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اکتبر  دوم آبان ماه هر سااار را بع واوان   ۲4سااازمان م م متح    

تغییرات اق یم  تعیین کرده اساااتغ تغییر   مباارزه باا روز جهاای 

( در  Climate changeاق یم  مصااا    تغییر  هر  معا   بااع   )

ایتظار برای وضاعیت میایگین آب و هوای  اسات کع  الگوهای مورد 

در طوالی  م ت در یک ماطقاع اا  یا برای کم اق یم جهاای  ر   

 ب ه غ

دایصاااما ان موضاااور تغییر اق یم با  رمایی جهای  کره زمین را  

 ای غیک  از ده اطر اص   برای حیات ایسان معرف  کرده

تاحاقایا  بایان  باراسااااای  و  »مامامای  آب  تاغایایارات  هاوایا    الاما ا ا  

(IPCC  تغییر دمای جهای  ساط  زمین تا اایان قرن  )یسابت   ۲1

م   ۵/1تاا    1۸۵0باع سااااار   افاایی  هر  درجاع  درجاع    ۲یاابا غ 

 راد بع واوان مرز اطر در  رمایی جهاای  در یظر  رفتع  ساااایت 

 ش ه استغ

 ویا  بع طور ک    رمایی جهای  ممکن اساات  دایصااما ان م 

ول  اطر اصاکساال  در تابساتان و  باوث بارش باران بیصاتر شاود 

 و  طوفاان  وقور  یتیماع  درغ  یاابا م   افاایی  هااماااط  دور از اقیاایوی

غ  شااودم  بیصااتر هم  ساایم  وقور  احتمار  دریا  آب  سااط   افاایی

 ت ف متفاوت استغم   مااط   الگوی  با  مطاب   این  البتع
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 ادامه سرمقاله: 
های زیادی برای حیات ایسان رقم زده بع طوری کع کارشااسان معتق ی  با ادامع این روی  تا سار   رمایی جهای  یا تغییر اق یم  چالی

شود؛ این تاثیر در ایران ییا بسیار محسوی است زیرا برابر م   ۸غ1و شرب    ۵غ1  صاعت  3غ1جهان در ب ی کصاورزی  ییاز آب     ۲0۲۵

های  رد و غبار را بع ای است کع تبعات زیادی از جم ع افاایی کایونکصور اور جهان از یظر ایتصار  ازهای    ایع  11ایران در زمره  

 .همراه داشتع است

  از  فسی    های   سوات  مصرف آوردی    روی  طبیعت  از  ای ازه  از  بیی  استفاده   بع  صاعت   ایقالب  از  بع    ویژه  بع چا  قرن اایرها در  ایسان

 ایتصار   میاان  ش ه  سبب  تاکاون  1۸30  سار  از  صاعت   های فعالیت کرد   وارد  فصار  طبیعت  بع  ایفاایا ه  طور  بع  ایسای   جوامی  سوی

مهمترین آیها دی اکسی کربن است؛ افاایی یاب غ این  ازها مایا     ایع ومم کرده  تابی یور اورشی  را جذب ع  ک  ای   ایع   ازهای 

 دمای  ترتیب  این   بع  و   شوی  م   اورشی   یور  بازتاب   مایی   و   کاا  م   ومم     ایع   سقف  مایا     ازها   این   اورشی   یور  بازتاب  هاگام  کاا  م 

زمین افاایی م  یاب   اس ا ر این  ازهای    ایع ای افاایی ای ا کا   طبیع  است بع دیبار آن   سط   مماور  اتمسفر  یا  زمین  سط 

 .دما ییا افاایی یاب  کع این تغییرات همان  رمایی جهای  است

م ن سط  آ  باال   و ت  بع  دیگر  سوی  از  شود   دشوارتر  شیرین  آب  بع   دسترس   شود  م    سبب  زمین   دمای  افاایی ای  کعدایصما ان دریافتع

  ا ی ه   از  یاش    سطح   تب یر  همچاین شود کا  و باوث تغییر کیفیت آن م آب دریاها  آب شور بع ماابی آب شیرین ساح   یفوذ م 

 مااط   مایا   ترآبکم  مااط    در  ویژه  بع  مسالع  این شود م   آب  کیفیت  آم ن   اایین   و   ها روداایع  ش ن   اصک  سبب  زمین    کره   ش ن    رم

شودغ افاایی دمای های شیرین بر اثر تب یر باوث افت کیفیت آن م بیابای  مصهودتر استغ والوه بر این  افاایی امالح آبمع  یی  و   بیابای 

طوری شودغ بعهای شااور ی   و در یتیمع باال آم ن سط  آب دریاهای آزاد م های قطب  و کوهزمین همچاین باوث آب ش ن سریی یخ

متر سط  آب دریاهای آزاد افاایی اواه  یافت   ۵غ1سایتیمتر تا    30سار آیا ه  بین    100های جهای  در  بیا  سازمانایی  کع بر اسای

و این امر بع یوبع اود باوث یاا ی  ش ن و یا اال  از سکاع ش ن برا  از جاایر  ایصروی آب در یواح  ساح   و تحت تأثیر قرار  رفتن  

 .شودباادر م  تأسیسات و زی    مردم در

 اتمسفر   بع  ای   ایع   ازهای   ایتصار  یظر  از  جهان  اور  کصور  11  زمره  در  ایران  کع  طوری  بع وضعیت ایران ییا از این قاو ه مستثا  ییست

 حوادث  ش ت  و  تع د   افاایی ها   بارش   کاهی   دما    متوسط  افاایی  جم ع  از  است   داشتع  همراه  بع  کصور  برای  را  زیادی  تبعات  کع  است

ی  )مایا  سیم و اصکسال ( برا  تاثیرات تغییر اق یم است کع موجب روزهای بسیار  رم در جاوب شرق کصور و ش   محیط زیست 

 کع   ماطقع  و   کصور  در   ااک   و    رد  هایچصمع  ایماد   و   اصکسال   بروز روزهای بسیار سرد در شمار غرب کصور ش ه است  همچاین

 افاایی   م موی  اثرات  دیگر  از  است   ش ه  کصور  شرق   جاوب  و   غرب   جاوب  غرب   شهرهای  در  ریا ردها   ا ی ه   بروز  افاایی  بع  مامر

 .است اق یم  تغییر و و  زمین دمای

اکتبر هر سار را بع واوان   ۲4بر این اسای و بع دلیم اطرهای ا ی ه تغییر اق یم و اهمیت توجع بع ایام های آن  سازمان م م متح    

 با   ایران  در  امسار کع  شود  ج ب تعیین کرده تا در این روز توجع مردم جهان بع این موضور حیات   اق یم   تغییرات  با  مبارزه روز جهای 

 .وم آبان ماه مصادف استد

 

 
 

 بازگشت به فهرست 
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برابر بیشتر از متوسط جهانی ۵فرونشست زمین در ایران؛   

 ایران  معضم فرویصست زمین بررس  ش غ فرویصست زمین در ایران بیی از ااجراهبردی کصاورزی اتاق    مطالعاتم      در یصست مرکا 

الگوی برون ابعاد م ت ف ا ی ه فرویصست زمین موضور کار روه  برابر متوسط جهای  است و بای   از بحران ترسیم شودغ بررس   رفت 

صاورزی و آب آب مرکا م   مطالعات راهبردی ک   ت صص

زمین م یرکم  یصست   این  در  بودغ  ایران  و  اتاق  سام  

برداری کصور  اارش  از  برداری زمیا  سازمان یقصع یقصع 

 .شرایط فرویصست زمین در ایران ارائع کرد

م  سعادت  وب الرضا  از    3ح ود     وی سی   درص  

از  فرویصست بیصتر  یر   دارای  دییا  در سایت ۲0های  متر 

درص  و بیی از  1۶سار است و در ایران  این و د ح ود  

سازمان  ااج طب   اارش  استغ  جهای   متوسط  برابر 

ییا قرار  یقصع  ااتیار مسووالن کصور  برداری کصور کع در 

  قابم اوتماد بودن این مقادیر  در اصو  . یرددرص  مااط  ایران را در برم 3۵متر در سار ح ود  سایت   ۲0تا    11های   رفتع است  یر  

سازی شااس   ترازیاب  دقی   م رهای تصاویر راداری  ای ازه زمین  یری در دییا وجود دارد کع شامم روشبای   فت ااج روش برای ای ازه 

ای فرویصست زمین را با چهار روش برداری کصور با اباارهای دقیق  بع صورت دورهای است کع در ایران سازمان یقصعا و مصاه ات ج 

 . یرد  اطمیاان بیصتری حاصم شودکا  تا از صحت یتایم  کع در ااتیار مسووالن قرار م م ت ف اایی م 

ار بکا : تغییرات ارتفاو  در ماطقع تهران  اولینبرداری کصور در ادامع تصری  م برداری زمیا  سازمان یقصعسام  و یقصعم یرکم زمین

سالع مصاه ه  متر در بازه ده1/  ۲  فرویصست  معادر  13۷1اتفاق افتاد کع در مقایسع با سار    13۸0در شمار بار راه آزاد ان در سار  

های ارتفاو  و ترازیاب  دقی  در سط  کصور  مص   ای شبکعهای دوره یریده : اس از آن با بررس  مصاه ات و ای ازهاو ادامع م   .ش 

شهرها  تاثیر ا ی ه فرویصست قرار داری غ در حار حاضر  بسیاری از مااط  حسای در شهرها و کالنماطقع از کصور تحت44  ح اقم  ش

ش ه  بیصترین یر  ساالیع فرویصست در مااط  جاوب  استان تهران های ایماماسای آارین اردازش بر  تاثیر این ا ی ه قرار  رفتع و  تحت

ح ود   البرز  سایت ۲1در  استان  در  سار   در  استان   ستان  سایت ۲۹متر  در  سار   در  اصفهان سایت ۲۲متر  استان  در  سار   در  متر 

 .متر در سار استسایت 1۹متر در سار و در استان کرمان سایت 1۸متر در سار  در قاوین سایت 13

از  اارش اود بع این ارسی اااسارت  از ده : بر صتسخ م های فرویصست چیست؟ سعادت در ب ص   یااذیرش ن تمام یا ب ص  

های حیات  های شهری و روستای  و شریانهای حاص  یا  آسیب بع سازهآب وان بر اثر از بین رفتن ت   م مفی  آن  ت ریب بافت ااک

اد مصکالت در جریان طبیع  آب و بیالن آب   های با ق رت اایین  تغییر شیب زمین و ایمها در برابر زلالع اذیری سازهکصور و آسیب 

 .برداری از ماابی آب و ایصروی آب دریا از جم ع اسارات فرویصست است ها و ایماد ااتالر در بهرهزد   لولع ج ار چاهشکست یا بیرون

از یکات  بوده کع مها  یقی ت  یع آبده : در تمام بررس او ادامع م  ورد توجع قرار  رفتع استغ در دییا ح ود  های زیرزمیا  یک  

های زیرزمیا  استغ البتع این یسبت در درص  از این ووامم مربوط بع برداشت آب ۶0درص  فرویصست بع و ت ووامم ایسای  است کع  ۷۷

  سعادت     فتع  بع   ا  استغهای زیرزمیهای فرویصست بع دلیم برداشت آبدرص  ا ی ه۹0ایران باالتر است و بر اسای مطالعات ح ود  

متری در یک ماطقع  سایت   30تا    ۲0توای  باوث فرویصست  برداشت از آب زیرزمیا  م   مترمکعب  می یون  هر  جهای    یمودارهای  اسای  بر

 شودغ البتع ووامم دیگری همچون ض امت آب وان هم در میاان فرویصست اثر ذار است؛ یعا  هرچع ض امت آب وان کمتر باش   میاان 
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با ی ااک داردغ در بعض  مااط  ممکن است برداشت  زیادی بع دایعکا غ البتع میاان فرویصست بستگ  بسیار  فرویصست افاایی ای ا م 

 .آب داشتع باشیم و فرویصست ر  ی ه 

های زیرزمیا  )مصوب اایادهمین ج سع شورای وال  آب( تاها راهکار  ص  آبب تعادر  و  احیا  طرح  رس   م   یظر   بع:  کا  م   تصری   او

سار از شرور این طرح  اثرب ص  آن در  دولت استغ این در حال  است کع اس از  ذشت بیی از ااجمواجهع با بحران آب زیرزمیا  در  

های کصور است  با ابهامات ج ی مواجع ش ه است؛  ذشتع از آیکع برا  ییم بع ه ف اص   اود کع همایا جبران کسری م ازن آب وان 

توان چاین طور ک    م ای غ بعییستا  و از همان ابت ای امر محکوم بع شکست بودهبیاایع  های طرح بع لحاظ فا  و مال  واقیاز اروژه

کاترر -دلیم وجود سااتار تمرکا را و یگرش حاکمیت  باال بع اایین و غ بع رویکرد فرمانب ص   بعاظهار کرد کع در طرح احیا و تعادر

محور( یظیر ایس اد محور  یع یتیمع مره اق امات س ب  و یظارت  )از یور یظارت اق امها در زدر م یریت آب زیرزمیا  کصور  اغ ب اروژه

هماهاگ  بین  ای غ فق ان بسترهای یهادی و قایوی   و مهای  صت و بازرس   یصب کاتور وغغغ قرار  رفتع های غیرمماز  ایماد  روهچاه

های مهم طرح یظیر ایماد و تقویت قتصادی الزم موجب ش ه است تا برا  از اروژههای اجتماو  و اها و همچاین یبود مصوق دستگاه

 .بران  ایصرفت مااسب  ی اشتع یباشا های آبتصکم

ب ص  ماابی آب زیرزمیا   مطالعات  را مرکا م   مطالعات راهبردی کصاورزی و آب اتاق ایران باا بر اهمیت موضور طرح احیا و تعادر

ب ص   ب ص  ماابی آب زیرزمیا  در سط  م   و ت وین یقصع راه و سا  راهبردی احیا و تعادرشااس  طرح و احیا و تعادرآسیب بع ماظور  

 .های زیرزمیا   در دستور کار قرار داده استآب 

ب ص  ماابی آب زیرزمیا  در و تعادر  ییازهای احیاترین اییب ص  حاک  است  از مهمشااس  طرح احیا و تعادریتایج مطالعع آسیب

الگوی توسعع زیست( با تغییر یگرش توان بع لاوم کاهی فصار بر ماابی طبیع  )آب  ااک و محیطسط  کالن م  ها و رویکردها در 

ا تقویت جایگاه و اقتصادی کصور و ضرورت ایماد بسترهای الزم )سیاس   اقتصادی  یهادی و قایوی ( برای توسعع م یریت مصارکت  ب

 . یری  اجرا  یظارت و اایی و اصالح سااتار حکمرای  ماابی آب زیرزمیا  اشاره کردبرداران در سطوح م ت ف تصمیمیقی بهره

  جوی  استغ اکاون ییا هرچع اق ام برای چارهت بیری و و مسار ب  ۵0وضعیت کاوی  کصور در حوزه ماابی آب زیرزمیا  یتیمع ایباشت 

تری اثرتر و با هایاع افاون یری اق ام ومی  و  سترده م   برای مواجهع با این بحران م   دریگ شود  راهکارهای موجود کمدر شکم

یفعان  برداران و ذیهای موجود در ب یع و م  و دایصگاه  کصور  ب ی اصوص   بهرهکار یری ظرفیتبا بع  است  ضروری   شودغرو م روبع

رفت از بحران موجود ترسیم شود و بر اسای بریامع زمای  و قبور و تفکیک  ایع  یقصع راه و الگوی برونو با مصارکت یمایا  ان قوای سع

 .سروت اق امات اجرای  الزم ایمام شودم ت ف و هماهاگ  بین آیها  بعهای  مسوولیت یهادها و ب ی

 

 

 
 

 ادامه خبر  لیاک ابر 
 فرویصست موضور  

 ایران  صاایی  معادن و کصاورزیاایگاه ابری اتاق بازر ای    مابی 

 ۲3/0۸/1400 تاریخ ابر 

 بازگشت به فهرست 
 

https://otaghiranonline.ir/news/40379
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میلیارد متر مکعبی منابع آب تجدیدشونده  27کاهش   

سار  ذشتع   30معاون آب و آبفای وزارت ییرو  فت: در م ت کمتر از  

 103  مترمکعب بع ح ود می یارد    130ماابی آب تم ی شوی ه کصور از  

ها  می یارد متر مکعب کاهی یافتع است و متوقف کردن کاهی آب وان

 .در صورت اجرای سا  ساز اری ااج سار زمان اواه  برد

با حضور رئیس  قاسم تق  وال  آب کع  زاده اامس  در ج سع شورای 

جا استفاده  ا بیان ایاکع در شرایط فع   راه  بعبجمهوری تصکیم ش   

بهیاع و دقت در مصرف آب  در ب ی صاعت استفاده از اساب و آب دریا  

  با   هااایعتصفیع  و فاضالب  آوری  جمی بسترهای بای   وجود ی ارد   فت:

م شود تا اساب حاصم در ااتیار ب ی صاعت قرار اایم  بیصتری  سروت

شود کع قاب یت بع  فتع وی اکاون ح ود هصت می یارد مترمکعب آب شرب مصرف م  .بگیرد و جایگاین آب شیرین در این ب ی شود

 .می یارد مترمکعب اساب دارد ۶تب یم ش ن بع ح ود  

های ها تهیع ش ه و بع تایی  وزیران همع دستگاهآب  کع برای همع استان ا کمب  ساز اری  سا    معاون آب و ابفای وزارت ییرو با اشاره بع

ترین سا ی است کع هاار ساوت کار کارشااس  در طور سع سار صرف آن ش ه و این سا  دقی   ۷۶ذیافی رسی ه است   فت: ح ود  

 .بای  ج ی  رفتع شود  و است رسی ه دولت تصویب بع کصور آب ماابی ب ص در حار حاضر برای احیا و تعادر

 مترمکعب  می یارد  سع و زیرزمیا  های آب مصارف  از مکعب  متر می یارد ۹ بای   سار اامس  افاود: در این سا  تاکی  ش ه در م ت ااج

 کصور  هایاوان  آب تعادر ییا و فرویصست از ج و یری بع توانم  شود  محق  امری چاین ا ر و یاب    کاهی سطح  هایآب مصارف از

سار کاهی آب وان ها متوقف   ۵ها بع توافقات در سا  ساز اری با کم اب  وفادار بمایا  ظرف  می وار بودغ در صورت  کع همع دستگاها

 .های کصور متعادر اواه  ش سالع آب وان  30اواه  ش  و یک فرایا  ح اقم 

طور وم ه بر الگوی کصت  مصرف بهیاع  دیپ ماس  آب   رسی  کع بعبا ی بع تصویب شورای وال  آب کصور    14در این ج سع مصوبع  

جای آب در ب ی صاعت های اصک و جایگاین ش ن اساب بعج و یری از ه ر رفت آب  تصکیم صا وق کمک بع روستاییان در سار

 .تاکی  ش ه است

 

 

 

 ادامه خبر  لیاک ابر 

 م یریت ماابی آب موضور  

 ابر ااری دایصمویان ایران )ایساا( مابی 

 0۵/0۸/1400 تاریخ ابر 

 بازگشت به فهرست 
 

https://www.isna.ir/news/1400080503390/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%B2%DB%B7-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D9%85%DA%A9%D8%B9%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%A8-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87
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؟ سدسازی بر کشاورزی و بحران آب چیستاثر ی، سد اقتصاد  

های کصااورزی بع یقی سا ساازی  این مطالعع با تمرکا روی زیرساااتدر 

ترین فوای ی کع سا ساازی  غ از جم ع مهماتع شا اردادر توساعع اقتصاادی  

شا ه در ااتیار کصااورزان قرار  برای کصااورزی دارد آن اسات کع آب  تاظیم

ر اواها  بود در فصور  رم و اصک ییا با  ده ؛ ب ین معا  کع آیها قادم 

ای  کصاات کاا غ  اسااتفاده از آب  کع ساا ها در فصااور بارش جمی کرده

شاا ه بسااتگ  داردغ همچاین سااایر فوای  ساا ها ییا بع حمم آب تاظیم

با سااات سا  سافی رود آغاز  1340سااات سا های بارد در ایران از ساار 

سااروت چا ای   13۶0ی دهع  شاا غ البتع روی  ساا سااازی در ایران تا ابت ا

طور مصا   در دوره ساازی    بع  از  ی اشات و اس از ایقالب اساالم  و بع

جاگ تحمی   با شااتاب زیادی دیبار شاا غ تع اد تممع  ساا ها در بازه  

طور کع مالحظع شااودغ هماندر شااکم یک مصاااه ه م  13۹4تا   1333

شامار ر بعاوج دوران سا ساازی در کصاو  13۸0تا    13۶0های  شاود ساارم 

تا سااار  13۵0روی  ساااالیع ساا سااازی در ایران از سااار  ۲آی غ شااکم م 

ییا  3کا غ در شااکم ده  کع موضااور باال را تایی  م را یصااان م  13۹۵

ای   برداری رساای هبع بهره 13۹3موقعیت ساا های وزارت ییرو کع تا سااار 

طور کع مصا   اسات اکثر سا ها در قسامت  شاود کع همانمصااه ه م 

ای غ بررسا  حمم آب تاظیم  سا ها  غرب و شامار غرب ایران اح اث شا ه

تا   ۶0های  شا ه در دهعده  با وجود ایاکع تع اد سا های ساااتعیصاان م 

شاا ه افاایی افاایی چصاامگیری داشااتع  اما مممور حمم آب تاظیم ۸0

شا ه بع ازای هر سا  یاول  بوده اساتغ ساط  زیر  ی اشاتع و روی  آب تاظیم

کا  چع  های هر سا  اسات کع مصا   م ا یک  دیگر از ویژ  کصات یی

مسااحت  را قادر اسات تحت اوشای قرار ده غ ساط  زیر کصات بع ازای هر 

این مساالع   3ها روی ی یاول  داشاتع اساتغ در شاکم سا  ییا ط  این ساار

 .شودیصان داده م 

 یکتع بسایار مهم آن اسات کع ماافی و مضاار سا ساازی بع صاورت جغرافیای 

 یری دریاچع سا  بای  ت  یع  توزیی شا ه اساتغ روساتاهای  کع بع و ت آب

 کاا    ش ه استفاده م شوی  متضرر ش ه و کصاورزای  کع از آب ذایره

 

https://static3.tejaratefarda.com/servev2/UuAX9GnS35nF/ysuwOPNkvLE,/69.jpg
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های  های سا ساازی اسات کع بع و ت کاهی آب ورودی بع شاریانشاوی غ محیط زیسات یک  از متضاررشاوی  ان اصا   اروژهماتفی م 

  یردغ  غییر الگوی زمای  جریان  تحت تاثیر قرار م دست و ییا تاایین

رفاه مااط  تحت اوشای سا    ییتا چع ای ازه بع افاا یمساالع بود کع سا سااز  نیا  بع آن ااساخ داده شا   بررسا  یتحق نیکع در ا ساوال 

 اثر داشتع استغ یکصاورز  یآن مامر ش ه و چق ر در تول  دستنییو مااط  اا

در  یکصاااورز  اتیتول  قیکصاات و ارزش حق ریسااط  ز ییبع افاا  یمطالعع  مصاا   شاا  ساا ساااز نیحاصاام از ا  جیتای  بع  توجع  با

بر بع محصاوالت با مصارف آب آباز محصاوالت کم  نیو همچا   بع آب  میکصات از د  رییو موجب تغ شاود شاهرساتان محم سا  مامر م

 ی اردغ  یسرایع اایوار در شهرستان ه ف اثر اعیاما بر درآم  سرایع و ها شود م صتریب

اواه  بود  آب شاهرساتان    ازیی  یدر شاهرساتان محم سا  بع ماظور کصااورز  یصاتریآب ب اانیم  اکعیمساالع و با توجع بع ا نای بر  والوه

با وجود  یسا سااز بیترت  نیغ ب اب ی سا  کاهی م  دساتنییدر شاهرساتان اا ی سارایع اایوار روساتا اعیو ها افتعیکاهی    دساتنییاا

در آن شاهرساتان و   صاتریموجب مصارف آب ب  شاود  در شاهرساتان محم سا  مامر م  یکصااورز  اتیتول  قیارزش حق ییبع افاا اکعیا

واردش ه در اثر   یهااعیها میبع دل  دستنییاا یهاو الزم است شهرستان شود م  دستنییشهرستان اا  یکاهی رفاه روستاها  نیهمچا

همان شاهرساتان کاربرد اواها    یو صارفا  برا  کاا  م میتاظ   کمدر کصاور وم تا  آب    یج  یجبران شاوی  چرا کع سا ها  یسا سااز

 داشتغ 

بر  موجب بع سامت محصاوالت آب نیو همچا   بع سامت کصات آب  میدر کصاور  حرکت از کصات د   آبکم  تیبا توجع بع وضاع نهمچای

و   ا هیآ  یهایدر سا سااز  ساتیبا م معیو در یت  زی  دامن م   آباواه  شا  کع بع بحران کم یدر ب ی کصااورز صاتریمصارف آب ب

 مسالع توجع شودغ نیبع ا  یکصاورز  یهااستیس

 

 

 

 

 

 

 ادامه خبر  لیاک ابر 
 س سازی موضور  

 تمارت فردا مابی 

 01/0۸/1400 تاریخ ابر 

 بازگشت به فهرست 
 

 

 

https://www.tejaratefarda.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-19/39318-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C
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 یترین اخبار کوتاه داخل همم
 (1400 آبان 4)  ایرانتشکیل شورای علمی حقوق آب در شرکت مدیریت منابع آب  

 و ایصرو آب حقوق  و قوایین کع کصوری م یرکم دفتر حقوق  شرکت مادر ت صص  م یریت ماابی آب ایران با بیان ایاکع    حسین زمای 

: دفتر حقوق  شرکت م یریت ماابی آب  افاود  ش     اواه   مواجع  اساس   مصکالت   با   آب  م یریت   در  باش    ی اشتع  روز  شرایط  با  ماطب 

بهره و جهت  داد  تصکیم  را  آب کصور  حقوق  و م   شورای  آب   حقوق  جایگاه  ارتقای  راستای  در  ک یع ایران  ت صص   توان  از   یری 

واوان کارشااسان آب در سط  کصور  سع کار روه با وااوین »امالک و مستا سازی   »دواوی و امور قضای   و »حقوق  و تقایا   را بع

الم م آب و کمک بع افاود: والوه بر حقوق داا   آب  این شورا در جهت تقویت جایگاه حقوق بین  وی  .کردزیرمممووع این شورا ایماد  

 ایع آن  یقی بازوی توایما  م یریت آب کصور های سعدیپ ماس  آب  ام اواه  برداشت و از سوی  شورای و م  حقوق آب و کار روه

 .را ایفا اواها  کرد

 (1400 آبان 8)  هاتولید آب از باران برای مصرف آزمایشگاه ساخت سامانه

آزمایصگاهمحققان کصور موف  بع ساات سامایع ییاز در  تولی  آب مورد  بع ماظور  باران  از  تولی  آب  برای  اکیج  .ها ش ی ای  های این 

 موردییاز   آب  اودکفا   صورت  بع  بتوایا   آزمایصگاه   و  صاعت   مصارف  ب ی  دو  هر  در  کع  آورد م   فراهم  را  شرایط   دیوییاه  آب تولی 

ها و  یر  با یصب یاودانش ه از سطوح باران در این طرح فااورایع  ابت ا آب باران جاری  .کاا   تولی   کم  هایاع  و  باال  کیفیت  با  را  اود

-ا     و  شا   فی تر  از  استفاده   با  آن  در  موجود  مع    ذرات  سپس   شوی  سازی م رهذای  اتی ا     ا     م ازن  داام  در تاسیسات مربوط

ه ایت    های م ت فدر مرح ع آار با استفاده از فی تر  .شودم    ا زدای  فرابافی  المپ اروای ا  حذف و در مرح ع بع ی با استفاده از

های استای ارد در  با یشودغ با ط  ش ن این مراحم است کع آب دیوییاه در بستعالکتریک  بع کمتر از یک میکروزیماس رسای ه م 

 .ااتیار مصتریان قرار اواه   رفت

 (1400 آبان 12)  بستگی آبی بوشهرها؛ تنها راه کاهش واکنشیرینتکمیل آب

آی    های همموار م م یروامم شرکت آب و فاضالب استان بوشهر  فت: هیچ  ایاع جایگایا  در این استان برای ماابی آب  کع از استان 

آب  اروژه  تکمیم  راه  تاها  و  ی ارد  استکنشیرین وجود  تصری   غ  ها  بوشهر  استان  فاضالب  و  آب  شرکت   های طرح  کرد:م یروامم 

روز  هاار مترمکعب در شبایع  30تا    ۲0روز در دست اجرا است کع ظرفیت  هاار مترمکعب در شبایع   ۹۶با ظرفیت    بوشهر  استان  کنشیرینآب 

هاار و    ۲۲کن با ظرفیت ظرفیت  شیریناور واوان کرد: هم اکاون در شهر بوشهر یک اروژه آبحماه   .رس برداری م آن امسار بع بهره

 1۷کن در استان بوشهر در دست اجرا است کع یک  دارای ظرفیت  شیرینمترمکعب در م ار تولی  است همچاین دو اروژه مهم آب  ۵00

 .هاار مترمکعب ظرفیت داری  ۵۲هاار مترمکعب است و در مممور   3۵هاار مترمکعب و دیگری 

 (1400 آبان ۵1)  نخستین دوره کنفرانس ملی کشاورزی و امنیت غذایی در اراک برگزار می شود

بهمن   ۲4ی ستین دوره این کافرایس بع صورت ممازی در   ذاری کافرایس م   کصاورزی و امایت غذای   فت:  رئیس شورای سیاست 

فر اظهار کرد: لگوی کصت و  افصین اسماوی    .شودتوسط اژوهصک ه امایت غذای  دایصگاه آزاد اسالم  واح  اراک بر اار م   1400

  امایت   و  طبیع    ماابی   غذای     امایت  و   تب ی     صاایی  غذای    امایت  و  وریبهره  غذای    امایت امایت غذای   کارآفریا  و اشتغار اای ار و

 ت امای  و ریسک م یریت  غذای   امایت و روستای   توسعع غذای   امایت و ورضع زیمیره کصاورزی  محصوالت بازاریاب   و  تمارت غذای  

 

http://news.moe.gov.ir/News-List/67250
http://news.moe.gov.ir/News-List/67250
http://news.moe.gov.ir/News-List/67250
https://www.isna.ir/news/1400080805368/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A2%D8%A8-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7
https://www.isna.ir/news/1400081209141/%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%A2%D8%A8-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://www.isna.ir/news/1400081511085/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D9%85%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1
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در امایت غذای   آموزش   افاود: بذر و جایگاه آن  وی   . ذاری و اوتبارات و امایت غذای  از موضووات این کافرایس هستا غذای   سرمایع

کصاورزی و امایت غذای   آب و تکاولوژی آبیاری یوین  محیط زیست و توسعع اای ار  کصاورزی اای ار با ه ف تولی  غذای سالم  آلود    

 .آب و ااک و سایر موضووات مرتبط با کصاورزی و امایت غذای  از دیگر موضووات این کافرایس هستا 

 (1400 آبان 16)  درصدی ذخایر سدها نسبت به سال گذشته  27کاهش 

( میاان کم حمم موجود آب 1400-1401ماه سار آب  جاری )سار آب  آبان 14ده   تا آمار شرکت م یریت ماابی آب کصور یصان م 

بت بع م ت مصابع سار آب   ذشتع درص ی یس  ۲۷می یارد مترمکعب است کع کاهص  در ح ود    ۹غ1۷در م ازن س های کصور ح ود  

  ۵۷غ1ده   میاان کم ورودی بع س های کصور ط  سار آب  جاری ح ود  بررس  وضعیت س های کصور یصان م   .ده را یصان م 

تبیین م   ۲۶می یارد مترمکعب است کع کاهص  معادر   در شرایط کاوی      .کا درص  یسبت بع سار آب   ذشتع در م ت مصابع را 

درص  ظرفیت م ازن    3۵می یارد مترمکعب را داراست کع تاها ح ود    ۵غ۵0س های کصور قاب یت ذایره ح اکثر حمم آب  در ح ود  

های اوزستان س های کصور  حمم آب ذایره ش ه وجود داشتع و این میاان برای برا  از س های مهم کصور بسیار کمتر استغ در استان 

 .درص  است ۲3درص  و   41م ازن ط  سار آب  جاری بع ترتیب در ح ود و تهران  میاان ارش    متوسط 

 (1400 آبان  18) ذخایر سدهای سیستان و بلوچستان بحرانی است

درص  کاهی یافتع   ۵1ای سیستان و ب وچستان  فت: حمم فع   س های استان یسبت بع سار آب  قبم  م یروامم شرکت آب ماطقع 

م یروامم شرکت   .درص  حمم کم م ازن است  34دلمرادی  فت: حمم آب موجود در م ازن س های سیستان و ب وچستان  محم    .است

 ۸30 و  می یارد یک( چصمع و قاات  چاه ) استان زیرزمیا  آب ماابی سالیایع ت  یع میاان: تاکی کرد  ای سیستان و ب وچستانآب ماطقع 

  مکعب   متر  می یون  ۶00 قبم  سار در  کعباش   م    مکعب  متر  می یون  430  زیرزمیا   آب  اابیم  م ان  کسری  میاان  و  مکعب  متر  می یون

 .تاس بوده

 (1400  آبان  19)  های اخیر در کشورتوزیع نامناسب مکانی بارش

 فت:    "فیروز قاسم زاده"  های ااییای اایر در کصور ابر دادغیامااسب مکای  بارشهای آب کصور  از توزیی  م یرکم دفتر اطالوات و داده

های  های  یالن  مازی ران و   ستان اتفاق افتاد  کمترین میاان بارش در استان های اایر در استان در حال  کع بیصترین بارش در بارش

 س های  م ازن  وم    کع  دارد  اهمیت  جهت  آن  از  موضور  این      های سطح  هستا   ثبت شغرب و جاوب غرب کع ماصاء تولی  روایاب

ین با اشاره بع بارش مااسب برف در البرز مرکای اظهار داشت:  همچا  وی  غای  رفتع   قرار  کصور  غرب   جاوب  و  غرب   هایاستان   در  کصور

استان بیی از متوسط ب ا م ت بوده و بیصترین   ۹های  بع  فتع وی  در مممور بارش  این موضور در تامین آب شرب اایت ت اهمیت داردغ

  های کرمان  قم و یاد ااتصا  داشتع استغرش  ییا بع استان

 ( 1400آبان    19)  "آوری در برابر تغییرات اقلیمیی شهرها برای تابسازگار"شعار امسال روز جهانی شهرها؛  

آیتوییو  وترش  دبیرکم سازمان م م متح  در ایام  بع مااسبت   .شود رام  داشتع م   "روز جهای  شهرها "اکتبر    31هرسالع در تاریخ  

 ۷0کاا  کع  ر سراسر جهان  بیی از یک می یارد یفر در سکویتگاه های غیررسم  زی    م دتاکی  کرد:    ۲0۲1روز جهای  شهرها در  

  ۸00توای  بیی از  ایی سط  آب دریاها م اذیر هستا غ افاهای یاش  از تغییرات آب و هوای  بسیار آسیبدرص  آیها در برابر بحران

درص  از بودجع آب و هوای  در   ۹در معرض اطر مستقیم قرار ده غ با این حار  تاها    ۲0۵0می یون یفر در شهرهای ساح   را تا سار  

 ی در حار توسعع  شودغ همچاین شهرها در کصورهاآوری در برابر آیها م شهرهای م ت ف جهان صرف ساز اری با این تغییرات و تاب

 

https://www.isna.ir/news/1400081612060/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%B2%DB%B7-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B0%D8%AE%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87
https://www.isna.ir/news/1400081813750/%D8%B0%D8%AE%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://news.moe.gov.ir/News-List/67683
http://news.moe.gov.ir/News-List/67683
http://news.moe.gov.ir/News-List/67683
https://www.isna.ir/news/1400080906547/%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1
https://www.isna.ir/news/1400080906547/%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1
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کاا  کع این شرایط بای  تغییر کا  بع طوری کع ییم  از کم یافتع این بودجع را دریافت م بسیار کمتر از شهرهای کصورهای توسعع 

   .بودجع آب و هوای  کصورها بای  بع ساز اری با وواقب یاش  از بحران آب وهوا ااتصا  داده شود

 (1400 آبان 19)  شود؟بحران آبی تهران حل میچقدر باران ببارد، 

های اایر تاثیر چا ای  در حم مصکم آب  تهران ای تهران  فت: بارشآب  و برقاب  شرکت آب ماطقع  برداری از تاسیساتم یر دفتر بهره

افاایی یسب  ذاایر س ها امی وار تواییم یسبت بع بهبود ورودی آب و  ها ت اوم داشتع باش  م ی اشتع و در شرایط  کع این باری   

 می یون  40۹  تهران  س های  م ازن  ذایره  حمم  حاضر  در:  کرد  اظهار  تهران   اامگایع  س های  ذایره  وضعیت  بع  اشاره  باوی    .باشیم

 همچاان  مترمکعب  می یون  ۲۷۲  آب  ذایره  کسری  با   ذشتع  سار  مصابع  روز  مکعب  متر  می یون  ۶۸1  با  مقایسع  در  کع  است  مترمکعب

درص ی مواجع است   فت: کم اثر مثبت     3۵وی با بیان ایاکع از ابت ای سار آب  تا کاون ورودی م ازن س ها با کاهی    .هستیم  مواجع

 .کع این میاان بارش ها در حوضع آبریا س ها و مح وده وم کرد استان  ذاشتع  کمتر از چهار می یون مترمکعب بوده است

 (1400 آبان 19) روزهای تاالب زریبار مریوان حال ناخوش این

از روان آبهای حاصم از بارش   شودهای آب شیرین کصور شاااتع م الم    زریبار مریوان کع بع واوان یک  از بار ترین دریاچع تاالب بین

ها شود کع امسار بروز اصکسال  از یک طرف و برداشت آب و کاهی آب چصمعبرف و باران و چصمع های کااری و کف آن تامین م 

م آب زیست مریوان  فت: حمرییس اداره حفاظت محیط  .آب  روبرو کرده استاز طرف دیگر زریبار را مایا  سایر تاالب های ماطقع با کم

ب ا  اظهار ابراهیم همت  .درص  کاهی یافتع است  40دریاچع زریبار این شهرستان یسبت بع م ت مصابع سار  ذشتع  بع طور میایگین  

های افاود: وجود چاه  یو  .می یون مترمکعب از حمم آب دریاچع زریبار مریوان کم ش ه است  ۲0داشت: امسار در مقایسع با سار  ذشتع   

 .اچع برای تامین آب ب ی کصاورزی و شرب  اثر اصکسال  را بر زریبار بیصتر کرده استزیاد اطراف دری

 (1400 آبان  23)  پایان نشست اقلیمی گالسگو و توافق جهانی بر سر پیمانی جدید

در  السگو در حال  بع اایان رسی  کع برای اولین بار سوات های فسی   بع واوان   ۲۶کافرایس آب و هوای  سازمان م م موسوم بع کوپ  

کاهی مصرف  "تواف   السگو اولین معاه ه اق یم  است کع بع طور صری  قص     .حرک اص    رمایی جهای   مورد ه ف قرار  رفتم

آورد  ای فصار م تر تصاو   ازهای    ایعتواف  همچاین بر کاهی سریی غ.ای را دارد  بع واوان ب ترین وامم  ازهای    ایع"زغار ساگ

ای سازمان کافرایس دو هفتع  .ده بع کصورهای در حار توسعع برای ساز اری با ایام های تغییر اق یم را م  و قور کمک مال  بیصتری  

آی  هرچا  یتوایست م م کع در اسکات ا  بر اار ش  یک ایروزی بارد در حم و فصم قوایین مربوط بع بازارهای کربن بع حساب م 

 .وو ه مال  کصورهای ثروتما  کاهی ده اذیر را در مورد های کصورهای آسیبیگرای 

 (1400 آبان  29) آلودگی هوای اصفهان، هرسال بدتر از پارسال

زیست استان اصفهان  اظهار کرد: بر اسای اطالوات شبکع اایی های اداره کم حفاظت محیطرئیس اداره امور آزمایصگاه  بابک صادقیان

اری  یعا  از ابت ای فروردین تا آار مهرماه  تع اد روزهای یاسالم هوای اصفهان یسبت بع ماهع اور سار ج ۷کیف  هوا  شهر اصفهان در  

ش ه مبا  بر کاهی های ایمامبیا اییبا اشاره بعوی    .ای استیافتع کع و د یگران کاا هدرص  افاایی    ۷4م ت مصابع سار قبم ح ود  

ش ت بر کیفیت هوای ها و سروت وزش باد دووام   هستا  کع بع فت: کاهی بارشهای جوی در ییمع دوم سار جاری   فعالیت سامایع

 از واح های تولی ی  صاعت  و مع ی  بالقوه آالیا ه را بع  ایهوی تمرکا ب ی وم  .اصفهان کع شرایط ااص  ییا دارد تأثیر ذار هستا 

 

 

https://www.isna.ir/news/1400081914692/%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%84-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.zistonline.com/news/85565/%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%B4-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86
https://www.zistonline.com/news/85598/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%B3%DA%AF%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://www.isna.ir/news/1400082922362/%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%AF%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84
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 ۵0های فسی   را در ماطقع مرکای استان )شعار رویع سوات ی ب ویقم و افاایتبی آن  سترش حمم همراه توسعع یاموزون شهری و بع 

 .محیط  این ماطقع وامم اص   شرایط کاوی  دایستکی ومتری اصفهان( ب ون در یظر  رفتن ظرفیت و تحمم زیست

 (1400  آبان  29) "تغییرات محیطی"اله به دومین کنفرانس ملی  فراخوان ارسال مق

بع میابای  دایصگاه و وم کصاورزی و ماابی طبیع    GIS کافرایس م   تغییرات محیط  با استفاده از فااوری سامی از دور ودومین  

صیایت از    ( …م یریت ماابی آب )سطح   زیرزمیا   یامتعارف و    :شودبر اار م  در محورهای ذیم  1400اسفا ماه    4ساری در تاریخ  

م یریت تغییرات    ریای آمایی سرزمینم یریت توسعع اراض  شهری و بریامع  با ها بع ماظور توسعع کصاورزی و صاعت  ردشگریآب 

   زیست از اتایسیم  ردشکری و محیطحفاظت از اراض  ساح   بع ماظور استفاده   کاربری اراض  کصاورزی  ماابی طبیع   سکویتگاه 

 مصارکت اجتماو  در صیایت از ماابی طبیع  بع ماظور صیایت از امایت م   در آیا ه 

 ( 1400  آبان 30 (های سند ملی آمایش سرزمین منتشر شداطلس نقشه

های سا  م   آمایی سرزمین از سری مطالعات سا  م   آمایی سرزمین در  روه اژوهص  آمایی سرزمین  توسعع و توازن اط س یقصع 

با ی اطر سیم  لغاش زمین   های  مایا  اهاعدربرداری ه یقصع  اط س این .های توسعع و آیا ه یگری ماتصر ش ای مرکا اژوهیماطقع 

سکویتگاه  و توزیی فضای  مورد استفاده  فرویصست وغغغ است و م  توای  در موارد متع دی همچون کاربری و اوشی اراض   سااتار یظام  

 .قرار  یرد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بازگشت به فهرست 

 

 

https://www.isna.ir/news/1400082922834/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7%DB%8C
https://www.isna.ir/news/1400082922834/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7%DB%8C
https://www.isna.ir/news/1400083023836/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%B3-%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
https://www.isna.ir/news/1400083023836/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%B3-%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
https://www.isna.ir/news/1400083023836/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%B3-%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
https://www.dfrc.ir/2aac855c-95ce-43d4-a117-04c9221b76a4/wid/91135f87-1bfe-4096-8e00-c5dc738905c2/id/632b9162-2f9f-48b1-b7e1-fe840ce69a93/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%B3-%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87-%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D9%85%D9%84%D9%8A-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
https://www.dfrc.ir/2aac855c-95ce-43d4-a117-04c9221b76a4/wid/91135f87-1bfe-4096-8e00-c5dc738905c2/id/632b9162-2f9f-48b1-b7e1-fe840ce69a93/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%B3-%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87-%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D9%85%D9%84%D9%8A-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
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 نسبت به بحران آب در حال ظهور هوشیار باشید 

  رود  اساتغ ایتظار م ییدر حار افاا ی آب و هوا  راتییتغ میبع دل  و اصاکساال میاطرات مرتبط با آب مایا  سا - ۲0۲1اکتبر  ۵ژیو 

ین در غ اشااود م   یتصاا   و کاهی دسااترساا  تیجمع  ییبا افاااین آمار کع   اب ی ییافاا  بری  ریج م  آب  تایکع از  یکع تع اد افراد

موثر یبوده  آب و هوا     جهای   مال  یهاتالش و هسااتا    اراکا ه و یاکاف  عیاول  یو هصاا ارها   ایبیییظارت  ا   ت یریم   حالیساات کع

 ی ذارعیسارما ییو افاا  اق یمآب و  کپارچعی یهااساتیسا  رشیآب  اذ   مصاارکت  تیریبهبود م   یبرا یآب بع اق ام فوربحران   غاسات

  ا ی و کاهی اطر بال  اق یم  راتییبا تغ یساز ار   ار یدر مورد توسعع اا  الم  نیتمام اه اف ب یرباایکع ز ییاز دارد رایبها   یکاال نیا برای

  یا و ماطقع   جهای   باری    راتییدما مامر بع تغ  ییافاا    ی و م   هواشاااسا   کم ساازمان جهای ریتاالی  دب یاروفساور اتر  اساتغ

 و ساالمت و رفاه ایساان داردغ  ی غذا  تیبر اما یاوم ه  ریشاود کع تأث م  یو فصاور کصااورز   باری    یالگوها رییشاود کع مامر بع تغ م

 ن یدر ژاان  چ  میوظ میباوث سا   یشا    باری    ا یغ در ساراسار آسامیمرتبط با آب بود   یشا   ی ادهایساار  ذشاتع شااه  ت اوم رو

کع  ساتیدر حار توساعع ی  یها یفر آواره شا ی  و صا ها یفر کصاتع شا ی غ اما فقط در کصاورهاونی ییپار  ااکساتان و ها  شا غ م   یای ویا

کمبود آب همچاان   فاجعع بار در ارواا مامر بع صا ها کصاتع و اساارات  ساترده شا غ  میشا ه اساتغ سا  اسامامر بع ااتالالت اسا میسا

کع دچار   کاا  م   زی    ی یفر در کصااورها اردی یاز دو م  ییاسااتغ ب قایدر آفر ژهیاز کصااورها  بع و یاریبساا   اصاا های   از یگرای   کی

  ی هماهاگ شا ه و حاو  WMO اارش توساط  نیا  غبری  ساالم و به اشات ریج م    ییبع آب آشاام  هساتا  و از و م دساترسا  ای آبت

  استغ   توسعع و موسسات و م  یهاآژایس   الم  نیسازمان ب ۲0از  یییظرات ب

 
 دهد.(، مناطق قرمز بیشترین کاهش ذخایر آبی را در طول این مدت نشان می2002- 2021سال گذشته )  20ذخایر آب جهان در  : روند 1شکل 
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بع آب داشااتا غ    یاکاف  ماه در سااار دسااترساا کیح اقم   ۲01۸یفر در سااار   اردی یم  ۶غ3 اارش     نیبر اسااای ارقام ذکر شاا ه در ا

های مممور تمام آب  -   ایآب زم رهیساار  ذشتع  ذا ۲0در   برسا غ  اردی یاز ااج م  ییبع ب  اانیم نیا ۲0۵0شاود تا ساار   م   ایبییا 

ت فات در قطب   نیصاتریاساتغ ب  افتعیمتر در ساار کاهی    ساایت  1  اانیبع م  -  خی  از جم ع رطوبت ااک  برف و زیرزمیا و ساطح  

کع بع    را در مااطق  قابم توجه آبتر  ت فات نییاا ی ایدر ورض جغراف  تیاز مااط  ارجمع  یاریده   اما بسا ر  م ا ا یجاوب و  ر

قابم   نیزم یدرص  از آب رو  ۵غ0تاها  آب داردغ تیاما یبرا یوم ه ا  یام هایکاا  کع ا  کاا ه آب هستا   تمربع م  نیتام   طور ساات

از    یاشا  یای  بال۲000ر اساتغ از ساا  افتعی  ییساار  ذشاتع بع دفعات افاا ۲0اطرات مرتبط با آب در طور   اساتغ نیریاساتفاده و آب شا

ثبت شا ه   ایدر آسا  یو اساارات اقتصااد  میاز سا   ت فات یاشا  صاتریاساتغ ب  افتعی ییدرصا  افاا 134با دو دهع  ذشاتع  ساعیدر مقا میسا

درصا    ۲۹م ت   نیدر هم ایها ی تع اد و م ت اصاکساال  داری غ تیبع تقو ازیها یروداایع میسا  یهصا ار برا  یهاساتمیکع سا  ی اسات  جا

هصا اردها ه    یهاساتمیبع سا ازیر  داده اسات کع یصاان دها ه ی  قایدر آفر   مرتبط با اصاکساال یرهایاساتغ اکثر مرد و م  افتعی ییافاا

  در آن ماطقع استغ  اصکسال یتر برایقو

 منابع آب  کپارچهی تیریمد

  رغم یاساتغ اما  و   اتیب ا م ت ح  طیمح ساتیو ز  یاقتصااد    بع رفاه اجتماو    ابیدسات ی( براIWRMماابی آب ) کپارچعی  تیریم 

   اود اارج ش ه ای غ ریاز مس ۲030ماابی آب اود تا سار     اریاا  تیریبع ه ف م   نیرس یکصور برا 10۷ها   صرفتیا   برا

 
 ن های تنش آبی جهان : کانو 2شکل 

  ت یریاز در دسااتری بودن و م   اانیاطم یبرا  SDG6)سااازمان م م متح  )   اریاز بریامع توسااعع اا یجهان بع طور ج     بع طور ک 

یفر   اردی یم 3غ۲   ن و اای ارمیا  تیریبا م   یفر فاق  ا مات به اشات اردی یم  ۶غ3  ۲0۲0آب و فاضاالب وقب مای ه اساتغ در ساار     اریاا

سالم ی اری        ییبع آب آشام   هساتا  و دساترسا   تای آب  یکع دارا  ی یفر در کصاورها اردی یم ۲از   ییو ب    اشاتبه عیفاق  ا مات اول

 غ   اارش کردی  نییاا اریبسرا آب  یورکصور سط  بهره 10 و  آب را کمتر از ح  متوسط یورکصور سط  بهره ۷۵  کاا غ م   زی  
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اسات کع کصاورها مصامم بع   نیابر اوب ا چهار برابر شاودغ   یبا   فع  صارفتی  ساروت ا ۲030تا ساار    بع اه اف جهای  ابیدسات یبرا

با اولویت (  آب و غذا دو موضاور UNFCCC)  اق یم  راتییساازمان م م متح  در مورد تغ  ونیهساتا غ بر اساای کاوایسا تیبهبود وضاع

    ی آب تاک یبرا  اق یم ا مات    تیبع تقو ازیهساتا   و کصاورها بر ی  سیتوافقاامع اار( بع NDCs)   شا ه م  نییتع  یهامصاارکت  باالی

و    عیاهصااا ار اول  یهااساااتمیآب و سااا یبرا اق یم مااابی آب  اا ماات    تیاریاز ما  تیامرتبط باا آب و حماا  یایاکااهی بال یبرا  کااا غ م

    دولت  یهاساازمان –  کی رولوژیو ه  هواشاااسا   درصا  از ا مات م   ۶0اساتغ ح ود  ازیمورد ی   اریاا  یهای ذارعیسارما نیهمچا

کامم    تیفاق  ظرف  -هساتا      و اصاوصا  و ا مات هصا ار بع دولت  ب ی وموم  کی رولوژیه  عیکع موظف بع ارائع اطالوات اول   م 

  آب هستا غ یبرا اق یم ارائع ا مات  یبرا  ازیمورد ی

 مربوط بع آیها در دستری است یصان داد کع: یهاکع داده یکصور 101از   WMO   ابیارز

 وجود داردغ  WMO یدرص  از اوضا 43و کاربران اطالوات در   اق یم ارائع دها  ان ا مات   نیب   تعامم یاکاف -

 یص ه استغ آوری جمی  عیاا   کی رولوژیه یرهایمتغ  یهاداده از درص  40ح ود   -

 غستیدر دستری ی  کی رولوژیدرص  اطالوات ه  ۶۷ -

ها وجود روداایع  میسا   ایبییهصا ار و ا   یهاساتمیساای  کع  اارش کردهای    ها را ارائع کردهکع داده یدرصا  از افراد 34 -

 غستیی   کاف  ایی ارد  

 استغ   یاکاف  ایها کم  درص  از آن  ۵4هص ار در  یهاستمیو س  اصکسال   ایبییا  -

ایمام شا ه     تعه ات مال یدرصا  ۹ ییافاا  رغمیاساتغ و   یضارور یاز سااز ار تیحما یبرا   اضااف ی ذار عیبودجع و سارما -

دالر ثابت   اردی یم  ۸غ۸در  ۲01۹و  ۲01۵  یهاساار نی( بODAتوساعع )  یهاکمک   تعه ات رسام     SDG6مقاب ع با   یبرا

 مای غ

 
 ،  خطر معرض سیستم هشدار اولیه برای جمعیت در دسترسی بهبا امکان WMO: تعداد کشورهای عضو 3شکل 
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 هاهیصوت

آب در سااراساار جهان ارائع    یبرا  اق یم   ا مات  بهبود اجرا و اثرب صاا ی ذاران برا اسااتیساا یبرا  یراهبرد یهاعی اارش توصاا نیا

 ده : م

  در حار توسااعع یدر کصااورها  ژهیبع و    بهتر تای آب  تیریم   یبرا   ماابی آب بع واوان راه ح  کپارچعی  تیریم  برای ی ذارعیساارما

 (غLDC) افتعیکمتر توسعع ی( و کصورهاSIDSکوچک ) ریاجا

هصا ار    یدر معرض اطر  از جم ع برا افتعیکمتر توساعع یکصاورهادر   میو سا   اصاکساال عیهصا ار اول  یهاساتمیسابرای  ی ذارعیسارما

 ا؛یدر آس میو هص ار س  قایدر آفر  اصکسال

هصا ار   یهاساتمیو سا اق یم   ا مات یرباایکع ز   اسااسا   کی رولوژیه یرهایمتغ یها براداده  یدر جمی آور تیار کردن شاکاف ظرف

 هستا غ عیاول

در  یبهتر از سااز ار تیحما یبا کاربران اطالوات برا اق یم کردن ا مات     اتیتوساعع و وم  یبرا   ساط  م  افعانیذ  نیبهبود تعامم ب

ها کمک وهیشاا نیبهتر  کاربردوجود دارد کع بع   یاقتصاااد- اجتماو  یایبهتر از ماا  ابیبع یظارت و ارز   مبرم  ازیی  نیب ی آبغ همچا

 اواه  کردغ

وجود   WMOوضو   ۶۵آب در  یبرا اق یم غ اطالوات اوضا در مورد ا مات   یدر ب ی آب ار کا  اق یم   ا مات  یها را براشاکاف داده

 ی اردغ  

  توساعع یافتع بهبود    وم  یهاحمو راه کپارچعی  اساتیبع توساعع سا  ازیدر ااساخ بع ی  WMOتوساط  کع  غ   یوی یبپ  اق یمبع ائتالف آب و 

 کا غ م تیو چصم ای از آب حما   ایب  ییا مات ا  نیماابی آب و همچا  ابیبهبود ارز یش ه استغ ائتالف از کصورها برا   سازمای ه

 

 

 

 

   ادامه خبر                 لیاک ابر

   تای آب  موضور  

   https://public.wmo.int مابی  

   0۵/10/۲0۲1 ابر  تاریخ  

 بازگشت به فهرست 

 
 

 

  

https://public.wmo.int/en/media/press-release/wake-looming-water-crisis-report-warns
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نفر باشد  اردهایلیم هیتغذ یبرا  یتواند پاسخ یم ای آب در با جاتیسبز کشت  

 نیبا ا  غاب ی  ییافاادرصاا    ۷0تا     یفر برساا  اردی یم  ۹بع   رود جهان کع ایتظار م تیجمع عیتغذ یبرا  ا هیسااار آ 30در    یغذا با  یتول

را  نیزم یدرصاا  از کم آب رو ۲تاها    نیریآب مواجع اسااتغ آب شاا  ا هیبا کمبود فاا اق یم   راتییتغ  میبع دل  سااات  یحار  کصاااورز

از مااط      یاریدر بسا محبوی شا ه اساتغ  عیطب  یها چاریدر  رایز  میی ار   آن دساترسا ب ی زیادی ازبع    ده  و ما حت م  میتصاک

مرطوب   یآب و هوا  دارایکع    مااطق   حت بع شاا ت آلوده اسااتغ  ای  ابیکم یمایا  ماطقع جاوب صااحرا و قاره ها   آب بع طور ج 

  ن یایگیاز م  میتاها ی  ایتاییمواجع هساتا غ در ماه مع  بر  مصارف آب با اصاکساال ییکم و افاا   باری   میبع دل  ا یتاییهساتا   مایا  بر

و   نیچهارم  بهار سااار  ذشااتع   ایگ سااتاناکولوژی و هی رولوژی  مصاااه ه کردغ باا بع  فتع مرکا   رفت  را کع معموال  ایتظار م   باری  

 ایوییاساکات ا  از اق   در سااحم غرب  یااسات کع ماروع میدل نیبع همغ از مااط  ایگ ساتان و ولا بود  یاریفصام بهار در بسا  نیتراصاک

 کا غ   استفاده م ماتیارورش سبا یاط س برا

 

در را  میاز سا   هیدبیآسا یهانیزم  ای شا هبیت ر  یکصااورز  یهانی: »ما زم ی و   مSeawater Solutions  ایگذاریبا برد یی  کیایی

بع را   ایما آب در غم یغذا را همامان اسات راج کا میکع در آن بتوای  میسااز م  یمکاار مصااوو   ساتمیاکوسا  کیساپس   یریم وااتیار م 

با    ی هاشوی  در آب م   هییام تیمحصوالت کع هالوف نیا  کردغ  میشور اواه  اهانیو سپس شرور بع ارورش    م یکا ماطقع امپ م این

لوازم   یبع واوان مواد اام برا  ایتوایا  اورده شاوی   ها متیکاا غ هالوف رشا  م  اهایو ساواحم در   اباییب  معیمایا  ی  ادیدرصا  یمک ز

  ی یو فرساا میکاا  از سااحم در برابر سا در آن رشا  م عک  ی اساتفاده شاوی غ یمکاارها  وایاتیو و وفع ح  ساتیز  یهاساوات   صایآرا

  یها ساتمیکع اکوسا  کصااورزایآن ایاسات کع   گرید تیما  کاا غ کربن جذب م   بارای یهااز جاگم  صاتریبرابر ب 30کاا  و   محافظت م

  نیاغ  بع فروش برسایا  در هر سارهر هکتار  یبرایورو   ۲۶00با قیمت بیی از  اوتبار کربن را   توایا  م  کاا  اود را ات اذ م   مصاوو 
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- ۲۲ متیرا بع ق  اشتولی یمحصاوالت   اودماروع  ییبرد در ساودآور باشاا   چرا کع  ایتاییتوایا  در بر ها متیب ان معااسات کع هالوف

  یزارها رسای غ شوره ماروع باز  بع فروش م کیاز رش  آیها در  صتریده برابر ب -تن در هکتار  ۲0با وم کرد   و رمیک بع ازای هر  وروی ۲3

  طیمحساتیصارفع و از یظر زبعمقرون  یکع آن را از یظر اقتصااد  شاوی  م  عیاارج از شابکع تغذ  ری اذیتم   یهاساتمیآن از سا   و مصااو

   غسازد م   اریاا

یمک را یسابت   یصاتریب  ریتوایا  مقاد و ک م م   ایزمبیمایا  سا  ثابت کرده اسات کع محصاوالت معمول  "Salt Farm  ادیبا"در ه ا    

اساات  محصااوالت   نیریو آب شاا  ایدر آب از  کع م  وط سااط متوماروع  با اسااتفاده از آب شااور  در این تحمم کاا غ    یبع حالت واد

  راتییاز تغ   یاشا   جهای   هیا  ککع یمصاکم شاور شا ن ااک    یبرا  ح بع دیبار راه  ادیبا نیا همچاین  غی شاو م ی آبیاریکصااورز

  کا    بع ااک یفوذ م  نییاز اا  ای  شاود م ریساراز  نیبع زم ایکع آب در  افت  اتفاق مزمای     شاور شا ن ااک  کا غ  تالش م اسات  اق یم 

ماروع  1۶     اود یبا شرکا این بایاد  کاا غ  ی ذشتع کصاورز   مایا  توایا  کع یم رسا  م ریبا  یهانیبع زم  تیکصاورزان در یها نیباابرا

  افتا  یکا غ محققان در  ییدر محصاوالت م ت ف را آزما  شاوریتحمم   اانیکرده اسات تا م یشامار راه ای از یایرا در هفت کصاور در در

مصا   شا  کع  نیغ همچااری د  ی باال  شاوریتحمم    چغا ر و توت فریگ ج یهو    ک م   وجع فریگ    ایزم  بیاز سا  کع ایوار ااصا

 طیهر یور مح  عرفاز م مت صاصاان  از کصااورزان و حت  یاریبسا و چغا ر قا  مااساب اساتغ ازی  جو  ا دوسارجو یاریآب یآب شاور برا

  ساتمیهر اکوسا یبریامع برا نیی اری   ا رچع ا    یاز مت صاصاان از تری اراب کردن ااک تما  یاریترساا غ بسا م یشاور در کصااورز

مردم آن را بع واوان   اما باز هم   ی زیادی داشاتع باشا توای  ساودآور کع م  ب اییما ر   : حت یافاا   م بردیی  شا ه اساتغ  مافرد طراح

 را تغییر دهی غ  طرز فکر  نیا   یدایا   شما با اطر م کی

ممکن   نیای   باابراقرار یگرفتع اق یم   راتییتغ  ریمااط  جهان تحت تأث ریاود در ساا  انیبع ای ازه همتا  یدر واقی کصااورزان اساکات ا 

در بازار    یفوذ کم بیاشااره کرد کع ضار  salt farm  ادیطور مصاابع  باغ بع اا یاود یب  صاتیمع یبارد برا  ی یاسات هاوز آن را ته 

همایطور  فراوان براوردار اساتغ یهااز باران یهاوز تا ح ود   غرب  یارواا  رایوجود دارد  ز  شاوریمتحمم بع    »معمول  تمحصاوال یبرا

ات اذ     یبا  یب ی کصااورز یبرابهتر   ا هیآ نیتضام  یبرا یصاتریب ماتیده   تصام قرار م  ریثأ ارواا را تحت ت صاتریب اق یم  راتییکع تغ

 شودغ 

 

 

 ادامه خبر  لیاک ابر 

 ماابی آب م یریت   موضور  

 https://www.euronews.com مابی  

 14/10/۲0۲1 تاریخ ابر  

 بازگشت به فهرست 

 

 

https://www.euronews.com/green/2020/10/14/growing-vegetables-in-seawater-could-be-the-answer-to-feeding-billions


              
              مطالعات راهبردی کشاورزی و آبمرکز ملی    

19 
   

 

1400  آبان  |و یک  فتاده  شماره  |محیط زیست    بولتن آب و  

 

 خارجی ترین اخبار کوتاه مهم
This hydrogel tablet can purify a liter of river water in an hour 

As much as a third of the world's population does not have access 

to clean drinking water, according to estimates, and half of the 

population could live in water-stressed areas by 2025. Finding a 

solution to this problem could save and improve lives for millions 

of people. 
Scientists and engineers at The University of Texas have created 

a hydrogel tablet that can rapidly purify contaminated water. One 

tablet can disinfect a liter of river water and make it suitable for 

drinking in an hour or less. "Our multifunctional hydrogel can 

make a big difference in mitigating global water scarcity because it is easy to use, highly efficient and 

potentially scalable up to mass production," said Guihua Yu, the head scientist of this project. Today, 

the primary way to purify water is to boil or pasteurize it. But that takes energy, plus a lot of time and 

work. That isn't practical for people in parts of the world without the resources for these processes.  
The special hydrogels generate hydrogen peroxide to neutralize bacteria at an efficiency rate of more 

than 99.999%. The hydrogen peroxide works with activated carbon particles to attack essential cell 

components of bacteria and disrupt their metabolism. 
The process requires zero energy input and doesn't create harmful byproducts. The hydrogels can 

easily be removed, and they don't leave any residue.  In addition to purifying water on their own, the 

hydrogels could also improve a process that has been around for thousands of years—solar distillation, 

the use of sunlight to separate water from harmful contaminants via vaporization. Solar distillation 

systems often run into issues of biofouling, the accumulation of microorganisms on equipment that 

causes it to malfunction. The bacteria-killing hydrogels can prevent this from happening. 

 کند  ه یساعت تصف کیآب رودخانه را در    تریل  کی تواند  یم   دروژلیقرص ه  یک

دارای  در مااط    ۲0۲۵تا ساار    تیاز جمع   میی اری  و ی   ساالم دساترسا    ییجهان بع آب آشاام تیساوم جمع کیها   نیبر اساای ت م

را یمات ده  و بهبود ب صا غ دایصاما ان و   ها یفرمی یون   توای  زی   مصاکم م نیا یبرا  راه ح   افتنیغ  اواها  کرد   زی    آب  تای

آب   تریل  کیتوای    قر  م  کیکا غ    عیتوای  بع ساروت آب آلوده را تصاف ای  کع مساااتع  روژریقر  ه کیمها ساان دایصاگاه تگاای 

چا     روژریه:  فتمحق  این اروژه   " یوهوا یو"  کا غ  آماده  نییوشا یکمتر آن را برا  ایسااوت    کیکرده و در    روداایع را ضا  وفوی

کارآم  اسات و بع طور  اریاساتفاده از آن آساان اسات  بسا رایکا  ز  مادیا   در کاهی کمبود آب جهای  بار  توساعع  توای  ماظوره ما م

 بر  والوه   کار نیکردن آن اساتغ اما ا  اهیااساتور  ایآب جوشاای ن  عیتصاف یبرا  عیامروزه روش اول اساتغ  ریاذ اییایبوه مق  یبالقوه تا تول

  ی هاا روژریاهاین    غساااتیی   وم   اا هاایفرآ  نیاز جهاان با ون مااابی ا  ی هاامردم ب ی  یبرا؛ کاع  ط با  را مار  ایرژی زیاادی  کاو  زماان

با    روژنیه   یدرصا  داردغ اراکسا ۹۹۹غ۹۹از    ییب   کع بازده  کاا  م  یتول  روژنیه  یاراکسا  هایکردن باکتر  ااث یبرا اساتثاای 

  یایرژ  یبع ورود ازیی  ا یفرآ  نیا  کا غ آیها کار م سمیها و ااتالر در متابولیباکتر یضرور  س ول  یحم ع بع اجاا یذرات کربن فعار برا

والوه     غی ذار یم   از اود باق  یامای هیباق چیج ا کرد و ه   توان بع راحت ها را م روژریکا غ ه یم مادیمضار ا   جایباروج   ارد و ی

ج ا کردن آب  یبرا   یاساتفاده از یور اورشا  ی یاورشا ریتقطمثم را  یا یفرآ  توایا  م  نیهمچا  ها روژریه   ی آب بع تاها عیبر تصاف

  غ بهبود ب صا  ایماد ش ه است راکع هااران سار  ریتب   یمضر از طر  یهاا هیاز آال
 

https://phys.org/news/2021-10-hydrogel-tablet-purify-liter-river.html
https://phys.org/news/2021-10-hydrogel-tablet-purify-liter-river.html
https://phys.org/tags/mass+production/
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Plastic pollution on course to double by 2030 

Plastic pollution in oceans and other bodies of water continues to grow sharply and could more than 

double by 2030, according to an assessment released by the UN Environment Programme (UNEP).  

The report highlights dire consequences for health, the economy, biodiversity and the climate. It also 

says a drastic reduction in unnecessary, avoidable and problematic plastic, is crucial to addressing the 

global pollution crisis overall.   

To help reduce plastic waste at the needed scale, it proposes an accelerated transition from fossil fuels 

to renewable energies, the removal of subsidies and a shift towards more circular approaches towards 

reduction. Titled From Pollution to Solution: a global assessment of marine litter and plastic 

pollution, the report shows that there is a growing threat, across all ecosystems, from source to sea.  

But it also shows that there is the know-how to reverse the mounting crisis, provided the political 

will is there, and urgent action is taken.  

The document is being released 10 days ahead of the start of the crucial UN Climate 

Conference, COP26, stressing that plastics are a climate problem as well.  For example, in 

2015, greenhouse gas emissions from plastics were 1.7 gigatonnes of CO2 equivalent; by 2050, 

they’re projected to increase to approximately 6.5 gigatonnes. That number represents 15 per cent of 

the whole global carbon budget - the amount of greenhouse gas that can be emitted, while still 

keeping warming within the Paris Agreement goals.  

By 2040, it will nearly triple, adding 23-37 million metric tons of waste into the ocean per year. This 

means about 50kg of plastic per meter of coastline.  

 

 شوددو برابر می  2030آلودگی پالستیکی تا 

ها و ساایر آبها همچاان بع شا ت    آلود   االساتیک  در اقیایوی(UNEP) "بریامع محیط زیسات ساازمان م م متح "بر اساای ارزیاب  

 .میالدی تا بیی از دو برابر ییا افاایی یاب  ۲030توای  تا سار  در حار افاایی است و م 

 

 

https://news.un.org/en/story/2021/10/1103692
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همچاین این  اارش  کا غ  این  اارش ایام های ماف  آلود   االساتیک  برای ساالمت  اقتصااد  تاور زیسات  و آب و هوا را برجساتع م 

 .تاکی  دارد کع کاهی ج ی االستیک غیر ضروری  قابم اجتااب و مصکم ساز بع ماظور مقاب ع با بحران آلود   جهای  بسیار مهم است

های تم ی اذیر بع این  اارش در وین حار برای کمک بع کاهی ضاایعات االساتیک  در مقیای مورد ییاز  شاتاب در اساتفاده از ایرژی

های ساوات و حرکت بع سامت رویکردهای دورای  یا بازساازی کاا ه )یک رویکرد اقتصاادی اسات  های فسای    حذف یارایعواتجای سا

کع ه ف آن بع ح اقم رساای ن اسامای  و ضاایعات و بیصاترین اساتفاده از ماابی اسات( بع ماظور کاهی آلود   االساتیک  را ایصااهاد  

 .ده م 

ده  کع ته ی ی فاایا ه در یصاان م   "د   تا راه حم: ارزیاب  جهای  زبالع دریای  و آلود   االساتیک از آلو"این  اارش تحت واوان  

 .ها از مابی  رفتع تا دریاها وجود داردهمع اکوسیستم

صورهای اما این  اارش همچاین یصان م  ده  کع دایی الزم برای معکوی کردن این بحران فاایا ه ییا وجود دارد  مصروط بر ایاکع ک

 .م ت ف جهان اراده الزم را داشتع باشا  و اق امات فوری ایمام شود

کا  کع و تاکی  م   ماتصاار شاا  ۲۶کوپ  روز قبم از شاارور کافرایس مهم آب و هوای  سااازمان م م متح  موسااوم بع 10این سااا  

 .شوی ها ییا یک معضم اق یم  محسوب م االستیک

بوده اسات کع  اکسای کربنتن دی یگا  ۷غ1ای مرتبط با تولی  االساتیک ها معادر  ایتصاار  ازهای    ایع  ۲01۵بع واوان مثار در ساار 

 . یگاتن افاایی یاب   ۵غ۶بع ح ود   ۲0۵0شود این میاان تا سار  بیا  م ایی

ها این آمار  بر اسای ت مینده  کع های دریای  را تصکیم م درص  از کم زبالع ۸۵ار حاضر ح در االستیک رسم    هایداده   بر اسای

 .شودم   اضافع  ها اقیایوی بع ییا زبالع تن می یون  3۷-۲3  ساالیع و ش ه برابر سع تقریبا   ۲040تا سار  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بازگشت به فهرست 
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 های خورشیدی پرورش محصوالت کشاورزی زیر پنل  :شیمطلب آموز

توایا  وم کرد محصااوالت  های اورشاای ی چگویع م   ااماساات زمین در حار  رم شاا ن    کعی  در شاارایطداداژوهصااگران یصااان  

 .کصاورزی را افاایی و مصرف آب را کاهی ب ها 

اوشاای ه اساتغ محصاوالت های اورشای ی  بایرون کومیاک در باغ اورشای ی اود در شاهرساتان بول ر ک رادو  قسامت  از زمین را با اام

فریگ   سااایر  چغاا ر  ترب  کااهو و موارد دیگر(غ این مارواع همچاین برد   وجاعشاااود )هویج  ک مهاا کصااات م م ت ف  زیر ااام

 .کا اایع را تولی  م  300الکتریسیتع کاف  برای تأمین برق  

یامی ه   ولتائیکاگری زیر آن کاشااتغ این حوزه از و م توان در ماروع قرار دارد و محصااوالت کصاااورزی راهای اورشاای ی را م اام

شاوی غ  بع بقیع بع یور کمتری احتیاج داری  و براثر یور شا ی  دچار اساتری م   یاهان بع یور اورشای  ییاز داری ؛ اما برا  یسابت  غشاودم 

سااایع ای ااتن روی این  ویع محصااوالت بع این معاا  

اسات کع بع آب کمتری احتیاج اواها  داشات؛ چرا کع 

 بر  شااودغ والوهسااروت تب یر م آب در زمین روباز بع

هاای  کااا  و ط  این فرایاا  اااماین   یااهاان ورق م 

هاا را افاایی کااا  و باازده آنبااالی اود را اااک م 

 .دها م 

 افورد  دایصاما  سایساتم زمین در دایصاگاه   رد بارون

ولتاائیاک مصاااغور اسااات  آریاویاا کاع باع مطاالعاع ا ری

 وی  با ارورش محصاااوالت کصااااورزی در ساااایع  م 

اورشی ی  از ش ت یوری کع بع  یاه استری  های  آرایع

 .کایمکا   کم م وارد م 

های  برای بررسااا  چا ین متغیر  افورد آزماییبارون

)مایا  رش   مصرف آب و تولی  ایرژی( ایمام داده است 

تا تعیین کا  این روش برای ک ام محصاوالت مااساب 

فریگ  را اساااتغ برای مثاار  او  صاااایا  ف فام و  وجع

هاا باع هماان اوب  رش داده و دریاافتاع اسااات کاع آنارو

های اورشی ی  کاا   زیر اامکع در فضاای باز رش  م 

توجه  دما را کاهی    ها بع مق ار قابمرسا غ او همچاین دریافتع اسات کع اامها بع یصاف م این  مصارف آب آن بر  کاا غ والوهرشا  م 

ها ممکن اسات بتوایا  از محصاوالت  ده  اامهای او یصاان م کاا غ اژوهیان مراقبت م دها  کع بع یفی کار رای  اسات کع از  یاهم 

 .ده ها را کاهی م  ذارد و وم کرد آنکصاورزی در برابر  رمای ش ی  محافظت کاا غ  رمای ش ی  محصوالت را تحت فصار م 
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توای  بع محصاوالت کصااورزی آسایب بای  ییا در حار افاایی اسات؛ زیرا هوای  رم رطوبت بیصاتری در اود حف  باری    شا ی  کع م 

کاا    ولتاائیاک کار م  ریاکاا غ مادهو اایا  اقتصااااددان دایصاااگااه ای یاوی کع او ییا با حماایت مال  وزارت کصااااورزی آمریکاا روی م 

ها مفی   توای  واقعا برای آنع  رمای شا ی  یا باری    سااگین وجود دارد  محافظت از  یاهان بع این شایوه  م در مواقع  ک" وی :  م 

 ".باش 

های اورشای ی برای یک محصاور اا  بع چع ی این موضاور اواه  ارداات کع برای مثار  بهترین روش چیای ااماایا بع مطالعع

ها ییاز اساتغ ارتفار ییا مساه ع مهم  اسات: ذرت و  تری بین اامتر یا باردضااهای کوچکشاکم اواه  بودغ آیا برای آن محصاور بع ف

 .توای  مااسب باش های سویا ارتفار کمتر م کع برای بوتعهای ب ا تری ییاز داری ؛ درحال  ا م بع اام

طورک    یور اورشای ی غرق تاریک  ی واها  بودغ اما بعهای  شا ه زیر اامها  محصاوالت کصااورزی کصاتبع ااطر وجود فضاا بین اام

کا  کع در آن شاودغ این شارایط  حالت جاگ   را ایماد م شاود؛ یعا  قبم از براورد بع  یاهان از ساطوح اطراف ماعکس م اراکا ه م 

 . یری کا   م م  جا دراتان ب ا   زیر سایع قرار داری  و ارتوهای یور را کع از دراتان وبورهمع  یاهان بع

آوری یور ایگیادغ برای جمیهای اورشای ی ااساخ فیایولوژی  یاه را برم مایا  زیر اام افورد متوجع شا ه اسات کع ساایع جاگمبارون

اتفاق در  یاه  شاودغ او مصااه ه کرده اسات کع این تر م با زمای  کع در فضاای باز کاشاتع شاوی   بارد  ها در مقایساعهای آنبیصاتر  برد

 .شودافت  و باوث افاایی وم کرد آن م ریحان م 
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ولتائیک ساع برابر بیصاتر محصاور کاا   در سایساتم ا ری افورد  ف فم کع در طبیعت در ساایع دراتان رشا  م های بارونطب  یافتع

این  یااهاان کمتر براثر بمبااران ما اوم یور کااا غ و ات احتمااال آن اسااات کاع  دها غ  یااهاان  وجاع ییا محصاااور بیصاااتری تولیا  م م 

ای غ اما واکای هر محصاور متفاوت اسات؛ باابراین   یری  کع از یظر تکام   با آن سااز اری ای ا یکردهاورشای ی تحت اساتری قرار م 

 ها را در برابر سایع ببیاا غدایصما ان بای  هریک را آزمایی کاا  تا واکای آن

ها ایرژی مورد ییاز  های اولیع اسات؛ اما ممکن اسات برای کصااورزان درآم ی بع همراه داشاتع باشا غ آنسات ام هایاعها مای ازی اامدر راه

بر این  از آیما کع برا   یاهان آب کمتری   توای  مازاد آن را بع فروش برسااای غ والوهکاا  و کصاااورز م های ماروع را تولی  م فعالیت

ا ر بتواییم بع کصااااورزان کماک کایم تا تاور تولیا  اود را :   وی یاری کاهی ایا ا اواه  کردغ اایا م مصااارف اواهاا  کرد  هایااع آب

های  ها باشا غ داشاتن محصاوالت کصااورزی و اامتوای  بع ساود آنافاایی ب ها  و از همان زمین محصاور بیصاتری بع دسات آوری   م 

 .اشتع باشی   برای محیط زیست هم مفی تر استهای اورشی ی دبع حالت  کع فقط اام اورشی ی یسبت

رود و  یاهان  ها م شاود و بع سامت اامکا ؛ آب از ااک تب یر م های اورشای ی را از دو راه ااک م چاین چی مای  همچاین اام

ها وقت  ای   را وم کرد اامها وال  اساات؛ زیرساا غ این امر برای بازده اامها م ها هم بع اامکاا  و آب حاصاام از آنییا آب آزاد م 

 .شودتر م شوی   ضعیفداغ م 

توجه  هسااتا غ حرکت در  ذاری قابمساارمایع  ییازما  های اورشاای ی همچااناوردغ اامای یم ولتائیک بع درد هر ماروعاما ا ری

های این اسات کع بع شاکم سایساتم  ها با اساتفاده از تمهیاات برداشات سااگین مصاکم اواه  بود؛ باابراین ایصااهاد اایااطراف آن

ها بای   ها را بع شااک   طراح  کای  کع در زاویع مصاا صاا  ثابت و ساااکن یباشااا غ آناام:   وی اذیری طراح  شااوی غ اایا م ایعطاف

 .بتوایا  بچراا  و بع شکم ومودی درآیا  و بع تمهیاات اجازه وبور ب ها 

توای   ها اساتغ کصااورز م ولتائیک مح ود بع محصاوالت  شاود کع مورد مصارف ایساانا ریکا  کع الزم ییسات   افورد ااطریصاان م بارون

ها را تولی  کا  یا ایاکع مح   برای رشا   یاهای  باشا   ها بع شاکم وحصا  رشا  کاا  و غذای دامهای بوم  زیر ااماجازه ب ه  کع و ف

واوان جاگ   مصاوو  وم کرد مضاوف   توای  بعغ با م یریت صحی   زمین م کاا افصایان بوم  مایا  زیبورها از آن استفاده م کع  رده

 .شودداشتع باش غ وجود سایع در ماارر اورشی ی  این معاا ییست کع زی    زیر سایع آن شکوفا یم 
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