
 



             
            مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب   

2 
   

 

1397 آذر |سی و شش  شماره |محیط زیست  بولتن آب و  
 

 

 

 

  فهرست مطالب                                                                                                    

 

 

 

 انلود است.دایران به آدرس ذیل نیز قابل مطالعه و زیست در سایت مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق بولتن آب و محیط٭

www.awnrc.com 

 شود.ای بازنشر میانتشار مطالب خبری لزوما به معنی تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطالع کاربران از فضای رسانه ٭     

 

 

 

 

 دومین کنفرانس دوساالنه اقتصاد آب
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 ادامه سرمقاله:
 اق ایران بهجمهور، وزرای جهاد کشاورزی و نیرو و رئیس اتدوساالنه اقتصاد آب با حضور و سخنرانی معاون رئیسدومین کنفرانس 

 زورزی و مرکاد کشامیزبانی اتاق بازرگانی و مشارکت شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران، مهندسی آب و فاضالب کشور، جه

 ۵۰۰ز اصد متخصص و محقق برجسته کشور و حضور بیش یران و با مشارکت بیش از یکاتاق او آب کشاورزی  ملی مطالعات راهبردی

 1397آذرماه  ۲۸و  ۲7گذاری، اجرایی، دانشگاهی، پژوهشی و کشاورزان در روزهای گذاری، قانونکننده از نهادهای سیاستنفر شرکت

 :زیر برگزار شدو محورهای  "وری آبکارآمدی ابزارهای اقتصادی و بهبود بهره"با شعار 

 وریدولت، اقتصاد کالن و بهبود بهره

 وریتخصیص بهینه آب، نقش تنظیم مقررات و بازار آب در بهره

 وکار در بخش آببهبود و توسعه محیط کسب

 اقتصاد آب، مدیریت تقاضا و مصرف

 اقتصاد آب و محیط زیست

مقاله مورد پذیرش هیات  ۵۲های دریافتی ه ثبت رسید. از میان مقالهمقاله از طریق سامانه ب ۸۰ژوهشی، بیش از پ-در این رویداد علمی

وری گیری بهرهاندازه ناوینبا ع کارگاه تخصصی زمان هشتسازی انجام شده، همفیتبرداری بهینه از ظرداوران قرار گرفت. با هدف بهره

-ی مدیریت مشارکتی منابع آب زیرزمین - گذاری آبارزش - بازار آب - حسابداری آب )شامل زیست محیطی( - در بخش آب

نیز  آب کاربرد اینترنت اشیاء در صنعت - گیریتصمیم وکاوی برای افزایش دقت تشخیص داده -یمشارکت عمومی و خصوص 

لب های علمی نیز در قاهای کاهنده مصرف آب و برخی انجمنریزی و اجرا شد. عالوه بر این، امکان معرفی محصوالت شرکتبرنامه

 .نمایشگاه جانبی کنفرانس، فراهم گردید
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 بازار آب با مشارکت صاحبان تخصیص آب ایجاد شود
 در مراسم افتتاحیه دومین کنفرانس دوساالنه اقتصاد آبغالمحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران 

های زیرزمینی و سطحی را به دنبال داشته خشک که محدودیت منابع آبای خشک و نیمهگفت: قرار گرفتن سرزمین ایران در منطقه

از گذشته دور ایرانیان را بر آن داشته که این منابع محدود و ارزشمند را به بهترین شکل مدیریت کنند و در این راستا تالش 

برداری پایدار گیری نظام بهرهارزشمند در بستر اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و طبیعی منجر به شکل برداران و کسب تجربیاتبهره

 .منابع آب در کشور شده است

غالمحسین شافعی در دومین کنفرانس دوساالنه اقتصاد آب 

افزود: ایرانیان از چرخه آب در طبیعت و هیدرولوژی اطالع 

های ها و آباز آب رودخانهبرداری اند و برای بهرهخوبی داشته

جاری و آب زیرزمینی، تأسیساتی شامل کاریزها، سدهای 

ها، تونل انتقال انبارها، سوارهبندها، آبمخزنی و انحرافی، آب

 .اندها را با مهارت ساختهها و زهکشدر عمق کوه

برداری از شافعی با اشاره به اینکه تالش ایرانیان در بهره

نظران غیر ایرانی را نیز برانگیخته است، گفت: در کلیه این موارد، زمینی و مدیریت آن تحسین مورخان و صاحبهای سطحی و زیرآب

ترین نقاط قوت مدیریت پایدار برداری آب در حقیقت از مهمگذاری و بهرههای مردم بومی و محلی در مدیریت، سرمایهنقش مؤثر تشکّل

 .زمین بوده استنکشاورزی و حکومت محلی در تاریخ ایرا

برداران بوده و حقوق مالکیت از شرع و عرف هر طور مستقیم در اختیار بهرهبرداری از منابع آب بهبهره 13۲۲او ادامه داد: تا اوایل سال 

دامه با ایجاد شده است اما در ابرداران اداره میهای محلی و با مشارکت بهرهمنطقه با توجه به مسائل منطقه تعیین و از طریق مدیریت

، نیاز 1344رق در سال و متعاقباً با تشکیل وزارت آب و ب 13۲۲و تقویت تدریجی دولت مرکزی و تشکیل بنگاه مستقل آبیاری در سال 

های یجاد شرکتهای بزرگ توسعه منابع آب الزامی شد و عاقبت با تصویب قوانین ملی شدن آب، توزیع عادالنه آن و ابه اجرای طرح

 .تدریج ابعاد و خصوصیات نهاد مدیریت نوین آب در ایران را در سطح ملی شکل پیدا کردضالب بهآب و فا

حکومت اسالمی قرار گرفت  ، منابع آب در اختیار1361رئیس اتاق ایران گفت: بعد از انقالب اسالمی در قانون توزیع عادالنه آب مصوب 

برداران برای مثال از طریق کاهش هتدریج موجب سلب مالکیت خصوصی بهرهای مختلف از آن بهاما عدم شفافیت قانون و برداشت

 .برداری شدمیزان برداشت در پروانه بهره

های زیرزمینی، تغذیه های تغذیه آبای، در برخی موارد احداث سد در مسیلشافعی ادامه داد: با گسترش احداث سدهای ذخیره

برداران طرف و بر هم خوردن تعادل بهرهبرداران ازیکتعارض اجتماعی بین بهره ها کاهش چشمگیری یافت و موجب ایجادآبخوان

هاده نهای اخیر رو به فزونی دست از طرف دیگر شد که این امر با مداخالت سیاسیون و مدیران اجرایی کشور در سالباالدست و پایین

 .است

های گذشته های غیرمجاز صورت گرفته در دههنبال قانونی نمودن فعالیتشده عمدتاً، تنها به دها و اقدامات انجامبه گفته او سیاست

 .های تخلیه شد آب زیرزمینی در کشور وارد آوردهای غیرمجاز آخرین ضربه را به سفرهبین قانون تعیین تکلیف چاهبوده است و دراین

ت راهبردی آب و به مطالعا 139۰ ق ایران نیز از سالوکار، اتاشافعی با اشاره به اینکه در راستای اجرای قانون بهبود فضای کسب

 هایی برای های اخیر با وزارت نیرو داشته، توافقکشاورزی وارد شده، گفت: در جریان تعامل و همکاری خوبی که اتاق طی سال
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اقتصاد »و « فعالیت آبنامه عملیاتی مشارکت بخش خصوصی در نظام»، «های زیرزمینیبخشی آبتعادل»های در سه زمینه همکاری

 .انجام شده است« آب در مدیریت آب کشور

و  ر فعلی نیروچیان وزیر سابق و دکتر اردکانیان وزیرئیس اتاق ایران در سخنرانی خود ضمن تشکر از همکاری ارزشمند مهندس چیت

های خود را های مذکور همکاریای توافقن تالش مضاعف در اجررود هر دو طرف ضممعاونین و مدیران محترم آنها، افزود: انتظار می

 .وکار و رونق اقتصادی کشور دارد، گسترش دهندهای آب به دلیل اهمیت فراوان و نقشی که در اثربخشی فضای کسبدر سایر زمینه

رای تا فضا ب تیاز اسبه گفته شافعی برای رسمیت دادن به حقوق مردم و نقش مشارکت آنها در مدیریت منابع آب، به توجه بیشتری ن

 .دهای مدیریت عرضه و تقاضای آب فراهم شوورود بخش خصوصی در زمینه

اقتصادی،  عنوان یکی از راهکارهای حضور بخش خصوصی در مدیریتهمچنین او پیشنهاد داد: ضمن حمایت از ورود آب به بازار به

رو الزم است زایناتنها در تخصیص آب متمرکز شود.  ضرورت دارد، بازار با مشارکت صاحبان تخصیص آب عملیاتی شده و حضور دولت

ط مناسب گذار نسبت به رسمیت شناختن حقوق مالکیت خصوصی و اصالح قوانین مربوط به آن در راستای فراهم آوردن شرایقانون

 .برای ایجاد بازار آب اقدام کند

ا نیز یکی رگذاری و مدیریت آب کشور وصی در سرمایهشافعی تنظیم مقررات و رفع موانع آن برای فراهم کردن حضور فعال بخش خص

 .از نیازهای افزایش سهم مشارکت بخش خصوصی در حوزه آب عنوان کرد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ادامه خبر لینک خبر
 اقتصاد آب موضوع 

 پایگاه خبری اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران منبع 

  1397 /۰9 /۲7 تاریخ خبر 

 بازگشت به فهرست
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کندنگاه سیاسی به آب، مشکالت را بیشتر می  

کنفرانس دوساالنه اقتصاد آب که به میزبانی اتاق ایران برگزار شد، جمهور با حضور در دومین محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس

ای اقتصادی و ملی است، بنابراین نباید به آن دید همگان را از نگاه سیاسی به موضوع آب برحذر داشت و تأکید کرد: آب، مسئله

 .سیاسی داشت

جمهور در دومین کنفرانس دوساالنه معاون اقتصادی رئیس

زوم ارتقای سطح اطالعات و آگاهی مردم اقتصاد آب بر ل

نسبت به مسئله آب تأکید کرد و گفت: اگر نگاه سیاسی به 

آب نداشته باشیم و از منظر اقتصاد به آن بنگریم، به طور 

توجهی از مشکالت این بخش برطرف حتم بخش قابل

 .شودمی

جمهور با بیان این محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس

ور بخش خصوصی در مسائل و موضوعات مطلب که حض

های مدیریت بهینه آب مهمی چون آب، بسیار مهم است، گفت: سیاست دولت در چند سال اخیر، استقبال از بخش خصوصی در پروژه

ه ب ROT و BOT های مختلف از جملهقرارداد به شیوه 3۵های الزم را تأمین کرده و تاکنون بوده است؛ دولت در این زمینه مشوق

میلیارد تومان امضا  141قرارداد بیع متقابل به ارزش چهار هزار و  3۲میلیارد تومان منعقد کرده و عالوه بر این،  79۰ارزش یک هزار و 

 .شده است

گذاری بخش رای سرمایههزار میلیارد تومان ب ۲43پروژه آب و برق به ارزش  46قانون بودجه نیز  19وی ادامه داد: بر اساس تبصره 

 .های الزم دیده شده استوصی معرفی شده و مشوقخص

، گرفته شود تصمیم این مقام مسئول در بخش دیگری از سخنان خود بر اهمیت اتخاذ تصمیمات منطقی و کارشناسی در زمانی که باید

قاضا را ه طرف تتوجهی به مدیریت طرف تقاضاست. باید بیاموزیم که چگونتأکید و تشریح کرد: مشکل اصلی ما در این حوزه بی

 .مدیریت کرده و چگونه از اجرای مجدد اقدامات نادرست گذشته خود جلوگیری کنیم

 برای شده حفر هایچاه دتعدا گذشته سال ۵۰ طی وی ضرورت ارزیابی نقادانه عملکردها را نیز مورد توجه قرار داد و افزود: متأسفانه

 .است شده برابر چندین زیرزمینی منابع از استفاده و برداشت

یق هر چه وری آب ارائه شده که نیازمند تأکید و تشوهای مرتبط با بهرهنهاوندیان ادامه داد: ابتکارهایی برای اقتصادی کردن فعالیت

 .هد بودبیشتر است؛ در صورتی که همه تصمیم واحد با همبستگی ملی در مورد آب بگیریم، حتماً مشکل آب قابل حل خوا

ها باید توجیه اقتصادی داشته گذاری در زمینه آب را اقتصادی کنیم؛ این فعالیتجمهوری تأکید کرد: باید سرمایهرئیسمعاون اقتصادی 

ل کنیم تی خیاباشد. در آن صورت است که مشارکت بخش خصوصی را هم خواهیم داشت. امکان ندارد تنها با اتکا به منابع دول

 .توانیم مشکل آب را حل کنیممی

 ادامه خبر رلینک خب
 اقتصاد آب موضوع 

 پایگاه خبری اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران منبع 

  1397 /۰9 /۲7 تاریخ خبر 

 بازگشت به فهرست
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 تعادل بخشی آب با یک فرمول از مرکز شدنی نیست
وزیر جهاد کشاورزی در مراسم افتتاحیه دومین کنفرانس 

دوساالنه اقتصاد آب حضور پیدا کرد. وی در این نشست عالوه 

بر تشریح اقدامات این وزارتخانه برای حل مشکالت و 

در این حوزه  های حوزه آب، تأکید کرد: برای موفقیتچالش

توان به شکل دستوری از مرکز رفتار کرد بلکه باید با نمی

های بخش همکاری و تعامل بین دستگاهی و استفاده از دیدگاه

 .خصوصی قدم برداشت

سازی و اثرات مثبت آن بر محمود حجتی ضرورت فرهنگ

جامعه و باال رفتن آگاهی عمومی در مورد مشکالت آبی را مورد 

های زیرزمینی است. در این راستا موضوع تعادل رویه از سفرههای بیهای ما، برداشتترین گرفتارید و گفت: یکی از عمدهتوجه قرار دا

 .بخشی را مدنظر قرار دادیم و باید آن را با جدیت دنبال کنیم

دشت در کشور  61۰کرد، چرا که وفصل توان موضوع تعادل بخشی آب را حلوی ادامه داد: تنها با یک شیوه و فرمول از مرکز نمی

 .ربط مختلف هستندهای ذیداریم که هرکدام دربرگیرنده جوامع، بزرگان، مسئوالن محلی و دستگاه

ت و ترین موضوعات این حوزه دانسموضوع مدیریت آب و مصرف آب را عمده دوسئول در بخش دیگری از سخنان خود این مقام م

هایی همچون ترین و بهترین شیوه مدیریت منابع آب است که از طریق شیوهزمینی حیاتیهای آب زیرتصریح کرد: تغذیه سفره

 .شودها و اقداماتی از این دست انجام میآبخیزداری، پخش سیالب

طوری که  ها را برهم زده بههای زیرزمینی تعادل سفرهرویه از آبهای گذشته برداشت بیوزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: در سال

 .ها بیشتر بوده استمواره مصرف آب از تغذیه آب در سفرهه

، اما در چند اند و موضوع قنات از افتخارات ایران استبرداران از آب در طول تاریخ بودهحجتی یادآور شد: ایرانیان یکی از بهترین بهره

 .ایمبرداری را برهم زدهدهه اخیر این نظام بهره

 7۰هان جبیشترین مصرف آب کشور در بخش کشاورزی است به طوری که متوسط مصرف آن در این مقام مسئول خاطرنشان کرد: 

 .درصد اما در کشور از این میزان بیشتر است که یک دلیل آن گرم و خشک بودن طبیعت کشور است

 ی گذشته نسبت به اینهاماندگی زیادی داریم تأکید کرد: طی سالحجتی با بیان این مطلب که در شیوه رساندن آب به مزرعه عقب

 .فزایش یافته استادرصد راندمان آبیاری و انتقال آب به پای بوته و درخت در کشور  ۲ایم و به طور متوسط سالیانه مشکل توجه کرده

های گذشته به طور عمده گیری وزارت جهاد کشاورزی در سالوری آب اشاره و تصریح کرد: جهتوی همچنین بر اهمیت موضوع بهره

ر دهای بیشتری دودیتواردات محصوالتی بوده که به آب تابستانه نیاز دارند، زیرا بیشترین تبخیر را در این فصل داشته و مح بر

 .تابستان داریم

رصد مصرف آب د 3۵تا  ۲۵توسعه کشت نشایی است که  وزیر جهاد کشاورزی گفت: رویکرد دیگر وزارتخانه برای مدیریت مصرف آب،

ستور کار ای از سوی این وزارتخانه در دو خوشبختانه به سرعت در حال گسترش است. همچنین توسعه کشت گلخانهدهد را کاهش می

 .ها نیز رفع شودرود محدودیت تخصیص آب به گلخانهقرار گرفته و امید می
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امسال برای  افزایش داده است وبرابر  1۰وری آب را در برخی محصوالت جالیزی تا حجتی خاطر نشان کرد: این شیوه، میزان بهره

برابر سال گذشته ثبت شده است؛ بدین  ۲ای به میزان هکتار توسعه کشت گلخانه 4۰۰نخستین بار در نیمه نخست سال، یک هزار و 

 .غیر فصل که ارزش اقتصادی باالیی دارند را نیز به راحتی تولید کنیم توان محصوالتترتیب می

در  رد دالری آنماهه امسال حاکی از بهبود یک میلیاکرد: آمار ارقام واردات و صادرات غذا در هشت وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان

 .مقایسه با سال گذشته است که یکی از دالیل آن کشت محصوالت کم آب بر و دارای ارزش اقتصادی باالتر است

های گذاریکشور انجام شده که شامل سرمایه مزرعه درها در سطح گذاریحجتی ادامه داد: در پنج سال گذشته بیشترین سرمایه

 .وری آب بوده استزیربنایی و زیرساختی و همچنین پشتیبانی از افزایش بهره

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ادامه خبر لینک خبر

 اقتصاد آب موضوع 

 پایگاه خبری اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران منبع 

  1397 /۰9 /۲7 تاریخ خبر 

 بازگشت به فهرست
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منابع آبی انتخاب شودالگوهای توسعه در ایران باید متناسب با ظرفیت   
ها و وزیر نیرو گفت: الگوهای توسعه در ایران باید متناسب با ظرفیت منابع آبی انتخاب شده و این مایع حیاتی بایستی با رعایت حقابه

 .های بعدی سپرده شودطور عادالنه در اختیار همگان قرار گیرد و به نسلبه

با اشاره به اینکه کشور ما  در دومین کنفرانس ملی اقتصاد آب رضا اردکانیان

به لحاظ میزان مصارف آب و سرانه مصرف در گروه کشورهای است که با 

کمبود آب مواجه است، ادامه داد: این مهم ضرورت اهمیت و توجه به بیشتر 

دهد ولی این در حالی است که حتی به مقوله اقتصاد آب را نشان می

های موجود کشور در زمینه مدیریت آب، از میزان کارایی سیاستنظر صرف

های آتی فراروی آب، مناسب ها برای پاسخگویی به چالشاین سیاست

 .نیستند

درصد  1۲دهد در شرایطی که فقط وزیر نیرو تاکید کرد: آمارها نشان می

درصد آب به طور متوسط در  9۰رود ولی حدود مساحت ایران زیر کشت می

درصد متوسط جهانی تولید محصول خشک به ازای هر مترمکعب آب مصرفی  4۰شود که بازدهی کمتر از کشاورزی مصرف می بخش

درصد نیروی کار  17آید و فقط درصد تولید ناخالص ملی کشور از راه کشاورزی به دست می 11وی ادامه داد: همچنین تنها  .دارد

میلیون هکتار رسیده است و در حالی ایران که  ۸/۸سطح زیر کشت آبی کشور به حدود  کشور در این بخش مشغول به فعالیت هستند.

رود و این به معنای کارآمد امین تولیدکننده محصوالت آبی به شمار میپنجمین کشور جهان از نظر سطح زیر کشت آبی است، اما سی

 .نبودن سازوکارهای اقتصاد آب در بخش کشاورزی است

ها در روستاها خرده مالکی و متوسط درصد از زمین 9۲ده کشاورزی ایران را معیشتی دانست و افزود: نزدیک به اردکانیان بخش عم

طور عمده معیشتی است که با درصد از اقتصاد روستایی در ایران وابسته به کشاورزی و دامپروری سنتی و به 94باشد و بیش از می

ورزی ش آب و کشازایی به بخیشرفته فاصله بسیاری دارد. از سوی دیگر تحمیل بار اشتغالمعیارهای اقتصادی و صنعتی امروزه دنیای پ

 .نکرده استزایی نیز چندان موفق عملبا سیستم فعلی، عالوه بر آسیب جدی به منابع آبی، در اشتغال

ی آغاز اورزی روستایتقویت اقتصاد غیر کشمروز، بسیاری از کشورها مسیر توسعه را از که در دنیای اوزیر نیرو خاطرنشان کرد: درحالی

ی از دستی و بسیاراند؛ در روستاهای کشور ما نیز این قابلیت وجود دارد که از طریق صنایع تبدیلی و کوچک، گردشگری و صنایعکرده

 .باشدها کمتر میخدمات دیگر، سهم اقتصاد غیرکشاورزی ارتقا یابد که مصرف آب در آن

اردی ازجمله مو های صنعتیکشاورزی معیشتی را نیم نفر به ازای هر هکتار برشمرد و گفت: در این رابطه گلخانهوی میزان اشتغال در 

ای نسبت به افزوده تولید صنعتی گلخانهطور متوسط ارزشتوان وضعیت اقتصاد روستاها را ارتقا بخشید بهها میهستند که با آن

 زایی آن بسیار بیشتر است. در سیستم فعلی کشاورزیک دهم و نسبت اشتغالی کشاورزی سنتی چهل به یک و مصرف آب آن

ف دهد که چرا کشاورز انگیزه چندانی برای کاهش مصرها در بخش کشاورزی نشان میمعیشتی، مقایسه قیمت پایین آب با سایر نهاده

 .غیرضروری آب ندارد

های عنوان یکی از نهادهبهای کشاورزی از آب زیرزمینی بهتأمین آباردکانیان خاطرنشان کرد: در حال حاضر قیمت دریافتی بابت 

حدود  ش شهریکشاورزی تقریبا رایگان و در مورد آب سطحی حداکثر سه درصد هزینه تأمین آن است. در بخش شرب نیز برای بخ

 ورزی ود. اختصاص یارانه به بخش کشاشکننده دریافت میاز مصرف شده تأمین آب،درصد هزینه تمام ۲4درصد و در روستاها تنها  47
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ص ه بخصوکدر بسیاری از کشورهای جهان امری معمول است ولی مدیریت مقدار و چگونگی تخصیص آن مسئله بسیار مهمی است 

 .باید از منظر اقتصادی موردتوجه قرار بگیرد

وضع  صالح قیمت،اد: در هم متفاوت هستند، بیان کر وزیر نیرو با تاکید بر اینکه مفاهیم اصالح قیمت آب و واقعی کردن قیمت آن از

شود؛ اما در واقعی کردن قیمت، اصالح ساختار اقتصاد آب های دولت تغییراتی در آن اعمال میشده و براساس سیاستموجود پذیرفته

 .مدنظر است

 وبیعی با هم زیست، خاک و منابع طمحیطوی تصریح کرد: اصالح ساختار تنها منحصر و محدود به وزارت نیرو نیست. بلکه باید آب، 

ا رهای بازار آب ختدر کنار هم دیده شوند تا بهترین نتیجه برای کشور حاصل آید. ورود بخش خصوصی به بحث اقتصاد آب که زیرسا

های موفق عملکرد هتر از آب خواهد داشت. از نمونبرداری مطلوبدهد نیز تأثیر بسزایی در بهبود کیفیت مدیریت عرضه و بهرهشکل می

بندی است. از سوی دیگر وزارت کشاورزی نیز با ورود به مقوله آب مجازی، گذاران در حوزه آب، تولید و فروش آب بستهسرمایه

های صادرات و واردات محصوالت کشاورزی، های فرا سرزمینی مشروط به واردکردن محصوالت تولیدی به کشور و تنظیم سیاستکشت

 .را برای اصالح مشکالت و ورود بخش خصوصی فراهم کرده است تریافق روشن

تفاوت تلف بسیار مکه ارزش اقتصادی واقعی آب در مصارف مخوزیر نیرو آب را یک مقوله اقتصادی و اجتماعی دانست و افزود: ازآنجایی

محیطی در برقراری پاسخگویی به ی و زیسترهنگفهای اقتصادی، اجتماعی، حاظ کردن همه هزینهتنهایی قادر به لاست، نهاد بازار به

 .طلبدگیری در این خصوص، ضرورت همدلی و هماهنگی در اقدامات جمعی را میباشد. لذا هرگونه تصمیمنیازها و حل مسائل نمی
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ادامه خبر لینک خبر
 اقتصاد آب موضوع 

 رسانی وزارت نیروپایگاه اطالع منبع 

  1397 /۰9 /۲7 تاریخ خبر 

 بازگشت به فهرست
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اتاق ایرانوری آب و استراتژی اصالح و ترمیم آب کشور در دستور کار تدوین طرح جامع بهره  

سیدمحمدحسین شریعتمدار، رئیس مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران 

های در مراسم افتتاحیه دومین کنفرانس دوساالنه اقتصاد آب ضمن تشریح دالیل و ریشه

های امروز را آغازگر چالش 4۰اصلی بروز مشکالت آب در کشور، اصالحات ارضی در دهه 

 .کشاورزی و آب دانست کشور در حوزه

رئیس مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران در افتتاحیه دومین کنفرانس 

ها و استراتژی توسعه کشاورزی در کشور سخن گفت و تصریح کرد: افزایش قیمت نفت در دوساالنه اقتصاد آب از عدم موفقیت برنامه

ها و آثار فیزیکی این استراتژی به صورت خشک شدن تاالب ۸۰د و در نیمه دوم دهه های بیشتر کمک کربه تخصیص یارانه ۵۰دهه 

 .های زیرزمینی نمایان شدافت آب

توسعه  شد، گفت: نابودی فئودالیسم ارضی وسیدمحمدحسین شریعتمدار در مورد دو هدفی که با شروع اصالحات ارضی دنبال می

 .اندمشد. در این بین هدف اول محقق شد و هدف دوم ناموفق باقی دنبال می کشاورزی دو هدفی بودند که در این استراتژی

بینیم می ۸۰م دهه های بیشتر به بخش کشاورزی در نیمه دوت وی در ادامه پس از باال رفتن بهای نفت و اعطای یارانهابر اساس اظهار

های کشور بو میزان روان آ 94مورد در سال  3۵۵به  4۵در سال  ۲۲های ممنوعه از ها خشک شدند و تعداد دشتکه بخشی از تاالب

 .میلیارد مترمکعب رسید ۵۰به کمتر از 

لی تژی توسعه مهای چالش کنونی آب در کشور مسئله اصالحات ارضی است که پس از آن استرابه باور این فعال اقتصادی یکی از ریشه

 .ها رونق گرفتهای عمیق و سدسازیسعه کشاورزی با استفاده از چاهبر اساس ساخت زیربناها و اتکا بر منابع نفتی و همچنین تو

های بیشتری داشت، از ترمیم های جدید صرفهها مالکان اراضی جدید به دلیل اینکه تولید آب در قالبشریعتمدار ادامه داد: در آن سال

 .کردندت میمنابع آب موجود خودداری کردند؛ زیرا یارانه انرژی و نیز یارانه ارزی دریاف

 دن این طرحشجرایی رئیس مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران در ادامه به موضوع طرح فدک و مشکالتی که با ا

 .آمد، اشاره کردبرای کشور به وجود می

شی از دیم عواقب ناتوجه شاین طرح از سوی دولت موردتوجه قرار گرفت. هرچند با مطالعات انجام شده م 9۰وی یادآور شد: در سال 

های بسیار و به همت اتاق زا باشد. بنابراین جمعی از فعاالن این حوزه با تالشتواند برای کشور بسیار آسیبعملیاتی شدن این طرح می

وکار سبکمر محیط ن بهبود مستوی افزود: در همان سال با ابتکار اتاق ایران قرار شد بر اساس قانو .ایران مانع از اجرای این طرح شدند

 .این اتاق به موضوع کشاورزی و آب ورود کند و در این راستا مرکز ملی مطالعات راهبردی آب شکل گرفت

های قابل شاخص برای اقتصاد آب تعریف کرده که ظرفیت 1۲۰شریعتمدار خاطرنشان کرد: در این راستا مرکز ملی مطالعات 

 .ها موضوع قیمت آب استاز این شاخصای در آنها وجود دارد و تنها یکی مالحظه

وری آب امع بهرهجبرای استفاده از منابع آب شور موجود در کشور نیز خبر داد و گفت: طرح « بنیاد شورورزی ایران»گیری وی از شکل

 .های مهم در دستور کار قرار داردکشور و تدوین استراتژی اصالح و ترمیم آب با همکاری مجلس به عنوان برنامه

 ادامه خبر لینک خبر
 اقتصاد آب موضوع 

 پایگاه خبری اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران منبع 

  1397 /۰9 /۲7 تاریخ خبر 

 بازگشت به فهرست
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 حل بحران آب در گروی انتقال مدیریت آب از حاکمیت به مردم است

زمان با دومین کنفرانس هم« های فعال در حوزه آبمعرفی استارتاپ»نشست تخصصی 

افشین کالهی رئیس  رئیس اتاق ایران،دوساالنه اقتصاد آب با حضور پدرام سلطانی نایب

بنیان اتاق ایران و داود غرویان رئیس مرکز وکار دانشکمیسیون جوانان، کارآفرینی و کسب

رئیس نایب .های شبکه هوشمند آب، برق و انرژی پژوهشگاه نیرو برگزار شدتوسعه فناوری

اتاق ایران با تأکید بر این موضوع که در حال حاضر آب به معضل اساسی در پایداری و ثبات 

مسئله اصلی  1۰طور که نظرسنجی خبرگان اقتصادی از شود گفت: همانروز هم این مسئله تشدید میشده است و روزبهکشور تبدیل

شده است که دیگر مسائل کالن های اقتصاد کشور تبدیلترین چالشدهد، بحران تأمین آب به یکی از مهمنشان می 97کشور در سال 

اند. بر همین اساس ضرورت پرداختن به راهکارهای نوآورانه و خالقانه در حل مشکالت هکشور هم تحت تأثیر این مسئله قرارگرفت

 .شودویژه مدیریت آب که بتواند از پیامدهای منفی جلوگیری کند، بیش از گذشته احساس میمربوط به آب، به

انداز تی چشمساله و ح ۵ فته است، افزود: ما برنامهها مورد غفلت قرارگرگذاریسلطانی با تأکید بر این نکته که نگاه به آینده در سیاست

ریزی گذاری و برنامهشود؟ متأسفانه هیچ سرمایهها توجه میشده در این برنامهساله داریم اما تا چه اندازه در اجرا به اهداف تعیین ۲۰

 .اقعیت موجود مغایرت بسیاری داردوجرا با ها در اریزیهداف بلندمدت، ساالنه تحقق پیدا کند و برنامهاکنیم تا حداقل این نمی

اده أثیر قرار درئیس اتاق ایران در حال حاضر آب یک موضوع حاکمیتی است که مدیریت منابع آبی کشور را هم تحت تبه اعتقاد نایب

اشاره به ضرورت  او با .ها مدنظر قرار گیرداست؛ بنابراین تا زمانی که این مدیریت به مردم واگذار نشده است، باید اصالح سیاست

 .ع کردز مردم شروار چیز بازنگری در نحوه مصرف آب تأکید کرد که باید فرهنگ مصرف آب تغییر کند و این تغییر را هم باید قبل از ه

تخاذ اگذاری اقتصادی در حوزه آب و کاهش مصرف گفت: متأسفانه در شرایط فعلی، کشور جسارت سلطانی با تأکید بر سرمایه

حال که در مسیر های بزرگ را ندارد؛ چرا که سرمایه اجتماعی در کشور باقی نمانده است. در این شرایط ضروری است تا درعینمتصمی

وکارهای نوپا در حوزه سلطانی تأکید کرد کسب .گیریمهای نوین برای حل مشکالت بهره بکنیم، از فناوریها حرکت میاصالح سیاست

 .نندوکار تبدیل کهای موفق خارجی، چالش آب در کشور را به فرصت کسبنمونه گیری ازآب باید با بهره

شاورزی ، معادن و کرئیس اتاق ایران همچنین از برگزاری اولین رویداد استارتاپی کشور در حوزه آب توسط اتاق بازرگانی، صنایعنایب

 ترین هدف این رویداد، جذبخبر داد که به گفته او مهم« آباستارت»ربط با عنوان های ذیایران با همکاری وزارت نیرو و سازمان

 توسعه مرکز مکاریه با رویداد این به گفته نایب رئیس اتاق ایران  .های فعال در صنعت آب خواهد بودگذاری در حوزه استارتاپسرمایه

های اساسی صنعت آب و و حل چالش پژوهشگاه نیرو برگزار خواهد شد و هدف از آن توسعه فناوری هوشمند شبکه هایفناوری

خش خصوصی در مشارکت ب .های فناورانه در این حوزه استازی و حمایت از بخش خصوصی و ایدهسکشاورزی کشور از طریق فعال

 یود که از سوبهای خدمات محور، بازنگری در زنجیره تأمین محصوالت کشاورزی و نگاه به بازآفرینی آب دیگر موضوعاتی ارائه مدل

 .رئیس اتاق ایران به آنها پرداخته شدنایب

  ادامه خبر  لینک خبر

 آپاستارت موضوع 

 پایگاه خبری اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران منبع 

 ۲۸/۰9/1397 تاریخ خبر 

 فهرست بازگشت به
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آبی مزمن مواجه خواهیم شدبا کم 20۵0سال   
میلیون نفر و سرانه منابع آب تجدیدپذیر کمتر  117، ایران با جمعیتی حدود ۲۰۵۰آبی گفت: در سال دبیر کارگروه ملی سازگاری با کم

  د.عب با کم آبی مزمن مواجه خواهد شمترمک 1۰۰۰از 

های آوریآبی در دومین همایش فنبا کم ، دبیرکارگروه ملی سازگاریبنفشه زهرایی

ری با کم آبی، ذکر کرد آب در مشهد ضمن ارائه گزارش عملکرد کارگروه ملی سازگا

های مازندران، خراسان شمالی و جنوبی، آبی استانهای سازگاری با کمکه برنامه

نه بوشهر، هرمزگان، فارس، همدان، لرستان، ایالم، سیستان و بلوچستان به دبیرخا

-گری یا تصویب قرار دارند. برنامهکارگروه واصل شده و در مراحل مختلف بررسی، بازن

های اصفهان و خوزستان نیز مطرح و از بحران آبی سال جاری در استان های گذر

ا نبود مستندات بخش صنعت، وی همچنین، مهمترین نکات ضعف گزارشات سازگاری با کم آبی واصل شده ر .تصویب شده است

 آب از برداران بهره اقتصادی –های توسعه آن و وضعیت استفاده از آب در واحدهای صنعتی و عدم شناخت از وضعیت اجتماعی برنامه

های خود ضمن اشاره به روند افت منابع بخش دیگری از صحبتآبی در دبیر کارگروه ملی سازگاری با کم .برد نام کشاورزی بخش در

ریزی ابالغ شده توسط یت و مصارف آب با منابع آب تجدیدپذیر و آب قابل برنامهناسب بودن توزیع جمعآب زیرزمینی کشور و نامت

 .وزارت نیرو، بر ضرورت بازنگری در روند مصرف آب تاکید کرد

ی کشور، هااستانی ر تمامد بر این نکته که دوی با اشاره به وابستگی شدید بسیاری از مناطق کشور به منابع آب زیرزمینی و با تاکی

قع در فالت های واست، تاکید کرد که برخی از آبخوانریزی اعالم شده توسط وزارت نیرون مصرف آب بیش از آب قابل برنامهمیزا

 .هند شدالمنفعه خوانی در یک تا پنج دهه آینده مسلوبمرکزی ایران به دلیل برداشت بیش از حد، با ادامه روند کنو

ی آبی هانی، تنشجمعیت و اثرات گرمایش جهاپذیر کشور ناشی از روند رشد د کاهش سرانه منابع آب تجدیدرون وی ضمن اشاره به

 .پذیر کشور و تجربه سایر کشورها دانستمتناسب با سرانه منابع آب تجدید تجربه شده در سالهای اخیر را

ی مثل ن شهرهایه مصارف شرب شهری، بخصوص در کالکنندبه ناپایداری های منابع آب تامینزهرایی ضمن اشاره به اهمیت توجه 

به سایر  سیب زدنآه منجر به جویی در مصرف آب به جای توسعه ظرفیت تامین کبر اهمیت توجه به رویکردهای صرفهمشهد و تهران، 

در  هاست دولتوفیق و شکزمینی و عوامل تالمللی در مورد حکمرانی بر منابع آب زیرشود، تاکید کرد. تجارب بینهای آبریز میحوضه

 .رفتهای وی مورد اشاره گتوسط فائو در بخش دیگری از صحبت ها به نقل از گزارش منتشر شدهبخشی آبخوانتعادل

 رزیابیهای ااخصبخشی، شهای متنوع موثر بر تعادلسبدی از فعالیتها و اطالعات، تدوین وی، مدیریت مشارکتی، شفافیت داده

بخشی دلهای تعاللی برشمرد و تاکید کرد که سیاستالمهای مشترک تمام تجربیات موفق بینی را از المانمناسب و بودجه کاف

درک  زمین و با و ان چاهها تنها در صورتی موفق خواهند بود که منجر به توسعه محلی گردند و با توجه به حقوق مالکیت صاحبآبخوان

 .وندهای محلی و میدانی تدوین شعمیق از واقعیت

 ادامه خبر لینک خبر
 آبیسازگاری با کم موضوع 

 رسانی وزارت نیرواطالعپایگاه  منبع 

 ۲1/۰9/1397 تاریخ خبر 

 به فهرستبازگشت 
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یمهم ترین اخبار کوتاه داخل  
 (7139 آذر 12) اکتشاف و مطالعات چاه ژرف تاکنون نتایج مثبتی نداشته است

سیسفتان و   ادعای کشف سففره آب زیرزمینفی در  و  "های ژرفآب"ها و فضای مجازی در رابطه با دستیابی به دنبال انتشار خبری در خبرگزاریبه

های قابل توجفه و لفزوم شناسفایی منفابع آب     دلیل وقوع خشکسالیبه .بلوچستان، توضیحی از سوی معاونت آب و آبفای وزارت نیرو ارائه شده است

و معاونفت علمفی و فنفاوری ریاسفت     های مشترک بفین وزارت نیفرو   نامههای کشور، طی امضای تفاهمترین استانجهت تأمین آب شرب در خشک

یفک  های سه استان سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و کرمان، اقدامات اضطراری زودهنگام شامل انجام عملیفات ژئوفیز جمهوری و استانداری

عنوان اولین چفاه اکتشفافی   بل بههای یاد شده انجام شد که منجر به تعیین محل حفر چاه اکتشافی در زا)به روش فناورانه مگنتوتلوریک( در استان

کنون ابفل قبفولی تفا   قژرف گردید. عملیات حفاری اکتشافی این چاه در ابتدای سال جاری آغاز و در تیرماه به پایان رسید که نتایج کمفی و کیففی   

ن، بنا به درخواست مشاور دانش بنیان کتشافی تاکنوابخش نبودن نتایج حاصل از این چاه رغم رضایتالزم به ذکر است که به .همراه نداشته استبه

 .اففت یانتخاب شده برای طرح و تایید کمیتفه راهبفری مربوطفه، عملیفات تکمیلفی در ایفن چفاه جهفت رسفیدن بفه نتفایج قطعفی ادامفه خواهفد               

ر منطقه سیستان درمکعب میلیارد مت 1۰۰۰در پایان ذکر این نکته ضروری است، که ادعاهایی از قبیل کشف سفره آب زیرزمینی با مقادیری نظیر 

 دست آمده تاکنون نیز تأییدکننده این ادعاها نیستفاقد پشتیبانی علمی بوده و از مستندات قابل دفاع برخوردار نیست و شواهد به

 (7139 آذر 17) درصدی مصارف آب در بخش کشاورزی آذربایجان غربی 32کاهش 

و این رقم تا  درصد کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی آذربایجان غربی را شاهد هستیم 3۲استاندار آذربایجان غربی گفت: در حال حاضر حدود 

 بفر  : گفت غربی آذربایجان استان آب منابع از حفاظت شورای جلسه دومین و بیست در "شهریاری محمدمهدی". رسددرصد می 4۰سال آینده به 

امفه  اد و شده زآغا گذشته سال چهار از ارومیه دریاچه آبریز حوضه در آب مصرف درصدی هشت ساالنه کاهش گرفته صورت هایریزیبرنامه اساس

 النهرد و افزود: سارسانی به فعاالن این بخش تاکید کنابع آبی استان و جلوگیری از ضرروی بر کاهش مصرف آب کشاورزی، حفظ و مدیریت م .دارد

 .شودجویی میمیلیون مترمکعب آب در بخش کشاورزی استان صرفه 1۲۰

 (7139 آذر 18) نگری عامل اصلی مشکالت آب کشور استبخشی

رضفا  " .آبفی مفوثر دانسفت   را در مواجهفه بفا کفم   را یکی از مشکالت اصلی بخش آب کشور معرفی کرد و نقش استانداران  "نگریبخشی"وزیر نیرو 

هفای گفیالن و   اندیشی درخصوص نحوه اجرای مصوبه هیئت وزیران با موضوع ممنوعیفت کشفت بفرنج در خفار  از اسفتان     در جلسه هم "اردکانیان

هفا  اسفتان  ای جهاد کشفاورزی ایفن  ای و روسهای آب منطقهعامل شرکتمازندران در جمع استانداران گلستان، خوزستان، فارس، اصفهان، مدیران

 .بایست با کمک یکدیگر، برای اجرای آن تالش کنیمهای ماست و میگفت: باید بپذیریم که موضوع اجرایی شدن این مصوبه دولت یکی از ضرورت

شت شود، اگرچه در هر هکتار های شمالی کشور کابایست در استانعنوان محصولی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی میوی افزود: برنج به

 ۸یفا   7شت برنج در برخی نقاط کشور حدود کوزیر نیرو تصریح کرد: نیاز آبی  .کندای هم مصرف میکشت، درآمد بهتری دارد اما آب قابل مالحظه

 .رسفد یهر هکتار م تر مکعب درهزار متر مکعب برای هر هکتار محدود شده است، در حالی که در برخی نقاط کشور این نیاز آبی به چند ده هزار م

 .رداریمصرف آب گام باردکانیان اظهار کرد: برای حل مسئله ناپایداری منابع آب کشور الزم است با نگاه ملی به کمک هم آمده و به سمت کاهش م

 (7139 آذر 19)  فناوری استفاده از زهاب و آب شور دریاآغاز فعالیت مشترک ایران و بنگالدش در 

 های پژوهشی مشترک ایران و بنگالدش در زمینه کشت گیاهان مقاوم به شوری و خشکی در مزارع آزمایشی استان خوزستان منظور انجام فعالیتبه
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http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=74023
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=74087
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=74087
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=74087
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=74097


             
            مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب   

15 
   

 

1397 آذر |سی و شش  شماره |محیط زیست  بولتن آب و  
 

 .نامفه همکفاری امضفا کفرد    تففاهم  (BARC) کشاورزی بنگالدشو ارزیابی چند ساله آنها، سازمان آب و برق خوزستان با شورای تحقیقات وزارت 

هفای نیفرو و جهفاد    های آبیاری و زهکشی سازمان آب و برق خوزستان گففت: ایفن پفروژه فعالیفت مشفترک وزارتخانفه      معاون طرح و توسعه شبکه

ب ی، استفاده از منفابع آب شفور و زهفا   به شورهای کم مصرف و مقاوم کشاورزی ایران با وزارت کشاورزی بنگالدش در تحقیق و توسعه کشت گونه

  .شودکشاورزی در خوزستان محسوب می

 (7139 آذر 19) کار کردای آغازبههشتمین نشست آسیایی شبکه جهانی آب و اطالعات توسعه

 دانشگاه فردوسی مشفهد برگفزار شفد.    آذرماه در  19تاریخ ای برای مناطق خشک در هشتمین نشست آسیایی شبکه جهانی آب و اطالعات توسعه

ای خراسان رضوی با اشاره به برگزاری دو نشست جهانی و دو نشست ملی در ایفن نشسفت گففت: هشفتمین نشسفت      مدیرعامل شرکت آب منطقه

ففزود: در  ا "محمد عالیی" .شدبرگزاردر دانشگاه فردوسی مشهد  G_WADI)) ای برای مناطق خشکو اطالعات توسعه ی شبکه جهانی آبآسیای

ناطق خشک و کشور جهان حضور دارند و مباحثی در حوزه شبکه جهانی آب و توسعه برای م 1۵این همایش متخصصان و دانشمندان حوزه آب از 

ان گففت:  ییرات اقلیمی در حوزه آب و گرمایش زمین در دو کمربند خشک شمالی و خشک جنفوبی جهف  وی با اشاره به تغ .نیمه خشک مطرح شد

شفرکت آب منطقفه    مدیرعامل .دانشمندان معتقدند تاثیر تغییرات اقلیمی در این مناطق بیشتر است و طبیعتا جای نگرانی بیشتری هم وجود دارد

خاورمیانفه   تفرین منفاطق  انه گفت: آسیای جنوب غربی از خشکای جدی در منطقه خاورمیهبا تاکید بر جلوگیری از خشکسالی ای خراسان رضوی

هفای  ازمنفد بررسفی  است که در این میان کشور ما جزو کشورهای پرآب است، اما با توجه به تغییرات آب و هوایی و کاهش تاثیرات ایفن مسفئله نی  

 .جدی و تخصصی در این زمینه هستیم

 (7139 آذر 24) میلیون متر مکعبی آبدهی رودخانه های مازندران 600کاهش 

میلیون متر مکعب بوده که این رقفم براسفاس    4۵۰۰های استان ای مازندران گفت: میانگین بلندمدت آبدهی رودخانهمدیرعامل شرکت آب منطقه

سفاله رونفد    47ری با بیان اینکه در طول دوره آما "محمدابراهیم یخکشی" ت.میلیون متر مکعب کاهش یافته اس 39۰۰ساله اخیر به  11میانگین 

ین رقم در سال آبفی  متر بوده که امیلی 79۸، 67و  66بارندگی نیز کاهشی بوده است، افزود: بر اساس آمارهای موجود، میزان بارندگی درسال آبی 

های استان را نیز روند تنزلی اعفالم کفرد و گففت: ارتففاع سفطح آب      وی، وضعیت آبخوان زیرزمینی دشت .متر رسیده استمیلی ۵49به  97و  96

هفای  : عمفده دشفت  وی اففزود  .منفی گزارش شده اسفت  ها این بیالنزیرزمینی بر اساس هیدروگراف ساالنه رو به کاهش بوده و در برخی از دشت

 .های مرکزی و شرق استان بیش از سایر مناطق بوده استخشکسالی بوده که این شدت خشکسالی در دشتاستان متاثر از 

 (7139 آذر 24) های بتنی در خوزستانآغاز طرح حذف شوری آب با استفاده از توپ

محسن " .های بتنی جاذب مواد شور در استان خبر دادآغاز طرح حذف شوری آب با استفاده از توپ مدیرعامل شرکت آب جنوب شرق خوزستان از

عنوان پفایلوت  : اجرای این طرح که برای نخستین بار در کشور مطرح شده است، توسط بخش خصوصی در سد آسک هندیجان بهگفت "رستگارنیا

ای بفه  ی آب با هزینهتصریح کرد: با اجرای این پروژه امکان کاهش محسوس شوروی  .خواهد رسیدآغاز شده و پس از دریافت نتیجه به تولید انبوه 

که در این روش بدون استفاده از هرگونه انرژی، گام مهمی در راستای تصففیه  وی با بیان این .شودهای مرسوم فعلی محقق میمراتب کمتر از روش

ای در زمینفه اقتصفاد مقفاومتی و عفدم     شود، افزود: این طرح نقفش تعیفین کننفده   ت برداشته میو تامین آب باکیفیت برای مصارف خانگی و صنع

 .های وارداتی داردوابستگی به تکنولوژی

 

 

 

http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=74126
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 (7139 آذر 2۵) برداریبزرگترین سد الستیکی استان گیالن در آستانه بهره

وضفچه  حای گیالن در خصوص ضرورت اجرای این طرح بیان داشت: توسفعه اراضفی کشفاورزی، ایجفاد     قهمدیر عامل شرکت آب منط، لطفیکاظم 

ه انتقفال آب بف   مکش مناسب و انحراف آب، تغذیه آب زیرزمینی، جلوگیری از کف کنی و بهسازی سواحل رودخانه، افزایش سطح تراز آب و امکفان 

أمین ن و کمک به تف پاژ ،ذخیره سازی و تضمین آب اراضی حاشیه رودخانه، بهره برداری تفریحی و توریستی، پرورش آبزیامزارع اطراف به روش پم

وی در خصوص مشخصات این طرح افزود: سد الستیکی پهلوان بست با  .اشدهای شهرستان لنگرود از مهمترین اهداف این طرح می بآب شرب چاه

متفر و   69 میلیون متر مکعب و طول السفتیک  7/1 مکعب و حجم تنظیم آب سالیانه هزار متر 4۵۰ذخیره آب درصد و حجم  97پیشرفت بیش از 

 .تیکی در استان گیالن محسوب می شودالس سد بزرگترین عنوان به متر  3ارتفاع 

 (7139 آذر 26) ندرعباسپکیج کاهنده مصرف در شهر ب 3۵00نصب 

بنفدرعباس   پکیج کاهنده مصرف در سفطح شفهر   3۵۰۰مدیرعامل شرکت آب و فاضالب هرمزگان با اشاره به اینکه امسال بیش از ، "امین قصمی"

پکفیج  اه دسفتگ  ۲۰۰۰بفا نصفب    9۵نصب شده و نتایج اثربخشی در پایان سال محقق خواهد شد، افزود: شرکت آب و فاضالب هرمزگفان در سفال   

رف تعفداد  دستگاه پکفیج کاهنفده مصف    ۲1۰۰با نصب  96درصد و در سال  7/16 مشترکین باالی الگوی مصرف را به کاهنده مصرف، میزان مصرف

هفای  هفای پرمصفرف، همفایش   های آموزشی و مشاوره در ادارات و ارگفان وی با اشاره به برگزاری دوره .درصد کاهش داد 11مشترکین پرمصرف را 

ها ادامه داد: نتیجه این اقدامات موجب شد تا سرانه مصفرف آب در  سازی از طریق رسانههای هدف و فرهنگصرف با در نظر گرفتن گروهمدیریت م

 .کاهش یابد 97لیتر در روز به ازای هر نفر در سال  11۲به  96لیتر در روز به ازای هر نفر در سال  117بخش خانگی از 

 (7139 آذر 26) درصد در حوزه آب به توان نیروهای داخلی متکی هستیم 98بیش از 

ب و فاضفالب  هفای آ اندیشی حفوزه پفژوهش و فنفاوری شفرکت    مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور در نشست هم ،"حمیدرضا جانباز"

اب و مفدیریت  درصد به توان نیروهای داخلی و ملی متکی هستیم، اما در حفوزه پسف   9۸: در حوزه آب کشور بیش از گفتیی کشور شهری و روستا

ها از سوی آپمندی از استارتبنیان و بهرههای دانشبر تقویت شرکت وی با تاکید .کنیمهای خار  از کشور نیز استفاده میلجن کماکان از فناوری

ها و ایجفاد تسفهیالت مفالی بفرای     مندی از برخی معافیتهای فراوانی از جمله بهرهلتی اظهار کرد: در دولت فعلی و دولت قبل تالشهای دوشرکت

 .بنیان استو جایگاه و شان بخش دولتی، ایجاد بازار برای بخش خصوصی و دانش بنیان صورت گرفتههای دانشتقویت شرکت

 (7139 آذر 28) بررسی حسابداری و بازار آب ایران با حضور دو وزیر

ز سفنگ  ایکی رار است حسابداری و بازار آب ایران که به عنوان یکی از عناوین مورد بررسی در دومین کنفرانس دوساالنه اقتصاد آب مطرح است، ق

فاضفالب   شفرکت مهندسفی آب و   ریفزی و امفور اقتصفادی   مسعود خشفایی معفاون برنامفه    .بناهای اصلی طرح جامع آمایش سرزمین در ایران باشد

ع، صفنای ق بازرگانی، وزرای نیرو و جهاد کشاورزی و همچنین رئیس اتابا حضور اقتصاد آب در تهران اظهار داشت: دومین کنفرانس دوساالنه  کشور

ون داده کفاوی و  وی ادامه داد: همچنین در حاشیه این کنففرانس کارگاههفایی بفا عنفاوین و موضفوعاتی چف       .برگزار شد معادن و کشاورزی ایران و

 آب، بداریحسفا  آب، بخش در وریبهره گیریاندازه فاضالب، و آب صنعت در خصوصی و عمومی مشارکت کاربردهای آن در صنعت آب و فاضالب،

های و تحلیل شاخص خشایی، تجزیه .شدند برگزار آب صنعت در اشیاء اینترنت کاربرد و آب ارزشگذاری زیرزمینی، آب مشارکتی مدیریت آب، ارباز

ب شفهری، توسفعه مفدل    و افزود: مدیریت یکپارچفه آ  بود های تخصصی این کنفرانسهای آب و فاضالب شهری را از جمله نشستوری شرکتبهره

 .رفتها مورد بررسی و ارزیابی قرار گهای توزیع آب و تحلیل نظام تعرفه، ارزش اقتصادی هم در این نشستاقتصادی مدیریت فشار در شبکه

 

 

http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=74262
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=74262
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=74262
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=74309
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=74320
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/09/26/1901007/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D8%A8-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D9%88-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1
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 (7139 آذر 28) ا افزایش داده استهای آبی رکمبود بارش محدودیت

 ای هرمزگان در هشتمین جلسه شورای حفاظت از منابع آب که با حضور استاندار هرمزگان و دیگر مدیرعامل شرکت آب منطقه، "هوشنگ مالیی"

کفه ایفن امفر     صفورت نگرفتفه  ماه گذشته هیچگونه بارش تاثیرگذاری در حوضه آبریز سفدهای اسفتان    ۲1مسئوالن استانی انجام شد بیان کرد: در 

هزار عدد رسیده تصفریح کفرد:    ۲3سال اخیر به  4۵ها تنها در استان طی مالیی با تاکید بر اینکه تعداد چاه .همراه داشته استمشکالت زیادی را به

گی در استان اعفالم کفرد: کفاهش    دوی در ادامه در خصوص اعالم بارن .کندتر میدرصدی شوری آبخوان، این بحران را برای ما پررنگ 19۰افزایش 

های آبریز سدهای اسفتان نسفبت بفه    درصد و کاهش بارندگی حوضه 9۵زگان نسبت به دوره دراز مدت منفی استان هرم 97-96بارندگی سال آبی 

 .درصد کاهش رو به رو هستیم 6۵نه نیز با های سطحی ساالدر میزان جریانو  درصد بوده است 9۲بلندمدت منفی 

 (7139 آذر 28) های دومین کنفرانس دوساالنه اقتصاد آب معرفی شدندبرترین

 .همفراه بفود   ها و طراح برترین لوگو،برترین مقالهدهندگان مراسم اختتامیه دومین کنفرانس ملی اقتصاد آب با تقدیر از پیشکسوتان این حوزه، ارائه

دهنفدگان برتفرین   ترتیب از طیبه دشتایی، طیبه آریان، ابراهیم رئیسی، احسان ثابتی امنائی، بیژن نظری و مرتضی تهامی پور به عنفوان ارائفه  اینبه

 سفجادی، سفتار محمفودی، عبدالرضفا فروغفی، عبفاس شففیعی،        همچنین از رحیم .دار برای طراحی برترین لوگو، تقدیر شدها و از شهرام دلمقاله

 .ابوالفضل کرباسی، عباسقلی جهانی و غالمرضا منوچهری به عنوان پیشکسوتان این حوزه، تقدیر شد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بازگشت به فهرست
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 بینی سریع و دقیق خشکسالیروش جدیدی برای پیش

انفد کفه   بینی خشکسالی ابفداع کفرده  ، دانشمند ایرانی، روش جدیدی برای پیش"بیژن سید نصراهلل"آمریکایی به سرپرستی پژوهشگران 

 .کندهای دیگر عمل میتر از روشتر و دقیقسریع

دارند کفه نهایتفاً   سوزی، کمبود محصول و حوادث محیطی قرار آبی، جنگلبیش از دو میلیارد نفر در سراسر جهان، تحت تأثیر اثرات کم

 .شوندبه خشکسالی منجر می

توانفد آغفاز خشکسفالی را زودتفر     انفد کفه مفی   آمریکا، نوعی روش بررسی ابداع کرده  (Duke University)"دانشگاه دوک"دانشمندان 

 Harvard)"اروارددانشگاه ه"زیست ، دانشمند محیطبیژن سید نصراهلل .بینی کند تا محافظت از محیط زیست زودتر صورت گیردپیش

University)  و سرپرست این پژوهش گفت: این روش

های جوی کمک کند بینی تفاوتتواند به ما در پیشمی

و نشففانگر سففاده امففا بسففیار دقیقففی بففرای تشففخیص    

 .های گرم و خشک ارائه دهدخشکسالی در طول فصل

، استاد علفوم زیسفت   (James Clark)" جیمز کالرک"

تفوانیم بفا تلفیفق    گففت: مفا مفی   محیطی دانشگاه دوک 

دمای هوا و سفطح، شفرایط کنفونی را در زمفان واقعفی      

های خاصی را که تحت فشار گرمفا قفرار   بررسی و مکان

های دیگری کفه در  دارند، شناسایی کنیم. عملکرد روش

هایی مبتنی حال حاضر مورد استفاده قرار دارند، بر داده

انجامد؛ در نتیجه ممکن است دانشمندان به راحتی نتوانند خشکسالی یک یا بیشتر به طول می هستند که گردآوری آنها معموالً یک ماه

 .بینی کنندمنطقه را پیش

انفد و منفاطقی کفه امکفان وقفوع      ایجفاد کفرده   (Drought Eye) چشفم خشکسفالی  پژوهشگران، یک وبسایت عمومی رایگان موسوم بفه  

شود، تفاوت میان دمای هوای یفک ناحیفه و   دهند. فشار گرما که در این روش سنجیده میخشکسالی در آنها وجود دارد، در آن قرار می

 1۵های فشار گرما استفاده کردند کفه طفی   کند. این گروه پژوهشی برای آزمایش فرضیه خود، از سنجشدمای سطح آن را مشخص می

هفای مشفابهی را بفا اسفتفاده از دیگفر      آنها سپس، آزمفاش بینی خشکسالی گردآوری شده بودند. سال، از هزاران وبسایت مربوط به پیش

 .ترین نتایج را به دست آورندهای خشکسالی انجام دادند تا دقیقشاخص

تواند آغفاز خشکسفالی   سید نصراهلل افزود: در میان معیارهای خشکسالی مورد بررسی ما، فشار گرما، باالترین ارزش ارتباطی را دارد و می

 .بینی کندیشتر پرا بسیار دقیق

 .دهد که خطرات تهدید کننده محیط زیست را شناسایی کنندکالرک ادامه داد: روش جدید ما به دانشمندان امکان می

   ادامه خبر                لینک خبر

   خشکسالی موضوع 

   https://www.sciencedaily.com منبع 

   ۰4/۰3/۲۰1۸ خبر تاریخ 

 بازگشت به فهرست

 

  

https://www.sciencedaily.com/releases/2019/03/190304154858.htm
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 های تجدیدپذیرنقش موثر آب در تولید سوخت
دسفت   تجدیدپفذیر  سفوخت  تولیفد  در آب گیری از برای بهره روش جدیدی به اه تالسامهندسین دانشگاه اوکالهاما در همکاری با دانشگ

 سفه  بفه  را هفا واکفنش  انجام سرعت تواندمی آب که در این روش اندکردهپیدا 

از یفک  . نفد رپفذیر موث هفای تجدید انرژی و آب در تولیفد سفوخت   .برساند برابر

رسان باشد و از سوی دیگر؛ انرژی ها سودواکنش در تسریع تواندآب میطرف، 

 الزم برای توزیع آب نیز فاکتوری مورد نیاز است.

شناسی و مواد، دانشفکده  استاد دانشکده شیمی، مهندس زیست دانیل رزاسکو،

و زیسفت  به عنوان یک حالل سازگار با محیطآب  مهندسی کالج گالولی، گفت:

تفازگی سفرعت    بفه  کفه  شفود مفی شفناخته   های آلفی نوان جایگزین حاللبه ع

 رود.از موارد برگزیده آن به شمار می بخشیدن به هیدروژناسیون نیز یکی دیگر

 پفاالیش  ینفد فرآ در و نکته قابل توجه آن است که در تولیفد شفیمیایی انفرژی   

ب در آ وقتفی  معمفول،  طور به. است نامطلوب راکتورها در آب حضور معمولی،

 یک سیستمی وجود دارد که در آن واکنش کاتالیستی رخ مفی دهفد، معمفوال   

 کند.مهار میوجود آب سرعت تبدیل را 

 کاتفالیزوری  تبفدیل  در کننفده شفرکت  یفک  عنفوان  بفه  آب اند که ن مهندسی شیمی به تازگی کشف کردهاما گروهی از دانش آموختگا

ای در فرآینفد تبفدیل   بلکه منجر به افزایش قابل مالحظفه کند، ن مهار واکنش شرکت میبدو تنها نه تجدیدپذیر هایسوخت و فورفورال

 گردد.نیز می

تفوده اسفت کفه یفک     تر ترکیبی از زیستشود، به بیان شفافهای مصنوعی استفاده میرنگی است که در ساخت رزینایع بیفورفورال م

 کند.ید سوخت و مواد شیمیایی ایجاد میپلت فرم ارزشمند برای تول

د اما وقتفی مولکفول حفاوی یفک گفروه      دهحل واکنش روی سطح کاتالیست رخ میاین گروه نشان داده است که در غیاب آب، تمام مرا

افتد و در واقع یک استراتژی مهم آن این است کفه مولکفول را   کاتالیزور از فاز مایع اتفاق می اکسید شده است، هیدروژناسیون به عنوان

 هیدروژنه کند تا بعدا در صنایع شیمیایی استفاده شود.

 تواند از طریق مولکول آب واکنش را تسریع بخشد.هیدروژن میآب به عنوان یک حالل، به بیان ساده تر، در حضور 

همواره برای دانشمندان، تبدیل آب به اجزای تشکیل دهنده اش، یعنی هیدروژن و اکسیژن کلیدی بوده است تا بتوانند سیستم هایی را 

ژی پفاک و  تواند منبع انفر به طور قطع می هیدروژن .برای تولید سوخت ایجاد کنند که از نظر اقتصادی هم منطقی و قابل استفاده است

اند روشی اقتصادی را برای ساخت سوخت از آب اکنون نیز، دانشمندان توانسته .های فسیلی در آینده باشدجایگزین خوبی برای سوخت

 با استفاده از تجزیه آن به هیدروژن و اکسیژن با استفاده از کاتالیزورهای الکتریکی فوق نازک کشف کنند.

  ادامه خبر نک خبرلی

 تکنولوژی موضوع 

 https://www.sciencedaily.com منبع 
 ۰1/۰4/۲۰19 تاریخ خبر 

 بازگشت به فهرست

 

 

https://www.sciencedaily.com/releases/2019/04/190401133027.htm
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 از میزان تخمینی استتلفات جانی آلودگی هوا دو برابر بیشتر 

که مجلۀ پزشکی انجمن اروپایی قلب و عروق است، آلودگی هوا تلفات بسفیاری را  « مجله قلب اروپا»منتشر شده در  جدید بنا بر گزارش

 شد.کنون برآورد میی بسیار بیشتر از آنچه است که تادر سراسر جهان برجای گذاشته است و شمار قربانیان این آلودگ

هفزار   ۸۰۰دهد که آلودگی هوا هرساله عامفل  پالنک است، نشان می-که نتیجۀ تحقیقات یک تیم آلمانی در موسسۀ ماکساین گزارش 

تر تخمین میلیون نفر در سراسر جهان است. این آمارها دو بار بیش از آمارهایی است که پیش 9مرگ زودهنگام در سراسر اروپا و حدود 

 زده شده بود.

مفیالدی   ۲۰1۸زیست در گفزارش اکتبفر   آژانس اروپایی محیط

اعالم کرد که قرار گرفتن در معفرض ذرات ریفز معلفق در هفوا     

کشفور   41هفزار مفرگ زودهنگفام در     4۲۲عامل اصلی حفدود  

کشور  ۲۸هزار نفر در  391اروپایی بوده که از این تعداد قربانی 

در سراسر جهان نیز شفمار   کردند.عضو اتحادیه اروپا زندگی می

میلیون مفرگ در   ۸.۸میرهای حاصل از آلودگی هوا به  مرگ و

رسد که نزدیک به دو برابر بیش از میزان تخمفین زده  سال می

 شده از سوی سازمان جهانی بهداشت است.

نتایج این تحقیق بیانگر آن است که مرگ و میر ساالنۀ حاصل از آلودگی هوا، بفیش از میفزان مفرگ و میفر     »در این گزارش آمده است: 

 « توان در هوای آلوده از نفس کشیدن خودداری کرد.توان سیگار نکشید اما نمیحاصل از مصرف سیگار است. باید توجه داشت که می

 میلیون نفر است. 7.۲بنا بر اعالم سازمان جهانی بهداشت مرگ و میر ساالنۀ ناشی از مصرف سیگار 

به سه معیار توجفه کردنفد: میفزان قفرار      آن ی جدیدی را طراحی کردند که درآمار روشاین نتایج، برای رسیدن به  یپژوهشگران آلمان

 گرفتن در معرض آلودگی، تراکم و سن جمعیت، اثرات بهداشتی.

در اروپا ایفن   میلیون مرگ بوده است. ۲.۸دهد که بیشترین میزان مرگ و میر در سطح جهان مربوط به کشور چین با ها نشان مییافته

هفزار مفرگ زودهنگفام در     1۲4قربانی را در کشورهایی با بیشترین تراکم جمعیت گرفته است. بر این اساس آلمان بفا  آلودگی بیشترین 

هفزار نففر    1۰۰مرگ در هر  1۰۵هزار ساکن( در صدر این جدول قرار دارد. پس از این کشور، فرانسه با  1۰۰مرگ برای هر  1۵4سال )

پژوهشگران همچنین دریافتند که در اروپفا در مجمفوع مفرگ ناشفی از آلفودگی هفوا        قرار دارد. در جایگاه دوم و بریتانیا در جایگاه سوم

 مرگ( است. 1۲۰هزار نفر( باالتر از حد متوسط جهانی ) 1۰۰مرگ در هر  133)

زیرا حرکت ایفن  دهد. درصد از این مرگ و میرها در پی حمالت قلبی و سکته مغزی روی می ۸۰تا  4۰بر اساس برآورد دانشمندان بین 

کنند و به قلفب و مغفز راه   های مختلف بدن نفوذ میشود و از طریق جریان خون عمیقا در ارگانها متوقف نمیذرات ریز در درون شش

 یابند.می
 ادامه خبر لینک خبر

 آلودگی هوا موضوع 

 https:// www.theguardian.com منبع 
 1۲/۰3/۲۰19 تاریخ خبر 

 بازگشت به فهرست

 

 

https://www.theguardian.com/environment/2019/mar/12/air-pollution-deaths-are-double-previous-estimates-finds-research
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 خارجیمهم ترین اخبار کوتاه 

Latin America's first thermosolar plant is being built in Chile 

In northern Chile, the first thermosolar plant of Latin America is springing up in the middle of the 

Atacama Desert. The plant, which technology allows to produce electricity all day long unlike other 

forms of renewable energy, consists of a 250-metre tower surrounded by thousands of giant mirrors. 

Cerro Dominador is the symbol of the ambitious energetic transition launched by Chile, which aims 

at having 100% of its energy matrix clean for 2040. 

 آمریکای التین در شیلی ساخته شد نیروگاه حرارتی خورشیدیاولین 

 Cerroاولین نیروگاه حرارتفی خورشفیدی آمریکفای التفین کفه      در شمال شیلی، 

Dominador  1۰۰۰ای بفه وسفعت   وسط کفویر آتاکامفا و در منطقفه   ام دارد در ن 

این نیروگفاه کفه تکنولفوژی آن بفرخالف سفایر اشفکال       . کیلومتر ساخته شده است

دهد، شامل هفزاران  های تجدیدپذیر اجازه تولید انرژی در کل طول روز را میانرژی

های خورشفیدی ایفن   آینهاند. متری را محاصره کرده ۲۵۰آساست که بر  آینه غول

د را بفه  کننفد، گرمفای خورشفی   نیروگاه که مسفیر حرکفت خورشفید را دنبفال مفی     

در مرکز این سیستم قرار دارد، منتقفل خواهنفد کفرد. ایفن      ای که باالی بر گیرنده

های نفوین  انرژی %1۰۰ نیروگاه نماد رویای بلندپروازانۀ شیلی برای جایگزین کردن

 است. ۲۰4۰تا سال  های فسیلیبه جای سوخت

More than 90% of glacier volume in the Alps could be lost by 2100 

New research on how glaciers in the European Alps will fare under a warming climate has come up 

with concerning results. Under a limited warming scenario, glaciers would lose about two-thirds of 

their present-day ice volume, while under strong warming, Alps would be mostly ice free by 2100 .

The study, by a team of researchers in Switzerland, provides the most up-to-date and detailed 

estimates of the future of all glaciers in the Alps, around 4000. It projects large changes to occur in 

the coming decades: from 2017 to 2050, about 50% of glacier volume will disappear, largely 

independently of how much we cut our greenhouse gas emissions. After 2050, "the future evolution 

of glaciers will strongly depend on how the climate will evolve 

 از بین خواهند رفت 2100های طبیعی آلپ تا سال درصد حجم یخچال 90بیش از 

ای نگفران کننفده   گرفتفه اسفت، بانتفایج    آلپ، در مواجه با گرمایش اقلیم صورت بخش اروپایی های قطبیقات جدیدی که درباره آینده یخچالتحقی

-دید، یخچفال شر صورت گرمایش خواهند دارد؛ دها حدود دوم سوم حجم کنونی خود را از دست ی گرمایش محدود، یخچالهمراه بود. در سناریو

-ترین تخمینو جزئی نجام پذیرفته، به روزترینوئیس اهش که توسط یک تیم تحقیقاتی در ساین پژوروند. تماما از بین می ۲1۰۰آلپ تا سال های 

 مفی رخ دهنفد؛ بفرای   های آینده تغییفرات عظی هشود که طی دهبینی میپیشکند. هارهزار یخچال قطبی آلپ فراهم میها را درباره آینده تمامی چ

ای بسفتگی  لخانفه ها نابود خواهد شد که این امر به میزان کفاهش انتشفار گازهفای گ   پنجاه درصد حجم یخچال ۲۰۵۰تا  ۲۰17های مثال: بین سال

 های قطبی شدیدا به تغییرات اقلیمی بستگی دارد. ، آینده تحول یخچال۲۰۵۰ندارد. پس از 

 

 بازگشت به فهرست
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 های ارائه شده در مورد علل تغییر اقلیمنظریه :شیطلب آموزم

بفارت اسفت از تغییفرات رفتفار آب و     . تغییر اقلفیم ع باشدلیم، شرایط متوسط آب و هوا برای یک محدوده خاص و یک دوره خاص میقا

آن منطقفه مفورد انتظفار    مدت از اطالعات مشاهده یا ثبفت شفده در   زمانی بلنداری که در طول یک افق هوایی یک منطقه نسبت به رفت

های زیادی در ارتباط با تغییر اقلیم ارائه شده است. تغییر اقلیم به معنی هر نوع تغییر در الگوهای مورد انتظار برای وضعیت است. نظریه

 1۰توانفد از  دهد. این تغییفرات مفی  ای کل اقلیم جهانی رخ میاص یا برمیانگین آب و هوایی است که در طوالنی مدت در یک منطقۀ خ

سال تا چند میلیون سال تغییر کند. در برخی موارد تغییر اقلیم را با ففرض رابطفۀ علفت و معلفولی بشفری نیفز بکفار مفی برنفد کفه در           

یم در نتیجفۀ فاکتورهفایی همچفون    مورد استفاده قرار گرفته اسفت. پدیفدت تغییفر اقلف     UNFCCC کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل

ای و یفا  ، گردش وضعی زمین، گازهفای گلخانفه  فرآیندهای دینامیکی زمین و یا عوامل بیرونی همچون تغییرات در شدت تابش خورشید

 .دهدهای انسانی رخ میفعالیت

 های ارائه شده در مورد علل تغییر اقلیمنظریه

 :نظریه الیه ازن

هفای  ناشی از تعادل موجود بین واکنشفراوانی ازن در اتمسفر 

  تولید و تخریب این گفاز اسفت. غلظفت ازن اتمسففر در حفد     

PPT (  است. اما همین مقدار کفم )قسمت در تریلیون قسمت

نقش بسیار مهمی در تعفدیل میفزان تشعشفعات دریفافتی بفه      

 9۰سطح زمین دارد. بیشترین میفران ازن اتمسففری )حفدود    

دارد که حداکثر غلظت آن در ایفن   درصد( در استراتسفر وجود

باشد. ازن، جفاذب قفوی اشفعه مفاوراء بفنفش      کیلومتری می 1۵کیلومتری و در نزدیک قطبین در ارتفاع  ۲۵منطقه، در استوا در ارتفاع 

رصفد( در  د 1۰شود. بخش باقی مانده ازن موجود در اتمسفر )کمتر از است، در نتیجه، سطح زمین از تابش این اشعه مضر محافظت می

باشد. بیشترین تخریب الیه ازن در تروپسفر قرار دارد. امروزه مشخص شده است که الیه ازن استراتسفری به سرعت در حال تخریب می

گیرد. کاهش الیه ازن در استراتسفر قطب استراتسفر موجود بر فراز قطب جنوب در طی بهار نیمکره جنوبی )سپتامبر، اکتبر( صورت می

 3/۲گیرد. بطور کلی، سفرعت تخریفب ازن در دنیفا تقریبفا     های ژانویه تا فوریه صورت میز قطب جنوب بوده و در طی ماهشمال کمتر ا

هفای موضفعی(   های اتمسفری به وسیله بادهای غربی )جریفان در زمستان و بهار در نیمکره جنوبی چرخش .سال است 1۰درصد در هر 

شود که دمای هوا در زمسفتان قطفب جنفوب بفه     فضای قطب جنوب را مجزا کرده و باعث میشوند. این بادها به نحو مؤثری محدود می

شود که به شدت مخرب الیه ازن اسفت. امفا   ای از کلر آماده میدرجه سانتیگراد برسد. در این شرایط فضا برای تولید ترکیبات ویژه -۸۵

شفود و در نتیجفه،   ابراین، استراتسفر قطب شمالی زیاد سفرد نمفی  های اتمسفری محلی بسیار کمتر بوده و بندر نیمکره شمالی، چرخش

 .های میانی و قطب شمال کمتر استتخریب ازن در نیمکره شمالی، عرض

 های کلر و برم، همگی به صورت و اتم دهای هیدروکسیید نیتریک، رادیکالعقیده کلی بر این است که ترکیباتی چون اکس
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و اففزایش  جشکنند . بنابراین اگر ترکیبات مولد این کاتالیزورها در ه گاز ازن را در طی مراحل مختلف میکنند ککاتالیزورهایی عمل می

زایش غلظفت  مفرماست، افیابد، آنگاه سرعت تخریب الیه ازن بیش از تولید آن بوده و از آنجا که تعادلی پویا بین تولید و تخریب ازن حک

 . دید در غلظت کمتر ازن بدست آیددهد که تعادل جفزایش میکاتالیزور تا بدان حد سرعت تخریب را ا

 :نظریه درجه حرارت زمین

های مصرفی در زمین، انرژی خورشید است که به صورت امواجی با طول مو  بلنفد و کوتفاه بفه سفوی زمفین گسفیل       منشأ کلیه انرژی

گیرد. سطح تعادل بین اموا  رسیده به زمین و اموا  صورت میشود. همچنین، سرد شدن زمین نیز از طریق اموا  با طول مو  بلند می

باشد. تاکنون نظریات متفاوتی برای توجیه علل تغییرات درجه حرارت زمفین پیشفنهاد   گسیل شده از آن، بیانگر درجه حرارت زمین می

 .باشنداست که مهمترین آنها به صورت زیر میشده 

 ظریه چگالی انرژی خورشیدین

هفای خورشفیدی شفاخص تغییفرات     ان بر این باورند که لکفه ستاره شناس

هفای  باشند، به این ترتیب کفه تعفداد لکفه   ای در سطح خورشید میعمده

زیاد مبین فعالیفت بیشفتر خورشفید و بفاد شفدیدتر خورشفیدی بفوده و        

های مزبور کاهش یابد، خورشفید و بفاد خورشفیدی    هنگامی که تعداد لکه

ین فرضیه تعمیم یافته، در زمان فعالیفت نسفبتا   بر اساس ا شود.تر میآرام

 .شود. در این فرضیه، عصر کوچک یخبندان نیز وجود داردهای خورشیدی، زمین سرد میآرام لکه

کننفد کفه هفر کفدام از آنهفا،      ای آب و هفوایی ایجفاد مفی   هفای دوره در ارتباط با مدار گردش زمین به دور خورشید، سه عامل، آشفتگی

 :آورند. این سه عامل عبارتند ازدر میزان تشعشع و کیفیت انتشار انرژی خورشیدی در سطح کره زمین بوجود میتغییراتی را 

سفال   1۰۰۰۰۰مدار گردش زمین به دور خورشید، دایره کامل نیست و درجه بیضوی یا درجه دوری از مرکز آن، بفه آرامفی در طفی    -1

 .کندتغییر می

درجفه اسفت و در    ۵/۲3اش به دور خورشفید، در حفال حاضفر برابفر     نسبت به صفحه گردش ساالنهمیل محوری زمین یا انحنای آن -۲

 .شودمی منحرف درجه یک اندازه به تقریبا سال  4۰۰۰۰طول

 .گیردمی صورت سال  ۲۰۰۰۰ای در هر زمین از مسیر گردش خود انحراف یافته و این انحراف به طور دوره-3

دهنفد و دانشفمندان   کنند، ولی توزیع انرژی خورشیدی را تحت تأثیر قرار میمقیاس زمانی طوالنی عمل میعوامل ذکر شده، اگرچه در 

آورند. همچنین، با وجود اینکه چگالی انرژی خورشیدی نقش زیادی در اقلیم عقیده دارندکه این عوامل، عصرهای یخبندان را بوجود می

برای اینکه این تغییرات بر روی اقلیم اثر بگذارند، باید اثرات آنها در سطح وسیعی توسعه جهانی دارد، ولی تغییرات آن بسیار کم است و 

هفا هسفتند. تغییفر    تواند اثرات تغییر چگالی تابش خورشید را در سطح وسیعی گسترده سفازد، اقیفانوس  هایی که مییابد. یکی از محیط

اعث تغییراتی در فشار و رطوبت اتمسفر شفود و ایفن پدیفده نیفز باعفث      تواند بها بخصوص تغییر دمای سطح آب، میدمای آب اقیانوس

 .تحوالتی در جو خواهد شد
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 اینظریه گازهای گلخانه

باشد. بر اساس این نظریه، جو زمفین دارای برخفی از گازهفا    ترین و پرطرفدارترین نظریه در زمینه توجیه تغییر اقلیم میاین نظریه، مهم

شفوند،  ای است. این گازها نسبت به اموا  با طول مو  کوتاه که از سوی خورشید به سوی زمفین گسفیل مفی   گلخانهموسوم به گازهای 

کنند. این امر باعث باال رففتن دمفای ایفن گازهفا     شود را جذب میشفاف بوده ولی اموا  با طول مو  بلندی که از طرف زمین ارسال می

به سطح زمفین، سفبب    شود. برگشت این انرژی گرماییبه سطح زمین بازگردانده می  رژی آنهاشده و در نهایت، مقدار قابل توجهی از ان

ای مربوط به عصر حاضر نبفوده و یکفی   ای نام دارد. البته، برقراری اثر گلخانهشود که این پدیده، اثر گلخانهافزایش دمای سطح زمین می

 .باشدهای برجسته و تاریخی جو زمین میاز ویژگی

دمفای  ر از شرایط بدون این گازها است )گراد گرمتدرجه سانتی 33ای، دمای زمین، دهد که در حضور گازهای گلخانهمطالعات نشان می

گفراد تنفزل   درجفه سفانتی   -1۸ای به در صورت عدم حضور گازهای گلخانهباشد که گراد میدرجه سانتی 1۵کره زمین در شرایط فعلی 

ای در جو زمین، بخش بیشتری از انرژی خورشیدی در زمفین نگهفداری   کند(. بر این اساس در صورت افزایش میزان گازهای گلخانهمی

سال گذشته بفه   1۰۰ود، دمای زمین در طی شده و این امر سبب افزایش دمای کره زمین خواهد شد. با استناد به شواهد و مدارک موج

ای موجفود در جفو زمفین    است که این افزایش متناسب با ازدیاد میزان گازهای گلخانه یافته افزایش گرادسانتی درجه 3/۰ – 6/۰میزان 

ای، ه تنها اثر گازهفای گلخانفه  دانند و معتقدند کباشد. با این وجود، اقلیم شناسان، عوامل دیگری را نیز در گرمای کره زمین مؤثر میمی

 باشدعامل گرم شدن کره زمین نمی

ای، بخفار آب، دی اکسفید متفان، اکسفیدهای نیتفروژن و      ای متفاوت است. از بین گازهای گلخانهنوع منبع و درجه تأثیر گازهای گلخانه

که غلظت ایفن گازهفا بفه طفور طبیعفی، در مقیفاس       ای هستند. ثابت شده است ترین گازهای گلخانههاو ازن از مهمانواع کلروفلوروکربن

کند، ولی از شروع انقالب صنعتی به دلیل ازدیاد جمعیت، توسعه صنعتی و بهبود کشاورزی، میفزان ایفن   زمانی عصر یخبندان تغییر می

باشفند، ولفی   مصفنوعی مفی  است. با وجود اینکه هر یک از این گازها دارای منفابع طبیعفی و   گازها در جو زمین به سرعت افزایش یافته 

 استهای بشر ناشی شده اند که این سرعت ازدیاد تنها از فعالیتمحققان بر این عقیده

 نظریه گرد و غبار آتشفشانی 

کنند ولی بر روی های کوچک، اموا  کوتاه خورشیدی را بازتاب میبر اساس این نظریه، گرد و غبارهای آتشفشانی به دلیل داشتن اندازه

شوند. بنابراین، افزایش گفرد و  با طول مو  بلند بدون اثر هستند؛ در نتیجه این اموا  بدون هیچ مانعی از محدوده زمین خار  میاموا  

هایی نیز در رابطه با تاثیرات ناشی از این پدیفده  های بیان شده، بررسی. عالوه بر نظریهغبار سبب کاهش درجه حرارت زمین خواهد شد

 .صورت گرفته است
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