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 روز جهانی زمین پاک 

 
روز زمین پاک یک روز نیستتتت ب یک یک شنبح محیط زیستتتت   

استت  امستان نیم ماننه  س ستان در ایسام  مساه با ستساستس دنیا این  

تا  مگام از ا میت زمین و مو بت  ای آم   شتهروز گسام  داشتتک 

در ستان    .تواننه بسای حفظ آم بسدارنه آگاه شتونه ای  کک م و گام

آوریل مصتاد  با    ۲۲زیستت  روز در پاست  بک بحسام محیط  1۹۷0

دوم اردیبهشتتت ماه  بک ونوام روز زمین پاک انتباب شتتهز روزی  

محیط  و بسای ارتقتا  آگتا   و آموزد در مورد مستتتاستل زیستتتت

در این ستتان در پ    .تسویج فس نگ حفاظت و پاستتهاری از زمین

زیستتت  بک  بسگماری اولین روز زمین پاک  موش  از اقهامات محیط

 آب  پاک    وای  قانوم  محیط  زیستتتت  قوانین  تصتتتوی  اد   راه افت

  ایتاتت   در  انقساض  معسض  در   تایگونتک  از  حفتاظتت  قتانوم  و  پتاک

  شم تک   از  آمسییتا  زیستتتتمحیط  آژانس تشتتتییتل  و  آمسییتا  متحتهه

  بتک اولین روز زمین پتاک رتتتورت  پتاستتت  در  کتک  بودنته  اقتهامتات 

کشتتتور تای شهتام  مساه  ایسام نیم در این رویتهاد بتا دیگس    .گسفتنته

  نام   با  ماه  اردیبهشتت  دوم از  کک را  پاک  زمین  فتک  ستالک   س و شته

  کشتور   ستساستس  در  فتک  یک  مهت  بک  شتود  م   آغاز پاک  زمین  روز

 .دارد  م   بسپا

تعیین شتهه کک ستازمام   احیای زمین شتعار روز شهان  زمین پاک

افزایش    حفاظت محیط زیستت با توشک بک شتسایط اق یم  کشتور

را بک آم اضتافک کسده استت و شتعار   پایدار وری برای توسععهبهره

 وری برای توسععععهاحیعای زمین  افزایش بهره  م   کشتتتور

 .تعیین شه پایدار
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 ادامه سرمقاله: 
گذاری این بسگماری نبستین روز زمین پاک  موش  از اقهامات محیط زیست  بک راه افتاد در حقیقت از شم ک ا هاف  کک بسای نامدر پ   

 ای وام بک کمک بک حل بحسام تغییسات آب و  وای   پایام ببشیهم بک آلودگ  پالستیی   حفاظت از گونکتروز بس شمسده شهه است م 

سان  مچنام یک رویهاد مهم شهان     ۵0زیست  اشاره کسدز این روز کک بعه از گذشت   ای محیطتشویق شنبحدر معسض انقساض و  

آورد  گا   بک یک روز ختم نشهه و   ا و رویهاد ای متعهدی را در سساسس شهام بک ارمغام م شود و  س سالک بسگماری بسنامکمحسوب م 

د ه  در ایسام این  فتک بک نام  فتک محیط زیست نامگذاری شهه است و در این مهت  ص م ای بک نام  فتک زمین را بک خود اختصا فتک

گیسد اما با ورود ویسوس کسونا بک کشور بسای دومین سان زیست رورت م اقهامات مهم  بسای بات بسدم آگا   مسدم و حفاظت از محیط

زیست »احیای شود   مچنین امسان از طس  سازمام حفاظت محیط  ای بک رورت مجازی بسگمار مپیاپ  بسگماری  مایح و ششنواره 

 .انتباب شه 1400پایهار« را بک ونوام شعار روز زمین پاک بسای سان  وری بسای توسعکزمین  افمایح بهسه
 

 
 

 

 

 

 

 

 بازگشت به فهرست 
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سابقه در مناطقی از کشور بی  سالی خشک  

مسکم   سازمام رییس  بحسام  مهیسیت  و  خشیسال   م   

سابقک در ایسام خبس داد   واشناس  از خشیسال  شهیه و ب 

ربط بایه باتوشک بک درنظس گسفتن این   ای ذیو گفت: دستگاه

ریمی کننه و  شسایط بسای مصس  آب موشود در کشور بسنامک

حاضس کمبود آب  ارزد قطسه قطسه آب را بهاننه چساکک درحان

 .شهی است

احه وظیفک با اشاره بک اینیک از مهس ماه سان گذشتک تاکنوم  

حهود   تنها  کشور  داشتک   11۳در  بارد  اظهار  می یمتس  ایم  

می یمتس بارد   ۸ز4تاکنوم در کشور    بهار  فصل  ابتهای  از  دیگس  سوی   از ز  است  کشور  مهت  ب نه  میانگین  از  درره کمتس  4۳کسد: این میمام  

 وی در ادامک با بیام اینیک درحان  .است  یافتک  کا ح درره  ۵ز۸۵ن مقهار نیم نسبت بک میانگین ب نه مهت کشور  ایم کک متاسفانک ایداشتک 

نوو   درره کم بارش  در ایسام از مهسماه تاکنوم بک  4۳حاضس کشور در شسایط خشیسال  بسیار شهیه قسار گسفتک است  تصسیح کسد:  

تسین سان آب  ایسام بود  تجسبک کسده بودیمز کک خشک  1۳۸۷شودز مشابک این شسایط را در سان  م رکورد در حوزه خشیسال  محسوب  

 . ای آب  در ایسام استتسین ساننوو  یی  از خشکامسان  م بک

 زراو   آب سان ط  ایسام از  ای ببح  در خشیسال  رییس مسکم م   خشیسال  و مهیسیت بحسام سازمام  واشناس  با اشاره بک اینیک

 مهت   ب نه  بارد  میانگین :  گفت  است   بوده  سابقکب  زززو   سممگام  شنوب    خساسام  ب وچستام   و  سیستام  شسق      ایقسمت   ازشم ک  شاری

س بارد در این استام داشتیم بنابساین می یمت  1۲  تنها  اخیس  ماه    فت  ط   کک  درحالیست  این  است  شهه  گمارد  می یمتس  1۳۹   سممگام  در

 . ا در این منطقک مواشک  ستیمدررهی بارد ۹1کا ح با 

درره کمتس از میانگین ب نه مهت گمارد   ۷0درره و در استام کسمام    ۹۳ ا در استام سیستام و ب وچستام نیم  بک گفتک وظیفک بارد

درره  چهار محان و  ۳۳تام درره  لسس ۲1 ا در غسب کشور نیم شسایط خوب  نهاردز بسای مثان استام  مهام شهه استز وضعیت بارد

 .درره کا ح بارد داشتک است  ۲1درره و  مهام  ۳۵ببتیاری 

درره کمتس از میانگین    ۲1و    ۲۵تستی    ا در استام گیالم و مازنهرام بکوی ادامک داد: این شسایط در شمان کشور نیم وشود دارد و بارد

 خساسام  درره   ۵1  سمنام  درره   4۲  گ ستام   ایاستام  ور بهتس است وب نه مهت بوده استز از سوی  دیگس اوضاع در نوار شسق  کش

 .انهداشتک بارش  کم  درره ۵1 شمال   خساسام و درره  ۶1 شنوب  خساسام درره  ۵۸  رضوی 

نیستز   ا ماننه سایس مناطق خوب  رییس مسکم م   خشیسال  و مهیسیت بحسام سازمام  واشناس  افمود: در مسکم کشور نیم شسایط بارد

 ای  ا در استامدرره کمتس از میانگین ب نه مهت گمارد شهه استز بارد  ۲۳ ا در استام تهسام از ابتهای مهسماه تاکنوم  بسای مثان بارد

 .درره کا ح یافتک است ۳4و  ۲۹  1۹  ۲1تستی  قم  البسز  قموین و زنجام نیم بک

 ایران بوده استهای آبی در  یکی از بدترین سال  1۳99- 14۰۰سال آبی  

  گا  :  کسد   تصسیح  است   بوده  ایسام  در  آب    ایسان  بهتسین  از  یی   1۳۹۹-1400  آب    سان   ک    طوربک وظیفک در ادامک با بیام اینیک

  نبوا یم   خار   بارد  نیم  فصل  این  در  متاسفانک  اما  شودم   شبسام  بهاره   ایبارد  با  زمستام  و  پاییم  در  بارش   کم ما  کشور  در  اوقات

 .انه ا  یچ بارش  دریافت نیسدهوردین ماه بسخ  از استامفس  ط  حت  و داشت
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 چرایی وقوع خشکسالی شدید در ایران 

طور ک   کشور وی درباره چسای  وقوع خشیسال  شهیه در ایسام توضیح داد: بک

سان    ۶0ما از گذشتک تاکنوم نوسانات بارش  شهیهی را تجسبک کسده است و ط   

ایم البتک  ا در ایسام دست و پنجک نسم کسده ا و خشیسال اخیس  مواره با تسسال 

ای شهان   ببش  از این موضوع بک تغییسات اق یم مسبوط استز تغییس اق یم پهیهه

 . ای خشک و افمایح دما شهه استاست کک در کشور ما سب  افمایح تعهاد سان

 درجه گرمتر از همیشه بود  ۳فروردین  

رییس مسکم م   خشیسال  و مهیسیت بحسام سازمام  واشناس  با اشاره بک اینیک 

فسوردین ماه   ب نه مهت ط   درشک گمارد شهه    ۵ز1۵میانگین دمای کشور در 

درشک سانتیگساد بوده است بنابساین دمای  وا  1۸بیح از  1400است  اظهار کسد: این درحالیست کک میانگین دمای کشور ط  فسوردین 

ویژه بهمن ماه نیم با افمایح قابل توشک دمای  وا وظیفک افمود: ط  زمستام سان گذشتک بک  .تس شهه استر این ماه حهود سک درشک گسمد

توام گفت کک از ابتهای مهسماه تاکنوم میانگین دمای  وا در ایسام حهود یک درشک سانتیگساد طور ک   م در کشور مواشک بودیم اما بک

 .انگین ب نه مهت بوده استبیشتس از می

 هستیم   آبی  تنش شرایط در بسیاری از نقاط در

کنه  شهت کا ح پیها م دلیل کا ح بارد و ذوب بس   ذخیسه آب  در مناطق کو ستان  بک  وی با بیام اینیک در چنین شسایط  بک

ام گفت کک بسیاری از نقاط ایسام در شنوب و شسق توحاضس نیم م   گفت: این وضعیت ما را در شسایط تنح آب  قسار خوا ه دادز درحان

 .توانه حت  روی تامین آب شسب نیم اثسات خود را نشام د ه ا م کشور در شسایط تنح آب   ستنه و کا ح بارد

کشور نفع محیط زیست   یچ ونوام بکرییس مسکم م   خشیسال  و مهیسیت بحسام سازمام  واشناس  با تاکیه بس اینیک این شسایط بک

ربط بایه باتوشک بک درنظس گسفتن این شسایط بسای مصس    ای ذیزودی نشام خوا ه داد  تصسیح کسد: دستگاهنیست و اثسات خود را بک 

 .است شهی آب کمبود حاضس درحان  چساکک  ریمی کننه و ارزد قطسه قطسه آب را بهاننهآب موشود در کشور بسنامک

ترین راهکارها صرفهدرحال حاضر نیاز آبی کشور نسب به گذشته بیشتر شده است و باید از بهوظیفه در پایان تصریح کرد:  

 از   مهابا بی  و  کنیم  توجه  سرزمین  پایداری  مسئله  به های کشاورزی استفاده کرد. ما باید در این شرایطبرای آبیاری زمین

تواند سرزمین را از شرایط  دی است و میج  بسیار  کشور  در  زمین  فرونشست  مشکل  چراکه   نکنیم  استفاده  زیرزمینی  هایآب

 .زیستی خارج کند

 
  

 ادامه خبر  لینک خبس 

 خشیسال  موضوع  

 خبسگماری دانشجویام ایسام )ایسنا( منبع 

 01/0۲/1400 تاری  خبس 

 بازگشت به فهرست 
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 شهر کشور در تنش تأمین آب شرب در تابستان  2۸2

مهیسکل دفتس بحسام و پهافنه غیسوامل شسکت مهنهس  آب   -فس ام کسکان  

 ا و گسمای  و فاضالب کشور اظهار کسد: تابستام امسان با توشک بک کا ح بارد

شهس دچار تنح آب   ستنهز از    ۲۸۲کشور   شهس   1۳4۶شهیه  وا  از مجموع  

شهس   ۵۵درره کمبود آب    10شهس در وضعیت زرد  یعن  تا    1۲۶این تعهاد   

شهس در وضعیت    101درره کمبود آب و    ۲0در وضعیت نارنج   یعن  تا  

از   بیح  یعن   دارنهز  ۲0قسمم   آب  کمبود   مچنین در خصوص   وی  درره 

آبسسان  م  شونه  گفت: در تابستام سان  تعهاد روستا ای  کک بک رورت سیار  

شه کک این  روستا با تانیس و بک رورت سیار آبسسان  م   ۵000گذشتک تعهاد  

 روستا خوا ه رسیهز ۷000تعهاد در تابستام سان شاری بک 

 مثل  شسق   مسزی  حوضک  دربسداری شسکت آب و فاضالب کشور با بیام اینیک  معاوم را بسدی و نظارت بهسه  -  مچنین محمهرضا کشف   

  1۷نسبت بک ب نهمهت کا ح بارنهگ  داشتیم  گفت: در حوضک فالت مسکمی کک    درره  ۸0  ب وچستام  و  سیستام  و  شنوب   خساسام

ایم و  درره کا ح بارنهگ  داشتک  1۸درره و در حوضک آبسیم دریای خمر  41درره  در حوضک خ یج فارس  ۵0شود استام را شامل م 

درره مبازم سه ا پس بود اما امسان این رقم   ۸0درره کا ح یافتک است  بک طوری کک سان گذشتک    ۵0بک این تستی  ورودی سه ا نیم  

  ا نیم  نوز شسوع نشهه استزدرره رسیهه است ضمن اینیک فصل گسم و افمایح بسداشت ۵۵بک 

انه کک تمام  آنها متاثس از کا ح بارنهگ  شهس بک آبهای سطح  وابستک  4۷0وی با بیام اینیک اوضاع آب  در کشور نامط وب است  گفت: 

شونه نیم دچار افت منابع شهه و بک لحاظ کیف   م آتینهگ  افمایح یافتک   ا تغذیک م هس ای  کک از آبهای زیسزمین  و چاه ستنهز ش

 انه از مهار خارج کسده و یا خوا یم کسدز دار شهه ا را بک دلیل اینیک بک لحاظ کیف  مشیلاستز تعهادی از چاه

 میمام  هررفت آب چقهر است؟ 

بسداری شسکت آب و فاضالب کشور درباره  هررفت آب در کشور بیام کسد: متوسط  هررفت واقع  حهود  ی و نظارت بهسهمعاوم را بسد

رود حت  در  درره آب بهوم درآمه داریم کک نیم  از آم  هر م   ۲۵درره است و بک طور ک      1۳درره و  هررفت ظا سی نیم    1۲

شود  میمام درره استز ما بنا داریم کک در مناطق  کک آب گسام وارد شبیک م   40آمه   ای  مثل خوزستام و بوشهس آب بهوم دراستام 

می یارد تومام   ۵00 ای گذشتک دولت اوتبار خار  بسای کا ح  هررفت اختصاص نهاده استز امسان   هررفت کا ح یابهز ط  سان

 بسای کا ح  هررفت در نظس گسفتک شهه استز 

درره افمایح کک از اون خسداد ماه و بعه از مصوبک  یات وزیسام اومان  1۶نیم گفت: ط  تابستام غیس از کشف  درباره افمایح تعسفک آب 

 خوا ه شه  یچگونک افمایح قیمت  در نظس گسفتک نشهه استز 
 

 ادامه خبر  لینک خبس 
 آب  کم موضوع  

 خبسگماری دانشجویام ایسام )ایسنا( منبع 

 0۷/0۲/1400 تاری  خبس 

 بازگشت به فهرست 
 

 

https://www.isna.ir/news/1400020704929/%DB%B2%DB%B8%DB%B2-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D8%B4-%D8%AA%D8%A3%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%A8-%D8%B4%D8%B1%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DB%B1%DB%B0%DB%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA
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تاالب و دریاچه کشور  1۰ای از تغییر سطح آب های ماهواره داده   

دریاچک و تاتب کشور کک توسط اداره سنجح از دور سازمام فضای  ایسام انجام شهه است مسبوط   10ای تغییسات سطح آب  پایح ما واره

فسوردین   بک    1400بک  ما واره  استز  1۳۹۹فسوردین  نسبت  تیساری  تصاویس  از  استفاده  با  این مطالعک  بسخ   در  آب  تغییسات سطح  ای 

تاتبدریاچک و  در  ا  کشور   ای 

قسار  بسرس   مورد  زمان   بازه  این 

استز پایح    گسفتک  و  بسرس   این 

مسبوط بک تغییسات مساحت سطح  

در    10آب   دریاچک  و  تاتب 

آذربایج استام  ارفهام   ام    ای 

ب وچستام   و  سیستام  البسز  

و  مازنهرام  ببتیاری   چهارمحان 

تصاویس   از  استفاده  با  فارس 

م ما واره پایح  د  شودز ای  این  ر 

از   تصویس  دو  منطقک  بسای  س 

ماه    Sentinel-2ما واره   در 

استفاده    1۳۹۹و    1400فسوردین  

در   تصاویس  امیام  حه  تا  و  شهه 

  روز ای مشابک انتباب شهه استز

در   استز  1:100000 ای محاسبک شهه در مقیاس  متس(  دقت مساحت  10*    10)ابن ما واره  توشک بک توام تفییک میان  تصاویس  با  

ای بک ونوام پوشح گیا   در نظس مناطق  کک سطح آب با پوشح گیا   بک طور کامل پوشیهه شهه باشه  در پسدازد تصاویس ما واره

 شودز آب کاستک م شود و در نتیجک از سطح گسفتک م 

د ه کک   ا نشام م  ا است و بسرس  وضعیت مساحت سطح آب  این تاتبسطوح استبساج شهه در این شهون رسفاً سطوح آب  تاتب

 در حان کا ح استز  1۳۹۹ ا بک شم تاتب گاوخون  و چغاخور  در مقایسک با ماه مشابک سان  ا و دریاچک متأسفانک سطح تمام  تاتب

 ای سیستام ارالً شسایط ای حاک  از آم است کک  امومای ما واره داده

حان  در  مین  کامل  ستنهز  شهم  خشک  حان  در  و  نهارنه  مناسب  

وضعیت مساحت آب  دریاچک ببتگام و ارژم در استام فارس نیم بک  یچ  

 انهز ونوام خوب نیست و خشک شهه

ت درره  اداره سنجح از دور سازمام فضای  ایسام وضعی مچنین  

 ای کشور را در فسوردین ماه سان  تغییسات رطوبت خاک در استام

سان    1400 مشابک  دوره  ما واره  1۳۹۹با  تصاویس  از  استفاده  ی  با 

SMAP     تفییک میان  کی ومتس مقایسک کسده است  10با قهرت 

   ز)نقشک رطوبت خاک کشور(
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م  نشام  گمارد  این  خاک  نتایج  رطوبت  کک  د ه 

نسبت بک سان قبل    1400فسوردین ماه سان  کشور در  

بیشتسین میمام     ا کا ح یافتک استزدر تمام  استام

 ای خساسام شنوب   خساسام  کا ح مسبوط بک استام

  ۷ز۷۷   1ز۷۷رضوی و استام مسکمی بک تستی  حهود  

بک    ۷۹و   مسبوط  کا ح  میمام  کمتسین  و  درره 

تستی   استام بک  گیالم  و  مازنهرام  البسز   حهود   ای 

استز  1ز۳۲و    ۹ز۳۷   4ز۳۹ زیس    درره  شهون  در 

ما واره خاک  رطوبت  ماه  وضعیت  فسوردین  در  ای 

 نسبت بک فسوردین ماه  1400

استام1۳۹۹  در  نمول   تستی   بک  نشام     کشور   ای 

 داده شهه استز
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ادامه خبر  لینک خبس 
 ایپایح ما واره موضوع  

 زیست آنالین منبع 

 11/0۲/1400 تاری  خبس 

 بازگشت به فهرست 

 
 

 

https://www.zistonline.com/news/84320/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D8%A2%D8%A8-%DB%B1%DB%B0-%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1/do
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 خشکسالی انسان ساخت و فاجعه پیش رو در حوزه دریاچه نمک قم 

 بهوم  نماییم  محاسبک  کشاورزی  آب  توزیع  و  انتقان   تامین   شهت  در  را  آب  مصس   درره  ۹0  تا   ۸۵  بین  موشود  اطالوات  و  امار  طبق  اگس

نابع آب زیسزمین   مک اذ ام بک سمت ببح کشاورزی متمایل خوا ه شه لذا تزم است م کا ح چگونگ   بسای  شسایط   چنین  در  شک

 موضوع از این منظس موشیاف  گسددز

از گمارشات ما انک حوزه  ای آب  طبق مقالک منتشس شهه در مج ک معتبس نیچس  سک تن از محققین ایسان  دانشگاه کالیفسنیا با استفاده 

 ای طبیع  و انسام ساخت را پایح نموده و اثسات پهیهه  ۲01۵تا  ۲00۲ ای آبهای زیسزمین  را بین سانزیسزمین  ایسام میمام تب یک 

می یارد    ۷4سالک حهود    1۳کل آب زیسزمین  تب یک شهه در این دوره    انهز بس اساس نتایج این تحقیق بس کا ح آب زیسزمین  بسرس  کسده

درره از کل مساحت ایسام   ۷۷رزمین  تحت ونوام اضافک بسداشت مفسط در حهود  زیس ای  آب  ثیس این تب یک بس ذخایسأ متس میع  بوده و ت 

رویک افمایح تصاوهی شوری خاک در کل کشور و افمایح فساوان  و وسعت فسونشست  ای ب ورد شهه است کک حارل این بسداشتآبس

 ای زیسزمین  در پهنک شسوع و تشهیه کننهه تب یک آبدر مناطق وسیع  از خاک ایسام شهه استز گسچک خشیسال  بک ونوام نقطک  

 ای زیسزمین  اضافک بسداشت مفسط توسط وامل انسان  استز نویسنهگام این  ای آبآیه ول  وامل ار   در حوزهکشور بک حساب م 

ثیسات غیسقابل بسگشت  بس زمین و محیط أ ت توانه  د نه کک تهاوم مهیسیت ناپایهار آب زیسزمین  در ایسام بالقوه م مقالک در پایام  شهار م 

زیست بگذارد و والوه بس آم امنیت آب  غذا  وضعیت اشتماو  و شسایط اقتصادی را بک خطس انهاختک و نهایتا شوا ه امس حاک  از بسوز 

 زفاشعک در موارد مذکور است
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انه کک تغییسات حجم و ذخیسه منابع آب بک این نتیجک رسیههک در کل کشور بسرس  شهه و  ضزیس حو  4۷۸ک آبسیم و  ضحو  ۳0در این مقالک  

درره در حوضک دریاچک نمک قم متغیس بوده استز بنابساین در    ۲۶00سو گسگام تا منف   ک قسهضدرره در حو  ۲0زیسزمین  بین منف   

ن  رخ داده و موضوع از آم شهت می یارد متس میع  کسسی منابع آب زیسزمی   ۲0حوزه دریاچک نمک قم و در بازه زمان  مذکور حهود  

حفظ این تاتب    کالنشهس را در خود شای داده استز  ۳درره شمعیت کشور  پایتبت و    ۲۸ک بیح از  ض قابل ا میت است کک در این حو

ه آبسیم  ای منته  بک تاتب و در درشک دوم شبسام کسسی منابع آب زیسزمین  پیساموم دریاچک و حوزدر درشک اون با پایهاری رودخانک

 امیام پذیس خوا ه بودز 

از رودخانکو  می یوم متس میع  تعیین شهه    1۵4محیط  دریاچک نمک قم کک  ابک زیستحق بک سالیام متمادی است کک   ای منته  

ورامین بس روی چای  مام و  خسداد قم بس روی رودخانک قمسود  الغهیس ساوه بس روی رودخانک قسه  1۵دریاچک ر اسازی نشهه و وشود سه ای  

رودخانک شاشسود  امیسکبیس کسج بس روی رودخانک کسج و نه  قموین بس روی رودخانک شور متاسفانک شسیام آبهای ورودی بک دریاچک نمک  

 ای منته  بک دریاچک نمک نیم در چنه د ک را قطع نموده و بالطبع نفوذ و تقویت منابع آب زیسزمین  از طسیق بستس آبسفت  رودخانک

یس انجام نشهه استز بک ونوام مثان فقط در منطقک شمال  و شمان غسب  حوزه دریاچک نمک قم کک یک منطقک ومهتا شهسی محسوب اخ

می یارد متسمیع  آم فقط   ۲/۵می یارد متس میع  آب مصس  شهه  بیح از   ۵/۷شود از   ای تهسام  البسز و قموین م شهه و شامل استام

 ای ورامین  شهسیار  ساوشبالغ و قموین بوده کک بک و ت اضافک بسداشت از ودز این منطقک شامل دشتشدر ببح کشاورزی مصس  م 

 ۳0تا    ۲0 ا خصورا در دشت شهسیار و ورامین بک   ا تب یک گسدیهه است ب یک فسونشست در این دشتمنابع آب زیسزمین  نک تنها سفسه

 ای بک ومل آمهه بتهریج بایه شا ه نشست و تبسی  پ ها  بین رونه و بس طبق پیح  رسهز بنابساین با ادامک اینمتس در سان م سانت 

 ز  ا و خطوط راه آ ن در این مناطق باشیمشاده

بک حهی است کک  م اکنوم بک ونوام مثان در بعض  مناطق شنوب کسج و مالرد   ضکاضافک بسداشت از منابع آب زیسزمین  در این حو

 غیس  چاه  ح قک  1۳۸00  و    ح قک چاه مجاز  ۸۵00متس و تقسیبا سنگ کف رسیهه استز در استام البسز بک تنهای    400 ا حت  بک  ومق چاه

 ۵0  سالیانک  استام  این   در  فقط  کک  نحوی  بک   ستنه  شهه   تعیین  سقف  از  اضافک  و  مجاز  غیس  بسداشت  دارای  بعضا   کک  داشتک  وشود  مجاز

 تس استزبهینگونک و حت  وخیم وضع نیم کضحو این  دیگس مناطق سایس درز میگسدد افموده زیسزمین  مبازم کسسی بک میع  متس می یوم

شهم تاتب دریاچک سک وامل تبسیب  خشک  ضک ای موشود در این حواضافک بسداشت از منابع آب زیسزمین  و قطع شسیام آب در رودخانک

نمک قم  فسونشست در شنوب شهس ای تهسام و کسج و ایجاد غبار نمی  از سطح دریاچک نمک بک سمت شهس ای قم و تهسام را بهنبان  

 14۲0تا سان  سالک    ۲0خوا ه داشت لذا تنها راه حل موشود کنتسن مصس  ومهتا در ببح کشاورزی است بک نحوی کک بتوام در یک بازه  

کسسی منابع آب زیسزمین  را بک نحو چشمگیسی شبسام نمود و از بسوز فسونشست ش وگیسی کسدز بهین تستی  بایست  مصس  آب کشاورزی 

درره و رقم  در حه یک می یارد متس میع  رسفک شوی  در سان کا ح یابه بک نحوی کک در   ۲0ک آبسیم دریاچک نمک قم تا  ضدر حو

 ای آبیاری ثق   شهیها خودداری گشتک و انتقان کشت ریف  و سبمی بک طور کامل در  ک از رودض ای این حو شتدشت ورامین و د

  ا انجام شودز داخل گ بانک

 ادامه خبر  لینک خبس 
  ای زیسزمین آب موضوع  

 زیست آنالین منبع 

 1۲/0۲/1400 تاری  خبس 

 بازگشت به فهرست 

 

https://www.zistonline.com/news/84342/%D8%AE%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88-%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%86%D9%87-%D9%86%D9%85%DA%A9-%D9%82%D9%85/do
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 یترین اخبار کوتاه داخل مهم
 (14۰۰اردیبهشت   1) کردستان کمترین میزان بارش را در طول دوره نیم قرن اخیر داشته است

  و  مطالعات   ایمحهوده  مبنا   ایایستتگاه رنهگ ای کسدستتام ضتمن اشتاره بک وضتعیت بارد و تح یل بامهیسوامل شتسکت آب منطقک

 کمتسین  کسدستتام استتام  در   ابارد  دررتهی ۸0  کا ح بک  توشک  با: گفت 1۳۹۹-1400 آب   ستان در کسدستتام استتام آبسیم  ایحوضتک

  ماه  فسوردین در استتام دریافت  بارد متوستط  میمام آرد آریانژاد اظهار کسد: .استت  داشتتک  اخیس قسم  نیم  دوره  طون در را  بارد  میمام

 را  کا ح %۸0 و %۸۳ تستی  بک درازمهت متوستط و  گذشتتک آب  ستان بک نستبت میمام این  باشتهککم   می یمتس 1۵  با بسابس شاری   ستان

 استام  بارد تجمع آریانژاد   .آیهم  شمار بک(  اخیس قسم  نیم) طون دوره آماری در  ماه  فسوردین در  شهه ثبت بارد کمتسین  و  داده نشام

  و  گذشتتتک آب  ستتان بک  نستتبت  استتتام  بارنهگ   میمام:  افمود و  کسد  ونوام می یمتس ۲۸۷  میمام  با نیم 1۳۹۹-1400 آب  ستتان ابتهای از

 .است  یافتک  کا ح درره  ۲4 و ۲۸ تستی  بک درازمهت متوسط

 (14۰۰اردیبهشت    2) شدیدترین نوع خشکسالی چیست؟

   واشتناست    خشتیستال  شتودز در ابتها با کا ح بارد در یک منطقک یا حوضتک آبسیمخهاد خشتیستال  بک ستک مسح ک مبت ف تفییک م ر

 شود   مساه  دما افمایح  با  بارد  کا ح  چنانچک ادامک درز  استت  آم  پیامه ای اولین از  سته ا  پشتت بک آب ورودی  شتهم  کم کک  د هم  رخ

  دیم   ببح در  ویژهبک  کشتاورزی خشتیستال   نتیجک در  و  یافت خوا ه  افمایح  آب  بک  گیاه نیاز  و شتودد م زیا  تعسق  و تببیس  یابه تهاوم  و

یابهز چنانچک بسداشتت رتورت تببیس افمایح م خسوش  آب بکدر حوزه آب ضتمن تشتهیه کا ح ورودی آب بک پشتت سته    زهتافم   اتفاق 

وقوع خوا ه پیوستتت کک اثسات منف  آم آب از منابع زیسزمین  بسای مهت طوتن  ادامک یابه  خشتتیستتال  آبشتتناستت  ) یهرولوژیک( بک

  آثار  خشتیستال   و  شتونهم   مط ع  خشتیستال  وقوع از مسدم وموم  کک استت  مسح ک این  درز استت تس از خشتیستال  کشتاورزیبستیار ومیق

 .است پس مینک و مشیل بسیار آم از  ناش  خسارات  کا ح و گذاشت خوا ه شابک منطقک در را خود تبسیب 

 (14۰۰اردیبهشت   5)  های آبیاری شمال خوزستان ممنوع شدهرگونه کشت جدید در شبکه

  کا ح  دلیلبک  و  خوزستتام  بسق   و  آب  ستازمام  اوالم  استاس بس  :گفتمهیسوامل شتسکت بهسه بسداری شتمان خوزستتام     محستن ستعادت فس

و تابستتانک اراضت   بهاره محصتوتت  آب قسارداد  وقه  شتهه  ذخیسه  آب   منابع حجم  کا ح آم  دنبان بک و شاری  آب  ستان در شوی نموتت

 ای  شهه و کشت ای سبمی کک قبال در زمستام و بهار کشت آب کشت .شود ای آبیاری شمان خوزستام انجام نم تحت پوشح شبیک

بنهی خاطسنشتام کسد: با وشود ستهمیکوی   .شوی  در مصتس   تامین خوا ه شته ای غیس فصت   از محل رتسفکشم ک باغات و گل داسم از

 ای فصتل قبل ببصتوص کشتت گنهم و چغنهرقنه با مهیسیت رتحیح آب  تامین شتهه و تزم استت با  آب تبصتیصت  بک شتبیک  کشتت

بسداری شتتمان خوزستتتام   شتتسکت بهسه .بسداری شتتودموشود تا زمام بسداشتتت این محصتتوتت بک خوب  بهسهمصتتس  بهینک آب از منابع  

 ز ای آبیاری دز و کسخک شمال  را بس وههه داردمهیسیت تامین آب اراض  کشاورزی تحت پوشح شبیک

 (14۰۰اردیبهشت    7) خالی است  "سد دز"

دررته وضتعیت نسمان است و وضعیت خسوش  سه نیم حهود   40: آورد سته دز تقسیبا گفت مهیسوامل سته و نیسوگاه دز   نست ستعیه رسوف 

 با  :  وی افمود .کمبود آب در سه دز در مقایسک با شسایط نسمان داریمدرره   ۶0درره وضعیت نسمان است و بایه گفت کک بک نوو     40

 

https://www.isna.ir/news/1400020100495/%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D9%88%D9%84-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%86%DB%8C%D9%85-%D9%82%D8%B1%D9%86-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.isna.ir/news/1400020100736/%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AE%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%AE%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
http://wnn.wrm.ir/cs/NewsCrawler/559/51528/%D9%87%D8%B1%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%B4%D8%AF
http://wnn.wrm.ir/cs/NewsCrawler/559/51528/%D9%87%D8%B1%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%B4%D8%AF
http://wnn.wrm.ir/cs/NewsCrawler/559/51528/%D9%87%D8%B1%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%B4%D8%AF
https://www.isna.ir/news/1400020704348/%D8%B3%D8%AF-%D8%AF%D8%B2-%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.isna.ir/news/1400020704348/%D8%B3%D8%AF-%D8%AF%D8%B2-%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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متسمیع  بس ثانیک باشتته اما   ۲۵0دستتت بسای مصتتس  آب و  مچنین تولیه بسق  میمام خسوش  ستته دز بایه حهود  توشک بک نیاز پایین

اه و حت  مهسماه امیام ر استازی آب با دب    ای پیح رو تا شتهسیورموضتعیت خشتیستال  و آورد سته دز اکنوم بک شتی   استت کک در ماه

  1۲تا   11ایم  تقسیبا در  س بازه  : خشتیستال  کک اکنوم با آم مواشک شتههنست  افمودز رسوف متس میع  بس ثانیک وشود نهارد 100بیشتتس از 

رغم  مک   گفت: و  با بیام اینیک ستته دز ومال خال  استتتز وی  بار بسای کشتتور و استتتام خوزستتتام بک وشود آمهه استتتستتان یک

می یوم  ۲00متس خال  مانهه استتز این ارتفاع بک معنای آم استت کک حجم  حهود یک می یارد و   ۲1شتهه  سته دز  ای انجامشوی رتسفک

 زمتس میع  از سه دز خال  است

 (14۰۰اردیبهشت   11) تآب در برخی مناطق البرز شور شده اس

می یوم متسمیع  کستتسی مواشک استتت  گفت:    ۵0البسز در منابع آب  با    با بیام اینیکای البسز  مهیس مطالعات پایک آب شتتسکت آب منطقک

د ه  مانطور کک  متس  م رسیهه استز این موضوع کیفیت آب را کا ح م  400 ای آب در مناطق  از استام مثل فسدیس بک ومق چاه

 ای آب بیشتتس شتود شنوب استتام و مسز میام اشتتهارد و نظسآباد آب شتور شتهه و اگس وضتعیت بک  مین شتیل پیح بسود و ومق چاه در

 ای زیسزمین  در البسز  نقهی تصتسیح کسد: ستاتنک بک طور متوستط ستطح آبز  شتا ه شتور شتهم آب در دیگس مناطق استتام  م خوا یم بود

 زمتس پایین بسود ۲1تاکنوم سطح آب در البسز  1۳۷0وضعیت باوث شهه از سان  کنهز این سانتیمتس افت م  ۷۲

 ( 14۰۰اردیبهشت    2۰)  شود؟ سابقه چه میتکلیف کشت برنج در خشکسالی بی

زیست آنالین  در ماه پایان  سان گذشتک نماینهگام مج س شورای اسالم  در شسیام بسرس  تیحک بودشک  ممنوویت کشت  بک گمارد

م بک لغو ممنوویت کشت بسنج در حال  است کک بس اساس اوالم وزارت شهاد کشاورزی خشیسال   لغو کسدنهز تصمی  1400بسنج را در سان  

هیسکل دفتس مهیسیت بحسام و کا ح مباطسات ببح کشاورزی با تاکیه بس قطع  بودم خشیسال  در سان م شاری قطع  استز در سان

شود  تنها وظیفک وزارت شهاد در رورت ابالغ اشسای  م   مج س تصمیم بک رفع ممنوویت کشت بسنج گسفتک است و  :شاری  اظهار کسد

بس  مین اساس    ا بک کشاورزام در سان خشک استزشناخت را یار ا بسای کا ح آسی  و اراسک آم   کشاورزی بک ونوام متول  تولیه

 ورزی قسار گسفتک استز بس  سازگار با خشی  و با رسفک اقتصادی در دستور کار وزارت شهاد کشاشایگمین  ارقام بسنج کم آب

 (14۰۰اردیبهشت    42) کنددرصد بیش از حد استاندارد آب مصرف می  25هر تهرانی تا  

کنه کک روز مصس  م لیتس آب در شبانک  ۲40مهیسوامل شسکت آب و فاضالب استام تهسام گفت: در شهس تهسام  س فسد بک طور متوسط  

اظهار داشت: اکنوم سسانک تامین آب بسای استام تهسام بک  "محمهرضا ببتیاری" .تس از حه استانهارد استدرره بیح ۲۵تا  ۲0ن رقم ای

لیتس در شبانک روز است از این رو با استانهارد ای   ۲۲0تا    1۷0لیتس در شبانک روز است کک در کشور ای پیشسفتک حهود    ۳4۸ازای  س نفس  

افمود    .یادی داریمشهان  فار ک ز از پشت سه ای پنجگانک این استام وارد شبیک آبسسان    ۷0وی  از منابع سطح   درره آب تهسام 

شود کک بسداشت بیح از حه درره آب از منابع زیسزمین  تامین م   ۳0شود کک سه ا با کا ح بارام و کمبود ذخایس بسف  مواشهنه و  م 

 .فسونشست را تشهیه کسده استاز منابع زیسزمین   پهیهه خشیسال  و  

 ( 14۰۰اردیبهشت    25)  درصد کاهش یافت  5۰حجم ذخیره آب سدهای اردبیل  

 ای استام اردبیل با بیام اینیک کا ح بارنهگ  در این استام منجس مهیس مطالعات پایک منابع آب شسکت آب منطقک  اسهالک دینهار سو ا

 

https://www.isna.ir/news/1400021107037/%D8%A2%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.isna.ir/news/1400021107037/%D8%A2%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.isna.ir/news/1400021107037/%D8%A2%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.zistonline.com/news/84407/-%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%DA%86%D9%87-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF%D8%9F/do
https://www.irna.ir/news/84328593/%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%DB%B2%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A2%D8%A8-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84329311/%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D8%A8-%D8%B3%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%DB%B5%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA
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 سه ای   آبسیم  درحوضک   ابارد  ای آبسیم استام  ستیم گفت:هبک کا ح ذخایس آب سه ا شهه و امسان با خشیسال  شهیهی در حوز

:  کسد اظهار او .ه استشه استام سه ایدررهی حجم ذخیسه آب  ۵0و این امس موش  کا ح   درره کا ح دارد ۷0 اردبیل استام مهم

 ا و نبود ذخیسه بس  کاف  در سسشاخک مصار  آب در     ای آبسیم  از سطح حوضک  تببیس  افمایح    وا   دمای  افمایح    ا  بارنهگ   کا ح

 ای استام شهه است بطورییک اکنوم  ا و رودخانککو ستام از شم ک سبالم  موش  کا ح رواناب و حت  خشک شهم اغ   آبسا ک

یامچ   سبالم   ای آبسیم سه ای  هیهی در حوضکش   خشیسال   با  امسان  و  است  رفس  بک  نمدیک  یا  رفس  استام  سه ای  اغ   رواناب ورودی

 .و قوری چای مواشک  ستیم

 (14۰۰اردیبهشت   25)  های آبریز هستندرکن اصلی مدیریت منابع آب در ساختار جدید  حوضه

گانک با وزیس نیسو اوالم کسد: رکن ار   مهیسیت منابع آب   ۹ ای آبسیم  معاوم وزیس نیسو در امور آب و آبفا در ش سک مشتسک روسای حوضک

متناس  :  گفت  زاده خامس تق   . ای آبسیم را بسوههه دارنه ای آبسیم  ستنه و بقیک واحه ا نقح پشتیبان  حوضکدر ساختار شهیه  حوضک

ماه  در  اقهامات   شهیه  ساختار  تغیبا  استانها   بک  اختیارات  تفویض  شم ک  از  گذشتک  ییپارچک ای  آبفا   و  آب  معاونت  ساختار  سازی یس 

پس از تصوی  ساختار ببح آب در سازمام امور   . ای آب و فاضالب شهسی و روستای  در دستور کار قسار گسفت و انجام شهشسکت

نهایتاً   استبهام  کشور   از معاونین  ۹اداری و  ایسام  یی   منابع آب  ارشه شسکت مهیسیت  وزارت شهاد   رسیس حوضک  توسط مهیسام 

 ز  ا انتباب شهنهکشاورزی و یی  از استادام دانشگاه

 ( 14۰۰اردیبهشت    27)  میزان مصرف آب در آذربایجان شرقی دو برابر میانگین دنیا است

وی افمود:   .شسق  گفت: میمام مصس  آب در این استام دو بسابس میانگین مصس  در دنیا استای آذربایجاممنطقکمهیسوامل شسکت آب  

 ا  ب رودخانکادررهی روان  40دررهی میمام بارد  کا ح    ۲۵وضعیت استام در بحث آب چنهام خوب نیست و ووام   ماننه کا ح  

دررهی مبازم سه ا    ۲0ال     1۵بک سان گذشتک و کا ح    دررهی گسمای  وا نسبت  1/1آینه  افمایح  کک از بارام و بس  بک وشود م 

تسین موضوع   ی با بیام اینیک ار  و   .د نهه این است کک در سان شاری با تنح آب  مواشک  ستیممبصوراً سه ای آب شسب نشام

کننهگام  شهه است  انتظار ما از مصس  ومسان  زیادی انجامکک کار ای فن  و  رغم اینو   د: مسا   و مشارکت مسدم است  تاکیه کس

توانیم بهوم قطع  آب بآب  پس یم از  هررفت  )ببح شسب و غیس شسب( خانگ   کشاورزی و رنعت  این است کک با استفاده منطق  و  

 .را رد کنیم دوره تنحاین 

 ( 14۰۰اردیبهشت    ۸2)  بحرانی و ممنوعه است دشت چهارمحال و بختیاری ممنوعه 11

 11اکنوم دشت در استام گفت: بک دلیل بسوز خشیسال   م 1۲مهیسوامل شسکت آب و فاضالب چهارمحان و ببتیاری با اشاره بک وشود 

بس یک د ک گذشتک در چهارمحان و ببتیاری  وضعیت  ای افمومخشیسال وی افمود:    .بحسان  و ممنووک استدشت این استام ممنووک 

 . مار نفس شمعیت را در حالت تنح آب  قسار داده است ۷1۸شهس و روستای استام با بیح از  ۳0۲منابع آب  

 (14۰۰اردیبهشت    ۳1) هادرصدی بارش  5۳صدای پای خشکسالی با کاهش  

درره  ۵۳متس گمارد شهه کک در مقایسک با مهت مشابک پارسان  می   ۶ز1۲۷  اردیبهشت  ۲۶شاری تا   ای کشور از ابتهای سان آب   بارد

 وضعیت بارش  کشور در سان آب  شاری .د ه  این کا ح زنگ خطس پیشسوی خشیسال  را بک رها درآورده استکا ح را نشام م 

 

http://www.wnn.wrm.ir/cs/NewsCrawler/559/51961
http://www.wnn.wrm.ir/cs/NewsCrawler/559/51961
http://www.wnn.wrm.ir/cs/NewsCrawler/559/51961
https://www.isna.ir/news/1400022719466/%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A2%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%AF%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.irna.ir/news/84333718/%DB%B1%DB%B1-%D8%AF%D8%B4%D8%AA-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.irna.ir/news/84334665/%D8%B5%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%B5%DB%B3-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%87%D8%A7
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  سان تسی نیست و این موضوع ۹۹و    ۹۸    ۹۷ ای  امسان بسخال  سان  ( بیانگس آم است کک 1400تا پایام شهسیور  1۳۹۹)ابتهای مهسماه   

 تسینخشک  از  یی   را  امسان   دکانیام« وزیس نیسوار  »رضا   در روز ای اخیسز  سب  شهه بک وضعیت خشیسال  در کشور دامن زده شود

 ای آبسسان  فوری و اضطساری در مناطق  ی طسحمی یارد تومام منابع بسا  ۳۲00  از  بیح  تصوی   از  خبس  و  دانستک  اخیس  د ک  پنج  در   ا سان

 ز ای کشور دادتحت تنح در  مک استام

 (14۰۰اردیبهشت    ۳1)  زنگ خطر تنش آبی در خراسان رضوی به صدا در آمده است 

 ۷00آب سه ای استام از     ا در خساسام رضوی  میمام آوردای خساسام  با کا ح قابل توشک میمام بارنهگ  طبق آمار شسکت آب منطقک

تسین منابع  مچنین خساسام رضوی اکنوم بحسان   .در سان زراو  شاری کا ح یافتک است  می یوم متس میع  بک  فت می یوم متسمیع 

درره از تامین آب استام از منابع زیسزمین    ۹۵آبهای زیسزمین  در سطح کشور را دارد و این در حال  است کک در شسایط خشیسال   

 کیف    و  کم    تنح  با  امسان  تابستام  در شهس خساسام رضوی  ۳0  شاری   آب   سان  در  بارنهگ  کا ح  بک  توشک  با  مچنین .شودتامین م 

نشام از آم دارد کک زنگ خطس کم آب  و تنح آب  در کشور و بک خصوص در خساسام رضوی و این موارد    بود  خوا نه  مواشک  آشامیهن   آب

 ز  بک رها درآمهه است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 فهرست بازگشت به  

 

 

 

https://www.irna.ir/news/84334235/%D8%B2%D9%86%DA%AF-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D8%AF%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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 شودهای جهان حداقل یک روز در سال متوقف می درصد از رودخانه 6۰جریان 

 .شود ای شهام حهاقل یک روز در سان متوقف م  ا  شسیام بیح از نیم  از رودخانکبساساس اولین نقشک دقیق شهام از شسیام روخانک

شتونه و اگس مشتیالت مستبط با تغییسات   ای شهام حهاقل یک روز در ستان خشتک م رودخانکد ه بستیاری از مطالعک شهیهی نشتام م 

 . ای بیشتسی خشک شونهرود رودخانکاق یم  و مهیسیت آب حل نشود  انتظار م 

 

 ای  یمالیای  کک در زمستتتام شتتودم مثال شسیامرو م بک ای آب با اختالتت طبیع  رو ا و شسیاممعموت شسیام بستتیاری از رودخانک

زمان  خشتک بیشتتس  ای دیگس شتونهز رودخانک ای رتحسای آفسیقا کک در فارت ک فصتون باران  مهت  طوتن  خشتک م منجمه و رودخانک

 .شود ا گسفتک م ن  بسای آبیاری محصوتت کشاورزی یا دیگس مصار  انسان  از آمشونه کک آب فساوام 

 ا شسیام متناوب  بسدم بک این موضتتوع کک چک تعهادی از رودخانکگیل کانادا و  میارانح بسای پ از دانشتتگاه مک ماتیس لوسیک مستتجس

 .تح یل کسدنهو ا را از سساسس شهام تجمیککگیسی شسیام رودخانایستگاه انهازه ۵۶00 ای مسبوط بک  دارنه  داده

 ا بساستاس  ای متناوب در بقیک شتبیک شهان  رودخانکبین  احتمان شسیامبعهی  پژو شتگسام از یادگیسی ماشتین بسای پیح در مسح ک

درره از   ۶0نه شسیام آب در  ا تبمین زدشناس  و دیگس ووامل محیط   س ایستگاه استفاده کسدنهز بک این شیوه  آماق یم  خاک  زمین

 توم اسن هر  نویسنهه مقالک از  ودزششهه  بسای حهاقل یک روز در سان متوقف م  ای آب بسرس می یوم کی ومتس رودخانک و شسیام  ۶4
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 ای   طورکک تغییسات اق یم  در بسخ  مناطق موش  خشتیسالگویه در آینهه  مامدر نیوزی نه  م   LWPشتسکت مشتاوره مهیسیت آب

 . ای بیشتسی ممین است خشک شونهشود  رودخانکشهیهتس و میسرتس م 

توانه با بسوز اختال  بس ستس نحوه اختصتاص آب رودخانک تشتهیه شتود و درباره نحوه استتفاده از منابع آب  ا م مشتیل قطع شسیام رودخانک

 ا کک معموت ممین استتت باوث شتتود بسخ  از رودخانک ای متناقضتت  وشود داردز در  مین حین  گسمایح شهان   در  س کشتتور ارزد

انه  ممین است کمتس ی  بمننهز   ای سسد قسار داشتک ای  کک در اق یمشسیام متناوب  دارنه  شسیانشتام پیوستتک باشهز بسای مثان  رودخانک

 ا پیح بسود و بسخ  نفع بسخ  گونکستتت بکتوانه بس تنوع زیستتت  اثس بگذارد و این تعامل ممین اای م  ای رودخانکتغییس در ستتیستتتم

 .سمت انقساض مح   پیح ببسددیگس را بک

توانه دستتسست  بک آب آشتامیهن  و آب موردنیاز بسای کشتاورزی و ستایس کابسد ای مهم را بسای بسخ   ای بیشتتس م شتهم رودخانکخشتک

 ای رودخانک در آینهه بهتس نظارت  ا کمک کنه تا تغییسات شسیامآمتس کنهز پژو شتتگسام امیهوار  ستتتنه مطالعک شهیه  شوامع ستتبت

 ای دارای شسیام متناوب  ازحه آب رودخانکبسداری بیح ا بهبود پیها کنهز بسای مثان  از بهسهشتود و قوانین مستبط با استتفاده از رودخانک

 زممانعت شود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ادامه خبر                 لینک خبس

   منابع آب  موضوع  

   https://www.newscientist.com منبع  

   1۶/0۶/۲0۲1 خبس  تاری   

 بازگشت به فهرست 

 

 

 

  

https://www.newscientist.com/article/2281222-60-per-cent-of-worlds-rivers-stop-flowing-for-at-least-one-day-a-year/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=news
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ترین مکان روی زمین  کویر لوت داغ   

گساد بسآورد ستانت ی  درشک ۸0ای  حسارت ستطح  واقع  در کویس لوت را  ای ما وارهای تازه با استتفاده از دادهپژو شتگسام در مطالعک

تسین میام  گساد  گسمستانت درشک  ۷/۵۶ دشتود کک دره مس  در کالیفسنیا  با دراختیار داشتتن رکورد گسمای شتهیهاغ   گفتک م   .انهکسده

شتهیهتسین دما ای  ی ای شهیه دربارهآیهم اما این میمام حسارت رتسفا گسمای  وا استتز پژو شتگسام در مطالعکحستاب م روی زمین بک

 زتس استگذاشتن در کویس لوت در ایسام و بیابام سونورا در آمسییای شمال   بسیار سبتانه کک قهمسطح  زمین  دریافتک

 

آور تا  طسز حیستتوانه گا   اوقات بکیادشتتهه م  ی گذشتتتک  زمین در دو منطقکای با وضتتوح بات از دو د ک ای ما وارهبس استتاس داده

گساد گسم شتتودز در این بین  کویس لوت با داشتتتن باتتسین دمای ستتطح  زمین  در مقام نبستتت قسار داردز این ی ستتانت درشک ۸/۸0

طور مست  شتتهیهتسین دما ای ممین را تجسبک کسدز محصتتورشتتهم کویس لوت بین بک ۲01۹تا   ۲00۲ ای  ی بیابان  بین ستتانمنطقک

 ای آتشتفشتان  ستیاه   ای پوشتیهه از ستنگویژه در ببحای بک ای ماستکتادم  وای گسم بسفساز تپکافدام ا کک موش  بکای از کوهرشتتک

 .شهم بیح از حه زمین در این منطقک استشود  یی  از دتیل احتمال  گسمم 

کنهز دانشتمنهام در آم پژو ح دریافتنه کک کویس لوت یی   منتشتس شته  پشتتیبان  م   ۲011کک در ستان   قب    مطالعک  ای شهیه ازیافتک

ی حسارت ستطح    شتا ه باتتسین درشک۲00۹و   ۲00۷تا    ۲004شتودز این بیابام از ستان   ای روی زمین محستوب م تسین میاماز داغ

گساد رسیهم  سچنه نویسنهگام  ی سانت درشک  ۷/۷0ارت زمین در کویس لوت بک   ای اولیک نشام داد کک حس  داده۲00۵زمین بودز در سان 

 .داننهی شهیه  این تبمین را کمتس از حه واقع  م مقالک

 ای ستطح  روی زمین را ای خود  تشتبی  بهتس حسارتافمار ما وارهای شهیه از نسماز زمام انتشتار اولین پژو ح  ناستا با انتشتار نستبک

درشک باتتس از بسآورد پیشین  10گوینه حسارت کویس لوت درواقع روزرسان  تازه م کسده استز پژو شگسام با استفاده از این بک  پذیسامیام

 .است
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توانه بک دما ای شتتهیه مشتتابک بسستتهم  سچنه دفعات آم از کویس لوت کمتس استتتز بیابام ستتونورا در مسز ایاتت متحهه و میمیک م 

شتهم داردز از آنجا کک ارتفاع بهین معنا استت کک  وا شتانس انهک  بسای رتعود و خنکبارام و کمی ستایکقسارگیسی این بیابام در منطقک

ی حسارت  وا و  شتود اون درشکافته و موش  م دام م ی خشتک بکضتکآستان  در این حو ا محصتور شتهه استت  گسما بکهستونورا نیم با کو

 .حسارت زمین افمایح یابهی سپس درشک

شتهه توستط تسین روز ای ثبتحان  داغ ای شتهیه داشتتک استتز بااینگیسی این درشک حسارتمع وم نیستت تغییس اق یم چک نقشت  در شتیل

شهان  تغییس کنهز  توانه با گسمایح  و وای  کک م انهم نوستان  آبوقوع پیوستتکی تنینا بکویژه حین پهیهه ای اخیس بک ا  در ستانما واره

تنها میمام نوستانات شتهیه اق یم  درگذشتتک  ب یک تأثیس   ای آت  در این راستتا بتوانه نکرود کک پژو حامیه م "نویستنه  نویستنهگام م 

 "زمام در آینهه را آشیار کنه ا بس سیارهاحتمال  آم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ادامه خبر  لینک خبس 

 یم  تغییسات اق  موضوع  

 https://www.sciencealert.com منبع  
 ۲1/0۵/۲0۲1 تاری  خبس  

 بازگشت به فهرست 

 

 

 
 

https://www.sciencealert.com/death-valley-is-famous-for-it-s-heat-but-there-are-two-deserts-even-hotter?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+sciencealert-latestnews+%28ScienceAlert-Latest%29
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 خارجی ترین اخبار کوتاه مهم
The next pandemic: drought is a hidden global crisis 

Drought is a hidden global crisis that risks becoming “the next pandemic” if countries do not take 

urgent action on water and land management and tackling the climate emergency, the UN has said. 

At least 1.5 billion people have been directly affected by drought this century, and the economic cost 

over roughly that time has been 

estimated at $124bn (£89bn). The 

true cost is likely to be many 

times higher because such 

estimates do not include much of 

the impact in developing 

countries, according to a report 

published recently. 
Mami Mizutori, the UN secretary 

general’s special representative 

for disaster risk reduction, said: 

“Drought is on the verge of 

becoming the next pandemic and 

there is no vaccine to cure it. 

Most of the world will be living 

with water stress in the next few years. Demand will outstrip supply during certain periods. Drought is 

a major factor in land degradation and the decline of yields for major crops.” 

She said many people had an image of drought as affecting desert regions in Africa, but that this was 

not the case. Drought is now widespread, and by the end of the century all but a handful of countries 

will experience it in some form, according to the report. 
“People have been living with drought for 5,000 years, but what we are seeing now is very different,” 

Mizutori said. “Human activities are exacerbating drought and increasing the impact”, threatening to 

derail progress on lifting people from poverty. 

Developed countries have not been immune. The US, Australia and southern Europe have experienced 

drought in recent years. Drought costs more than $6bn a year in direct impacts in the US, and about 

€9bn (£7.7bn) in the EU, but these are also likely to be severe underestimates. 

Population growth is also exposing more people in many regions to the impacts of drought, the report 

says. 

 پنهان جهانیمی بعدی: خشکسالی بحران  پاند

ستازمام م ل م  گویه خشتیستال  یک بحسام شهان  پنهام استت کک اگس کشتور ا اقهامات فوری در زمینک مهیسیت آب و زمین و مقاب ک با  

می یارد نفس در این قسم مستتتقیماً   ۵ز1حهاقل  .بعهی را دارد  یگیسشتتسایط اضتتطساری آب و  وا انجام نه نه  خطس تبهیل شتتهم بک  مک

می یارد دتر بسآورد شتهه استتز بس استاس گمارشت  کک  1۲4انه کک  مینک اقتصتادی آم در این بازه زمان   تأثیس خشتیستال  قسار گسفتکتحت 

در کشتور ای در حان    اتاثیس  منتشتس شته   مینک واقع  احتماتً چنهین بسابس این رقم خوا ه بود زیسا در چنین بسآورد ای  بیشتتسِ  اخیسا

 شودز توسعک  دیهه نم

 

https://www.theguardian.com/environment/2021/jun/17/the-next-pandemic-drought-is-a-hidden-global-crisis-un-says
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خشتتیستتال  در آستتتانک تبهیل شتتهم بک "مام  میموتوری  نماینهه ویژه دبیسکل ستتازمام م ل در کا ح خطس بالیای طبیع  گفت:  

گیسی بعهی استتت و  یچ واکستتن  بسای درمام آم وشود نهاردز در چنه ستتان آینهه بیشتتتس کشتتور ای شهام با تنح آب  زنهگ    مک

خاص  تقاضتتا از وسضتتک پیشتت  خوا ه گسفتز خشتتیستتال  یک وامل مهم در تبسی  زمین و کا ح بازد    خوا نه کسدز در دوره  ای  

 "محصوتت مهم کشاورزی استز 

د ه  اما اینطور  وی گفت تصتوری کک بستیاری از مسدم از خشتیستال  دارنه آم چیمی استت کک مناطق بیابان  آفسیقا را تحت تأثیس قسار م 

خشتیستال  اکنوم گستتسده شتهه استت و در پایام قسم  بک شم تعهاد انگشتت شتماری از کشتور ا  باق  کشتور ا نیستتز بساستاس این گمارد  

 کننهزآم را بک نوو  تجسبک م 

 ای  کننه  اما آنچک اکنوم شتا ه آم  ستتیم بستیار متفاوت استتز فعالیت مار ستان استت کک با خشتیستال  زنهگ  م   ۵مسدم شهام  

 کنهز ا در ر ای  مسدم از فقس را تههیه بک نابودی م شود و پیشسفتل  و افمایح تأثیس آم م انسان  باوث تشهیه خشیسا

انهز ایاتت متحهه  استتسالیا و شنوب اروپا در ستالهای اخیس خشتیستال  را تجسبک کشتور ای توستعک یافتک نیم از خشتیستال  در امام نبوده

 می یارد یورو در اتحادیک اروپا  مینک داردز ۹می یارد دتر در سان در ایاتت متحهه و حهود    ۶انهز تأثیسات خشیسال  بیح از کسده

 در این گمارد آمهه است کک رشه شمعیت نیم افساد بیشتسی را در بسیاری از مناطق  در معسض تأثیسات خشیسال  قسار داده استز
 

China aims to re-use 60% of its trash by 2025 

China aims to re-use 60% of its urban 

household waste by 2025, as it tries to improve 

its trash handling capacity after failing to meet 

some of its 2016-2020 targets, its top planning 

commission said ز 
Dealing with the growing volumes of waste has 

emerged as one of the biggest challenges facing 

China's regulators, with rising urban 

populations consuming increasing amounts of 

consumer goods and most major cities 

surrounded by rings of landfill. The National 

Development and Reform Commission 

(NDRC) said urban waste handling capacity 

reached 1.27 million tonnes a day last year, up 

63% compared with 2015, but some places were still struggling to keep up with the growing volumes 

of trash. 

Half of China's cities had not built waste incineration plants, and many cities in central and western 

regions had also failed to meet targets on treating hazardous waste, the NDRC said. 

As well as raising the urban trash utilisation rate to 60%, China will also raise incineration levels to 

about 65%, up from 45% last year. 

China is now rolling out regulations making people sort their trash and is also steadily restricting 

single-use plastics and non-recyclable packaging waste. It has also banned imports of foreign waste. 

China has also launched various recycling schemes as well as a "waste-free city" programme aimed 

at tackling a solid waste treatment backlog estimated at up to 70 billion tonnes in 2019. 
 

 

https://www.reuters.com/business/environment/china-aims-re-use-60-its-trash-by-2025-2021-05-13/
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 های خود استفاده مجدد کند درصد زباله  6۰از    2۰25دارد تا سال  چین قصد  

دررتته زبالک  ای خانگ  شتتهسی خود مجهد   ۶0از  ۲0۲۵کمیستتیوم وال  بسنامک ریمی چین اوالم کسد این کشتتور قصتته دارد تا ستتان 

  ظسفیت حمل و نقل زبالک ۲0۲0تا ۲01۶کنه پس از وهم دستتیاب  بک بسخ  از ا ها  خود در ستان  ای  چین تالد م   .استتفاده کنه

کننه و بیشتتس شتهس ای بمر  کک توستط دپو ای  ای کات مصتس  م با افمایح شمعیت شتهسی کک مقادیس فماینهه خود را بهبود ببشتهز

 شودز ای چین شناختک م انه  مقاب ک با حجم زبالک در حان رشه  بک ونوام یی  از بمرگتسین چالحزبالک محارسه شهه

می یوم  ۲۷ز1( اوالم کسد کک ظسفیت حمل و نقل پستمانه شتهسی در ستان گذشتتک بک NDRCوم توستعک و ارتالحات م   چین )کمیستی

دررته افمایح داشتتک استت  اما بسخ  از مناطق  نوز  م در تالشتنه تا حجم   ۶۳  ۲01۵تن در روز رستیهه استت کک در مقایستک با ستان  

 فماینهه زبالک را مهیسیت کننهز

انه و بستیاری از شتهس ای مناطق مسکمی و غسب   ستوز احها  نیسده ای زبالکم این کمیستیوم  نیم  از شتهس ای چین کارخانکطبق اوال

  ای خطسناک بسسنهزانه بک ا ها  سامانه   بک زبالکنیم نتوانستک

دررته افمایح خوا ه داد  در  ۶۵تا حهود  دررته  چین  ستطح ستوزانهم زبالک را   ۶0 مممام با افمایح نسخ استتفاده از زبالک شتهسی بک 

 درره بودز 4۵حال  کک پارسان این مقهار  

 ای خود را تفییک کننه و باوث محهودیت استتفاده از پالستتیکشتود مسدم زبالکچین اکنوم مقسرات  را وضتع کسده استت کک باوث م 

  ای خارش  را ممنوع کسده استزمچنین واردات زبالکشودز این کشور   ای غیسقابل بازیافت م بنهیای ییبار مصس  و بستک 

 ۷0را با  ه  مقاب ک با پستمانه شامه کک تا    "شتهس بهوم زبالک" ای مبت ف بازیافت و  مچنین یک بسنامک  والوه بس این موارد  چین طسح

 انهازی کسده استزتبمین زده شهه است  راه ۲01۹می یارد تن در سان  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بازگشت به فهرست 
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 کارهای مقابله با آنبحران تبخیر و هدر رفت آب در ایران و راه  :شیمطلب آموز

دررته منابع آب ایسام از طسیق تببیس در   ۷0د ه  می   متس و آمار ا نشتام م  ۷00متوستط ظسفیت تببیس ستاتنک در شهام 

د ه کک تببیس  می   متس استت و این موضتوع نشتام م  100 مار و  ۲رود کک بسابس با  م  ا و پشتت سته ا  هر   ا  کوهدشتت

بساستاس بسآورد ا  ستاتنک نمدیک بک ستک تا پنج می یارد متس میع   ز  ستاتنک در ایسام ستک بسابس متوستط تببیس ستاتنک شهان  استت

حان حاضتس کشتور با معضتالت تببیس شتهیه آب در پشتت  در    .شتود کک بایه کا ح یابهاز آب دریاچک  ا پشتت سته ا تببیس م 

 است  فناورانک  اقهامات بک  نیاز  چالح  این  رفع بسای  کک سه احها  شهه در کشور مواشک است ۶00

گیسنته و بتا افمایح   تای روی ستتتطح آب در معسض تتابح نور خورشتتتیته یتا وزد بتاد قسار م در تببیس ستتتطح  مولیون

و وای  کسه زمین نیم ممیه بس و ت شتهه استت شتونهز تغییسات آبشتهه و بک ببار آب تبهیل م وشود  از ستطح آب شها  شن 

دررته از حجم آب   40توانه بیح از  و این میمام در چنه د ک اخیس رو بک افمایح بوده استت بک طوری کک این پهیهه گا   م 

 . ای مبارزه با این پهیهه  ستنهن رودذخیسه شهه در سه را کا ح د هز بک  مین دلیل محققام  مواره بک دنبا

 ا در زمینک ش وگیسی از تببیس آب ستته ا در کشتتور ای کانادا  آمسییا  استتتسالیا  آفسیقای  تسین فناوریدر حان حاضتتس مهرم

   ای متنوو  در این کشتور ا بسای ش وگیسی از تببیس ستطح  مورد را یار ا و رود .شتونهشنوب  و امارات بک کار گسفتک م 

 .کنیمتسین آنها اشاره م گیسد کک در ادامک بک متهاوناستفاده قسار م 

 ای با قابلیت جابجایی پوشش شبکه

یی  از اختساوتات انجتام شتتتهه در آمسییتا در زمینتک ش وگیسی از 

تببیس آب ستته ا  یک فناوری موستتوم بک ک گمکاورت استتت کک  

فناوری چنه  توستتط دانشتتگاه آریمونا طساح  شتتهه استتتز این 

منظوره استتتت بک طورییک والوه بس ش وگیسی از تببیس ستتتطح   

توانه با استتتفاده از نور خورشتتیه انسژی تولیه کنهز ممیت این م 

ستازی کمتس و فناوری نستبت بک رتفحات خورشتیهی  مینک پیاده

قاب یت منحصتس بک فسد   . ای بیشتتس استتامیام پوشتح مستاحت

در زمتام آبگیسی  بتارد و افتتادم   این فنتاوری قتاب یتت شتابجتای  آم

 .توام میام آم را تغییس دادسایک ابس ا بس روی آب سه است و با کمک ش  پ  اس م 

 اتیلنی در ابعاد نانوهای محافظ الکلی و پلی الیه

 ای شها شتهه از ستطح آب ومل   ای بستیار نازک نامسس  روی ستطح آب کک بک رتورت مانع  در بسابس مولیوناستتفاده از تیک

  ای الی   و   ا از نظس شیمیای  زنجیسه ای ش وگیسی کا ح حجم آب سه استز شنس این تیککنه نیم یی  از رودم 
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گیسنه و سالیا و کانادا مورد استتفاده قسار م  ا بیشتتس در استتاین تیک  .اتی ن  استتپ  

د هز اما مشتیل آنها این استت کک در مناطق   دررته کا ح م  ۳0میمام تببیس را 

توام از آنها استتتفاده  کک وزد باد زیاد باشتته کیفیت وم یسد آنها کا ح یافتک و نم 

 .سان است ۵0کسدز قهمت استفاده از این رود حهود 

 ضلعی ثابتششهای  پوشش

 ای شتهیه قسار داشتتک استت و بک  مین دلیل حفظ منابع  آفسیقای شنوب  یی  از کشتور ای  استت کک در معسض خشتیستال 

 ای  گیسد پوشتح ای  کک مورد استتفاده قسار م  ا ضتسوری استتز در آفسیقای شنوب  یی  از فناوریآب  بسای مقاب ک با بحسام

 ا  شتود میمام شذب حسارت در آنها کا ح یابهز این پوشتح ا ستب  م روشتن این پوشتحرنگ   .ضت ع  استتاتی ن  شتحپ  

ستان استت و در رتورت  کک اقهامات نگههاری از آنها بک خوب  اشسا شتود  ومس مفیه   1۵در بسابس آتح مقاوم  ستتنه و ومس آنها  

 .یابهآنها افمایح م 

 

 های پالستیکی استفاده از توپ

 ای پالستتیی  باشتهز در این رود  تسین را های ش وگیسی از تببیس ستطح  آب در سته ا استتفاده از تو ستادهشتایه یی  از 

شتود تا از تابح مستتقیم نور خورشتیه بک آب ش وگیسی شتود و میمام   ای پالستتیی  پوشتانهه م ستطح آب با استتفاده از تو 

آنج س اشسا شتتهه استتت اما محققام معتقهنه افمایح دمای  این طسح در بسخ  ستته ای آمسییا نظیس لس  .تببیس کا ح یابه

توانه بک ونوام یک را یار موفق در نظس گسفتک شتود  س توانه ستب  تببیس آب شتود و این طسح نم  ا بک خودی خود م تو 

 .چنه  مینک آم بسیار پایین خوا ه بود
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 ای ام آی ت  آمسییا  امپسیان کالج بسیتانیا و توسنتک   نه  دانشتگاه مچنین اخیسا پژو شت  شهیه کک حارتل  میاری محققام  

 . ای پالستیی  لموما روش  مناس  بسای کا ح تببیس از مبازم سه ا نیستد ه کک استفاده از تو نشام م 

در شتسایط  آنج س و  ا در مبمم سته لسبس استاس نتایج بک دستت آمهه  در طون مهت یک ستان و نیم استتفاده از این تو 

می یوم متسمیع  آب بک واستطک کا ح تببیس از مبمم سته ذخیسه شتهه استت اما در مقابل    ۷/1خشتیستال  کالیفسنیا  مقهار  

 .می یوم متسمیع  بوده باشه ۹ز۲ ای مورد استفاده م  توانه تا  میمام آب  کک بسای تولیه مجموع تو 

 ا روی مبمم بک اگسچک ر ا ستاختن تو 

تس )خارج از دوره خشیسال (  طوتن مهت  

توانته در نهتایتت بتک کتا ح قتابتل توشتک م 

تس شهم  وا در  تببیس منجس شود  مسطوب

 ا  خارج از دوره خشتیستال   بازد   تو 

از ستتتطح مبمم را   تببیس  بسای کتا ح 

ای کک در شتتسایط  د ه بک گونککا ح م 

 ا م  توانه ستسمای زیاد حت  وشود تو   

یح تببیس از ستطح آب شتود  منجس بک افما

 ا روی  با توشک بک نتایج بک دستتت آمهه و با در نظس گسفتن اثس احتمال  این تو   .()در مقایستتک با مبمم بهوم ستتطح پوشتتح

 ای  کک ذخیسه آب با   ا در دورهزنهگ  موشود ای داخل آب )وهم انتقان اکستیژم و نور کاف (  استتفاده طوتن  مهت از تو 

 ا بسای کنتسن کیفیت مبمم آب ستته ای مورد  در کنار ممایای استتتفاده از تو   .شتتودسورت نهارد  تورتتیک نم  مینک بات ضتت 

 ا و حت   مینک آب مورد نیاز بسای  ای اقتصتادی باتی تامین و استتفاده از تو توانه  مینکاستتفاده بسای تامین آب شتسب  م 

 . ا در مناطق پسآب شهام رورت گیسد و بک مبمم سه منتقل شودتولیه تو تولیه آنها را توشیک پذیس کنه بک خصوص اگس  

ای ر ا شتهه در   ا )نظیس میمام گاز ای گ بانکاما در نهایت بک وقیهه نویستنهگام این مقالک  اثس ای زیستت محیط  تولیه تو 

بک مطالعک بیشتتتس دارد تا بتوام بک طور    ا( و  مچنین اثسات دراز مهت تو   ا بس اکولوژی مبمم ستته نیازفسآینه تولیه تو 

 .قطع  در مورد مط وبیت استفاده از این تو   ا نظس داد

 های گیاهی بادشکن

احتها  بتادشتتتین گیتا   بتک کمتک درختتام یی  از اقتهامتات  استتتت کتک بسای  

دررته   ۲0توانه حهود  شتود و م کا ح وزد باد بس روی ستطح آب انجام م 

کتا ح د تهز امتا چنته نیتتک بسای این رود بتایته در نظس میمام تببیس آب را  

 :گسفتک شود
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 کشته تا درختام بک ارتفاع استتانهارد خود بسستنه بایه در نظس گسفتک شتود تا قبل از آبگیسیمهت زمان  کک طون م   -1

 .سه درختام تا حه تزم رشه کسده باشنه

 ای آنها از آب سه استفاده کننه و نک آنقهر دور باشه کک نتواننه ریشکفار ک درختام از سه نک آنقهر نمدیک باشه کک  -2

 .شهت وزد باد را کا ح د نه

 .از درختان  استفاده شود کک ریشک آنها مستحیم بوده و بک حهاقل آب نیاز دارنه  -3

 های خورشیدیهای متحرک و سلولاستفاده از سقف

شتتتهه در    ذخیسهدر منتاطق  کتک میمام میتانگین بتارد و حجم آب  

 تای  توام از ستتتقفکنته م ستتته بتک نتهرت از حته معین  وبور م 

 ای خورشتتیهی بسای پوشتتانهم ستتطح آب متحسک و یا ستت ون

کنته و استتتتفتاده کسدز این رود تقسیبتا تمتام آب ستتته را حفظ م 

را م  تببیس آب  از ستتت ونش وی  و در رتتتورت  کتک   تای  گیسد 

 .شودم انجام م خورشیهی استفاده شود  تولیه انسژی  

مشتتی   کک این رود دارد این استتت کک در بعضتت  ستته ا کک  

ستازی بستیار باتستت و در بسخ  مناطق کک بارد در آنها متغیس باشته امیام ستاخت این مستاحت آنها زیاد استت  مینک پیاده

 . ا مشیل خوا ه بودسقف

 های شناور در مناطق گرم و خشک استفاده از پوشش

 تای شتتتنتاور یی  از ابمار تای مورد استتتتفتاده در  پوشتتتح

سته ای   ستتنه کک در مناطق گسم و خشتک قسار دارنهز در  

بتتارد معموت  منتتاطق  کتتا ح  این  گسمتتا  فصتتتتل  در   تتا 

چشتمگیسی دارد و بیشتتسین میمام تببیس ستطح  در این 

توانه  ای شتناور م افته و استتفاده از پوشتحفصتل اتفاق م 

و والوه بس ش وگیس ی از تببیس آب از تغییسات شتتتیمیتای  

این پوشتح بسای سته ای کشتاورزی و کوچک قابل استتفاده استت و ومس مفیه    .تغییس در میمام غ ظت امالح آب ش وگیسی کنه

د نه و با توشک دررته کا ح م  ۹0دررته و تاثیس باد را تا   ۶0 ا میمام تببیس آب را تا  ستان استتز این پوشتح ۲۵آم حهودا  

 .کنهوگیسی از نفوذ نور  از رشه گیا ام زیسآب  ش وگیسی م بک ش 
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 تغییر در ساختار ظاهری سد

شتود و شمع آوری آب بارام اولویت کمتسی دارد   در بسخ  سته ا کک بیشتتس بس روی رود ای بمر  و انشتعابات آنها ستاختک م 

بک حهاقل رستیهه و ومق بیشتتسی بسای آب ایجاد کسدز  ای طساح  کسد کک ستطح باز آب در سته  توام ستازه سته را بک گونکم 

 . ای زیست  و محیط  بستگ  داردساخت این نوع سه ا بیشتس بک شنس زمین و خاک منطقک و محهودیت

 

 ایهای گنبدی و ورقهپوشش

بس اما بستیار مفیه بسای ش وگیسی   ای  مینکیی  از رود

 ای موستتوم بک از تببیس آب ستته ا استتتفاده از رتتفحک

ای از   ا بک رتتورت زنجیسهکآکواکپت استتتز این رتتفحک

  آب   ستطح  روی بس رتفحات گنبهی شتیل متصتل بک  م  

  آب    تببیس  از  ش وگیسی  بس  ووالوه  گیسنتهم   قسار  ستتته

 نیم  آب  رنتگ   شتتتهم  تیسه  از  و  داده  کتا ح  را  آب  دمتای

 ۸0ت  کتک  رتتتور  در   تارتتتفحتک  اینز  کنتهم   ش وگیسی

 .درره از تببیس آب ش وگیسی کننه و تنها مشیل آنها  مینک باتی آنهاست ۷0تواننه تا  درره از سطح سه را بپوشاننه م 

 ستتنه و  تس  کک ارزام vapcap” -“e ا نیم وشود دارد ککنوع دیگسی از این پوشتح

تواننته بتک طور کتامتل ش و تببیس آب را بگیسنته امتا مقتاومتت آنهتا در بسابس وزد بتاد  م 

 .بسیار کم است

 

 http://watech.ir/water-evaporation-reduction-methodsمنبع:  

 
 بازگشت به فهرست 
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