-%DA%A9%D9%85-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D8%AF%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A2%D8%A8-%D8%AA%D8%B4%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA
http://www.qudsonline.ir/news/747028/%D8%B2%D9%86%DA%AF-%DA%A9%D9%85-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D8%AF%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A2%D8%A8-%D8%AA%D8%B4%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA
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تبی درصد کمتر یست. بن رمین ترتیبا بن   12درصد ظرفیت مآازو سدراد کشور ذرشده کن نسبت بن سا  ببزا    ۵۸یکنوو  بارشا رم

 .درصد کارب یافتن یست 30کارب میزیو ورودد آب بن سدراد کشورا ارون، آب یز سدرا رم 

 (1400فروردین    62) شهر استان کرمان فوق بحرانی  14وضعیت آب شرب 

ترین سا  ری در حوزه آب میلمتر یست لری یمسا  ذرچالب  3۵مدیراامز آب و فاضالب یستاو کرماو: گفت: میزیو بارندگ، یستاو حدود  

شودا یدیمن دید: یستاو را و منابی زیرزمین، تامین م،چاهدرصد آب شرب یستاو یز    ۹3ود با یبریز تاسف یز یینکن    .شرب اویریم دیشت

 یستاو راد  امق چاه .را بن منابی آب ذایدیر متصز رستندکرماو بن لحاظ تامین آب شرب بدترین شرییط ری در کشور دیرد زیری سایر یستاو

بردیرد یز آنها یبتصادد زیاد یست کن دیذر بهره  را رزینن ینرژد مصرف، آنها بن حددمتر یفرییب یافتن و برا، یز چاه  2۷0بن    1۵0یز  

شهر یستاو در   14یند.  شود زیری منابی نزدیک تامین آب شرب شهر اشک شدهکیلومترد تامین م،  100آب شرب شهر کرماو یز    .نیست

 . یندناد دیدهدرصد نمعیت یستاو ری در اود  ۶۶یلعاده بحرین، بن لحاظ آب شرب بریر دیرند کن یین شهررا وضعیت فوق 

 (1400فروردین    28)  آبهها از وضعیت دریاچه ارومیه در پی عدم تخصیص حقنگرانی

با یشاره بن یینکن ررسالن ندیو  منابی و مصارف در حوضن آبریز دریاچن یرومین رییس یستان، ستاد یحیاد دریاچن یرومین    افرراد سراوش

.  شد تعیین یرومین دریاچن آبنحق  یلبتن و  منابی و مصارف میزیو گرشتن  سا  ماه  دد ط،: کرد یظهار شودام، توسط وزیرت نیرو مشآص

ود تصریح کرد:   .شود  رراسازد یاچندر  سمت  بن  آب  مکعب  متر  میلیوو  ۶40  یرومین  آبریز  حوضن  سدراد  یز  کن  شد  بریر  یسا(  یین  بر

آبن تعیین میلیوو متر مکعب آب بن سمت دریاچن یرومین رراسازد شده یست کن یین میزیو بسیار کمتر یز حق  1۶0متاسفانن تاکنوو تنها  

بن   .تریز یکولوژیک دریاچن یرومین نسبت بن مدت مشابن در سا  ببز کارب یافتن یستدر حا  حاضر    و   شده یز سود وزیرت نیرو یست

را در حوضن آبریز دریاچن یرومین یز سا  آب، نارد کمتر بود یما ط، یین سا  حدود میزیو بارش  13۹۶-13۹۷گفتن ود در سا  آب،  

تویو حق محیط  راد اشک نیز م،درد کن حت، در سا م،میلیوو متر مکعب آب بن سمت دریاچن رراسازد شد. یین مسئلن نشاو    4۶1

 .زیست یز آب ری ذردیات کرد

 (1400فروردین    30)   میلیون مترمکعب پساب به فضای سبز شهرداری تهران 44اختصاص  

نامن با شهردیرد تهریو با موضوع اصوص یمضاد تفارممعاوو وزیر نیرو در یمور آب و آبفا و مدیراامز شرکت مدیریت منابی آب ییریو در  

ریزد در اصوص یاتصاص ذساب تولید شده سا   برنامن:  تامین آب ذایدیر فضاد سبز شهر تهریو یز محز ذساب و دیذر منابی آب، گفت

گرفتن یست کن در فاز یو  میلیوو مترمکعب ینجاف    44.1راد فاضالب بن فضاد سبز شهردیرد تهریو با میزیو تقریب،  ااننتصفین   ۹۹

شهرد بن دلیز یضمریر شهردیرد تهریو بن انویو مناطق تحت   ۵راد غیرمجاز شهردیرد و منمقن  منمقن دو شهرد بن دلیز ونود چاه

ج شهرد راد مجاز و غیرمجاز مناطق دو و ذنود با یشاره بن تدبیق آمار چاه  یند.ذوشب یستفاده یز ذساب و مدیریت منابی آب، ینتآاب شده

یز محز ذساب و سایر منابی آب،ا بن ذایدیر فضاد سبز تهریو  منرور کارب تهریوا گفت: در ریستاد املیات، سااتن طر  تامین آب 

ید تهریو بازدید شدها  راد مجاز و غیرمجازد کن توسط شرکت آب منمقن بردیرد یز منابی آب، زیرزمین، با یطالاات تدبیق شده چاهبهره

 الزف ینجاف شده یست.ریزد برنامن

 ( 1400فروردین    30) متری تراز آب در سد کرخه  14افت  

متر بودا کارب یافتن   214سد کران نسبت بن مدت مشابن سا  گرشتن کن    فروردین ماه  30مدیر رویبط اموم، سد کران گفت: تریز  

میلیوو مترمکعب بوده و حدود    4۶0میلیارد و    4بادرد بیاو کرد: حجم مآزوا   .ییممتر یفت تریز دیشتن  14سا ا حدود  یک  یست و در  

ود تصریح کرد: با تونن بن یینکن در نیمن یو  سا  آب،ا بارندگ، کم بوده و در   م.میلیوو مترمکعب کمبود آب دیری  ۹00و    یک میلیارد

 .تر یز تولید نیروگاه باشدشودا یفت تریز حت، ذاییننیمن دوف سا  آب، نیز بارندگ، ندیریما ذیب بین، م،

 بازگشت به فهرست 

 

https://www.isna.ir/news/1400012615071/%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D8%A8-%D8%B4%D8%B1%D8%A8-14-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-1000
https://www.isna.ir/news/1400012514612/%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%86%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%B5-%D8%AD%D9%82-%D8%A2%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B2
http://wnn.wrm.ir/cs/NewsCrawler/559/51409/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%DB%B4%DB%B4-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%85%DA%A9%D8%B9%D8%A8-%D9%BE%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86/-%D8%AA%D9%87%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%B3-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%A8-%D8%B3%D8%B7%D8%AD%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA
https://www.isna.ir/news/1400013018319/%D8%A7%D9%81%D8%AA-%DB%B1%DB%B4-%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AE%D9%87
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 های آبی، منبع نیمی از انتشار متان جهانیاکوسیستم 

 .شود و بیشتر آو نیز توسط ینساو ییجادشده یستراد آب، حاصز م،محققاو دریافتندا نیم، یز ینتشار متاو نهان، یز یکوسیستم

متحده  زیسات ییز در ییاالتبررسا، ندید محققاو دینشاکده محیط

راد دریای، در صااورت تغییر یکوساایسااتمنشاااو دیده یساات کن  

 کنند.راد ینسان،ا مقدیر بیشترد متاو آزید م،فعالیت

تویند نسابت بن ید بدرتمندد یسات کن م،متاو در نوا گاز گلآانن

یکسااید کربن گرماد بیشااترد ری بن دیف بیندیزد و تآمین زده دد

درصااد یز کز گرمایب زمین  2۵شااده کن تاکنوو متاوا مساائو   

. نودیت روزنترترا محقق یصال، یین بررسا، انویو کرد: ساهم یسات

انویو اویمز ینتشااردرنده  راد آب، بننهان، و یرمیت یکوسایساتم

 شده یست.متاو نادیده گرفتن

کن وتحلیز نشااو دید  شاده توساط ینسااو ری بررسا، کردند. تجزینیکوسایساتم آب،ا تاالب آب، طبیع، و ساااتن 1۵کارشاناسااو شاار متاو یز 

ترد یز متاو نساابت بن منابی مسااتقیم متاو ینسااان،ا مانند  طور بالقوه منبی بزرگراد آب، بنینتشااار تجمع، متاو یز یین یکوساایسااتم

را حدیبز نیم، یز کز ینتشار متاو ری راد آب، و تاالبراد فسایل، رساتند. بر یساا( یین بررسا،ا یکوسایساتمکشااورزد و ساوزیندو ساوات

راد آب، و بریر گرفتن تحت روفساور ذیتر ریموند یز محققاو یین بررسا، یفزود: بررسا، دبیق منابی متاو یز یکوسایساتمذ  درند.تشاکیز م،

راد ینسااان، برید در  غلرت متاو در نو مهم یساات. موضااوع ااص کن برید محققاو یرمیت دیشاات یین بود کن چذونن تاثیر فعالیت

روزنترتر گفت: رر چیزد کن ینسااو آو ری کنتر  کند و یا تحت تاثیر یو باشادا   ثیر گریشاتن یسات.ینسااو بر ینتشاار گاز متاو یز منابی آب، تا

بریبر  430مثا ا شااار متاو مزیرع ذرورش آبزیاو ساااحل، در رر منمقن تا  انویوراد طبیع، شااار بساایار باالترد دیرد. بننساابت بن مکاو

محققاو یین بررسا،  راد دریای، یسات.را یا الفراد حریا مردیبه مانند ننذزشادراد سااحل، غیر تبدیزبیشاتر یز شاار متاو زیساتذاه

ینتشاار زیاد متاو یز  راد مدیریت صاحیح ونود دیرد.رای، برید کارب ینتشاارراد ناشا، یز ینسااو با یساتفاده یز روشیظهار کردند: فرصات

تویند فرصات، برید یکسایدکربن بسایار بیشاتر باشادا م،دد  شارط، کن نقب ینتشاار مولکو  متاو در مقایسان باراد آب، بنیکوسایساتم

راد آب، در آینده  ید ییجاد کند. یین بینب ندید یز میزیو ینتشاار گاز متاو یز یکوسایساتمموفقیت ساریی در کارب ینتشاار گازراد گلآانن

بآشا، مهم در ییجاد ثبات در دماد زمین راد آب،ا  کارب ینتشاار متاو یز سایساتم بن آگار، ریربردراد نوین نرارت، کمک اویرد کرد.

 منتشر شده یست.  Nature Geoscienceیین یافتن در مجلن  اویرد بود.

   ادامه خبر                 لینک ابر

   گرمایب نهان، موضوع  

   https://environment.yale.edu منبی  

   0۶/04/2021 ابر  تاریخ  

 بازگشت به فهرست 

 

  

https://environment.yale.edu/news/article/aquatic-ecosystems-source-of-half-of-global-methane-emissions/
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هااکوسیستم احیاینیاز فوری به    

ه یستا تاکید شده یست کن منتشر شد 2021ژوئن  3برنامن محیط زیست سازماو ملز و سازماو غری و کشاورزد کن در  گزیرش یایر در

 .ری بن سرات یحیا کند یک ملییارد رکتار یز یریض، تآریب شده بشریت نیاز دیرد تا در درن آینده حدیبز

توینساتن یریئن درد یساتفاده کرده یسات. بن رمین دلیز یبدیمات حفاظت، بن تنهای، برید بریبر میزیو ادمات، کن طبیعت م،  1.۶نهاو یز 

راد راا الفزیررا و دشاترا شاامز یریضا، زریا،ا ننذزفروذاشا، یکوسایساتم در مقیا( بزرگ ناکاف، یسات. یین یکوسایساتمنلوگیرد یز 

کنند  را و آبهاد شایرین رساتند. نویمی تقریبا در دو میلیارد رکتار زمین تآریب شاده زندگ، م،راا مناطق شاهردا یبیانو(سااویناا کوه

 .شودن نشیناو نهاو نیز م،کن شامز فقیرترین مناطق و حاشی

 

 

 

http://www.fao.org/national-forest-monitoring/ferm/en/#:~:text=The%20United%20Nations%20Decade%20on,the%20degradation%20of%20ecosystems%20worldwide.
http://www.fao.org/national-forest-monitoring/ferm/en/#:~:text=The%20United%20Nations%20Decade%20on,the%20degradation%20of%20ecosystems%20worldwide.
http://www.fao.org/national-forest-monitoring/ferm/en/#:~:text=The%20United%20Nations%20Decade%20on,the%20degradation%20of%20ecosystems%20worldwide.
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کنیما بن زباو سااده ما بن سایاره زمین یساتفاده م،  1.۶حاضار یز حا  کاف، نیسات. ما در   بن تنهای،راد ساالم  حفاظت یز یکوسایساتم

ترمیم رااد  رااد ترمیم منااطق اشاااک، بادوو یحتسااااب رزینانرزینان  .طبیعات بیشاااترد نیااز دیریم. بیشاااتر یز آنچان در یاتیاار دیریم

برآورد شاده یسات. در یین گزیرش آمده یسات کن رر یک دالر   2030میلیارد دالر تا ساا   200راد دریای،ا حدیبز در ساا  یکوسایساتم

 .کنددالر منافی یبتصادد ری ییجاد م، 30گریرد شده در ترمیم زمینا تا  سرماین

 

یسات کن منجر بن ذا  شادو آب و رویا بهتر شادو ساالمت ینسااو و  ترمیم و یحیاد یکوسایساتم فرآیند توبف و براکس کردو تآریب 

میلیارد نفر تاثیر گریشاتن یسات. یعن،   3.2را بر رفاه  بریساا( یین گزیرش در حا  حاضار تآریب یکوسایساتم .شاودزیسات، م،بهبود تنوع

یسااات کن طبیعت دیرید یک ظرفیت ابر اوب یین  .یندرا بر یر گرفتندرصاااد یز نمعیت نهاو تحت تاثیر تآریب یکوسااایساااتم 40

توینند بهبود ذیدی کنندا ول، یگر نلود آسایب  را بدلیز شاد تآریب نم،یلعاده برید ترمیم اود یسات. در حالیکن برا، یز یکوسایساتمفوق 

 .توینیم فرصت دوباره شکوفا شدو ری بن آنها بدریمرا ری بذیریما م،و تآریب بسیارد یز یکوسیستم

را در تولید برید حمایت یز یمنیت غریی، بسایار ذررن، یسات. در گزیرش ساازماو ملز آمده یسات کن با ترمیم  سایساتمیرمیت ترمیم یکو

میلیاارد نفر ونود دیرد. باازساااازد نمعیات مااریااو دریاای، برید   1.3رااد زریا، یمکااو یفزییب یمنیات غاریی، برید  فقط یز طریق ننذاز

میلیارد   32میلیوو تن یفزییب درد کن یرزش سااااالنن آو معاد     1۶.۵یند تولید ماریذیرد ری تودساااتیاب، بن حدیکثر املکرد ذایدیر م،

 .یین گزیرش دلیز یین یست کن چری ما باید تالش اود ری برید بازسازد نهان، ینجاف دریم .دالر یست

 ادامه خبر  لینک ابر 

 راد ذا  ینرژد موضوع  

 https://www.downtoearth.org منبی  
 03/0۶/2021 تاریخ ابر  

 بازگشت به فهرست 

 

https://www.downtoearth.org.in/news/environment/degraded-land-the-size-of-china-needs-to-be-restored-by-2030-to-prevent-biodiversity-loss-un-report-77253
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 خارجی ترین اخبار کوتاه مهم

Fossil fuel use leads to worse and longer droughts 

Researchers have been busy trying to find out more 

about why many parts of the world are experiencing 

worse and longer droughts. Greenhouse gas 

emissions and other atmospheric pollution from 

human causes tend to increase the frequency of 

drought, the intensity of drought and the maximum 

duration of drought worldwide. 

“There has always been natural variability in drought 

events around the world, but our research shows the 

clear human influence on drying, specifically from, 

carbon dioxide and other greenhouse gases,” 

said Felicia Chiang, of the University of California 

Irvine.  She and colleagues write in the journal Nature Communications that they used a computer 

simulation to explore drought characteristics, first with “natural” conditions, and then with extra help 

from atmospheric greenhouse gases from fossil fuel combustion, along with tiny atmospheric particles 

from power plants, car exhausts and fire to clear land and burn waste. 

The “natural-only” simulations showed no regional changes from the late 19th to the late 20th 

centuries. But once the researchers tested their simulation with more atmospheric carbon dioxide, 

sulphur particles and soot, they could see statistically significant increases in drought hotpots in 

southern Europe, Central and South America and other regions. 
“Knowing where, how and why droughts have been worsening around the world is important, because 

these events directly and indirectly impact everything from wildlife habitats to agricultural production 

to our economy,” said Amir AghaKouchak, a co-author at UC Irvine. 

And a third contributor, his colleague Omid Mazdiyasni  added: “If droughts over the past century 

have been worsened by human-sourced pollution, then there is a strong possibility that the problem 

can be mitigated by limiting these emissions.”  
 شودتر میهای بدتر و طوالنیهای فسیلی منجر به خشکسالیاستفاده از سوخت

 رستند.  تر در بسیارد یز نقاط نهاو حققاو در تالش برید یافتن یطالاات بیشتر در مورد الت اشکسال، راد شدیدتر و طوالن،م

  و  شادت  اشاکساال،ا  دفعات  یفزییب  بااث  ینساان،  رادفعالیت  یز  ناشا، راد منتشاره در نو ید و ساایر آلودگ،ینتشاار گازراد گلآانن

 .شودم، نهاو سریسر در اشکسال،  مدت حدیکثر

 ونود طبیع،  متغیرراد نهاو  ساریسار  در  اشاکساال، حویدث در  رمیشان":  گفت  بارهیین در ییرویین کالیفرنیا  دینشاذاه یز فلیشایا چیان،

  گازراد  ساایر و یکسایدکربندد ینتشاار یز  ناشا، ویژه  بن شادو  اشاک در ینسااو درد کن تاثیرساتا یما تحقیقات ما نشااو م،ی  دیشاتن

 ."یست  زیاد بسیار یدگلآانن

یند کن آنها یز یک شابین ساازد کام یوترد یبتدی با  توضایح دیده Nature Communications یین محققاو با چاپ مقالن اود در مجلن

ید منتشاره در مربوط بن گازراد گلآاننراد  راد اشاکساال، یساتفاده کردند و سا س با کمک دیدهرشارییط طبیع،  برید کشاف ویژگ،

 را برید سوزدراا یگزوز اودرورا و آتبنو حاصز یز یحتریق سوات راد فسیل،ا رمریه با ذریت ریز در یتمسفر ناش، یز فعالیت نیروگاه

 

https://www.eco-business.com/news/fossil-fuel-use-leads-to-worse-and-longer-droughts/
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 .ندیراد بلندمدت با اویمز ینسان، ذردیاتنرا و سوزیندو ذسماندرا بن تحلیز ریبمن اشکسال،ذاکسازد ننذز

درد. یما وبت،  نشااو نم، 20تا یویار برو  1۹راد رصارفا طبیع،  ریچ تغییرد در منمقن یز یویار برو ساازدنتایج نشااو دید کن شابین

سااازد اود ری با یسااتفاده یز دد یکسااید کربن منتشااره در نوا ذریت گوگرد و دوده ناشاا، یز یحتریق دوباره ینجاف دیدندا  محققاو شاابین

 .راد گرف اشکسال، در ننوب یروذاا آمریکاد مرکزد و ننوب، و سایر مناطق مشارده کردب بابز تونه، ری در کانووتویو یفزییم،

را در ساریسار  دینساتن یینکن کجاا چذونن و چری اشاکساال، :دکتر یمیر آباکوچک یک، یز نویساندگاو یین مقالن یز دینشاذاه ییرویین گفت

راد حیات وحب گرفتن تا  یز زیساتذاه ازیری یین حویدث بمور مساتقیم و غیر مساتقیم بر رود رمن چیز یند مهم یساتانهاو بدتر شاده

راد یفزیید: یگر اشاکساال،یک، دیذر یز محققاو در یین ممالعنا یمید مزدیاسان، م،  .گریردتاثیر م، دتولید محصاوالت کشااورزد تا یبتصاا

ر شاده باشادا ذس یحتما  زیادد ونود دیرد کن بتویو با محدود کردو یین ینتشااررا برو گرشاتن با آلودگ، ناشا، یز منابی ینساان، بدت

 .مشکز ری کارب دید
Beijing used 1.2 billion cubic meters of recycled water 

Beijing used 1.2 billion cubic meters of 

recycled water in 2020, accounting for about 

30 percent of its total annual water 

allocation, authorities said Wednesday. 

In recent years, Beijing authorities stepped 

up efforts to treat water pollution by 

upgrading a batch of existing wastewater 

treatment plants and building water 

recycling plants, according to the Beijing 

Water Authority. Of the amount of recycled 

water last year, 58 million cubic meters went 

to industries, 19 million cubic meters for 

greenization, 1.1 billion cubic meters for refilling rivers and lakes and the remainder for domestic 

usage.  Beijing authorities plan to enhance the efficiency of recycled water usage to ease the pressure 

on water resources. 
 میلیارد مترمکعب آب بازیافت،  1.2استفاده پکن از  

درصااد یز کز    30میلیارد مترمکعب آب بازیافت، یسااتفاده کرده یساات. یین مقدیر مصاارف معاد  حدود  1.2ا یز 2020ذکن در سااا   

راد مونود فاضاالب و  ااننروزرساان، تصافینبن گفتن ساازماو آب ذکنا در ساالهاد یایرا مقامات ذکن با بن .تآصایص آب سااالنن یسات

ا 2020یز میزیو آب بازیافت، در ساا     .یندرا یفزییب دیدهسااات ویحدراد بازیافت آبا تالش اود ری برید تامین آب یز تصافین فاضاالب

  را و میلیارد مترمکعب برید رراسااازد در روداانن 1.1میلیوو مترمکعب برید فضاااد ساابزا  1۹میلیوو مترمکعب برید صااناییا  ۵۸

 .یست  شده مصرف  اانذ، مصارف برید  مابق، و   رادریاچن

بردیرد یز آب بازیافت، ری باز رم یفزییب درند تا فشار بر منابی آب مونود یین کشور ری کمتر کنند. ذکن  مسئولین ذکن بصد دیرند تا بهره

 .ترین شهرراد چین یستمیلیوو نفر یز ذرنمعیت 21با نمعیت، بالغ بر 
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 زایی مقابله با بیابان :شیمطلب آموز
  بان گزیرش ساااازمااو یرزیااب، نهاان، تآریاب زمین 

(GLADA)  درصاااد یز مناطق اشاااک کره   24ا

یناد. یین تآریاب بااااث ییجااد  زمین تآریاب شاااده

یاتال  در تویناای، بشااار در مقاابلان باا تهادیادرااد  

رااد  بحریو غاریا کمبود آبا مهاانرتنهاان، ماانناد  

 .شودمحیم، و تغییر یبلیم م،زیست

ه توساااط صاااندوق  شاااداالوه بر ید آمار منتشااار

میلیوو تن غلن یز دساتر( اار    20درد بدلیز فرساایب اا  رر ساالن  نشااو م،  (IFAD)یلملل، توساعن کشااورزدبین

  کشت   بابز  غیر وشاورزد نهاو بدلیز تآریب زمین ررا شده  سا  گرشتن یک سوف یز یریض، ک 40شود. االوه بر آوا ط،  م،

 .گریشتن یست  تاثیر  نهاو سریسر  در  زمین  رکتار  میلیوو 1.۹ بر  زمین تآریب  نهایت  در. یندشده

زیی، بمور طبیع، مرتبط با موضاواات یبلیم، مانند بارشا اشاکساال، و کمبود منابی آب رساتند. یفزوو  برا، یز اویمز بیایاو

زیی، بااث  آیند. یین در حال، یست کن بیایاوراد بادد و ااک، نیز یک، یز اویمز مهم تآریب زمین بشمار م،یین فرسایببر 

بردیرد نامنااساااب یز  راد ینساااان، مانناد بهرهزیی، بن فعاالیاتگردد. بآب دیذر یز اویمز بیااباوراد گرد و غباار م،بروز طوفاو

شااوند. االوه بر یین اویمز یبتصااادد مانند تغییر کاربرد یریضاا، و ذریر مربوط م،یریضاا، آساایبمنابیا یسااتفاده نامعقو  یز 

 .تویند بااث تآریب سرزمین گرددراد نامعقوالنن م،سیاست

ا ساایز و اساااریت اریم یبتصااادد  ،زیی، امدتا شااامز تولید ریزگردراا تشاادید فرسااایبا یفت آبهاد زیرزمیننتایج بیاباو

شاوند. سان فاکتور  زیی،ا تآریب سارزمین و اشاکساال، بااث ییجاد یثریت منف، بر توساعن ذایدیر در کشاوررا م،باوباشاد. بیام،

 .درندراد شکننده و مناطق اشک نهاو بیشتر اود ری نشاو م،در یکوسیستم زیی،ا تآریب سرزمین و اشکسال،بیاباو

راد ناکارآمد  راد گسااترده و شاایوهزدیی،با ننذزکن  راد اشااک، کن تحت فشااار چرید مفرط بریر دیرندا نویح، ساارزمین

اموما    دراد بیب یز حدبردیردزیی، روبرو رسااتند. چنین بهرهیند با تآریب ساارزمین بیشااتر و یفزییب بیاباوآبیارد موینن

 .گیردرا سرچشمن م،را و بحریو،ا ناآگار،ا نزیعناش، یز اشکسال،ا فشارراد یبتصاددا ینتماا، و محیم

زیی،ا تآریب سارزمین و اشاکساال، یسات. اا  حاصالآیز و منابی یولینا ذوشاب رویشا، و ساالمت،  فقر نتیجن مساتقیم بیاباو

فقر مانی توسااعن  زیی، االوه بر کنند. بیاباوزیی، رسااتند کن مردف ری در یریضاا، تآریب یافتن تهدید م،یولین بربانیاو بیاباو

زیسات یسات. مساائز ینتماا، و زیی، مسائلن رسایدگ، بن فقر و رفاه نویمی و رمچنین حفظ محیطذایدیر یسات. چری کن بیاباو

   .زیی،ا تآریب سرزمین و اشکسال، دیرندیبتصادد یز نملن یمنیت غریی،ا مهانرت و ثبات سیاس، یرتباط تنذاتنذ، با بیاباو
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زیی،  آریب سارزمین یرمیت نهان، باالی، یافتن یسات. بموریکن دو روز در نهاو برید موضاوع بیاباوموضاوع تبن رمین الت  

زیی، ناف  ژوئن کن روز نهان، مقابلن با بیاباو 1۷ساا تامبر بن ناف روز نهان، ریزگرد و طوفاو شاان و   ۶یاتصاااص یافتن یساات. 

 .گرفتن یست

در چین یبدیمات ینجاف یافتن برید مدیریت   . آمده یسااتدر یدیمن یبدیمات ینجاف شااده در چین در مقابلن با تآریب ساارزمین  

 :ذایدیر سرزمین در سن بآب تعریف شده یست

 نلوگیرد با حفاظتا نذهدیرد و حمایت  -1

 کاردا زریات ننذل،یحیاد سرزمین یز طریق ننذز -2

 شودمعن، کن یز یحیاد سرزمین در نهت تولید مویدا دیروا غری و ینرژد یستفاده م،یستفاده بدین   -3

زیی، در بآشا، یز چین با حفاظت و حصاارکشا، نهت محافرت یز  حفاظت یز یریضا، تحت تهدید تآریب سارزمین و بیاباو

یریضاا، یز طریق گسااترش    شااود. یحیادمحدوده در بریبر اویمز تآریب مانند چرید مفرط و بمی ذوشااب گیار، ینجاف م،

شاود. یین مشاارکت مردم، در سان سامح در چین تعریف شاده یسات. ذوشاب گیار، و ننذز کارد با مشاارکت مردف ینجاف م،

 بن  یبدیف  نمع،  مشاارکت  با  روساتاییاوسامح یو  سامح ارد در مقیا( اانویر یسات. سامح بعدد در سامح روساتاسات کن  

 .مل،  یا  و  یستان،  سمح  مانند باالتر  سمح بن  شودم، مربوط  سوف  سمح.  نندکم،  راارصن  یز  حفاظت و  کاردننذز
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در بسایارد یز مناطق اشاک و بیابان، کشاور چین ذوشاب گیار، یز بین رفتن یسات. دولت چین یبدیمات، ری برید حمایت یز  

  دیال،   مغولساتاو  در  ری  بادد ینرژد  تولید  رادسایساتم  مثا   بمور. یسات  دیده  ینجاف  کنندم،  زندگ، مردم، کن در یین مناطق  

یند و در کناریین مزیرع د برید تولید برق مساتقر کردهاورشاید  رادسالو   چین  بیابان،  مناطق  در  یا و یساتا  کرده  یندیزدریه

 یند. االوه بر آو در سمح وسیع، یز مناطق بیابان، چینا نهالکارد برید ییجاد  زدیی، ری آغاز کردهراد بیاباواورشیدد فعالیت

زدیی، ری  راا ارصان بیاباوذوشاب گیار، ینجاف شاده یسات. در مناطق، کن تحت فشاار چرید دیف یسات برید حفاظت یز نها 

درات بکارد. یگر   20چین باید ده تا  مارچ در چینا رر فرد تبعن  14در روز منابی طبیع، در  رمچنین    .کنندحصاارکشا، م،

شاود  فرددا یمکاو کاشات درات ری ندیرد باید رزینن کاشات نها  ری ذردیات کند. در مناطق، کن نهالکارد گساترده ینجاف م،

 .دنرا یز بین نروشود تا نها ید یستفاده م،راد شن، یز آبیارد بمرهبرید تثبیت ت ن

راا روش مکانیک، یسات کن در آو کند. یک، یز یین روشید یساتفاده م،راد ماسانت ن  راد مآتلف، برید تثبیتچین یز روش

شاود. رمچنین در  راد رویو یساتفاده م،فاظت اا  و ممانعت یز تحر  شانحراد ذالساتیک، شابکن مانندد برید یز ذوشاب

 .یست  شده  یستفاده  زیی،بیاباو با  مقابلن برید  ارصن  رود  ذاش،  ر(  یا و  حصارکش، برا، نویح، یز سنذچینا  
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راد رویو در بیاباو نصاب ید برید مهار شانراد شابکنیز یبدیمات مهندسا، نیز در چین یساتفاده شاده یسات. در یین روش ساازه

   د.شوم،

 

ییریو در یزد نیز میالدد در   2000یز روشاهاد دیذر بن کار رفتن در چینا روش شایمیای، یسات کن یز یین روش در یوییز درن 

یستفاده شد. موید شیمیای، یز چین ویرد ییریو شد و بعنویو ذایلوت در ییریو با رمکارد طرف چین،ا مورد آزمایب بریر گرفت.  

 .شودیما در بلندمدت یین روش بدلیز یثریت زیست محیم، موید شیمیای، بر طبیعتا دیذر یستفاده نم،

زیی، یز روش ترکیب،  را در بریبر رجوف شان و بیاباوآرن و رمچنین نادهند اط ریهرای، ماندولت چین برید حفظ زیرسااات

 .زیی، دیشتن یستتجارب موفق، در بریبر بیاباو  میاو یست کن در یین  کرده  یستفاده  درات  کاشت)رندس، و بیولوژیک،  

 

 

 

 

 
 بازگشت به فهرست 

 

 

 

 



              
              مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب   

20 
   

 

1400فروردین    |اره چشصت و    شماره  |محیط زیست    بولتن آب و  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


