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 هوای پاک روز  ،ماهدی 29

 

آلودگی هوا یکی از معضالتی است کهه ایهن روزهها بهسای سهاک ا  

در ایهسا      شهسهای بزرگ به یک بحسا  بزرگ تبدیل شهده اسهت 

نیز بحسا  آلودگی ههوا در تههسا  و شهه شههس آلهوده آ  شهامل 

اهواز، مسئولین ستاد اجسایی تبسیز، مشهد، اراك، اصفها ، شیساز و  

کاهه آلودگی هوا را بس این داشت تا به م ظهور ایاهاد اساسهیت 

دی مهاه را بهه  ۲۹روز  1۳۷4در بین اقشار مختلف جامعه، از سال 

بهمن نیهز   ۵دی تا    ۲۹از    .ع وا  روز ملی هوای پاك اعالم نمای د

گفت ی اسهت قهدمت روز .  »هفته هوای پاك« نامگذاری شده است

 .هوای پاك در ایسا  از کشورهای فسانسه و ایتالیا بیشتس است

هوای پاك، اقهو  عامهه، اراده "شعار روز ملی هوای پاك امسال،  

 نامگذاری شده است. "ملی
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سرمقاله: ادامه   

از دهلی بهبود شهسهای جها   و  تسافیکی  آلودگی  پاك، کاهه  بسای داشتن هوای  نوآورانه  تدابیسی  یک  آلما ، هس  زوریخ  تا  نو گسفته 

 . راهکارهای اصلی این شهسها در مقابله با آلودگی هوا آمده است اند که در ادامهسالمت شهسوندا  خود اندیشیده

 پاریس

تسدد   کسد   مم وع  هوا،  آلودگی  با  مبارزه  بسای  پاریس  شهس  راهکار 

 در  نقلیه  وسایل  فسد  و  زوج  طسحخودروها در تعطیالت آخس هفته و  

و    آلودگی  که  زمانی  همچ ین.  است  شهس  تاریخی  مساکز شدید  هوا 

های بحسانی است، امل و نقل عمومی در شهس رایگا  است و بسنامه

دوچسخه اتسویج  و  میسواری  کارگسفته  به  خودروها  شود. شتساك 

اک و  هیچ خودرویی در ساال سمت راست  جالب است بدانید که 

ک د و در شود، تسدد نمیرودخانه سن که بخه وسیعی را شامل می

 شود. خیایا  شانزلیزه، طسح ماهانه مم وعیت تسدد خودروها اجسا می

 دهلی نو

در شهس دهلی با پایتخت کشور چین، یکسا  است. از این رو تسدد تمام خودروهای دیزلی  ها ااکی از آ  است که میزا  آلودگی  گزارش 

بل د به و ادود ده  بیابانی  بزرگ و خودروهای شاسی  اک و  شهسوندا  دهلی تشویق  این شهس مم وع است.  تاکسی دیزل در  ها هزار 

می ی مدلبوسداشتن  مم وع شده    استفاده   نیز  بسوکسل  و   دوبلین  نظیس  دیگس  شهسهای  در.  شوندمی Uber های  دیزلی  از خودروهای 

 است.

 فرایبورگ

ادود   آلما   فسایبورگ  شهس  دوچسخه   ۵00در  مسیسهای  به  کیلومتس 

سواری و تساموا اختصاص داده شده است و این شهس از سیستم امل و  

 "Vauban"عمومی، کارآمد و ارزا  بسخوردار است. در اومه شهس    نقل

افساد اق پارك کسد  خودروها را در نزدیکی م ازل خود ندارند و  نیز  

پارك   اق  بسای    1۸باید  دیگس  طسفی  از  ک  د.  پسداخت  یورویی  هزار 

افسادی که خودروی شخصی ندارند در این شهس، مزایایی در نظس گسفته 

تس، امل و نقل عمومی رایگا  و  شده است. به ع وا  مثال مسکن ارزا  

 گیسد. سواری زیاد به آ  ها تعلق می فضاهای دوچسخه

 زوریخ 

در شهس زوریخ تعداد فضاهای پارکی گ در شهس محدود شده است و ت ها تعداد مشخصی از خودروها اجازه دارند که در هس ساعت از 

  بسای  بسیاری  رویپیاده  مخصوص  آزاد هایخیابا   و  تساموا  خطوط  خودرو،  بدو   وسیع شبانه روز در شهس تسدد ک  د. همچ ین م اطق

 بسیار کمتس شده است.  هوا  آلودگی و داشته چشمگیسی کاهه  شهس این در تسافیک میزا  نتیاه در. است شده گسفته نظس در شهس این

 

 
 



              
              مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب   

4 
   

 

1400  دی  |سهو    فتاده  شماره  |محیط زیست    بولتن آب و  

 
 بنگلور هندوستان 

استفاده از خودروهای شخصی  ک  د و شهسوندا  به عدم  هزار اتوبوس از سوخت گاز طبیعی متساکم استفاده می  ۶در این شهس ادود  

درصد کاهه یافته است و اک و  ادود یک چهارم افسادی    ۲0شوند. در چ د سال اخیس میزا  تسافیک در شهس ب گلور ادود  تشویق می

 . ک  دمی انتخاب  کسدند، وسایل امل و نقل عمومی را بسای سفسکه قبال با خودروهای شخصی خود سفس می

 لسینکی ه

هلسی کی، پایتخت کشور ف الند قسار است با سسمایه گهذاری در در شهس  

 تهسدد  تعهداد  از سیستم امل و نقل عمومی بهتس، بهه طهور چشهمگیسی

 هلسهی کی،  شههس  هایبسنامهه  دیگس  از.  شود  کاسته  هاخیابا   در  خودروها

 و  سواری  دوچسخه  به  شهسوندا   تشویق  پارکی گ،  زیاد  هایهزی ه  اعمال

م ههاطق  بههه شهههس کمسب ههدی هههایجاده تبههدیل ینهمچ هه و روی پیهاده

روی است. از دیگس راهکارهای این شهس ارتقاء مسکونی و مسیسهای پیاده

 ۲0۵0ای کهه تها سهال بهی ه سیستم امل و نقل عمومی است، به گونه

 هیچ فسدی ااضس به استفاده از خودروی شخصی نباشد.

 کوریتیبا

نفس  میلیو   دو  دارای  که  است  بسزیل  کشور  ج وبی  شهسههای  از  یکی  کوریتیبا 

جمعیت است. از راهکارهای مهم این شهس بسای مبارزه با آلودگی هوا، بسخورداری  

تسین سیستم امل و نقل اتوبوس در جها  است. جالب است از بزرگتسین و ارزا  

درصد از ساک ا  این شهس با وسایل امل و نقل عمومی به    ۷0بدانید که ادود  

شهسی بدو  آلودگی هوا است   روند که در نتیاه آ  کوریتیبا،محل کار خود می

 خورد.های آ  به چشم نمیو هیچگونه تسافیکی در خیابا 

 شهرهای هلند

ها ب زین است، مم وع ای که سوخت آ  فسوش تمام خودروهای دیزلی و وسایل نقلیه  ۲0۲۵مسئوال  کشور هل د قصد دارند از سال  

  قبلی   دارندگا   به  قانو   اینو الکتسیکی اجازه تسدد در سطح شهسها را دارند.    ک  د. ب ابساین از این تاریخ ت ها وسایل نقلیه هیدروژنی

دهد. همچ ین در بسیاری از شهسهای کشور هل د افساد به مه استفاده از وسایل نقیله خود را میادا  اجازه   ب زی ی  و   دیزلی   خودروهای

 شوند. دوچسخه سواری تشویق می

 لی کم بع: 

 

 
 

 بازگشت به فهرست 

 

https://www.imna.ir/news/364951/%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF
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 شرایط فعلی و آینده ایران از نظر منابع و مصرف آب چگونه است؟ 

سههال اخیههس  چهههار دوره مطالعههات آمههایه  ۵0در 

سسزمین در کشور اناام شده است. در دوره اخیس پس 

اایهای سهازما  از آغاز به کار دولت تهدبیس و امیهد و  

بسنامههه و بودجههه کشههور، تههدوین سهه د ملههی آمههایه 

سههسزمین و اناههام مطالعههات پشههتیبا  آ  بههه مسکههز 

نگسی سپسده شهده اسهت. های توسعه و آی دهپژوهه

در مطالعات اخیس با توجه به اهمیت موضوع، وضعیت 

آب کشور بسای توسعه پایدار مورد توجه قسار گسفته و 

ههای میهزا  مصهسف، چالهوضعیت فعلی م ابع آب،  

رو، وضعیت مطلوب، وضعیت محتمل و راهکارها پیه

 .بسرسی شده است

ایسا ، در قالب   آمایه سسزمین در  از    1۹آخسین دوره مطالعات س د ملی  با اضور بیه  از صااب   ۷0گسوه مطالعاتی و  نظسا  و نفس 

جلد گزارش   40گی اناام شد که مااصل آ  تدوین بیه از  زیست، اقتصادی، اجتماعی و فسه های جمعیتی، محیط کارش اسا  اوزه

م تشس شده و در روزهای اخیس به    ۹۹بخه مطالعات آب س د آمایه سسزمین، در زمستا   .  پشتیبا  س د ملی آمایه سسزمین بود

 .ها قسار گسفته استطور رسمی در اختیار رسانه

 وضعیت عرضه و تقاضای آب در ایران به چه صورت است؟ 

ا بسنامهدر  های مختلف بسرسی شده و  های توسعه کشور و تاارب آمایه سسزمین در دورهین گزارش جایگاه آب در اس اد فسادستی، 

 .همچ ین روند تغییسات م ابع آب جها  و ایسا ، وضعیت اقلیمی ایسا  مورد ارزیابی قسار گسفته است

اقلیم ایسا  دارای  اقلیم  ۶۵ای است و ادود  مدیتسانه  های فساخشک، نیمه خشک و طبق این گزارش،  از مساات کشور را  های درصد 

متس در سال است و  میلی  1۵0تا    ۵0تس از  فساخشک و خشک بیابانی در بس گسفته است. در این اقلیم میزا  بارش بسیار کم، یع ی کم

 .این بخه ساکن هست د متوسط درجه اسارت ساالنه بسیار زیادی دارد و به همین دلیل، جمعیت نسبتاً محدودی در

بین   کشور  در  خشک  نیمه  اقلیم  با  یکمیلی  ۳00تا    ۲00م اطق  ادود  و  دارند  ساالنه  بارندگی  شامل متس  را  کشور  خاك  از  پ ام 

رسد. وسعت م اطق با متس در سال نیز میمیلی  ۵00خشک بوده و به ادود  ای بارندگی بیشتس از م اطق نیمه شوند. در اقلیم مدیتسانهمی

 .دهدای در کشور ادود پ ج درصد کل مساات کشور را تشکیل میاقلیم مدیتسانه

های آبسیز، بیال  آب، بیال  آب زیسزمی ی، میزا  مصارف آب )کشاورزی، ص عت، در این گزارش خصوصیات طبیعی و فیزیوگسافی اوضه 

ه اام کل بسداشت آب بسای مصارف مختلف از های آبسیز مطسح شده و در آ  ع وا  شده است کخدمات و شسب( به تفکیک اوضه

آب بسابس  م ابع  کشور  زیسزمی ی  و  و    ۹۸.1های سطحی  »ص عت  و  بهداشت«  و  »شسب  »کشاورزی«،  بخه  است.  مکعب  متس  میلیارد 

و از   44.۲میزا  بسداشت از م ابع آب سطحی   .ک  دمیلیارد متسمکعب آب بسداشت می  1.۸و    ۸.4،  ۸۷.۹خدمات« در ماموع به تستیب  

زیسزمی ی  آب  آب  ۵۳.۹های  است. سهم  مکعب  چاهمیلیارد  شامل  زیسزمی ی  مختلف کشور،  های  نیازهای  تامین  در  ق وات  و    ۵4.۹ها 

 .درصد است
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نظام گزارش  این  در  کانالهمچ ین  توزیع،  و  انتقال  شامل سدها، خطوط  آب  بخه  فضایی  ساختار  و  آب  م ابع  از  بسداشت  های های 

های های ااصل از باروری ابسها، آبآوری فاضالب و تصفیه، م ابع آب غیس متعارف شامل آبها و شبکه جمع خانهشبکه تصفیه توزیع،  

از رطوبت هوا )شب م و مه(، آب از فسآی د آبااصل  و  های شور و لبها، م ابع آبکنشیسین های ااصل   ... و  شور، م ابع آب فسیلی 

 .ریزی به تفصیل مورد بسرسی قسار گسفته استابع، آب ماازی و میزا  آب در دستسس و قابل بسنامههای استفاده از این م روش

 برای رسیدن به وضعیت مطلوب باید چه تغییراتی انجام شود؟

اناام مطالعات  اساس   در   خدماتی   و  زیسب ایی  اجتماعی،  فسه گی،   اقتصادی،  هایبخه  مستقیم  مشارکت  با   باید  آب  بخه شده بس 

 توسعه   و  آب  م ابع  پیوسته  هم  به  مدیسیت   بس  تأکید  با  پایدار  اکمسانی  به  دستیابی  بسای  کشور،  آبسیز  هایاوضه   از  یک  هس  محدوده

محیطی، به م ظور ایااد تعادل و پایداری بین م ابع و مصارف آب و افاظت کمی و  آبی و زیستمی، کماقلی  شسایط  با  سازگار  پایدار،

درصد م ابع    ۶0میزا  مصارف آب سطحی به اداکثس    14۲4ای عمل ک د تا در افق زمانی  ری از م ابع آب به گونهوکیفی و ارتقاء بهسه

بخشی آب زیسزمی ی از طسیق درصد کاهه یابد و تعادل در م ابع و مصارف آب و تعادل  ۲۵آب تادیدپذیس و بسداشت از آب زیسزمی ی  

 .وری و کاهه مصارف غیسضسوری محقق شودبهسه بازچسخانی و استفاده چ دباره از آب، ارتقای

 :بی ی وضعیت آی ده بخه آب در ایسا  به شسح زیس استهای س اریوی محتمل در پیهبس اساس این مطالعات، شاخص

 درصد ۷۸ ها نسبت به آب تادیدپذیس بساسب درصد(:تعادل عسضه و تقاضای آب )ماموع بسداشت  –

 متسمکعب  میلیارد ۹0ریزی مصسفی از آب تادیدپذیس: بسنامهآب قابل  –

 متسمکعب  میلیارد -۳.۵تعادل بخشی آب زیسزمی ی )اضافه بسداشت ساالنه آب زیسزمی ی(:   –

 متسمکعب میلیارد ۲.۵های غیسمتعارف:  استفاده از آب  –

 متسمکعب  میلیارد زدایی آب: یکنمک  –

 متسمکعب بس کیلوگسم 1.۸وری آب کشاورزی: بهسه –

 متسمکعب میلیارد ۷۷تأمین آب کشاورزی:  –

 متسمکعب میلیارد تأمین آب ص عت: سه –

 متسمکعب میلیارد 10تأمین آب شسب:  –

 میلیارد متسمکعب ۸ :محیطیتأمین اق آبه زیست –

 که  شده  ع وا  گزارش  اند. همچ ین در اینشدهمطسحدر این گزارش راهبسدهای مورد نیاز بسای تغییس رویکسد در اوزه آب، به تفصیل  

 به .  داشت  نخواهد   را  کشور  آب  م ابع  پایدار  و   صحیح  مدیسیت  امکا   ها، بخه  سایس  مشارکت  و   همکاری  بدو    و  ت هایی  به   آب  بخه

معد ،  هابخه  وظایف  دلیل  همین و  آب، کشاورزی، ص عت  بخه  دولت،  اسالمی،  شورای  شامل مالس  مختلف  و ی  طبیعی  م ابع 

 .زیست و سیاست خارجی به تفکیک ذکس شده استمحیط

 ادامه خبر  لی ک خبس 
 آبم ابع مدیسیت  موضوع  

 خبسگزاری دانشاویا  ایسا  )ایس ا( م بع 

 0۳/10/1400 تاریخ خبس 

 بازگشت به فهرست 
 

https://www.isna.ir/news/00061847154/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D9%81%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%88-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A2%D8%A8-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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 وقوع مخاطرات جوی اقلیمی در آینده 

های ساله ایستگاه  ۶0در رابطه با وضعیت بارش و دما، اظهار کسد: بس اساس آمار    هواش اسی استا  زناا  مدیسکل    نیا،محمدرضا رامن

درصد(    1۵متس )میلی  40درجه سلسیوس افزایه و بارش ادود    1.۲ساله اول،    ۳0هواش اسی دمای دهه اخیس، نسبت به دوره نسمال  

 .کاهه یافته است

خوش تغییسات بسیاری کسده  آب و هوا را دست   وی با بیا  ای که تغییسات اقلیمی،

بارش رژیم  که  شده  باعث  اقلیمی  تغییسات  و  دما  محسوس  افزایه  نوع  و  و  ها 

عالوهبارش که  است  این  توجه  قابل  نکته  افزود:  یابد،  تغییس  میزا     ها  کاهه  بس 

به فصل( مشاهده  بارش و فصل  ماه  به  )ماه  به طور  بارش  اطالعات  بسرسی  در  ها 

تغییس زما     .های مختلف تغییس داشته استها در دههود، زما  رخداد بارششمی

به فصلگونهرخدادها  در  کاهه  بهار  فصل  در  بارش  میزا   که  است  های  ای 

تابستا  و پاییز افزایه و بارش فصل زمستا  که نقه مهم در ذخیسه بسفی ایفا  

بارشمی یافته است. کاهه  از طک د، کاهه  افزایه محسوس دما در ماههای زمستانه و  باعث سفی  های زمستا  دالیلی هست د که 

ای کاهه سطح و عمق های ماهوارههای هواش اسی و دادهاند که در بسرسی اطالعات ایستگاههای اخیس شدهکاهه ذخایس بسفی در سال

   .پوشه بسف در م اطق کوهستانی بسیار محسوس است

این  نیا تصسیح کسد: عالوهرامن  بارش  بس  اقلیمی رخداده،  اثس تغییسات  بارشبس  به  بیشتس شده  های رگباری نسبت  های مالیم و مداوم 

شود زما  نفوذ آب به سطح زمین کمتس شده و رخداد مقادیس ادی و سیل افزایه یافته و بیشتس نزوالت به است. این موضوع باعث می

یابد ولی در پتانسیل بارش بسف همسفتی  گیسی کاهه میه به طور چشم سهم بارش بسف در آی د   .صورت رواناب از دستسس خارج شود

 .شود که به مع ی وقوع رخدادهای بسف س گین و غیس متسقبه استو س گین تغییسی ایااد نمی

قطب  نیارامن و  روستایی  م اطق  در  بیکاری  و  شده  کمتس  کشاورزی  رونق  اقلیم  تغییس  با  ای که  بیا   و  با  شده  زیاد  کشاورزی  های 

رود نیاز به بس  مصسفی نشی ی در شهسها گستسش خواهد یافت، گفت: انتظار میپذیس اقلیمی افزایه و ااشیهمهاجست از م اطق آسیب

و   یابد  افزایه  سسمایه  بسای  بهسهکشور  آب سدها  کاهه  و  هوا  دمای  افزایه  علت  به  دیگس  نیسوگاهاز طسف  از وری  یابد.  کاهه  ها 

ها در م اطق مختلف جها  است که در کشورهای تسکیه، یونا  و ایتالیا  سوزی های اخیس گستسش آتهپیامدهای مورد مشاهده در سال

های ج گلی و مستعی کم نبود. یکی از دالیل سوزیهم تعداد این آتههای بسیار گستسده ج گلی شدند. در خود ایسا   سوزی دچار آته

 .ها کاهه رطوبت در سطح خاك به دلیل خشکسالی و افزایه دما بودسوزی وسیع شد  این آته

های های جوی و آب و هوایی بس زندگی مسدم و افزایه پیچیدگی و چالهنیا خاطسنشا  کسد: با توجه به اهمیت و تاثیس پدیدهرامن 

شود  از جمله سایت رادار هواش اسی، ایستگاه روز و پیشسفته بیه از پیه ااساس میمخاطسات جوی، نیاز به تاهیزات و امکانات به

های موجود که همگی مستلزم توجه بیشتس مسئوال  و تامین اعتبارات های ایستگاهسازی دادهها و آنالینجو باال، تکمیل شبکه ایستگاه

 .جه استو تخصیص بود

 ادامه خبر  لی ک خبس 
 تغییس اقلیم موضوع  

 خبسگزاری دانشاویا  ایسا  )ایس ا( م بع 

 ۲۵/10/1400 تاریخ خبس 

 بازگشت به فهرست 
 

https://www.isna.ir/news/1400102517943/%D9%88%D9%82%D9%88%D8%B9-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87
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درصد مساحت کشور درگیر خشکسالی  86از  بیش  

په هخسوجی داده بارش کشور نشا  میهای  تا  ای  ابتدای مهسماه  از  به  ۲۵دهد که   په ه  در  بارش  میلیمتس   ۲۸.۹طور متوسط  آذرماه 

 په ه  در  متس  میلی   ۵۶.1  آذر  ۲۶  تا  تامعی   بارش(  نسمال  بارش)  مدت  بل د   متوسط  مقدار.  است  نسمال   از  کمتس  درصد   4۸.۵  که  بود  کشور

 .بود کشور

در  هب بارش  وضعیت  کلی  بوده    ۲۷طور  نزولی  کشور  استا  

شسایط   مازندرا   و  گیال   قم،  یزد،  استا   چهار  ت ها  و  است 

اند. در این بازه سیستا  و بارشی نسمال و بیه از نسمال داشته

دریافت   با  شس   ج وب  در  کم    4بلوچستا   بارا ،  میلیمتس 

و  بارش با  تسین  پسبارش  ۳۵1گیال   استا میلیمتس،  های تسین 

 .اندکشور بوده

 خوزستان دچار شدیدترین درجه خشکسالی 

ساله م تهی به اول آذر    10موسوم به »بارش، تبخیس و تعس  استاندارد شده« در دوره   SPEI بس اساس شاخص خشکسالی هواش اسی

 .شوددرصد از مساات کشور را شامل می  ۸۶.1الی بودند که استا  کشور درگیس درجات مختلفی از خشکس ۳1همه  1400

درصد از مساات استا  کهگیلویه و   100که  تس از سایس م اطق است به طوری استا  کشور وسیع   11در این بین وضعیت خشکسالی در  

استا   ۹۹.۸بویساامد،   از مساات  بوشهس ودرصد  و  قزوین  از مساات خوزستا  درگیس د  ۹۹.۵  های  رجات مختلف خشکسالی  درصد 

 .هست د

درصد از  ۵0درصد از مساات کشور درگیس خشکسالی بسیار شدید است و این درجه خشکسالی بیه از  ۳۶.۷از نظس شدت خشکسالی، 

با   خوزستا   استا   است.  کسده  درگیس  را  کشور  استا   هفت  بیشتسین   ۸0.۷مساات  شدید،  بسیار  استا  خشکسالی  مساات  درصد 

   .را داردخشکسالی کشور 

 ایران یک درجه گرمتر شد

درجه   0.۹دهد که دمای کشور  نشا  می  1400آذر    ۲۵های میانگین دمای هوای کشور از ابتدای سال زراعی تا  ای دادهبسرسی په ه

 .گسمتس از شسایط نسمال شده است

این   بحسا  خشکسالی سازما  هواش اسی کشور،  و مدیسیت  اقلیم  نشا  می به گزارش مسکز  در  بسرسی  افزایه دما  روند  که   ۳0دهد 

به طوری  افتاده است  اتفا   با میزا استا  کشور  افزایه  بیشتسین  بویساامد و   ۲.۵  که  استا  کهگیلویه و  به  درجه سلسیوس مسبوط 

 .درجه سیلسیوس در خساسا  شمالی و خساسا  رضوی بوده است  0.۲ کمتسین افزایه دما با میزا 
 

 مه خبر ادا لی ک خبس 
 خشکسالی موضوع  

 خبسگزاری دانشاویا  ایسا  )ایس ا( م بع 

 0۲/10/1400 تاریخ خبس 

 بازگشت به فهرست 
 

 

 

https://www.isna.ir/news/1400100100519/%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B8%DB%B6-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://www.isna.ir/news/1400100100519/%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B8%DB%B6-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://www.isna.ir/news/1400100100519/%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B8%DB%B6-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C
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 یترین اخبار کوتاه داخل همم
 (1400دی    4) درصدی آب در سدهای خوزستان 74کسری 

ستا  ادر خصوص آخسین وضعیت ذخایس آب سدهای    های خوزستا ریزی م ابع آب مخاز  سدها و رودخانهمدیس بسنامه  ،علی شسیفی

آذرماه سال جاری به    ۳0تا    ۲۶ای که در سال گذشته داشتیم، اولین بارش موثس در استا  خوزستا  از  اظهار کسد: بعد از خشکسالی

ها ذخیسه  میلیو  متس مکعب آب به ماموعه مخاز  سدهای استا  وارد و در آ   ۸00بس اثس این بارش، اامی ادود  وقوع پیوست و  

وی   .های دز و مارو  داشته است و باعث افزایه اام ذخایس این سدها شدها، از نظس اامی بیشتسین تاثیس را در اوضه این بارش  .شد

های اخیس، نسبت به میلیو  متس مکعب است و با وجود بارندگی  ۲00استا  یک میلیارد و    : در اال ااضس، اام مفید آب سدهایافزود

 .درصدی آب در سدهای استا  را داریم ۷4شسایط نسمال کسسی 

 (1400دی   5)  طلب در شرق کشور ممنوع شوداندازی صنایع پرآبراه

عامل شسکت آب  م ماه سال جاریم طقهدیس  تا چهار دی  ای که  به  اشاره  با    خساسا   در  بارندگی   میلیمتس  10 ت ها ای خساسا  رضوی 

ای است که ظهار کسد: امسوز شسایط به گونهوی ا  .شود  مم وع  باید  کشور  شس    در   طلب  آب  پس  ص ایع   ایااد :  گفت  است،  داده  رخ  رضوی

میلیارد   1.۲عالیی تصسیح کسد: در اال ااضس خساسا  رضوی با    .ایمورشکستگی شدید آبی شدهاز بحسا  آب عبور کسده و وارد بحسا   

 تامین  زیسزمی ی  هایآبخوا    طسیق از  را خود  آب درصد  ۹۷ها بیه از  متس مکعب کسسی آب مواجه است. این استا  در زما  خشکسالی

 ادامه   آب  پایداری  افزایه  بسای  استا  وی درباره اقدامات صورت گسفته در  .دارد  وجود  آب  چاه  القه  ۷000  استا   در  اک و هم.  ک د می

راه  صورت  آ   به  آبی  م ابع  جدید  تخصیص  که  است  استانی  اولین  رضوی  خساسا :  داد آ   آب در  بازار  اما  است. نگسفته  اندازی شده 

 های آب استا  را به ک تور هوشم د ماهز ک یم.  ایم چاهخوشبختانه توانسته 

 (1400دی   5)  بینی که به واقعیت پیوستآغاز مرگ تدریجی خلیج گرگان، پیش

رسا ، ارتباط خلیج گسگا  و دریای های آبده اخیس با کاهه دبی آب ورودی و افزایه گل و الی در کانالبسای نخستین بار در چ د س

مسگ  دریا،  به  آبی  په ه  این  از  مازندرا   و شهسهای شسقی  ب درگز  ب درتسکمن،  ماهیگیس  هزارا   تسدد  غیسممکن شد   با  و  قطع  خزر 

تبادل آبی خلیج گسگا  و دریای خزر فقط در مواقع کوالب دریا که با افزایه   1400از اوایل ماه دی    .تدریای خلیج گسگا  آغاز شد

دو  صورت هیچ تبادل آبی بین این    پذیس است و در غیس اینشود امکا ارتفاع امواج، مقداری آب از دریای خزر به خلیج گسگا  وارد می

ندارد وجود  کاربس  .زیستگاه  تغییسات  آبی،  رژیم  تغییس  و  بهسهخشکسالی  و  تاالب  اراضی  بیی  آالی ده بسداری  ورود  ص عتی،  رویه،  های 

های توسعه در اراضی غسب و شمال غسب تاالب،  های ناشی از فشار فزای ده جمعیت بس تاالب، اجسای طسحکشاورزی و شهسی، تخسیب 

سطحرسوب تساز  کاهه  اما  دارد  اکوسیستم  بساین  مخسبی  تاثیسات  طبیعی  عوامل  سایس  و  سال  گذاری  در  خزر  دریای  اخیس آب  های 

 .تاثیس قسار داد ای دیگس را تحتهمهمتسین عامل تهدید خلیج گسگا  است که بسیاری از چاله

 (1400دی  6) شمالی طی امسال درصدی میزان بارندگی در خراسان  45کاهش 

درصدی میزا  بارندگی طی    4۵.۸ئیس گسوه تحقیقات و توسعه کاربسدهای هواش اسی اداره کل هواش اسی خساسا  شمالی از کاهه  ر

های میزا  بارشعلیسضا گلسخ با اشاره به ای که از ابتدای سال جاری تا پایا  آذر ماه    .امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبس داد

استا    این مقدار در مدت مشابه سال گذشته  میلی  ۹۷.۹اناام شده در  بوده است، گفت:  بوده استمیلی  1۸0.۵متس  وی میزا    .متس 

https://www.isna.ir/news/1400100402137/%DA%A9%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%DB%B7%DB%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://www.isna.ir/news/1400100502627/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D9%BE%D8%B1%D8%A2%D8%A8-%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.zistonline.com/news/85873/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%AC%DB%8C-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC-%DA%AF%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%AA
https://www.zistonline.com/news/85873/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%AC%DB%8C-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC-%DA%AF%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%AA
https://www.zistonline.com/news/85873/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%AC%DB%8C-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC-%DA%AF%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%AA
https://www.isna.ir/news/1400100603956/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%B4%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C
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ماهه امسال در مقایسه با دوره بل د مدت   ۹متس اعالم کسد و افزود: میزا  بارش  میلی  1۵4.1 دمدت در استا  را  لبارش بارا  در دوره ب

 .درصد کاهه داشته است ۳۶.۵

 (1400دی   13) آب زیرزمینی به ترکمنستان از دشت سرخس منتقل نخواهد شد

تسکم ستا  گفت: طبق مطالعات های مسزی از ایسا  به  ای خساسا  رضوی با اشاره به موضوع هدررفت آبمدیس عامل شسکت آب م طقه 

نمی  م تقل  تسکم ستا   به  زیسزمی ی  به صورت  آب  ایسا   از  شد  مشهد مشخص  فسدوسی  دانشگاه  نظارت  و  اناام شده    .شودگستسده 

عالیی با رد موضوع انتقال آب زیسزمی ی به تسکم ستا  از دشت سسخس ادامه داد: به دلیل افت شدید آب در دشت سسخس و شور 

 .هت جسیا  آب به تسکم ستا  نامتواز  شده استشد  آب ج

 (1400دی   02) دانسدهای کشور همچنان تشنه
( 1400-1401ماه )سال آبی  دی  1۸روز از سال آبی، تا    10۸آخسین آمار از وضعیت سدهای کشور، گویای این است که با سپسی شد   

 ۲۸میلیارد متس مکعب است که نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته    1۹.۳۸میزا  کل اام آب در مخاز  سدهای کشور ادود  

میلیارد    ۶.4۶ماه سال جاری معادل  دی  1۸میزا  کل اام ورودی به سدهای کشور از ابتدای مهسماه تا    .دهددرصد کاهه نشا  می

معادل   کاهشی  که  است  مکعب  می  ۳0متس  نشا   را  گذشته  آبی  سال  مشابه  مدت  به  نسبت  پسشدگی  دهددرصد  میزا   همچ ین   .

 در  و  بوده  درصد  ۲۳  درصد و ۹4درصد،  1۳رود، شمیل و نیا  و سفید رود در شسایط فعلی به تستیب ادود سدهای مهمی چو  زای ده

 .است درصد  1۸ و  درصد 4۵ ادود در تستیب به جاری  آبی سال  طی مخاز   پسشدگی میزا  تهسا ، و خوزستا  هایاستا  

 (1400دی   72)  درصد باالتر از حد نرمال18ماه های دیبارش
اظهارکسد: از ابتدای سال آبی جاری )اول ها در فصل جاری  رییس سازما  هواش اسی با اشاره به نسمال بود  میزا  بارش ،  بخهسحستاج 

سال بارش1400مهسماه  ادود  (  دا  1۹.۸ها  قسار  نسمال  اد  زیس  دی   شتدرصد  )ابتدای  جاری  فصل  ابتدای  از  بارشاما  ادود  ماه(  ها 

یزد باالتس از اد  درصد باالتس از اد نسمال بوده و فقط میزا  بارش پ ج استا  خساسا  ج وبی، سیستا  وبلوچستا ، قم، هسمزگا  و  1۸

دارند که قسار  های غسبی  تسین سدهای کشور در استا  وی افزود: اصلی  .س از اد نسمال گزارش شده استکمت   هانسمال و در باقی استا 

 کسمانشاه ادود ز ابتدای سال آبی بارش  ا  .ک  د و بسیار شسایط نامساعدی دارندها را تامین میآب کشاورزی، آب شسب و سایس کاربسی

 کشور  کل   و   است  بوده    لیتس زیس اد نسمالمیلی  ۷۵  لیتس زیساد نسمال و لسستا میلی  11۲لیتس زیس اد نسمال، ایالم ادود  میلی  1۳0

 .ایمداشته نسمال اد به نسبت بارش کاهه درصد۲0 ما یع ی میزا  این که دارد قسار بارش  نسمال  اد زیس درصد1۷ ادود

 (1400دی    92) بارشهای کشور »نرمال« شد/ غرب کشور همچنان کممیانگین بارش
اقلیم و مدیسیت بحسا  خشکسالی سازما  هواش اسی گفت: تا پیه از شسوع زمستا  ماموع بارش دریافتی کشور   رییس مسکز ملی 

 .بسسد متسمیلی  ۹۲.۵های دی ماه سبب شد تا میانگین ارتفاع نزوالت جوی ما به بیه از متس بود اما بارندگیمیلی 40کمتس از 

از کشور با کمااد وظیفه   پایا  خشکسالی نیست چساکه بخه قابل توجهی  از تاکید کسد: نسمال شد  بارش به مع ی  انباشته  بارشی 

به گزارش سازما    .ضمن ای که وضعیت بارش در تهسا  و غسب کشور در شسایط کمتس از نسمال قسار دارد  های گذشته مواجه است.سال

است  داشته  را  کشور  بارش  میانگین  افزایه  در  سهم  بیشتسین  کشور  ج وبی  م اطق  در  بارش  گفت:  پایا   در  وظیفه  هواش اسی، 

صورت رگباری و دربازه کوتاهی رخ داده است که بیه از وچستا  بههای بسخی نقاط هسمزگا  و ج وب سیستا  و بلکه بارشطوری به

 .زا بوده استآنکه موثس باشد، خسارت

 

https://www.isna.ir/news/1400101309735/%D8%A2%D8%A8-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D8%AE%D8%B3-%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%82%D9%84-%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B4%D8%AF
https://www.isna.ir/news/1400101309735/%D8%A2%D8%A8-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D8%AE%D8%B3-%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%82%D9%84-%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B4%D8%AF
https://www.isna.ir/news/1400101309735/%D8%A2%D8%A8-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D8%AE%D8%B3-%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%82%D9%84-%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B4%D8%AF
https://www.isna.ir/news/1400102619448/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87-%DB%B1%DB%B8%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D8%AF-%D9%86%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://www.isna.ir/news/1400102921904/%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%86%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%AF-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4
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 (1400دی    92) سهم اصفهان از هوای پاک؛ هیچ

روز هوای ناسالم پشت سس گذاشته، اما یک روز ههم ههوای  1۲۸قبول و روز هوای قابل 1۷۳ماه، دی ۲۵شهس اصفها  از ابتدای امسال تا 

مهدیسکل  .درصهد کهاهه داشهته اسهت ۶0ضمن ای که تعداد روزهای ناسالم بسای عموم امسال نسبت به سال قبهل    .پاك نداشته است

ههای ههوای سهسد، بارشهی، سهکو  ههوا، نفهوذ تودهها ، گفت: کممدیسیت بحسا  استانداری اصفها  با اشاره به شسایط خاص هوای اصف

شهود دقهت بیشهتس و است کهه باعهث می لیکیلومتسی اصفها  از عوام  ۵0وااد آالی ده در شعاع    4۵0شسایط خاص اقلیمی و ش اسایی  

 .اساسیت بسای عدم استفاده از مازوت در اصفها  وجود داشته باشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بازگشت به فهرست 

 

 

 

https://www.isna.ir/news/1400102922052/%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DA%A9-%D9%87%DB%8C%DA%86
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 شود می یجهان  ییغذا تی امن باعث تهدیدهمزمان  یها یخشکسال

 Nature Climateدر  دیهمطالعهه جد کیهبس اساس 

Changeکه بهه طهور همزمها  در   ییهای، خشکسال

توانهد یافتهد، مهیاتفا  مه نیم اطق مختلف کسه زم

وارد   یجههان  یکشهاورز  ستمیبس س  یاسابقهیفشار ب

   ک د.  دیها نفس را تهدو یلیم یآب تیک د و ام 

 یالتیههدانشههگاه ا یبههه رهبههس یقههاتیتحق میتهه کیهه

و رشههد  یآب و هههوا، کشههاورز یهههاواشهه گتن داده

کههسد تهها نشهها  دهههد  لیههو تحل هیههرا تاز تیههجمع

ااتمال وقوع   یلیفس  یهامداوم به سوخت  یوابستگ

   دهد.یم هیدرصد افزا  ۶0  کمیو  ستیدرصد و در اواخس قس  ب 40  کمیو  ستیهمزما  را تا اواسط قس  ب  یهایخشکسال

 1۲0قهس  ممکهن اسهت اهدود    ا یه: »تا پادیگویاست، م  خیزور  ETH  دانشگاه  در  که محقق  مقاله  نیارشد ا  س دهینو   گ،یس  ت درایج

و   هیهکهه تاز  یاطقاز م ه  یاریبسه  .سنهدیقهسار بگ  دیشد  یبیتسک  یهاینفس در سساسس جها  به طور همزما  در معسض خشکسال  و یلیم

 لیتبد یبسا یخشکسال لیپتانس نیهست د و ب ابسا  سیپذبیدر اال ااضس آس  د،یرا خواه د د  بیآس  نیشتسیکه ب  دهدیما نشا  م  لیتحل

  .است«  ادیشد  به فاجعه ز

 هیگسم شهد  آب و ههوا همهساه بها افهزا اهیشود، نتیزده م نیو همکارانه تخم  گیمسکب که توسط س یهایخطس خشکسال  هیافزا

 یههای یبهیپ  ( است.ENSO)  ویال ن یدو فاز متضاد نوسا  ج وب   ا،یو الن   ویال ن  یدادهایرو  یدر فساوان  یدرصد  ۲۲شده    ی یبهیپ 

آب و   ساتییهنهام ظم امها تکسارشهونده تغ  یهابا دوره   دهیدر آ  یبیتسک  یهایدرصد از خشکسال  ۷۵به    کیکه نزد  دهدیمحققا  نشا  م

 اند، همزما  خواهد بهود.جها  داشته خیدر تار یطیمحستیز یایبال نیاز بزرگتس یدر بسخ یادیجها  که نقه ز  یهاانوسیدر اق  ییهوا

رخ   1۸۷۸-1۸۷۶  یههادر طول سال  قایو آفس  لیبسز  ا،یکه به طور همزما  در سساسس آس   ویاز ال ن  یناش  یهایبه ع وا  مثال، خشکسال

 لیهو تحل هیهتاز نفهس را کشهت. و یهلیم ۵0از  هیشد که ب ییهایمحصوالت و به دنبال آ  قحطکشت  داد، م اس به شکست همزما   

 یسیسپهذییتغ و افتهداتفها  مهیژوئن تا سهپتامبس  یهاها در ماهبارش آ  نیتسهیکه ب ارهیده م طقه از س یمحققا  به طور خاص بس رو

هسهت د کهه  یعهوامل زیسا ای ها استتمسکز کسدهباش د، می ENSO تغییسات سیتاثتحتهمچ ین در بارش تابستانه ماهانه دارند و   ییباال

 .  شوندیمهای همزما  یخشکسال  لیانسپت هیم اس به افزا

. و آب مواجه هست د  ییغذا  یهست د که در اال ااضس با ناام   ییو کشورها  یشامل م اطق مهم کشاورز  لیاز م اطق مورد تحل  یاریبس

 یههانیزم  شهتسیب  شهودیم  ی هیبهیکه پ   ا،یاز آس  ینسبت به م اطق  یو ج وب  یشمال  یکایاز آمس  یکه م اطق  دهدیها نشا  مآ   جینتا

مهواد   ن،یب هابسا  مسکب را تاسبه ک  د.  یهایسالدارد که خشک  یشتسیتس ااتمال بگسم  یوهواو آب   دهیتس شوند، در آمسطوب  یکشاورز

 متحده صادرک  ده االتیتس باش د. به ع وا  مثال، ااساس ییتوان د در بسابس خطسات آب و هوایم  کایشده در قاره آمس دیتول  ییغذا
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 یههایاندك در خطس خشکسال هیافزا یک د. اتیسساسس جها  ارسال م یاست و در اال ااضس ذرت را به کشورها  یعمده غالت اصل 

 یجههان یههامهتیو بس ق نیز بسسد یتواند به بازار جهانیم اس شود که م یاتواند به کمبود عسضه م طقهیم  دهیآ یمسکب در آب و هوا

در   یوقوع خشکسهال  سیثأ ت  یبه چگونگ  تسکینزد  یمحققا  قصد دارند تا نگاه  ،در اال ااضس   د.ک  دیرا تشد  ییغذا  یبگذارد و ناام   سیتأث

و چگونهه  سنهدیگیقهسار م ییآب و هوا ساتییتغ سیثأ تتحت سیپذبیچگونه جوامع آس  کهیو ا ،غذا داشته باش د  یابعاد مختلف شبکه جهان

  داشته باشد. یشتسیب  یآمادگ  ،همزما   یایبال هیخطس افزا تیسیمد یبسا  تواندیجامعه م
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 در مناطق خشک  ینیرزمی ز یها آب افتنی یبرا  عیمقرون به صرفه و سر یراه
توانهد م هابع یشده است، مه  هادشیکه توسط محققا  پ  یدیجد یاست، اما ف اور ابیکم یکاال کیجها   یاز کشورها یاریآب در بس

مصهس و عسبسهتا  در  و همکهارانه یج هوب یایدکتس عال اامد، محقهق دانشهگاه اسهتسال ک د. نیتضم  دهیآ یهادهه یرا بسا داریآب پا

اسهتسالیا را     هدرزیفلم طقه    افت،یگسانبها را    ی یسزمیآب ز  متیگسا  ق  هاییتوا  بدو  افاریچگونه م   کهینشا  داد  ا  یبسا  یسعود

   .مورد مطالعه قسار دادند

 یتوپهوگساف  ها،یانواع س گ، شکستگ  ،یکشو افزود  اطالعات در مورد زه  یمکان  یهاکیتک   ،یاماهواره  سیاستفاده از تصاودکتس اامد با  

 یس گ یهادر سفسه شدهسهیذخ ی یسزمیز یهاآب یخوب، متوسط و کم بسا یمازا یب درا به سه طبقه  مورد مطالعهم طقه    ،یو بارندگ

ه گهام اسکهت  یسطح یهاکه آب یی)جا ی یسزمیآب ز هیم اطق تغذ نیثستسؤدهد که میمطالعه او نشا  م.  تکسده اسقسیم  شکسته ت

بهسعکس،  وجهود دارد. میهمال بیکهم و شه یمتعدد، زهکش یس گ یهایقسار دارند که شکستگ  ییشوند( در جایجمع م  نییبه سمت پا

: دیهگویدکتهس اامهد مه اسهت. لتیسهای س گو  لیش یهاسشاخهیدارند، ز ی یسزمیز یهاآب  افتنی  یرا بسا  سیثأ ت  نیکه کمتس  یم اطق

از  نی. مها همچ هسندیگیعکس م یاز توپوگساف ایاستسال یموجود در باال  یهاماهواره  سایما ندارد ز  یبسا  یا هیهز  چیس اه از راه دور ه"

   ".ایماستفاده کسدهها همه داده یبسدارو نقشه لیو تحل هیتاز یبسا GISنسم افزار 
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 دیهگویاو م  بس و اغلب نادرست است.زما    ه،یگستسده است که پسهز  یافار  مستلزم  ی یسزمیم ابع آب ز  یابیارز  یموجود بسا  یهاروش

 قیهدق یههابتوان د مکها  دیها باستیدرولوژیه ،یش اس نیعوامل زم سیو اطالعات و سا  GISاز س اه از دور،    یبیکه با استفاده از تسک

 نیدرصد از ا ۶0و در   ده دیم  لیرا تشک  در استسالیا  درصد از م ابع آب موجود  1۷ادود    ی یسزمیز  یهاآب  ک  د.  دایرا پ   ی یسزمیآب ز

مها فهوراً "  :دیهگویاو مه  شده است.  ی یسزمیپمپاژ باالتس آب ز  یها هیو هز  یم اس به شور  یطوالن  یهایاما خشکسال  .شودیم  افتیقاره  

از نقاط کشور محهدود اسهت. بها  یاریم ابع آب در بس سایز م،یک  دایپ  ی یسزمیز یهاآب یابیمکا  یبسا یتسو ارزا  تسعیسس  یهاراه  دیبا

را در جههت بهبهود  یراه طهوالن  میتهوانیم  شوند،یم  افتی  شتسیدر کاا ب  ی یسزمیز  یهاآب  دهدیکه نشا  م  یاماهواره  یهانقشه  اادیا

نهوع، ضهخامت و بافهت   سیهسهت د و تحهت تهأث   درزیفل  م طقهدر    نیسیآب ش  یم بع اصل  ی یسزمیز  یهاآب  ".میک   یخود ط  آبم ابع  

اناهام   یج هوب  یایمطالعهه در اسهتسال  نیکه ا  یدر اال  و آب و هوا قسار دارند.  یکشزه  ،یتوپوگساف  ه،یفسسا  ن،یسیز  یهاس گ  یساختار

که دکتس اامد  ییدر هس م طقه خشک در سساسس جها ، از جمله مصس، جا ی یسزمیز یهاآب ییش اسا  یروش بسا  نیتوا  از همیشد، م

گهذارد. بها گهسم شهد  کهسه یم سیاز کشورها تأث  یاریباال بس بس  یکمبود آب و شور"  را اناام داده است، استفاده کسد.  یمشابه  قاتیتحق

خواههد شهد.  لیتهس تبهدابیهکم یاته یآب بهه م بعه نیو ب هابسا میباش یشتسیب یهایتوا  انتظار داشت که شاهد خشکسالیم  ن،یزم

 گذارا اسهتیبهه س روش نی: »ادیگویاو م ".میباش داشته یداریم ابع آب پا   دهیآ  یهابه ما کمک ک د تا در دهه  یف اور  نیا  میدواریام

 نیهیتع سهتیزطیرسهاند  بهه مح  بیآسه  ایرا بدو  کاهه    ی یسزمیآب ز  یهاشارژ سفسه  یبالقوه بسا  یهاتا مکا   دهدیامکا  را م  نیا

 «  ک  د.
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 یهشدار زودهنگام جهان ستمیس
انهد و قهسار گسفتهه لیسه سیسال گذشته تحهت تهأث  ۲0در    زین  یآب مواجه هست د و تعداد مشابه  دینفس با کمبود شد  اردیلیاز دو م  هیب

. ابهدی  هیافهزا  یاقتصهاد  تیفعال  هیو افزا  تیجمع  هیافزا  ،ییآب و هوا  ساتییتغ  لیبه دل   دهیآ  یهاها در سالچاله  نیرود ایانتظار م

 ایهتانیبس یدرولوژیهو ه یمسکهز اکولهوژ ی( و بها همهاه گWMO)  یهواش اسه  یسهازما  جههان  یبهه رهبهس  یجههان  رابتکا  کی  ن،یب ابسا

(UKCEHجوامع سساسس جها  را قادر م )سازگار شوند. سییآب در اال تغ یتا بهتس با چسخه سازدی 

-از جمله سهطح آب  -م ابع آب    تیرا در مورد وضع  یم ظم  یها( دادهHydroSOS)  انداز آی دهو چشم  یکیدرولوژیه  تیوضع  ستمیس

دههد. یدر سساسهس جهها  ارائهه مه  یمحله  زیهآبس  یههادر اوضه  -ها و رطوبت خاك  اچهیها، مخاز ، دررودخانه  ا یجس  ،ی یسزمیز  یها

ااتمهاالً در  تیوضهع ایهک د که آیم ی یبهیپ  همچ ین است و  یسال عاداز  زما     هس  یط بسایشسا  نیا  ایک د که آیم  یابیارز  نیهمچ 

و   یکیدرولوژیهه  یتوسط خدمات مل  قیاطالعات دق  نیشود، ا  یاتیعمل  ستمیکه س  یه گام  شود.یبدتس م  ایبهتس     دهیآ  یهاها و ماههفته

و ص عت بهه صهورت ماهانهه  یکشاورز ،یآب و انسژ یهاشسکت ،یو محل  یمان د دولت مسکز  یدیکل  یها( به بخهNHMS)  یهواش اس

 شود.یم  داده

آب  یثستس م ابع عمومؤم تیسیاز مد  اهیدهد، در نتیارائه م   دهیآدر    لیسوقوع  هشدار زوده گام در مورد کمبود آب و    کی  سیستم  نیا

 یههابهسای کمهک یزیهراز جمله بسنامه) یعیطب یایبال یآماده شد  بسا یو کمک به کشورها بسا  یکشاورز  یهامدیسیت روش  ،یو انسژ

سههازما   ک ههد.یمهه تیههاما (یاضههطسار یامههداد

زند که ممکن است یم  نیتخم  یهواش اس  یجهان

 یآب جههان  یعسضه و تقاضها  نیب  ۲0۳0تا سال  

 سیدرصههد فاصههله وجههود داشههته باشههد. سهها 40

دالر   اردیلیم  ۸را تا    یخشکسال   هیکارش اسا  هز

و   یدر مشهاغل کشهاورز  ا یهاز ز  یدر سال ناشه

 لیاز سه  یاند و خسهارت ناشهزده  نیمستبط تخم

 اسهت. بهسآورد شهده دالر در سال اردیلیم  ۸0  نیز

 یهواش اسهه یسههازما  جهههانکههل  سیههمعههاو  دب

 تیهبا بهبهود ام   HydroSOSسیستم  : »دیگویم

 یسیپهذکاهه فقس، انعطاف  نیآب و غذا و همچ 

 ییآب و ههوا  ساتییهتغ  ساتیجوامع را در بسابس تأث

 یدیهابتکار کل  کی  نیا  ن،ی. ب ابسادهدیم  هیافزا

 نیبهه سهمت چ هد  یجههان  شهسفتیپ   عیدر تسس

را   HydroSOSتوسهعه    یهواش اس  یسازما  جهان  همه است.  یآب پاك و بهداشت بسا  SDG-6  ژهیملل، به و  ما ساز  داریهدف توسعه پا

 را  ستمیس  یهایازم دیامس ن نیکسده است. ا  دییتا ایتانیبس یدرولوژیو ه یمسکز اکولوژ یپ ج ساله به رهبس یشیپسوژه آزما کیپس از 
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 یکهه عالقهه کهاف  دههدیو نشها  م  ک هدیم  هیهته  یکیدرولوژیهه  طیمهداوم شهسا  یدهگزارش  یرا بسا  ییهادستورالعمل  سد،یگیدر بس م

 دارد. دابتکار وجو  نیبه ا یالمللنیب

 یو هواش اسه  یکیدرولوژیه  یهادر سازما   یعلم  تیآ  از توسعه ظسف  قیاست که از طس  یروش  ستم،یس  نیا  یدیکل  یهایژگیاز و  یکی

و بهه اشهتساك  دیهخود تول یباال درباره م ابع آب تیفیتا اطالعات با ک  ک دیها کمک مآژانس  نیو به ا  ک دیم  یبانیدر سساسس جها  پشت

 یرا بهسا  های یبهیو پ   یکیدرولوژیه  یها، که خالصهایتانیبس  یدرولوژیو ه  یمسکز اکولوژ  تی، با امایهواش اس  یسازما  جهان  بگذارند.

اک و  از دانشم دا  و  ن،یاست. ب ابسا تیواقعبه  HydroSOS  لیتبد  یبسا  ییاجسا  یهااک و  در اال توسعه بسنامه  ک د،یم  دیتول  ایتانیبس

 یبهسا یجههان  تیهظسف  هیافزا  یتا بسا  شودیخواسته م  هست د  HydroSOSدر    تیم د به عضودر سساسس جها  که عالقه  گذارا هیسسما

سهازما    یبه اعضا  HydroSOS  ک  د.  یکشورها و م اطق مسبوطه خود، همکار  یو گزارش اطالعات مسبوط به آب بسا  ی یبهینظارت، پ 

شهده، اقهدامات و  یآورجمهع یکیدرولوژیه. اطالعات هک دیآب ارائه م یهاو گزارش داده یسیگاندازه  یبسا  یزاتیتاه  یهواش اس  یجهان

از    هزیپسوفسهور آلهن ج ک  دههد.یارائه مه  لیو س  یاز خشکسال  یناش  سیو مسگ و م  یرا با هدف کاهه خسارات اقتصاد  ییها  یاستساتژ

: »داشهتن اطالعهات دیهگویم ک هد،یم یرا رهبهس یهواش اس یسازما  جهان  ، که اک و  ابتکار عملایتانیبس  یدرولوژیو ه  یمسکز اکولوژ

محصهوالت،  یاریهآب د ،یآشهام یبهسا یاز داشهتن آب کهاف  ها یاطم یمؤثس و به موقع بسا  یسیگمیتصم  یقابل اعتماد بسا  یکیدرولوژیه

 یههااز نقهاط جهها ، اطالعهات و شهکاف یاریدر بسه  یاال، در سطح محله  نیا  بااست.    یاتیا  ،یاقتصاد  یهاتیو فعال  یانسژ  یازهاین

 .«مستبط با آب وجود دارد  داتیدر بسابس تهد یسیپذبیبه آب و آس یدر مورد دستسس یقابل توجه  یدانش
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 خارجی ترین اخبار کوتاه مهم
Scientists warn of widespread drought in the 21st century 

Drought is among the most damaging 

natural hazards in the world, often causing 

severe losses to agriculture, ecosystems 

and human societies. 

Historical records of precipitation, 

streamflow and observation-

derived drought indices all show increased 

aridity since 1950s over several hotspot 

regions, including Africa, southern 

Europe, East Asia, eastern Australia, 

Northwest Canada, and southern Brazil. 

"Climate model projections also suggest 

that drought may become more severe and 

widespread as the greenhouse gas-induced 

global warming continues in the 21st 

century," said Prof. Zhao Tianbao from the 

Institute of Atmospheric Physics (IAP) of 

the Chinese Academy of Sciences. 

Recently, Zhao and Prof. Dai Aiguo from 

State University of New York, further 

investigated hydroclimatic and drought 

changes in the latest projections from 25 

models of the Phase Six of the Coupled 

Model Inetercomparison Project (CMIP6). 
The study suggests that the latest 

projections from CMIP6 models reaffirm the widespread drying and increases in agricultural 

drought by up to 200 percent over most of the Americas (including the Amazon), Europe and the 

Mediterranean region, southern Africa, Southeast Asia, and Australia under moderate-high 

emissions scenarios in the 21st century. As if that wasn't bad enough, the drought is also expected to 

last longer and spread wider in the late 21st century (2070–99), Zhao noted. The model results 

suggest a decrease in the mean and flattening of the probability distribution functions of drought 

metrics, despite large uncertainties in individual projections partly due to internal variability."With 

rising temperatures, everywhere there's increasing demand of moisture from atmosphere, and 

precipitation decreases over many subtropical regions. These are the main driver of the projected 

widespread and increasing drought," said Zhao. 

 کم یو    ستیگسترده در قرن ب  یدانشمندان نسبت به خشکسالهشدار  

 یها و جوامهع انسهانستمیاکوس ،یبه کشاورز یدیدر جها  است که اغلب خسارات شد یعیمخاطسات طب  نیتساز مخسب  یکی  یخشکسال

 را از دهه  یخشک هیافزا  یاز مشاهدات، همگ  یناش یخشکسال  یهاو شاخص ایرودخانه ا یبارش، جس یخیسوابق تار  ک د.یوارد م

 

https://phys.org/news/2022-01-scientists-widespread-drought-21st-century.html
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 .ده هدینشها  م لیهکانهادا و ج هوب بسز  یشمال غسبه  ا،یشس  استسال  ا،یج وب اروپا، شس  آس  قا،یم طقه از جمله آفس  نیدر چ د  1۹۵0

 دههدینشا  م  نیهمچ   ییوهوامدل آب  یهای یبهیگفت: »پ   نیعلوم چ  یآکادم(  IAP)  یجو  کیزیاز موسسه ف  انبائویپسوفسور ژائو ت

« ادامهه دارد. کمیو  ستیدر قس  ب یاگلخانه یاز گازها یناش یجهان  هیگسما  سایتس شود، زو گستسده  دتسیممکن است شد  یکه خشکسال

مهدل فهاز  ۲۵ها از ی یبهیپ  نیرا در آخس یو خشکسال ییآب و هوا ساتییتغ ورك،یوین یالتیاز دانشگاه ا  گویآ  یژائو و پسوفسور دا  ساً،یاخ

 CMIP6  یهامهدل  یهای یبهیپ   نیکه آخس  دهدیمطالعه نشا  م  نیا  کسدند.  یبسرس  شتسی( بCMIP6پسوژه مدل جفت شده )  مشش

) از جمله آمازو  (، اروپا و م طقه   کایقاره آمس  شتسیدرصد در ب  ۲00تا    یکشاورز  یدر خشکسال  هیاز خشک شد  گستسده و افزا  یااک

 هسهت د. کهمیو  سهتیمتوسط در قس  ب یاگلخانه یانتشار گازها یوهایدر س ار ایو استسال ایآس ی، ج وب شسقیج وب  یقای، آفستسانهیمد

و  سهتیدر اواخهس قهس  ب یکه خشکسهال رودیانتظار م  ،بد باشد  یبه اندازه کاف  یکه خشکسال  شودیم  ی یبهیخاطسنشا  کسد که پ   ژائو

 یرطوبت از جو وجود دارد و بارندگ  یبسا  یا دهیفزا  یدما، همه جا تقاضا  هیبا افزا"ژائو گفت:    (.  ۲0۹۹تا    ۲0۷0تس شود )  گستسده  کمی

 "هست د.شده    ی یب  هیپ    دهیگستسده و فزا یخشکسال یعامل اصل  های. اابدییکاهه م یسیگسمس مهیاز م اطق ن یاریدر بس
 

Agreements for transboundary water cooperation: a practical guide 

How can countries and other stakeholders of a shared water 

basin work towards an effective, adaptable and sustainable 

cooperation agreement? What do they need to consider in the 

design and drafting phase of such an agreement? Once in 

place, how could and should such an arrangement be 

reviewed and updated? 

UNECE’s (United Nations Economic Commission for 

Europe) new publication, entitled Practical Guide for the 

Development of Agreements or Other Arrangements for 

Transboundary Water Cooperation, addresses these questions, 

and supports countries and other stakeholders on their journey 

towards an arrangement for their transboundary waters. 

The guide is intended for State representatives, legal and 

technical experts, decision-makers involved in negotiation of 

agreements or other arrangements for transboundary waters, 

the staff of river basin organizations, regional organizations, 

and other stakeholders working on transboundary cooperation 

and water diplomacy. 

 

 ی عمل  ی: راهنما یآب فرامرز  یموافقتنامه همکار

کار ک  د؟ آنهها در   داریثس، سازگار و پاؤم  یتوافق همکار  کیتوان د به سمت  یمشتسك م  یاوضه آب  کی   فعا یذ  سیچگونه کشورها و سا

-و به ی یرا بازب وافقیت نیتوا  چ یچگونه م ااد،یپس از ا سند؟یدر نظس بگ دیرا با یزیچه چ  یاتوافق امه  نیچ   نیو تدو  یمساله طساا

 ی هیسزمیو ز  یسهطح  یآبهها  یکه معموالً بسا  یگسید  باتیتست  اینامه  توافق  قیتوا  از طسیرا م  یفسامسز  یدر اغلب موارد، آبها  د؟روز کس

  شود، بهتس اداره کسد.یاعمال م

   ایها نامهتوسعه موافقت یبسا  یعمل یاروپا( با ع وا  راه ما یسازما  ملل متحد بسا یاقتصاد و یسی)کم  UNECE دیانتشارات جد

 

 

https://www.unwater.org/agreements-for-transboundary-water-cooperation-a-practical-guide/
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 یبسا یباتیتست یدر سفسشا  به سو  فعا یذ سیو از کشورها و سا پسدازدیسؤاالت م نیبه ا ،یفسامسز  یهاآب  یهمکار  یبسا  گسید  باتیتست

در مهذاکسات  سیهدرگ سندگا یگمیتصهم ،یو ف ه یکارش اسا  اقوق ،یدولت   دگا ینما  یراه ما بسا  نیا  .ک دیم  تیاام  یفسامسز  یهاآب

 ی فعهانیذ سیو سها یام طقهه یهاه رودخانه، سازما ضاو  یهاکارک ا  سازما   ،یفسامسز  یهامسبوط به آب  باتیتست  سیسا  ایها  نامهتوافق

 ینهادهها اهادیو ا ییهانامههتوافق نیدر واقع، چ ه  در نظس گسفته شده است.  ک  د،یآب کار م  یپلماسیو د  یفسامسز  یهایکه در همکار

 یالمللهنیب  یهااچههیو در  یفسامهسز  یآبه  یههاا یافاظت و استفاده از جس  و یک وانس  یساال  یهاطسف  یبسا  یدیمشتسك تعهدات کل

در  یاتیبات عملی، که وجود تستSDG6.5.2و شاخص    1۹۹۲آب    و یاال، گزارش تحت ک وانس  نی( است. با ا"1۹۹۲آب    و یک وانس")

 چهاله اسهت. کیههمچ ها   یفسامسز یهاها در مورد آبنامهدهد که توسعه توافقیک د، نشا  میم یسیگمشتسك را اندازه  یهااوضه

 تیاما  یرا بسا  ییهاتیگسفت فعال  میتصم  ۲01۸جلسه خود در اکتبس    نیدر هشتم  1۹۹۲آب سال    و یک وانس  ینشست اعضا  ن،یب ابسا

 نیاز ا یبخشمؤثس ها و اقدامات هتوافق ام نیتوسعه چ  یبسا یعمل  یراه ما  کی  هیمشتسك اناام دهد. ته  ینهادها  اادیاز توسعه آنها و ا

بهه سهمت  شهسفتیپ  عیآب و تسهس و یک وانسه یاز اجهسا تیهآ  با ههدف اما یهاهیو توص دیجد هینشس نیت، ایبود. در نها  ماتیتصم

SDG6     آ  است.  ۶.۵و هدف  

 .دیدانلود ک   اایارا از  هینشس 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بازگشت به فهرست 
 

 

https://unece.org/info/publications/pub/361821
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 آبیاریشنایی با کمآ :شیمطلب آموز

معطوف بوده و میزا  تولید به ازای وااد نهاده از جملهه های پژوهشگسا  کشاورزی تاک و  عمدتاً به افزایه تولید در وااد سطح  تالش

آب مصسفی کمتس مد نظس قسار گسفته است. در صورتی که در شسایط محدودیت م ابع آب و فساوانی نسبی اراضهی قابهل کشهت )شهسایط 

سفی و استفاده بهی ه از این م هابع ااکم بس اکثس م اطق ایسا ( هدف اصلی بایستی بیشتس متمسکز بس باال بسد  تولید به ازای وااد آب مص

شود با دریافت آب کمتس از نیاز، محصول خود باشد. کم آبیاری یک راهبسد بهی ه سازی است که در آ  آگاهانه به گیاها  اجازه داده می

 .را کاهه ده د

باشد. هدف اصلی در این روش افهزایه های صسفه جویی و استفاده بهی ه از آب به خصوص در آبیاری سطحی مییکی از راه  1آبیاریکم

داری در افهزایه عملکهسد با کاهه نیاز آبیاری گیاه و اذف آ  قسمت از آب آبیاری است که تأثیس مع هی )WUE (کارایی مصسف آب

بوده و زارع ممکن است در بسهه خاصی از دوره رشد محصول از مقهدار آب آبیهاری کاسهته و در سهایس آبیاری متفاوت  کممساال    .ندارد

بسده تها اسهتفاده بهی هه از آب موجهود  مساال رشد، آبیاری کامل را اعمال نماید یا ممکن است مقدار آب کمتسی را در هس ت اوب به کار

تواند از طسیق کاهه اام آب کاربسدی در ههس آبیهاری، وت است. این روش میهای عملی اعمال کم آبیاری نیز متفاصورت گیسد. روش

 .باشد …های آبیاری، افزایه دور آبیاری، آبیاری یک در میا  )ثابت و متغیس(، روش کاشت و تساکم کاشت واذف بعضی از نوبت

کهاهه ،  افزایه کهارایی مصهسف آب بهه علهت مصهسف کمتهس آب

افزایه سطح زیس کشت آبی با و    آب بهاهای جاری آبیاری و  هزی ه

آبیهاری سهبب بهتهس شهد  کم  هست د. آبیاریمزایای کماز    آب مازاد

شود. به ع وا  مثال سهبب افهزایه کیفیت بسخی از محصوالت می

پسوتئین و کیفیت بذر گ هدم و میهزا  پهسوتئین دیگهس محصهوالت 

 گسدد.  می

 اریآبیضرورت کم

کشاورزا  آب کمی بسای آبیاری در اختیهار دارنهد، در م اطقی که  

 :های زیس را انتخاب نمای دتوان د یکی از راهمی

 .سطح زیس کشت را کاهه ده د و آب را تا اد کافی و نیاز در اختیار گیاها  باقی مانده قسار ده د -1

 .دتمام سطح را زیس کشت ببسند ولی بخشی از نیاز آبی گیاها  را بسآورده ک    -۲

گسدد و شاید در سایس ل میاعماهاست که به صورت س تی توسط کشاورزا   راهکار دوم مستبط با کم آبیاری است. گسچه کم آبیاری قس 

کشورهای خشک و نیمه خشک نیز با آ  به نحوی آش ا هست د، اما این روش چ ا  تحهولی را در اقتصهاد آب در بخهه کشهاورزی بهه 

های علمی، عملی و کاربسدی آ  است. ضسورت اعمال کم آبیاری به نحوی ااساس شهده نیازم د تحقیق پیسامو  ج بههمساه داشته که  

های آبیاری نهوین گیسد. در بسخی از سامانهدرصد آب موجود مورد تأیید قسار می ۵0است که پیش هاد طساای آبیاری بس مب ای اطمی ا  

 .گیسدمینیز مدیسیت آب توسط کم آبیاری اناام 

 
1 Deficit irrigation 
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 : (PRD) خشکی موضعی ریشه

رود. در ایهن روش نیز نوعی مدیسیت آب و نوعی از کم آبیاری بهه شهمار مهیه خشکی موضعی ریشه گیاها  یا آبیاری ناقص م طقه ریش

ت هاوب تغییهس های تس و خشک به های بعدی آبیاری، بخهماند و در نوبتنیمی از ریشه گیاها  آبیاری شده و نیم دیگس خشک باقی می

ک د تا آب به تمام نقاط ریشه بسسد. در دهه اخیس پژوهشگسا  در سساسس دنیا به خصوص در نواای خشک و نیمه خشهک ایهن روش می

 .اندرا به ع وا  یک راهبسد آبیاری روی محصوالت زراعی و باغی ارزیابی کسده

ها بهه هایی از ریشه به شاخهمعسض خشکی قسار گیسد، سیگ ال در چ دین گونه گیاهی گزارش شده که وقتی بخشی از سیستم ریشه در

گهسدد. ایهن ت ظهیم ها میشوند و م اس به بسهته شهد  جزیهی روزنههها م تقل میها از طسیق آوند به بسگافتد. این سیگ الجسیا  می

. در زما  ت ه خشکی و کاهه رطوبهت دهی آب از طسیق تعس  را کاهه داده و اثس کمتسی بس فتوس تز خواهد داشتای از دستروزنه

ای دخالت دارد. در این روش بخشی از سیستم ریشه که دریافت ک  ده آب اسهت، در ک تسل هدایت روزنه خاك، هورمو  آبسزیک اسید

 .شودیشود و رشد رویشی نیز محدود مدرصد نیاز آبی درخت را دریافت کسده و تعادل آبی م اسبی در بخه هوایی گیاه ایااد می ۵0

 : (RDI)  هکم آبیاری تنظیم شد

های خاصی از سیکل رشد و یا مسااهل آبیاری ت ظیم شده عبارت از کاربسد آب در مقادیس کمتس از مقدار تبخیس و تعس  واقعی در دورهکم

طور نسبی ک د است و ته ه شود که رشد میوه به آبیاری ت ظیم شده در مواقعی اعمال میف ولوژیکی رشد و نمو گیاه است. در واقع کم

اثس بود  این روش آبیاری را بس میزا  خشکی بس رشد رویشی و سایس فسآی دها اثسگذار خواهد بود. نتایج به دست آمده، کم اثس بود  یا بی

 .ده دمحصول و کیفیت میوه نشا  می

 
 

 



              
              مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب   

23 
   

 

1400  دی  |سهو    فتاده  شماره  |محیط زیست    بولتن آب و  
  

 های آبیاری مختلفکم آبیاری در سیستم

های آبیهاری سهطحی و تحهت فشهار شیوه خشکی موضعی ریشه، قابل پیاده سازی در شسایط سیستممدیسیت کم آبیاری به خصوص از  

ای با ایاهاد دو خهط لولهه آبهده امکها  اعمهال ایهن باشد. در آبیاری سطحی با ایااد دو جویچه در طسفین گیاها  و در آبیاری قطسهمی

ها به صهورت دو خطهی در نظهس گسفتهه شهده ای که آرایه قطسه چکا های آبیاری قطسهگسدد. بسای مثال در سیستممدیسیت فساهم می

 .های آبده در هس سمت گیاه، اعمال این مدیسیت آبیاری امکا  پذیس استباشد با بسته و باز شد  جسیا  آب در لوله

ای از عمومیهت ار قطهسههای آبیهاری تحهت فشههای سطحی، استفاده از این مدیسیت در سیسهتمبا توجه به راندما  کم آبیاری در روش

بیشتسی بسخوردار است. ضمن این که استفاده از این مدیسیت در آبیاری سطحی نیز موجب کاهه مصسف آب نسبت به شسایط معمهول 

 .گسدددرصد( می ۲0)اداقل به میزا  

د آبیاری موجی و کابلی، سیسهتم های اعمال کم آبیاری در مدیسیت آبیاری و در قالب الگوی کشت شامل کاربسطورکلی بسخی از شیوهبه

سهازی آ ، دیم با آبیاری محدود، استفاده مادد از رواناب، کاهه سطح کفایت آبیاری، کوتهاه کهسد  طهول فهارو، نهوار و کهست و بهی ه

از  صورت گسدشی، کاهه عمق آب مصسفی از ابتدا تا انتهای دوره آبیهاری، کهاهه عمهق آب مصهسفیدرمیا  جویچه ها و بهآبیاری یک

فشهار و کهاهه یها اهذف روانهاب پایهاب های آبیاری سطحی و تحتاستث ای مساال اساس رشد، تلفیق سیستمابتدای دوره آبیاری به

 .باشدمی

 

 

 لی ک م بع:  
 بازگشت به فهرست 

 

 

 

https://daneshab.ir/deficit-irrigation-and-how-to-do-it/
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