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 باروری ابرها موثر یا غیر موثر؟ 

 

باروری ابرها یک تکنولوژی مورد تایید ساازما  ههای  هواشاناسا   

درصاد روی بار  تاییر  1۵تا  1۰تواید ب  طور متوساط اسات ه  م 

یظرهاای  در مورد ایرذاااری  بگااارد ول  در هواااورماا  ا ت  

 .تکنولوژی وهود دارداستفاده از این 

مرهز مل  تحقیقاا  و مااالتاا  بااروری ابرهاا در ااال  اد   هرده  

ه  امساا  هفت میلیارد توما  بوده  برای دملیا  بارورساازی ابرها  

در یظر ذرفت  شاااده اسااات و از اواند اسااافندماه این دملیا  آ از  

بخش« رنیس ساازما  هواشاناسا  در واهنوا   شاود ه  سساحرتا م 

لیا  مجدد بارورساازی ابرها اههار هرده اسات ه  بارورساازی  ب  دم

ابرها شااااید در اد بار  برای یک مزرد  پاساااخگو باشاااد اما ب   

 وه  در مقیاس شهر و هوور هوابگو یخواهد بود.هیچ

این اددا در اال  از ساوی رنیس ساازما  هواشاناسا  هواور مار   

یس ساااب   ای یزد و رن شااود ه  مدیر دامد شاارهت آب مناق م 

ذوید:  مرهز مل  تحقیقا  و ماالتا  باروری ابرها در اساتا  یزد م 

باروری ابرها مورد تایید سااازما  ههای  هواشااناساا  اساات و ط  

های متتدد، این ساازما  ایرا  باروری ابرها را بررسا  و تایید  بیایی 

 .هرده است

 
 ماالت  فرمایید. 3  م  این مالب را در صفحادا

 وقایع و رویدادهای داخلی  

 .............  های هوور از لحاظ فرویوستدرصد از دشت  9۰دد  تتاد  در   4

 ..... ................  های ساح  در ایرا میلیو  مترمکتب  آب  3۵۰هاهش   6

 .................................  هوورهای پیوتاز در افاهت از محیط زیست   8

 ...............  در موسس  تحقیقا  آبپروژه فناورای  بخش آب    3رویمای  از   9

 ....................................................... مهمترین ا بار هوتاه دا ل  10

 وقایع و رویدادهای خارجی  

 ........................................  ۲۰19ها در  رهورد افزایش دمای اقیایوس  13

 .......... ...  ی آب  را اایا هرد؟توا  مناط  مرده آیا ب  همک تکنولوژی م   14
 .زیرزمین   های طبیت  برای آب آشامیدی ِ ااصد از منابع آب  ار آالینده  16

 ......................................................  مهمترین ا بار هوتاه  اره  17

 مطلب آموزشی  

   ..................................... .. ترین منابع تولید ایرژی تجدیدپایردجیب 19

  

  

http://awnrc.com/
http://awnrc.com/
http://awnrc.com/
http://awnrc.com/


              
              مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب   

3 
   

 

1398بهمن    |پنجاه  شماره  |محیط زیست    بولتن آب و  
 

 ادامه سرمقاله: 
با بیا  این ه  باروری ابرها یک تکنولوژی شنا ت  شده است ه  در ابتدا از هوورهای  رب  شروع شد، ادام    "زادهمحمدمهدی هوادیا "

ای در این زمین  های پراهندهمار  شد و پس از ایق ب اس م ، فتالیت  13۴۶دهد: بحث باروری ابرها برای اولین بار در ایرا  در سا   م 

قیقا  و ماالتا  باروری ابرها در استا  یزد تاسیس و مسئو  تحقی ، پژوهش و اهرای دملیا  در ایجا  شد تا این ه  مرهز مل  تح

 .اوزه باروری ابرها شد

دهد ه  باروری ابرها ایر مثبت داشت  و ها یوا  م ها و ارزیاب هند: بررس وی در  صوص ایرا  باروری ابرها بر منابع آب ، بیا  م 

ذیرید و وقت  های بزرگ شکد م های ابری هم در مقیاسرا هم تحت تاییر قرار دهد، ب  این دلید ه  سامای  های بزرگتواید مقیاسم 

 .ذیردشوید، هد آ  سامای  تحت تاییر قرار م ابرها بارور م 

باروری ابرها   است ه هند: آ  چیزی ه  مهم است و باید مورد توه  قرار ذیرد، این ای یزد تاهید م مدیر دامد شرهت آب مناق 

درصد روی بارش تاثیر بگذارد ولی در عین حال نباید در این زمینه نیز اغراق آمیز برخورد    1۵تا    10تواند به طور متوسط  می

 ذیریدتوا  با این تکنولوژی،  وکسال  را پوت سرذااشت چرا ه  ابرها ییز تحت تاییر  وکسال  قرار م و این تصور را داشت ه  م   کرد

سازی آب از ایجا  دملیا  های ترسال  ب  منظور ذ یرههنند در سا مراهع ههای  توصی  م :  هندوی اضاف  م   .و باروری همتری دارید

 .های ترسال  مویرتر استباروری ابرها  افد یووید زیرا این تکنولوژی در دوره

هند، طبیت  یدارد و تنها فرآیند طبیت  بار  بر  و بارا  را تودید م هوادیا  زاده با بیا  این ه  باروری ابرها هیچ تفاوت  با بار  

هند: موکد اصل  ما در استا  یزد، بر ورداری از بیوترین میزا  تبخیر است ه  این موضوع بادث شده از بار  مویر  اطریوا  م 

 .همتری بر وردار شویم

ای ج  رسیدیم ه  باید در زمین  ایربخو  باروری ابرها در استا ، ماالتا  پای ذوید: برای استا  یزد ب  این یتی این مسئو  در پایا  م 

ایجا  شود و ب  همین منظور اقدا  شده و اهنو  در مرال  واذااری ب  مواور است تا ماالتا  باروری ابرها در یزد، میزا  ایربخو  و 

 .یافتن بهترین شرایط مکای  و زمای  باروری موخص شود
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 های کشور از لحاظ فرونشست درصد از دشت  90عدم تعادل در 

شناس  و اهتوافا  متدی  با بیا  رنیس سازما  زمین

اینک  براساس اد   اتحادی  اروپا اذر دشت  چهار 

متر فرویوست داشت  باشد، دچار مخاطره شده میل 

در اال  است ه  دشت رفسنجا  است، ذفت: این 

 .متر فرویوست زمین داردروزی یک میل 

دهتر شهیدی در یوست تخصص  فرویوست تهی  

شناس  و اهتوا  و های زمیناط دا  پای  در اوزه

مخاطرا  طبیت  را از وهایف اصل  سازما  

شناس  یا  برد و اههار هرد: با توه  ب  موقتیت زمین

، تتداد زیادی از مخاطرات  ه  شناس   اص ایرا زمین

ای افتد ب  ذوی دهد، در ایرا  اتفاق م در دییا رخ م 

مخاطره طبیت  ه  در دییا  ۴3شود از ه  ذفت  م 

مخاطره آ  در ایرا  رخ  3۴شنا ت  شده است، 

وی شنا ت این مخاطرا  را از وهایف اصل   .دهدم 

های داده و ذات  این سازما  یا  برد و ادام  داد: این

شود شناس  موهب م تولید شده از سوی سازما  زمین

شهیدی با تأهید بر اینک  در اا  ااضر ما  .ها هوور را در مواهه  با مخاطرا  ایمن یگ  داریدها با استفاده از این دادهه  سایر سازما 

ار آشنا هستیم،  اطر یوا  هرد: این در اال  است ه  با بسیاری از مخاطرا  مایند سید، زلزل ، تغییرا  اقلیم، بحرا  آب و ذردو ب

 .ای مایند فرویوست اط دا  همتری داردهامت  یسبت ب  مخاطره

ای ب  قدر  ای برای زلزل  شناس  از پدیده فرویوست ب  دنوا  زلزل   امو  یاد هرد و ادام  داد: زمای  ه  یک سازهرنیس سازما  زمین

شود، از این رو ات  با رخ داد  یک ها سست م های این سازهشود، در صور  بروز فرویوست پای ی م سازریوتر طراا  و مقاو  ۷

 .شودریوتر دچار آسیب و  سار  م  ۴ای ب  قدر  زلزل  

هویده های زیرزمین  از میا  ذرا   اک ب  ساح زمین  وی با اشاره ب  مکاییسم دملکردی فرویوست توضیح داد: در زما  بحرا  آب، آب

شود. تراهم  اک موهب ذیرد و ب  تدریج این ذرا  متراهم م های روی  قرار م شود و بر این اساس ذرا  پایین  اک تحت فوار الی م 

شود ه  در آینده هوور تواید ب  درو  زمین یفوذ هند و ادام  این روید موهب م شود ه  هر چ  بارا  و بار  داشت  باشیم آب یم م 

 .طرا  هدی مواه  شودبا مخا

 ۶۰9های هوور ب  های هوور اشاره هرد و ادام  داد: براساس آمارهای اران  شده، دشتشهیدی همچنین ب  وضتیت فرویوست دشت 

 .ها ب  دنوا  دشت ممنود  اد   شده استمورد از آ  ۴۲۰اوزه تقسیم شده است ه  بالغ بر 

درصد  1۰دشت هوور اوزه آبخوا  یدارید و دم   1۵۰، 93تا  89 اطر یوا  هرد: از سا  بار دایست و وی این آمار را یک آمار فاهت  

های هوور از االت تتاد   ار  شده درصد دشت  9۰ها برقرار است و  های  هستند ه  در االت تتاد  در آ ها دشتهای آبخوا از اوزه 

 شناس  اولین رهورد یبت شده از فرویوست زمین در ا  زمینرنیس سازم .شوداست و این یک بحرا  بزرگ برای هوور محسوب م 
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شناس  در این زمین  ورود هرد، اقدا  ه  سازما  زمین 8۰در دشت رفسنجا  ذهر هرد و افزود: در ده   13۴۶هوور را مربوط ب  سا  

 .ا توایستیم ذزارش  از آ  اران  دهیمآباد هرما  رخ داد و مای ه  در دشت اسینییز فروچال  ۷۷ها هرد و در سا  ب  پایش دشت

 تهیه اطلس مخاطرات ایران

ها مربوط ب  پدیده فرویوست است ه  در آ  ب  طور شهیدی همچنین از تهی  اطلس مخاطرا  هوور  بر داد و افزود: یک  از این اطلس

 .موخص اد   شده است ه  هر دشت ب  چ  میزا  تحت تأییر مخاطره فرویوست قرار دارد

متر فرویوست رخ دهد آ  ی با اشاره ب  بحرا  فرویوست زمین در هوور ذفت: براساس اد   اتحادی  اروپا اذر در دشت  چهار میل و

متر سایت   3۰ه  او  مخاطرا  فرویوست در ایرا  بوده است در دشت رفسنجا  ساالی     8۰مناق  دچار مخاطره شده است ول  در ده   

 .متر از ساح زمین هاهش یافت  استای ه  هر روز یک میل ی ایم ب  ذوفرویوست داشت  

های موهود در هوور یا  برد و  اطر یوا  هرد: ایرا  در همربند  وک دییا شناس  تغییرا  اقلیم را از دیگر بحرا رنیس سازما  زمین

ایم و این امر پدیده ها، با هاهش آب مواه  ش بار واقع شده است از این رو ما باید همواره ااتیاط الز  را داشت  باشیم چرا ه  با هاه

 .های ذردو بار  واهد شدشود و این تبدید ب  هایو ها ییز  وک م هند ضمن آیک  یکسری از دشت فرویوست را ایجاد م 

سازی صور  یگیرد سازی و مدیریت مصر  آب در هوور دایست چرا ه  ب  ذفت  وی اذر فرهنگها را منوط ب  فرهنگوی رفع این بحرا 

 .رسدذااری برای هاهش مخاطرا  ایجا  شود ب  یتیج  مالوب یم هر میزا  ه  سرمای 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ادامه خبر  لینک  بر 

 شناس  زمین موضوع  

  برذزاری دایوجویا  ایرا  )ایسنا( منبع 

 ۲9/11/1398 تاریخ  بر 

 بازگشت به فهرست 
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 های سطحی در ایران میلیون مترمکعبی آب  3۵0کاهش 

میلیو  مترمکتب آب از منابع   3۵۰سا  ا یر تاهنو  ساالی     1۰رنیس پژوهوکده هواشناس ، آب و هواشناس  هواورزی هوور ذفت: از  

اسکوی  در هلس  مدیریت بحرا  شهرستا  رفسنجا  با اشاره ب  تغییر اقلیم و ایر آ  دهتر ابراهیم استدی    .ساح  هوور هم شده است

بین  پند الکتروییک  این است ه  تا سا  در ایرا ، اههار هرد: در اا  ااضر بحث تغییر اقلیم در ایرا  و هها  مار  است و پیش

 .هوورهای درذیر این مسئل  و آسیب ها استهوورها دچار تغییر اقلیم  م  شوید و هوور ایرا  هم هزء  ۲۰۵۰

هند متأسفای  ایرا  ب  همراه  اوی افزود: اذر این روید ادام  پید

ای پاهستا ، افغایستا ، چین و هوورهای اروپای هوورهای ااشی 

های مختلف  را شاهد  واهیم بود شرق  درذیر  واهد شد و آسیب

 . واهیم بودپایر و ب  صور  بسیار هدی آسیب

سا  است ه  دما و رطوبت، سرما  ۶۰وی ادام  داد: در ایرا  ادود 

و ذرما، باریدذ  و دیگر دوامد هوی در اا  تغییر است و باریدذ  

سا  ذاشت  در هوور هاهش داشت  و سال  یک میلیمتر   ۵۰در طو   

 .ها هاهش داشت  استاین باریدذ 

  هواورزی دنوا  هرد: رنیس پژوهوکده هواشناس ، آب و هواشناس

منبع اصل  تأمین ایرژی زمین  ورشید است و بی   زمین در طو  

ها اذر تتاد  در این دوره  .های تابستا  و زمستا  وهود داردذردد ب  ایرژی و امکا  ب  هم  ورد  تتاد  در دورهتابستا  و زمستا  برم 

شود ه  این اتفاق را در هوورما  شاهدیم لاا یک  از دوامد مهم و متر م ب  هم بخورد و مقدار پس داد  ایرژی همتر شود زمین ذر

 .تأییرذاار در این امر مدا ل  بور است ه  دامنگیر شده است

سا  طو  هوید تا همتیت هها   1۰۰وی با اشاره ب  روید افزایش همتیت و تغییر در بی   ایرژی، یادآور شد: بتد از ایق ب صنتت  

شتاب رشد همتیت در دییا زیاد شد و هر   ۷9از سا     .برابر همتیت بیوتر شد ۵۰و این اتفاق در دوره بتدی از قر  بیستم  دو برابر شود  

سا  یک میلیارد یفر همتیت ب  دییا اضاف  شد و این همتیت ب  آب،  اا، زمین برای مسکوی  و ... ااتیا  دارید ه  موهب شده ب   1۰

ها و مراتع را از بین بردیم و ب  اراض  هواورزی تبدید همتیت بخش زیادی از منابع طبیت  ادم از هنگدطبیتت فوار وارد شود با رشد  

 .هردیم ه  آالیندذ  را تولید هردیم

رنیس پژوهوکده هواشناس ، آب و هواشناس  هواورزی بیا  هرد: در اا  ااضر ب  بحرا  رسیدیم و این فرصت  ودترمیم  را از 

افتد ذااریم طبیتت یفس بکود دانماً در اا  برداشت و مصر  هستیم ه  در پ  آ  آیچ  اتفاق م تیم و یم طبیتت و زمین ذرف

شود تغییرات  در اوزه رطوبت هو ایجاد شود و دهد؛ ب  هم  ورد  تتاد  ذرمای  هره زمین موهب م رفتارهای متفاوت  از هو رخ م 

هند و ب  های ها ب  سمت مساید ادی مید م این ذسد توزیع فراوای  ذرمای  زیاد شود وهای های سید آسا و مو اتفاقا  و بار 

 د.روها در ههت افظ منابع آب  سوق داده شوید ب  سمت سید آسا م اینک  بار 

ور شد: روید باریدذ  سا  است ه  دما و رطوبت و تغییرا  اقلیم  در ایرا  در اا  بروز است، یادآ ۶۰استدی اسکوی  با اشاره ب  اینک  

سا  ا یر هاهو  بوده و سال  یک میلیمتر باریدذ  هم شده است در ده سا  متوال  آینده این هاهش باریدذ  چومگیرتر  واهد   ۵۰در  

 .میلیو  مترمکتب منابع آب  ساح  و تجدیدپایر را در ایرا  از دست دادیم 3۵۰بود و سال  
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دره  دمای هوور ذرمتر  ۲سا  ذاشت  سال   ۵۰رطوبت هم شده و دما افزایش بیوتری دارد و ط   وی ادام  داد: از طرف  باریدذ  و

 .هاشتیم هدید محصوال  طرف  از شده بیوتر مصر  و ما ییاز هواورزی بخش در است  شده

مصر  زیاد در دییا، ساح رنیس پژوهوکده هواشناس ، آب و هواشناس  هواورزی  اطریوا  هرد: در بخش هواورزی با توه  ب  

ها هاهش داشت  ه  این دوامد موهب شده وضتیت منابع زیرهوت را افزایش دادیم و تتداد چاه های هواورزی افزایش یافت  و باریدذ 

 درصد هوور با 8۴ادود  98ای ه  در سا  ذاشت  در یک دوره ده سال  منته  ب  اردیبهوت آب  در تهدید هدی قرار بگیرد ب  ذوی 

 . وکسال  درذیر بودید

استدی اسکوی  با بیا  این مالب ه  همبود آب موهب هاهش تولید هواورزی، مهاهر  ب  سمت شهرها و ایجاد یاامن  در مناط  مرزی 

تر موک   فاض ب هدی  ،شودتر م مصر  ایرژی و آب هدی  ،شودذیرد شهرها بزرذتر م شده است، اضاف  هرد: مهاهر  ه  صور  م 

 زیجیره  یک  مایند  امر  این  و  شودهای اهتماد  بیوتر م آسیب  ،شودها در همتیتِ زیاد پدیدار م ها و آالیندذ ذستر  آلودذ   ،شودم 

 .دارد ادام  هم سر پوت موک   بروز و شودم  شروع مدیریت دد  و ها وکسال  از

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ادامه خبر  لینک  بر 
 تغییر اقلیم موضوع  

 نا(دایوجویا  ایرا  )ایس برذزاری  منبع 

 1۶/11/1398 تاریخ  بر 

 بازگشت به فهرست 
 

 

 

 

https://www.isna.ir/news/98111611905/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%B3%DB%B5%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%85%DA%A9%D8%B9%D8%A8%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B7%D8%AD%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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محیط زیست کشورهای پیشتاز در حفاظت از   

محیا  آیها منتور هرد تا موخص شود هوور دییا درباره شا ص دملکرد زیست  18۰، دایوگاه سیید« آمریکا فهرست  از  ۲۰19در سا   

محیا  در این زیست را دارید. شا ص دملکرد زیستترین میزا  هیفیت در افاهت از محیطیک پایینهدا  هوورها باالترین و هدا 

پردازد ه  از طری  متیارهای  مایند ذویاذوی  زیست ، هیفیت آب و ذیری س مت محیط زیست و اهوسیستم پویا م بندی، ب  ایدازهرتب  

هوور آ ر و یمره و رتب  ایرا  در این  1۰هوور یخست،  1۰شود. در این اینفوذرافیک با یمره و رتب  هوا، اقلیم و هواورزی موخص م 

 .اهید شدزمین  آشنا  و 

 

 
 

 ادامه خبر  لینک  بر 

 زیست  محیط موضوع  

  برذزاری دایوجویا  ایرا  )ایسنا( منبع 

 ۰۷/11/1398 تاریخ  بر 

 بازگشت به فهرست 
 

https://www.isna.ir/news/98110704632/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%81%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA
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 پروژه فناورانه بخش آب در موسسه تحقیقات آب  3رونمایی از 

 :پروژه فناورای  بخش آب رویمای  هرد 3زما  با ده  فجر، از موسس  تحقیقا  آب هم
سامای  پایش : سامانه پایش کاربری و پوشش اراضی کشور

هد  توست  بستری تحت وب و هاربری و پوشش اراض  هوور با 

های اراض  آی ین ب  منظور یمایش و اران  اط دا  ایواع هاربری

ای استخرا  و های آبریز هوور با استفاده از تصاویر ماهوارهاوض  

های هاربری اراض  هر طراا  شده است. در این سامای  ابتدا یقو  

با قدر  تفکیک مکای  ای اوض  آبریز با استفاده از تصاویر ماهواره

سنج  بارذااری بسیار باال )یک متر( استخرا  شده و پس از صحت

بنابراین ذزار ، در این سامای  د وه بر اینک  هاربرا   شوید.م 

راتع، ذیری از ایواع ساو  زیر هوت اراض  زراد  آب ، با  ، دیم، مهای هاربری اراض  را دارید، امکا  ذزار  امکا  مواهده یقو 

های این سامای ، از دیگر قابلیت  ها فراهم شده است.زارها ییز برای آ های آب  و شورهها، اراض  بایر، پهن ها، مناط  مسکوی ، تاالبهنگد

آوری شده است و امکا  مواهده تمام  های ماالتا  میدای  همعیمایش اط دا  مربوط ب  ماالتا  میدای  است ه  توسط تیم

  صوصیا  هر مناق  ب  همراه تصویر آ  ییز وهود دارد. 

توایند دواقب فن ، یوین  رسوبا  در مسیر ایتقا  در مخاز  سدها م ت :  برداری از شناور هدایت شونده خودکار هیدروگرافیبهره

زرسای  شرایط بسیمتری و ایباشت اقتصادی و یا ات  اهتماد  یامالوب ب  بار آورد ه  تهی  یقو  بسیمتری مخاز  سدهای هوور و برو

در همین راستا شناور هدایت شویده  ودهار هیدروذراف  در موسس   رسوب در مخاز  امری ایات  برای مدیریت مناسب مخاز  است.

های از ویژذ  تحقیقا  آب با همکاری شرهت مایا صنتت آریا طراا  و ههت استخرا  یقو  بسیمتری مخاز  هوور اران  شده است.

سنج  های دم ریزی شده )اتوپایلو (، افزایش سردت و دقت تهی  یقو توا  ب  قابلیت هارهرد بصور  بریام بارز این محصو  م 

 ها و قابلیت امد و هابجای  آسا  اشاره هرد.های آب ، هاهش ییروی ایسای  مورد ییاز برای اهرای پروژهپهن 

 ۲۰هراز و در فاصل  ادود  سد مخزی  هراز روی رود ای : خلیه سیالب سد هرازاندازی مدل هیدرولیکی سامانه تاولین آب 

های هیدرولیک  آ  شامد سامای  ایحرا  آب، سامای  هیلومتری شهر آمد یک  از شهرهای استا  مازیدرا  در اا  ااداث است ه  سازه

ای با هست  ریزهییروذاه است. این سد، از یوع  اه  سنگ هننده تحتای  و سامای  آبگیر آبیاری، شرب وتخلی  سی ب، سامای  تخلی 

 میلیو  متر مکتب است. 1۰متر طراا  شده و اجم هد  اهریزی بدی  سد ادود  38۰متر و طو  تا   1۵۰مخلوط ب  ارتفاع ادود 

  در طر  هدید، دو روزی  ب  هشد؛ در اال در طر  اولی ، تنها از سرریز ییلوفری ههت تخلی  سی ب در مواقع ضروری استفاده م 

این ذزار  ااه  است، هد  از اضاف  هرد  روزی  در بدی  سازه بررس  دملکرد  صور  هوپد، در بدی  سرریز ییلوفری اضاف  شده است.

وه  از های ماهور بر هاهش دب   رها با سرریز اصل ، بررس  افزایش ایر پخش سی ب در مخز  و ماالت  تأییر روزی مجمود  روزی  

 دست است.سد و افزایش ایمن  مناط  همتیت  پایین

 ادامه خبر  لینک  بر 
 فناوری موضوع  

 رسای  وزار  ییرواط عپایگاه  منبع 

 ۲۰/11/1398 تاریخ  بر 

 بازگشت به فهرست 

http://news.moe.gov.ir/News-List/51807
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یترین اخبار کوتاه داخل مهم  

 (1398بهمن  7)  8139ان در دی ماه تداوم خشکسالی استان گلست

 اساس بر  98 -99 آب  سا  ماه دی در ذلستا  استا  باریدذ  میایگین: ذفت ذلستا  ایمناق  آب شرهت پای  ماالتا  دفتر مدیر 

باریدذ  دی ماه ه  ادود متر بوده ه  یسبت ب  میایگین درازمد   میل   19ای ذلستا  ادود  سنج  شرهت آب مناق های بارا تگاهایس

، دی ماه امسا  ییز از یظر مقدار باریدذ ، در شرایط 1398درصدی دارد. در ادام   وکسال  پاییز  ۵8هاهش ادود  میلیمتر، ۴۵

مهندس اسن فرازهو   درصد هاهش یافت  است. 8۴باریدذ  این ماه یسبت ب  سا  ذاشت  ادود  . وکسال  متوسط قرار داشت  است

ریزی هرد، توا  ههت استفاده از آ  بریام انر بر  ب  دلید سیکد هند هیدرولوژیک ، ب  دنوا  منبت  ه  در فصو  هم آب  م افزود: ذ 

سایتیمتر بوده ه  یسبت ب  سا  ذاشت  ه  ادود  ۵8سنج  درازیو ادود ، بار  بر  در ایستگاه بر 1398مار  است. در دی ماه 

دهد. این هاهش موهودی بر  در ارتفادا  استا ، از قابلیت هبرا  درصدی یوا  م  ۶۷داشت ، هاهش ادود سایت  متر بر   1۷۵

، اجم ذ یره سفره 1398وی تصریح هرد: هر چند در پایا  دی ماه  هاهد.همبود سایر منابع آب ساح  و زیرزمین  در فصو   وک م 

میلیو  مترمکتب افزایش یافت  است، اما اجم ذ یره  ۶۲ه آماری موهود، ادود  دم  آب زیرزمین  یسبت ب  متوسط این ماه در دورهم  

 دهد.میلیو  مترمکتب هاهش یوا  م  ۲8ن ماه در دوره آماری موهود، ادود ای  سفره دمی  آب زیرزمین  یسبت ب  متوسط

 (1398بهمن   12) اثرات تغییر اقلیم در حوضه آبریز شمال

های سنگین بر  در سوااد دریای  زر را یاش  از شناس  و دلو  هوی بروز بار  رییس پژوهوکده دلو  هوی پژوهوگاه مل  اقیایوس

دهتر پروین  فاریا  .  دهد ه  تتداد ذردبادهای این دریا رو ب  افزایش استم تغییرا  اقلیم دایست و ذفت: د وه بر آ  ماالت  ما یوا  

شناس  برذزار شد، با بیا  اینک  دریای در یوست دستاوردهای پژوهو  اوض  دریای  زر و  لیج فارس ه  در پژوهوگاه مل  اقیایوس

ها و قرار ذرفتن های آب  و هوهمحصور شد  این دریا در پهن    های البرز محصور شده است، افزود:های آب  و رشت  هوه زر در میا  پهن  

 فاریا  میزا  بار  سوااد دریای  زر را در فصد  .های  اریاک هرده استدر مترض آب و هوای  اص، این مناق  را مستتد پدیده

یابد، موهب اسیدی شد  محیط دریا  زمستا  دایست و  اطر یوا  هرد: در صور  تغییر اقلیم د وه بر آیک  دمای ساح آب افزایش م

 .شد  واهد آبزیا  زیست افتاد   ار ب  و

 (1398بهمن   13)  برابری سدسازی در کشور از ابتدای انقالب اسالمی تاکنون  9.۵رشد  

برداری بود ه  این میزا  با میلیو  مترمکتب در دست بهره ۴۰۴میلیارد و  13سد مل  با اجم  19در ابتدای پیروزی ایق ب اس م  

 تاهنو    از ابتدای دولت تدبیر و امید  میلیو  مترمکتب رسیده است.  3۷۶میلیارد و    ۵۲سد مل  با اجم    181برابری تاهنو  ب     9.۵رشد  

 اجم ااضر زما  در ترتیب بدین ه  رسیده برداریبهره ب  مکتب متر میلیو  1۵۵ و میلیارد 1۴ مخز  اجم با بزرگ مل  سد 3۷

مجموع سدهای مل  ااداث شده در هوور  .دهدم  یوا  را مکتب متر میلیو  3۰۰ و میلیارد ۵۲ از بیش رقم  هوور سدهای مخاز 

 سد رسید. 1۷۲  ذاشت  ب  ماه ساو تا پایا  دی 1۶9سد بوده ه  این رقم در ابتدای دولت دوازدهم ب   1۴۴تا ابتدای دولت یازدهم 

میلیو  متر مکتب بود ه  این رقم   ۴۶3میلیارد و    ۴۷برداری شده در هوور تا شروع فتالیت دولت یازدهم  اجم مخاز  سدهای مل  بهره

 .میلیو  مترمکتب افزایش یافت  است 3۴8میلیارد و  ۵۲ در اا  ااضر ب 

  کشت  گلخانهای راندمان آب را به یک پنجم میرساند  )1۵  بهمن 1398(

رساید با توه  ب  هاهش ای ه  رایدما  آب را ب  یک پنجم م های ذلخای مدیر ههاد هواورزی شهرستا  تبریز ذفت: توست  هوت

 الت  با ییاز آب  همتر مثد هلزا ب  های هوت محصوالت  با ییاز آب  بیوتر در های استا ، اهمیت دارد، از این رو هوت محصوباریدذ 

 

 

http://barghab.ir/fa/news/%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85-%D8%AE%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87-1398
http://barghab.ir/fa/news/%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85-%D8%AE%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87-1398
https://www.isna.ir/news/98111207880/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B2%D8%B1-%D8%A7%D8%AB%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B6%D9%87-%D8%A2%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2
http://news.moe.gov.ir/News-List/51565
https://www.isna.ir/news/98111510448/%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%DA%AF%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%A8-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AF
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 هلزا  رو ن  هایدای  هوت از است، واردات  مرد  ییاز مورد هایرو ن درصد 9۰ ال  8۰  فرامرز افوای  با بیا  اینک  .دستور هار است

وی در  .هکتار دای  هلزا ب   ود ا تصاص داده است ۲۶۰۰داد و ذفت: آذربایجا  شرق  در سا  هاری رتب  او  را با هوت بالغ بر   بر

هکتار آ  از یوع   ۲۲هکتار از این اراض  آب  و ادود  ۲۲هکتار اراض  آب  و دیم  در استا ، بیا  هرد:  ۴۴ادام  با اشاره ب  وهود ادود 

 .دیم  است

 (1398بهمن  16)  در طرح آب مجازی نباید انتظار صادرات محصول کشاورزی داشت

بازرذای  های مل  پیونهادی همیسیو  هواورزی اتاق ایدیو  پروژهسرپرست وزار  ههاد هواورزی در یوست هم، دباس هواورز

های بزرذ  مایند آب مجازی یک  از راهکارهای یخستین سمینار آب مجازی در اتاق ایرا  برذزار شد، چرا ه  پدیده :اصفها ، اههار هرد

بحرا  هم آب  است، اما از این طر  یباید ایتظار صادرا  ذوشت قرمز، بریج و یویج  داشت  باشیم. اذر آب یداریم باید هاالی  صادر شود 

 .ه  آب همتری الز  دارد و بالتکس باید واردا  محصوال  آب بر را افزایش دهیم

 (1398بهمن  18)  درصدی تلفات ناشی از تبخیر منابع آب در کردستان  7افزایش 

میلیارد متر مکتب آب یاش  از بار  داریم 13.۲تصریح هرد: براساس آمار دراز مد  ادود  هردستا  ایمدیر دامد شرهت آب مناق 

وی اضاف  هرد: آمارهای  .شودمیلیارد متر مکتب آ  تبدید ب  تبخیر م  ۷.۴آب شده و درصد آ  تبدید ب  روا  ۴.8۵ه  از این میزا  

درصد افزایش داشت   ۷درصد هاهش و تلفا  یاش  از تبخیر ییز  3ا  سا  ذاشت  یوایگر آ  است ه  بار  در است ر س ایجا  شده د

 13۶هزار و  ۲9مساات استا  هردستا  هامرا   ر  افزود  .است ه  افزایش دما و تغییر رژیم بار  دامد اصل  افزایش تلفا  است

در هردستا    .های زراد  توکید داده استدرصد آ  را زمین  39درصد آ  را هنگد و    11درصد آ  را مراتع،    ۵۰هیلومتر مربع است ه   

 .ذیردبرداری در آ  صور  م های ممنود  است و همترین بهرهدشت هزء دشت 3آبخوا  وهود دارد ه   8دشت و  11

 (1398بهمن   20) هزار هکتار گلخانه فعال داریم 13یش از  ب

هکتار ساح  9۲۷هزار و  13ای هوور اشاره هرد و ذفت: بیش از های بخش ذلخای مدیرهد دفتر امور ذلخای  ب  فتالیت  مرضا تقوی، 

هزار هکتار  1۰رقم است. از این میزا  بیش از های سا ت  شده در هوور بیش از این ای فتا  در هوور داریم ول  تتداد ذلخای ذلخای 

وی در ادام  اههار هرد: ساح هد ذیاها  زینت    .هکتار آ  مربوط ب  ذد و ذیاها  زینت  است  ۲۷۰۰مربوط ب  سبزی و صیف  و ادود 

و ساح ذیاها  زینت  در هکتار  ۲۶۶۷ها هکتار است ه  ساح ذیاها  زینت  در ذلخای  ۷8۲۰ها در ایرا  ادم از فضای باز و ذلخای 

هکتار است. همچنین ایرا  رتب  پنجم تولید ذد و ذیاه زینت  در آسیا بتد از تایلند و رتب  یکصدوهفدهمین در صادرا    ۵1۵3فضای باز  

 .میلیو  دالر بوده است ۵/۵۰تن ب  ارز   11۴۶۶، 139۷اضاف  هرد: آمار صادرا  ذد و ذیاه زینت  در سا   وی .را داراست 

 (1398بهمن  21) میلیارد مترمکعبی حجم آب دریاچه ارومیه 1.۵افزایش 

فرهاد  .سایتیمتر افزایش یافت  است ۶۰مدیر دفتر استای  ستاد اایای دریاچ  ارومی  در آذربایجا   رب  ذفت: تراز دریاچ  ارومی  

 متر  1۲۷1.33 ، 98بهمن  ۲۰  تصریح هرد: تراز فتل  دریاچ  ارومی  طب  ذزار  سر و  در  صوص آ رین وضتیت دریاچ  ارومی

 ۵۲۰میلیارد و  3وی با بیا  اینک  هم اهنو  دریاچ  ارومی   .است بوده متر 1۲۷۰.۷3 ذاشت  سا  مواب  مد  در میزا  این ه  است

میلیو  مترمکتب بود ه  آمار  9۷۰سا  ذاشت  یک میلیارد و میلیو  مترمکتب آب دارد، اههارهرد: اجم آب دریاچ  در مد  مواب  

 .دهدمیلیو  مترمکتب  را یوا  م  ۵۵۰ای افزایش یک میلیارد و مقایس 

 (1398بهمن   28)  رودزاینده  درصدی بارشها در  3۵ضرورت مصرف بهینه آب درپی کاهش 

 شد ذفت: در سا  آب  هاری  فاض ب استا  اصفها  برذزار  با محوریت مصر  بهین  آب در شرهت آب و  ه   ستایدار اصفها  در یوستا

 

 

https://www.isna.ir/news/98111611860/%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A2%D8%A8-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA
https://www.isna.ir/news/98111813194/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B7-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%A8%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://www.isna.ir/news/98112014749/%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B1%DB%B3-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF
https://www.isna.ir/news/98112115467/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-1-5-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%85%DA%A9%D8%B9%D8%A8%DB%8C-%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D8%A2%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%86%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%87
http://barghab.ir/fa/news/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A8%D9%87%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A2%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%D9%BE%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-35-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%AF
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 .درصدی بار  ها در سا  آب  یرما  است 3۵میل  متر بوده ه  بیایگر هاهش  ۵1۰میزا  باریدذ  در اوض  آبریز زاینده رود ادود  

 شرب آب تامین: هرد اد   است مترمکتب  میلیو  3۰3 ادود رودزاینده سد دهتر رضای  با بیا  اینک  در اا  ااضر اجم ذ یره

 ایتظار  بردارا  بهره هم  از اصفها  استا   وک ییم  و  وک اقلیم ب  توه  با اساس براین دارد قرار  اولویت در اصفها  استا  همتیت

استایدار اصفها  ب  تغییر  .مصر  بهین  آب را هدی بگیرید ،و استفاده از روشهای هایگزین تامین آب تکنولوژی  از ذیریبهره با رودم 

 و  ییست  هایز اصفها  در  رقاب  هوت دیگر اصفها  استا   وک اقلیمتوه  ب   الگوی هوت در اصفها  اشاره هرد و تصریح یمود: با

 .ای روی آورید تا شاهد هواورزی پایدار در استا  اصفها  باشیمهای ذلخای ست ه  هواورزا  ب  هوت ا بهتر

 (1398بهمن   30)  متر رسیدمیلی 1۵9های کشور به  میزان بارندگی

متر رسیده است ه  این رقم در مقایس  با میل  1۵9بهمن ب   ۲9های هوور از ابتدای سا  آب  هاری)ابتدای مهرماه( تا میزا  باریدذ 

یگاه  ب   درصدی داشت  است. 1۵سال  افزایش  ۵1درصدی و در مقایس  با میایگین  1۴های مد  مواب  سا  ذاشت  هاهش بار 

 3۰8.۶متر، مازیدرا  با میل  ۶۴۰.3های ذی   با دهد ه  در این بازه زمای  استا های مناط  مختلف هوور یوا  م وضتیت باریدذ 

 اید.های هوور بودهترین استا  بار متر هممیل  ۴۴.9متر و یزد با میل  ۶۲های اصفها  با ها و استا ترینمتر هزو پربار میل 

مواب  های همتری را یسبت ب  مد  استا  هوور بار  ۲3سابق  سا  ذاشت  موهب شده است ه  در اا  ااضر های همباریدذ 

 ۵۲درصد و چهارمحا  و بختیاری ییز با  ۵3.3درصد، لرستا  با  ۵۵.۵های  راسا  شمال  با پارسا  تجرب  هنند. در این میا  استا  

های سیستا  و در این مد  استا   اید.بار  هوور بودهب  ترتیب س  استا  هم 98بهمن  ۲9درصد در مقایس  با سا  آب  ذاشت  تا 

های هوور در مقایس  با سا  آب  ترین استا درصد، پربار  98.۵درصد و هرما  با  1۶۷.۵درصد، هرمزذا  با  3۰1.۷بلوچستا  با 

 ذاشت  بوده است.

 (1398بهمن    30) درصد رسید ۵4ها به  میزان ورودی سد

 1۴میلیو  متر مکتب بود ه  امسا  ب   ۵۷میلیارد و  ۲۴مدیرهد دفتر ماالتا  پای  منابع آب ذفت: میزا  ورودی آب درسا  ذاشت  

ماالتا  پای  منابع آب با اشاره ب  آ رین سید محمد دل  مصافوی مدیرهد دفتر  .میلیارد و چهار میلیو  متر مکتب رسیده است

 ۵۴ ب  امسا  ماه دی ب  یسبت درصدی یک افزایش با هوور هایسد پرشدذ  میزا : هرد اههار هوور هایسد وضتیت ذ ایر آب در

میلیو  مترمکتب رسیده ه  این میزا  در سا    ۲3میلیارد و    ۲۷های هوور ب  رقم  تصریح هرد: اجم ذ ایر سد . ویاست  رسیده  درصد

ب  ذفت  وی؛ هرفیت هد   .های هوور داردسازی آب در سد میلیو  مترمکتب بود ه  یوا  از منف  بود  ذ یره  ۶1میلیارد و    3۰ذاشت   

ها در بهمن یرهد دفتر ماالتا  پای  منابع آب دنوا  هرد: میزا   روه  آب از سدمد .میلیارد مترمکتب است ۵۰.۵های هوور سد

میلیو  متر مکتب  روه  آب از  99میلیارد و  13سید و این دراال  است ه  پارسا  ر مکتب متر میلیو  ۴8 و میلیارد 1۵ ب   ماه

 .های ااتمال  استا سی بها برای روب  رو شد  بها بوده ه  بیایگر افزایش میزا  آمادذ  آ سد

 

 

 

 

 

 

 

 

 بازگشت به فهرست 

 

 

http://news.moe.gov.ir/News-List/52068
http://barghab.ir/fa/news/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%A2%D8%A8-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%AF%D9%87%D8%A7


              
              مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب   

13 
   

 

1398بهمن    |پنجاه  شماره  |محیط زیست    بولتن آب و  

 

2019ها در رکورد افزایش دمای اقیانوس   

سااح ذرما در   .ب  رهورد هدیدی دسات پیدا هرده اسات  ۲۰19ها در ساا  تایج یک بررسا  یواا  داد افزایش دمای اقیایوسی

رهورد هدیدی دسات پیدا هرده ه  یواا  دهنده ذر  شاد  ایکار یاپایر و فزاینده هره  ب    ۲۰19های هها  در ساا  اقیایوس

درصاد ذرمای محبوس در   9۰های هها  آشاکارترین مقیاس در فوریت آب و هوای  هساتند زیرا بیش از اقیایوس ت.زمین اسا 

 .هنندبور را هاب م های زدای  و دیگر فتالیتهای فسیل ، هنگدای یاش  از ااتراق سو تذازهای ذلخای 

ها بوده اسات. مقدار  اقیایوسرهورد ذرمایش یبت شاده در  هایترین ساا دهد پنج ساا  ذاشات  ذر های هدید یواا  م یافت 

شاب طو  در تما  همچنین روز و طو  در تما   نیهره زم یها متاد  آ  اسات ه  هر فرد روایوسیاضااف  شاده ب  اق  یذرما

های شادیدتر و بروز ا ت   در چر   آب  منجر  ها ب  وقوع طوفا ذر  شاد  اقیایوس .را روشان یگ  دارد ویکروویاهاق ما 1۰۰

سوزی هنگل  در هنار افزایش ساح آب دریاست. همچنین افزایش  های بیوتر،  وکسال  و آتششود ه  ب  متن  سی بم 

 .شود  موارد مو  ذرمای  دریای  تودید م تواید ب  ایا  دریای  آسیب وارد هند چرا هها م دمای اقیایوس

پرفسور سها  آبراها « یک  از هارشناسا   

این ماالت  از دایوااگاه سساانت توماس« 

ساااوتاا آمریکاا ذفات:  در ایاالات مینا 

ها بازذوهننده ساردت ذر  شاد   اقیایوس

هاا  زمین هساااتناد و باا هماک اقیاایوس

توا  توااادیاد و تاداو  افزایش دماا در  م 

 .زمین را مواهده هردهره 

با  ذزار  روزیااما  ذااردین، با  ذفتا  این 

دهاد ها  باا هاا یوااااا  م محق  یاافتا 

ای در اتمساافر،  ایباشاات ذازهای ذلخای 

میزا  ذرماا ییز باا شاااتااب بااالی  رو با  

بوده اسات.  198۶تا  19۵۵های تر از ساا چهار و ییم برابر ساریع  ۲۰19تا  198۷های افزایش اسات. این میزا  در فاصال  ساا 

ها و اوادث  اهثر مناط  اقیایوساا  یوااا  دهنده افزایش ایرژی ارارت  اساات. این ایرژی دامد تحریک هننده در وقوع طوفا 

هند. ب  این ترتیب تر شاوید شایوه بار  بارا  و تبخیر ییز تغییر م ها ذر هوی شادیدتر  واهد بود. زماییک  هها  و اقیایوس

 شویدتر م و مناط  مرطوب، مرطوبتر مناط   وک،  وک 

   ادامه خبر                 لینک  بر

   تغییر اقلیم موضوع  

   /https://www.theguardian.com منبع  

   13/۰1/۲۰۲۰  بر  تاریخ  

 بازگشت به فهرست 

 

  

https://www.theguardian.com/environment/2020/jan/13/ocean-temperatures-hit-record-high-as-rate-of-heating-accelerates
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 ؟ ی آبی را احیا کردمناطق مرده  توانبه کمک تکنولوژی می آیا 
ب   هاهای سااال  اقیایوسها، و آبها، مصاب رود ای از اهسایژ  ب  ادماق دریاچ  با سااح باالی سااح   هایآب از آیا پمپاژ

شاود ه  قبد از اهرای چنین روشا ،  ذوید بل ، اذرچ  متاهر م م  ماالت  هدیدهند؟ مناط  مرده  اریاک همک م  بهبود

 ییاز است. ااتمال ،تحقیقا  بیوتر برای یافتن دوارض هایب  

توایند یک پدیده  اریاک شاوید، م م  واردها  های ایساای  ب  آبراه از هوااورزی و دیگر فتالیت اضااف زمای  ه  مواد مغای 

  ااهساایژ  ب  یا  هیپوهساایتواید منجر ب  ایجاد مناط  مرده همایجاد هنند. این امر م  (یکاساایو یوتریف ) ذرای تغای  ب  یا 

 شود.

های آب  و آب آشاامیدی  در هها  و یک مواکد  اهسایژ  یک  از فراذیرترین مواک   آزاردهنده سایساتمسمناط  مرده هم

 اید،«اصل  برای هوامت  است ه  ب  ماهیگیری وابست 

هواورزی و بر هلوذیری از سربار شد  مواد مغای  ی هاا لب بر هاهش روایاب اهسیژ ایجاد مناط  همای مقابل  با ها برت  

های زراد ، ب  روزسااازی تجهیزا  تصاافی   ها تمرهز دارد. اما این یک فرایند بساایار هند اساات ه  با تغییر دملیا در آبراه 

 سروهار دارد.فاض ب، و تغییر مصر  هودهای  ایگ  

های هاهش مواد مغای  تواید بریام را بررساا  هرد ه  این رو  م "1فورا  ب  پایین"ب  یا   تکنولوژی هدیداین ماالت  یک 

   .هندپمپاژ م  های آب از ساح ب  ادماق پهن را را تکمید یماید. این رو  آب  ه  ب  طور طبیت  دارای اهسیژ  بیوتر است 

 

 
1 downwelling 
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شااارایط   از ایجاد توزیع هرده و مایعتواید ا ت ط دمودی در آب ایجاد هند، اهسااایژ  را م ب  پایین  رو  فورا در تئوری، 

 شود. ذرای  و همبود اهسیژ تغای 

ساازی اهسایژ  از دم  و های بسایار مرساو  از همل  اباباین تیم تحقیقات  مدل  را ساا ت تا بتواید رو  هدید را با رو 

دهد ه   های آیها یواا  م مد  شاود، مقایسا  هند.ه  برای هلوذیری از مناط  مرده اساتفاده م اساپری فواره آب از سااح، 

 است.آب تا یک میلیو  برابر مویرتر از فواره  1۰,۰۰۰سازی و برابر مویرتر از اباب 1۰۰س  تا  رو  ابداد 

تواید اشاباع اهسایژ   م این رو  در وودسااید، هالیفرییا، ایجا  دادید ه  یواا  داد   آیها ساپس یک آزمایش میدای  در مخزی

برای  هاهش تنش یاشا  از همبود اهسایژ درصاد افزایش دهد ه  برای  3۰تا  1۰ها بین شاده با پم را در مناق  محاصاره

های  ه  آب  های دریای  هاف  اسااات. با این وهود، این امر تا بیش از چناد متر فراتر از مجااور  لول بسااایااری از ارذاییسااام

برای هر اقدام  در ههت مقابل  با مناط  مرده در یک   بدا  متنیسات ه شاد پیش یرفت. این پم  م سااح  از طری  آیها 

 ییاز است. برای پمپاژ هسیژ  ذسترده ایشبک  ، ب مناق  مهم اقتصادی یا اساس اهولوژیک 

  و درپتاایسااایاد این را دارد ها  در مقیااس بزرذتر  "فورا  با  پاایین"دهاد ها  تکنولوژی محققاا ، هاار آیهاا یواااا  م  با  ذفتا 

مثد  لیج مکزیک بکار ذرفت  شود.  شودم اهولوژیک  و اقتصادی ذزا   هایهم اهسیژی  ه  سالیای  بادث ایجاد زیا مناط  

بکاارذیری   واهاد. هاا میلیو  دالر در ساااا  هزینا  م هاا دهزیناد ها  ایرژی موردییااز برای روشااان هرد  پما آیهاا تخمین م 

 میلیو  دالر هزین  داشت  باشد. 3۶میلیو  تا  ۲۶تواید بین ، م مکزیک  در طو  سا  در  لیج "فورا  ب  پایین"های پم 

های هاهش مصار  هود ه   فی  فاضا ب و بریام صا های ب  روزساازی تجهیزا  تها در مقایسا  با هزین اما این برچساب قیمت

فورا  ب  "دهد ه  تکنولوژی یسابتا هم اسات. این تحقی  پیوانهاد م  ،دهدهای آب  را هاهش م پهن ورودی مواد مغای ب  

 تر برای هاهش آلودذ  مواد مغای بکار ذرفت  شود.های بلندمد تواید در هنار طر م   "پایین
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   هیفیت منابع آب  موضوع  

   https://www.sciencedaily.com منبع  

   ۰۲/۰3/۲۰۲۰  بر  تاریخ  
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 زیرزمینی  آب منابع حاصل از آب آشامیدنیِهای طبیعی برای خطر آالینده 
ییم  از  زدریافت  اسااات ه  بیش ا دایواااگاه ولزیک ماالت  هدید در 

در هیفیت و میزا  دساترسا  ب  آب  فراذیرهمتیت هها  با یک تهدید 

رود تغییر اقلیم و شاهریواین   آشاامیدی  مواه  هساتند زیرا ایتظار م 

 مجل  این پژوهش ه  در  آب زیرزمین  شاود. سابب افزایش هربن آل ِ

Nature Communicationsهایشده است، بزرذترین مجمود  داده  چاپ  

از   را ههاا  "در آب زیرزمین  (DOC) ۲ن آل  محلو ب لظات هر"

 ه است.در شش قاره بررس  هرد و هوور 3۲در  آبخوا  9۴۰۴

در آب زیرمین    ن آل  محلو بهر لظات هناد بین  م پیشاین مااالتا  

. اساتشاهریواین   همچنین توسات تغییر اقلیم و  یاشا  از بار در دما و بین  شاده پیشرا  یتغی افزایش یابد ه  دلت آ 

آ  ب  آب قابد آشااامید    یدیک مولف  طبیت  آب زیرزمین  اساات اما هرچ   لظت آ  بیوااتر باشااد تبد آل  محلو ن بهر

دما در  افزایش دلید   ب بیواتر ن آل  محلو  آب زیرزمین ب لظت هرسدایوامندا  دریافتند ه   . واهد شادتر تر و ذرا ساخت

  ن آل  محلو ب لظت هر میزا بین  هردید ه  افزایش در آیها پیش .یابددرصاد افزایش م  ۴۵ساا ، تا  ترمرطوب یسا  ماه 

 دالر در سا  افزایش دهد.« 13۴تواید هزین  آب را برای یک  ایواده چهاریفره تا م  هنوب شرق  آمریکاایاال  در 

  هاایزمیندر مقاایسااا  باا در منااط  شاااهری آب زیرزمین   ن آل  محلو ب لظات هراین تحقی  ایتظاار دارد  با  طور هاد،س

با افزایش   های فاضا بیوات سایساتم یاشا  از آلودذ  افزایش یابد ه  دلت آ  مقادیر باالیدرصاد  19تا  ،هوااورزی یا طبیت 

 .«شهریوین  است

با   ،آب زیرزمین در ن آل  محلو  بهر های مختلف لظت بر دهد ایرا  یاشا  از تغییر اقلیم و شاهریواین این ماالت  یواا  م 

 هند.  تغییر م هر مناق  هغرافیا و اقلیم 

یابد  افزایش م  باریدذ  بیوااترآب زیرزمین  با  ن آل  محلو بهرهای های  وااک،  لظتساین پژوهش دریافت ه  در اقلیم

 ر مرطوب تجزی  هنند.«ها را تحت شرایط ذر  و بسیاتوایند ماده آل  مثد برگها بهتر م زیرا میکروب

آب زیرزمین  را هااهش داد زیرا زماای  ها    در ن آل  محلو بهر  واااک،  لظات هاایدر محیط االترسباا این وهود دمااهاای با 

 شود.«شرایط بسیار ذر  و  وک است، منابع مواد دال  و ذیاه  محدود م 

آب زیرزمین  را هااهش داد زیرا  ن آل  محلو بهرهاای هاای ذر  و مرطوب  لظاتدر محیط افزایش بااریادذ سدر مقااباد، 

 هند.«هم م  را ن در آب زیرزمی ن آل  محلو بهر لظت سنگین  یهاسی ب

 ادامه خبر  لینک  بر 

 هیفیت آب زیرزمین  موضوع  

 https://www.sciencedaily.com منبع  
 1۰/۰3/۲۰۲۰ تاریخ  بر  

 بازگشت به فهرست 

 
2 Dissolved organic carbon 

https://www.sciencedaily.com/releases/2020/03/200310094240.htm
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 خارجی ترین اخبار کوتاه مهم

World-first system forecasts warming of lakes globally 

Pioneering research has devised the first system that classifies lakes globally, placing each of them in 

one of nine 'thermal regions.' This will enable scientists to better predict future warming of the world's 

lakes due to climate change, and the potential threat to cold-water species such as salmon and trout. 

Lakes are grouped depending on their seasonal patterns of surface water temperatures, with the coldest 

thermal region including lakes in Alaska, Canada, northern Russia and China, and the warmest 

covering lakes in equatorial South America, Africa, India and south-east Asia. 

By incorporating climate change models, the scientists predict that by the year 2100, for the most 

extreme climate change scenario, average lake temperature will be around 4 degrees Celsius warmer 

and that 66 per cent of lakes globally will be classified in a warmer thermal region than they are now. 

Professor Stephen Maberly, lead author of the study, explains: "Thanks to cutting-edge analysis using 

satellite images of more than 700 lakes, taken twice a month over 16 years, we produced the first 

global lake temperature classification scheme. By combining this with a lake model and climate 

change scenarios we were able to identify that northern lakes, such as those in the UK, will be 

particularly sensitive to climate change." 

Even relatively small changes in temperature can have a significant negative impact on aquatic 

wildlife, affecting the speed at which organisms grow and feed, and when they reproduce.  

Warming also increases the risk of harmful algal blooms, which can have a negative impact on aquatic 

plants and fish. 

 

 
 

 

 

https://www.sciencedaily.com/releases/2020/03/200306122614.htm
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 کندبینی میها را پیشاولین سیستمی در جهان که گرمایش دریاچه

بندی هرده و هر هدا  را در یک  از ی  ها را در سااح هها  طبق ه  دریاچ  هیک پژوهش پیواگا  برای اولین بار سایساتم  را ابداع هرد

های هها  را براسااس تغییر اقلیم، و  دهد. این سایساتم دایوامندا  را قادر  واهد هرد تا ذرمایش آینده دریاچ سمناق  ذرمای « قرار م 

 بین  هنند.آال را پیشز های آب سرد مثد ماه  سالمو  و قبرای ذوی امکا  ایجاد  ار بالقوه 

ها در آالساکا،  شاوید، ذروه ساردترین مناق  ذرمای  شاامد دریاچ بندی م ذروهآبواا  دمای سااح   ِها براسااس الگوهای فصال دریاچ 

آسایای هنوب ها در امریکای هنوب  اساتوای ، افریقا، هند و هایادا، روسای  شامال  و چین؛ و ذروه ذرمترین مناق  ذرمای  شاامد دریاچ 

، برای ساناریوی اادترین تغییر اقلیم، متوساط ۲1۰۰هنند ه  تا ساا  های تغییر اقلیم، پیش بین  م دایوامندا  با همک مد  شارق .

ها در سااح هها  در ذروه مناق  ذرمای  ذرمتر یسابت درصاد دریاچ  ۶۶دره  سالسایوس ذرمتر  واهد بود و  ۴ها ادود دمای دریاچ 

 بندی  واهند شد.ت ب  اا  ااضر دس

ای های ماهوارهی تحلید پیوارفت  و مویر با اساتفاده از دکسدهد: سب  واساا پروفساور اساتفا  مابرل ، تویسانده اصال  تحقی ، توضایح م 

ولیاد هاا را تبنادی دماای دریااچا ، اولین طر  ههاای  طبقا ایادهساااا  دوباار در هر مااه ذرفتا  شاااد 1۶دریااچا  ها  در طو   ۷۰۰از بیش از 

های واقع در ایگلساتا   های شامال  مثد دریاچ هردیم. با ترهیب این طر  با یک مد  دریاچ  و ساناریوهای تغییر اقلیم توایساتیم دریاچ 

 ه  ب  ویژه ب  تغییر اقلیم اساس بودید را شناسای  هنیم.«

توهه  بر ایا  واش آب  داشات  باشاد و در پ  آ  بر ساردت رشاد و تغای  و زما  تواید ایر منف  قابدات  تغییر یسایتا هم در دما م 

تواید   ماین امر دهد ه   م شیرا افزا   )هوند سرخ(مضر هلبک ای  ار شاکوف  نیذر  شاد  همچنها تاییر ذاارد. تولید مثد ارذاییسام

 داشت  باشد. یآبز ا یو ماه اها یذ یبر رو  منف ریتأی
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ترین منابع تولید انرژی تجدیدپذیر عجیب  :شیمطلب آموز  

های  های فسایل  هلب هرده، هسات و هو برای راهها یسابت ب  تغییرا  هوی ه  یگاه هم  را ب  ساوی ساو تا افزایش یگرای ب

ذیری از ایرژی  ورشاید یا باد یا آب مورد  تجدیدپایر سانت  تاهنو  برای بهرهمنابع ایرژی  .هدید تولید برق آ از شاده اسات

 .دهدهنید روی م شود و این اتفاق مکررتر از آیچ  تصور م توه  بودید اما سنتها شکست  م 

از اساتفاده از  پایگاه  بری اوید پرایس در ذزارشا  ب  بررسا  چندین راه تقریبا یاشانا ت  و دجیب برای تولید برق و اهتناب 

 :های فسیل  و ات   ورشید، باد و آب پردا ت  است. این منابع دجیب دبارتند ازسو ت

 زباله

زبال  زیادی در دییاا وهود دارد ه  ب  راات  قابد  

پوید  1۶۰9دساترس اسات. هر آمریکای  سااالی  

هناد.  هیلوذر  زباالا  تولیاد م  ۷۲9متااد  بیش از 

در سااااح ههاای  باایاک ههاای  برآورد هرده ها  

شاود. ب  میلیارد تن زبال  تولید م  ۰1/۲سااالی  

تولیاد  ای زباالا  دنوا  مثاا  اساااترالیاا با  ایادازه

هناد ها  محلهاای دفن زباالا  با  زودی لبریز  م 

میلیو  تن زبال  ب   ۲1شاوید. اساترالیا سااالی  م 

 .هندمحلهای دفن زبال  سرازیر م 

برد محساوب  -یک رویکرد هدید برای اد مواکد زبال  تبدید آیها ب  برق اسات ه  با هاهش زبال  و تولید برق یک رویکرد برد

مگاوا  ایرژی تجدیدپایر   ۲9 "ترایب"پروژه مواترک بین شارهت امارات  مصادر و ذروه زیرساا ت  یک  ،شاود. طب  ذزار م 

هزار تن دی اهساید هربن  ه  هر  3۰۰هزار  ای  و هلوذیری از ایتواار  3۶از این طری  تولید  واهد هرد ه  برای تامین برق 

بر اساات اما بهتر از دفن ایبوه  از زبال  اساات. زما   هزین  شااود هاف   واهد بود. فرآیند تبدید زبال  ب  ایرژیسااا  تولید م 

 .هد  ذااری شده است ۲۰۲۲تکمید این پروژه سا  

 آب پیاز

تواید برق تولید هند و این موضااوع ب  البراتوار یا پروژه دلم  مدرساا  محدود ییساات. فرآیند ذرفتن آب پیاز از  آب پیاز م 

هوازی اسات ه   وراک را ب  بیوذاز تبدید  ذیرد ه  یک هاضام ب ایجا  م   (AERS) طری  سایساتم اایای ایرژی پیوارفت 

شاود ه  یک  از دناصار اصال  ذاز طبیت  اسات. ذاز طبیت  برای تولید برق مورد  هند. این بیوذاز ساپس ب  متا  تبدید م م 

ییو  مورد اساتفاده قرار ذرفت  اسات. ذیرد. چنین سایساتم  وهود دارد و از ساوی شارهت هالیفرییای  هیلز اواساتفاده قرار م 

میلیو  دالر مواوق از شارهت ذاز هالیفرییای    ۲.۷هزین  هرده اسات و  AERS میلیو  دالر روی سایساتم 9.۶این شارهت 

هزار دالر هاهش داده و با دد  ییاز ب  دفع   ۷۰۰های سااالی  برق را از این طری  هنوب  دریافت هرده اسات. این شارهت هزین 

هزار تن در سااا  هاهش داده   3۰هند. همچنین ایتوااار دی اهسااید هربن را هزار دالر صاارف  هوی  م   ۴۰۰ی پیاز هاتفال 

 .است
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 فضله گاو

میلیو  ذاو   9ایم. تنها در آمریکا ای یقش دارید شانیدههم  ما داساتایهای  درباره این ه  چاور ذاوها در ایتواار ذازهای ذلخای 

هند و این فضاال  د وه بر این ه  ب  هیلوذر  فضاال  تولید م  3۶پوید متاد  بیش از  8۰شاایرده روزای  وهود دارد و یک ذاو 

هند. این مواکد بتید اسات ه  اد شاود زیرا ذاوها ذزین  چندای  برای مواکد  شاود متا  هم تولید م دنوا  هود اساتفاده م 

فضال  را ب  ذاز تبدید هرده و ساپس از آ  برای تولید برق اساتفاده   تواید اینفضال   ود یدارد اما یک فرآیند اایای بیوذاز م 

هند. یک بریام  مل  در آمریکا در دساات اهراساات تا از این فرآیند اسااتفاده هرده و ایتوااار دی اهسااید هربن را هاهش دهد.  

پرور   وک و تبدید آیها همچنین شارهت دومینیو  ایرژی با شارهت اسامیت فیلد فودز برای اساتفاده از ذازهای متا  مزارع 

هزار  ۶۵۰هزار  ای  را تامین  واهد هرد و ایتوااار دی اهسااید هربن متاد   1۰۰هند. این دو پروژه برق ب  ییرو همکاری م 

 .های آمریکا را هاهش  واهد داد ودرو در هاده

پاک واقت  مایند  ورشاایدی و بادی   های ایرژیاین پروژه مخالفای  داشاات  ه  بر این باورید بهتر اساات دومینیو  در پروژه

هند زیرا با این رو ، متا  ب  های ایتوااار در هو زمین مورد اسااتفاده قرار  ذااری هند اما این پروژه پیواارفت م ساارمای 

 .هنندها پو  دریافت م شود و مزارع هم بابت این فضل ذیرد، برق از متا  تولید م م 

 عروس دریایی 

تواید ب  دنوا  یک منبع  یا  دارد و م  GFP شااود پروتئین فلورساانت ساابز یاش دروس دریای  م ای ه  بادث در واا ماده

شاود زیرا فوتویوها را هاب هرده و الکترویها را  زیر اشات  ماورای بنفش شافا  م  GFP .تولید برق مورد اساتفاده قرار ذیرد

هنند ب  هار ذرفت  شاد اما این و   ورشایدی اساتفاده م در یود  سال GFP هند. دروس دریای  در آزمایواهای  ه  ازآزاد م 

شااود برای مد  طوالی  یور ای یداشاات. اما چند سااا  بتد متلو  شااد این ماده هنگام  ه  تثبیت م آزمایش چندا  یتیج 

ین  برای ماده  تواید هایگزهای زیسات  مورد استفاده قرار ذیرد و از یظر تئوری م  LED تواید برای تولیدهند و م پخش م 

 .همیاب ییتریو  باشد

 شکر

درصاد از هد   9۵امکا  تبدید شاکر ب  هیدروژ  وهود دارد ه  اهازه  واهد داد ذاز هیدروژ  برق تولید هند. در اا  ااضار 

شاود اما هسات و هو برای یافتن منبع تجدیدپایر هیدروژ  در هریا  اسات و شاکر هیدروژ  از ساو تهای فسایل  تولید م 

 .ز این منابع استیک  ا

 

 

 

 

 

 بازگشت به فهرست 
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