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98شهرهای رکورددار گرما در مرداد   

 

هها   رئیس مرکز ملی خشکسالی با تأکید بر اینکه  بیشهتر ااهتا    

ت ایرا  در ماه گذشت ، افزایش دما را نسبت به  میهاننین بلندمهد   

تهرین دمها    ین، بهاتترین و اهای  98تجرب  کردند، گفت: در مهرداد  

 .اات درج  السیوس بوده 2/4و  6/51 شده در ایرا ثبت

 98وضعیت بارش و دما  کشور را در مرداد مهاه   صادق ضیائیان

 تفاقا یزد تشریح و اظهارکرد: در ماه قبل، بیشترین افزایش دما در

 درجه   5/2 بلندمدت ب  نسبت ااتا  این دما  ک  طور  ب  افتاد؛

 4/2 خرااها  رضهو  بها    . بعد از آ  ااتا یافت افزایش السیوس

 .بود 98درج  السیوس افزایش دما رکورددار گرما در مرداد 

تهرین دماهها  ثبهت شهده در     تهرین و خنه   و  با اشاره ب  گهر  

یسهتناه  بهاتترین دمها در ا   98ها  کشور گفت: در مهرداد  ایستناه

درجه  السهیوس ثبهت شهد. از       6/51 تمرد ااتا  فارس با عهدد 

دد عه او  دینر اردترین دما مربوط ب  ایستناه فرودگاه ارومی  با 

 .درج  السیوس بود 2/4
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 ادامه سرمقاله:
 ب  کردند،ها نسبت ب  بلندمدت خود کاهش دما را تجررئیس مرکز ملی خشکسالی با بیا  اینک  در ماه گذشت  تعداد  از ااتا 

 السیوس درج  1/0  مازندرا و البرز و  درج  السیوس3/0یال  گ درج  السیوس، 9/0 اظهارکرد: در مرداد ماه امسال ااتا  گلستا 

 .اندداشت  بلندمدت ب  نسبت را دما افزایش هاااتا  بقی  اما داشتند دما کاهش

ر ددرج  السیوس و باتترین دما  ۷.5یروزکوه با فدر ایستناه  شدهترین دما  ثبتاایین 98ضیائیا  افزود: در ااتا  تهرا  در مرداد 

 .درج  السیوس بود 43.9ایستناه ورامین با عدد 

  98ها در مرداد وضع بارش

 ذشت گور در ماه ارش کشاین کارشناس اازما  هواشناای در ادام  با اشاره ب  وضعیت بارش کشور در مردادماه امسال گفت: میاننین ب

 .متر بوده ااتمیلی 4/1 میلیمتر و در اال قبل 4/3اال   30میلیمتر بود این درحالیست ک  بارش متواط ایرا  در بازه  8/0

ها را ارش، بیشترین بازندگیمیلیمتر ب 10میلیمتر و گلستا  با  18میلیمتر، گیال  با  22مازندرا  با  98ب  گفت  ضیائیا ، در مرداد 

 .بود میلیمتر 86 با مازندرا  نوشهر برا  گذشت  ماه ااعت  24 ارشب بیشترین داشتند همچنین

لیمتر می 6/0تهرا   اشاره کرد و گفت: در ماه قبل، 98رئیس مرکز ملی خشکسالی در اایا  ب  وضعیت بارش ااتا  تهرا  در مرداد 

 .اات بوده میلیمتر ۷/1 بلق اال بارش و میلیمتر 2/4 ک  بارش بلندمدت این ااتا بارش دریافت کرد در حالی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 بازگشت به فهرست
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 استان ایران اعالم شد 31رتبه بحران آبی کشورهای جهان و 
 کشور جها  ک  خان  تقریبا 1۷ی، اقلیمبا اثرگذار  تغییرات  حکایت از آ  دارد« ها  آبیاطلس ریس »روزراانی گزارش ترین ب تازه

دهد ک  نشا  می« شاخص بحرا  آبی اای »بسیار شدید مواج  هستند. نمرات  ها  آبیچهار  از جمعیت جها  هستند، با بحرا ی 

ها  آبی بسیار بات مواج  هستند، قرار دارد. اس از این کشور، لبنا  و ایرا  ب  ترتیب کشور قطر در رده نخست کشورهایی ک  با بحرا 

 .ااتا  ایرا  را نیز اعال  کرده اات 31اند. مواس  منابع جها  رتب  بحرا  آبی   ب  لحاظ بحرا  آب ایستادهدر رده دو  و او

ها  بسیار شدید آبی مواج  هستند. براااس مطالعات محققا ، کنند ک  با بحرا چهار  از جمعیت جها  در مناطقی زندگی میی 

ترین ها  تازهاند. در این رابط  یافت کرد، اکنو  ب  امر  متداول تبدیل شدهر میها  آبی ک  زمانی کمتر کسی ب  آ  فکبحرا 

کشور جها  ک  خان  تقریبا  1۷، اقلیمیک  با اثرگذار  تغییرات  حکایت از آ  دارد« ها  آبیاطلس ریس »روزراانی گزارش ب 

ها  خشکسالی ها  آبی، ریس ج  هستند. در این مطالع  بحرا بسیار شدید موا ها  آبیچهار  از جمعیت جها  هستند، با بحرا ی 

شاخص مورد ارزیابی قرار  13ها( بر مبنا  کشور جها  و مناطق زیرمجموع  آنها )شامل ااتا  189ها در و خطر ایالب رودخان 

ها  اات. بر این اااس نمره نج گرفت ها برا  کشورها نمره بین صفر تا اها، وضعیت هر ی  از حوزهگرفت  اات. اس از ارزیابی شاخص

ها  متواط تا بات، نمره بین بحرا  3تا  2بحرا  بات  آبی، نمره بین  4تا  3حکایت از بحرا  بسیار شدید آبی، نمره بین  5تا  4بین 

 ها  اایین تا متواط و در نهایت نمره بین صفر تا ی  نشا  بحرا  اایین آبی دارد. بحرا  2ی  تا 
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ها  کشاورز ، صنعت و خاننی ها  آبی بسیار شدید مواج  هستند، بخشکشور  ک  با بحرا  1۷ها  این مطالع ، در اااس یافت  بر

نظرا ، زمانی ک  تقاضا، بلعند. ب  عقیده صاحبدرصد از منابع آبی اطحی و زیرزمینی آنها را می 80طور میاننین بیش از ااتن  ب 

 خر آ  ای در ناگوار  عواقب –این وضعیت تشدید شود  اقلیمی تغییرات اثرگذار  با رادمی نظرب  ک  –د کشعرض  را ب  چالش می

 هاییبحرا  ترینبزرگ آبی ها چالش»: گویدمی باره، این در «جها  منابع مواس » مدیرعامل و رئیس ااتیر، اندرو دکتر. داد خواهد

ا  واضح هستند، ایامدهایی ک  ب  شکل ااده طورب  هابحرا  این ناگوار عواقب. کندنمی صحبت آنها مورد در کس هیچ ک  هستند

نویسد: او در یادداشتی در مقدم  این گزارش می« کنند.ها  مالی بروز میثباتیها و بیها  غذایی، درگیر ، افزایش مهاجرتناامنی

 دهد، امر  ک  ب  آنها درها  آبی را میاطالع و فهم بهتر از بحرا ابزار جدید ارائ  شده در این گزارش ب  کاربرا  اجازه »

کجا ها در راه هستند، هر چند در هیچحلکند. نسل جدید  از راهها کم  میها  هوشمند برا  مدیریت این بحرا گیر تصمیم

زندگی  وتواند ب  بها  جا  ها  آبی میبحرا  ارعت ایشرفت آنها ب  اندازه مطلوب نیست. این در حالی اات ک  ناتوانی در مقابل  با

 « .ها تما  شودانسا 

ها  اطلس ریس »ترین گزارش بر اااس تازه

 5تا  4کشور  ک  نمره بین  1۷، از میا  «آبی

ها  آبی بسیار شدید مواج  گرفت  و با بحرا 

کشور در منطق  خاورمیان  و شمال  12هستند، 

نظرا ، ب  عقیده صاحبآفریقا )منا( قرار دارند. 

تواند عاملی تشدیدکننده برا  می یکم آب

ها در این کشور محسوب ها و مهاجرتدرگیر 

بند  ک  براااس نمرات شود. در این رتب 

ارائ  شده اات، قطر « شاخص بحرا  آبی اای »

واحد  در رده نخست  4 /9۷با نمره 

ها  آبی بسیار بات کشورهایی ک  با بحرا 

هستند قرار دارد. اس از قطر، لبنا  با مواج  

در رده او   4 /5۷بند  قرار گرفتن ایرا  با نمره کننده این رتب واحد  در رده دو  ایستاده اات. اما نکت  احتمات ننرا  4 /82نمره 

در این جایناه ایرا   واحد  بیشترین نقش را 4 /6اات. در میا  ا  بخش کشاورز ، خاننی و صنعتی، بخش خاننی با گرفتن نمره 

ها  بعد  قرار دارند. ایزده کشور دینر ک  واحد  نیز در رتب  4 /28و صنعتی با نمره  4 /58ها  کشاورز  با نمره داشت  اات. بخش

عبارتند از:  ها  آبی بسیار بات قرار دارند ب  ترتیبعنوا  کشورها  با بحرا ها  انجم تا هفدهم ب در رده 5تا  4با گرفتن نمره بین 

 .ارد ، لیبی، کویت، عربستا  اعود ، اریتره، امارات، ان مارینو، بحرین، هند، ااکستا ، ترکمنستا ، عما  و بوتسوانا

خست این حوزه ب  ترتیب جهانی قرار دارد. در ا  رده ن 52واحد  در رده  0 /58با این حال در شاخص بحرا  خشکسالی ایرا  با نمره 

ترین در تازه 48/1ها نیز نمره ایرا  خورد. در حوزه خطر ایالب رودخان داو ، اوکراین و بننالدش ب  چشم مینا  کشورها  مول

بند  این حوزه شده اات. اومالی، رتب  106ا  ک  باعث قرار گرفتن کشور در رده اعال  شده، نمره« ها  آبیاطلس ریس »گزارش 

 .ها در جها  مواج  هستندتند ک  با باتترین خطر ایالبموریتانی و لیبریا ب  ترتیب ا  کشور  هس
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مره کامل نها  این گزارش ب  تفکی  هر ااتا  نیز ارائ  شده اات. بر این اااس، ااتا  البرز با گرفتن طور ک  اشاره شد ارزیابیهما 

زار ه 3ه اات در میا  بیش از د، امر  ک  باعث شدها  کشور دارا  ااتا ترین وضعیت را در میا  تمدر شاخص بحرا  آبی، بحرانی 5

طور  ب 4 /99ها  قزوین، تهرا ، مرکز  و همدا  با گرفتن نمره جهانی بایستد. اس از البرز ااتا  34شهر مورد بررای در رده 

یکم( ب  شرح زیر اات: وها  انجم تا ایها  آبی )ردهها در شدت بحرا بند  اایر ااتا مشترک در رده دو  جا  دارند. رتب 

ا ، فارس، د، زنجگلستا ، خرااا  شمالی، خرااا  رضو ، امنا ، ایال ، مازندرا ، لراتا ، اصفها ، قم، کهکیلوی  و بویراحم

جا  شهر، آذربایوبختیار ، خوزاتا ، کرمانشاه، کرما ، هرمزگا ، کرداتا ، یزد، خرااا  جنوبی، ایستا  و بلوچستا ، بوچهارمحال

 .اج  ااتبا کمترین شدت بحرا  آبی در کشور مو 2 /86، آذربایجا  غربی، گیال  و در نهایت اردبیل ک  با نمره شرقی

 

 ادامه خبر لین  خبر
 تنش آبی موضوع 

 آنالینهمشهر  منبع 

 18/05/1398 تاریخ خبر 

 بازگشت به فهرست
 
 

https://www.hamshahrionline.ir/news/450988/%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%DB%B3%DB%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86
https://www.hamshahrionline.ir/news/450988/%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%DB%B3%DB%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86
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 جویی مصرف آب موثر است؟ هر یک از تجهیزات کاهنده چقدر در صرفه
 مشترکا  ب  ترین مشکل برا تجهیزات کاهنده مصرف آب ابزارهایی هستند ک  با بکارگیر  آنها، حجم آب مصرفی بدو  ایجاد کوچ 

 .جویی مصرف آب خواهد داشتنقش بسزایی در صرف شکل قابل توجهی کاهش یافت  و در اقلیم خش  و نیم  خش  ایرا  

شوند و ترین نوع تجهیزات کاهنده مصرف هستند ک  رو  شیرآتت نصب میترین و کم هزین ها یکی از اادهارتتورها یا درافشا 

رف آب د  در مصدرص 85جویی مکانیسم آ  اختالط آب با هوا اات. براااس ارزیابی صورت گرفت  ااتفاده ارتتور باعث صرف 

ر این دد. جریا  آب الکتری  ب  انسور چشمی مجهز بوده و بدو  تماس با دات قادر ب  قطع و وصل آب هستنشیرها  فتو .شودمی

ااس اگردد. براین شیرها تا وقتی ادام  دارد ک  دات در مقابل انسور چشمی باشد و ب  محض دور شد  دات جریا  قطع می

 .ه داردجویی در مصرف آب را ب  همرادرصد صرف  ۷0تجهیزات تا ااتفاده از این 

 
 .دهندیدرصد مصرف آب را کاهش م 50تا  30ها  کاهنده مصرف با مخلوط کرد  آب با هوا عالوه بر افزایش فشار، بین اردوش

تر آب لی 6تا  3 ج تنها بینبنا بر احتیازمان  یکی دینر از تجهیزات کاهنده مصرف بوده ک  رو  آ  دو کلید وجود دارد و  2فالش تان  

جویی درصد صرف  ۷5ها ب  طور متواط باعث ها  نوین در این فالش تان کند. کاهش حجم مخز  و ااتفاده از تکنولوژ مصرف می

 .شودآب می

 ادامه خبر لین  خبر

 مدیریت مصرف آب موضوع 

 راانی وزارت نیرواایناه اطالع منبع 

 12/05/1398 تاریخ خبر 

 بازگشت به فهرست
 

http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=80715
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=80715
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 های ممنوعه است زیرزمینی کشور در دشت درصد پتانسیل آب 95
دشت کشور ممنوع   405بردار  از منابع آب شرکت مدیریت منابع آب ایرا  با تاکید بر اینک  در حال حاضر بهرهمدیرکل حفاظت و 

اات، گفت: این موضوع بسیار هشدار دهنده اات چراک  بیش از 

 .ها قرار دارددرصد اتانسیل آب زیرزمینی کشور در این دشت 95

محمد علی " (، ب  گزارش اایناه اطالع راانی وزارت نیرو)ااو

ها  رایدگی ب  در نشست تخصصی با اعضا کمیسیو  "مصطفو 

بردار  منابع آب ها و مدیرا  دفاتر حفاظت و بهرهصدور اروان 

میلیارد مترمکعب  41زیرزمینی اظهار داشت: در حال حاضر حدود 

محدوده مطالعاتی  609ها  مجاز کشاورز  در برا  برداشت از چاه

ار  صادر شده اات ک  طبق برنام  ششم تواع  این برداروان  بهره

 .میلیارد مترمکعب کاهش یابد 2۷میزا  باید ب  

 140ها  زیرزمینی ب  و  با بیا  اینک  کسر  تجمعی آبخوا 

اورز  ها  مجاز کشمیلیارد متر مکعب از برداشت چاه 14ها باید میلیارد مترمکعب رایده اات، گفت: ب  منظور تعادل بخشی آبخوا 

ها  مجاز کشاورز  باید با جدیت در داتور کار میلیارد مترمکعب براد؛ بنابراین اصالح و تعدیل اروان  چاه 2۷کاات  و ب  رقم 

 .ها قرار بنیردکمیسیو 

راار کشور، از در اهزار حلق  چاه مج 48۷با اشاره ب  وجود  نابع آب ایرا بردار  از منابع آب شرکت مدیریت ممدیرکل حفاظت و بهره

زار حلق  آ  دارا  ه 114هزار حلق  چاه غیر مجاز در اراار کشور شنااایی شده اات ک  حدود  320افزود: عالوه بر آ  نیز حدود 

 .ها باید ار و برداشت غیرمجاز از منابع آب متوقف شودمتر هستند و براااس قانو  این چاه 20عمق بیش از 

فاظتی ب  حها  کشور با افت اطح منابع آب زیرزمینی مواج  هستند، گفت: نناه حاضر تمامی دشتو  با اشاره ب  اینک  در حال 

ررای اات ک  دشت دینر نیز در حال ب 1۷دشت ایرا  در وضعیت ممنوع  اات و  405منابع آب ضرور  اات چراک  در حال حاضر 

 .این موضوع بسیار هشدار دهنده اات

د: با ، تصریح کرشت  باشندا  برا  صیانت از منابع آب داها باید نناه ویژها  کمیسیو  صدور اروان اینک  اعضمصطفو  با تاکید بر 

 .اشتدبردار  مناابی از آ  ها تمرکز کرده تا بتوا  بهرهتوج  ب  وضعیت منابع آب زیرزمینی در ابتدا باید رو  حفاظت از آبخوا 

بردار  ب    بهرهک  صدور یا تمدید اروان ادام  داد: در جایی دیریت منابع آب ایرا شرکت مبردار  منابع آب مدیرکل حفاظت و بهره

ا نافع ملی رمرد  و مضرر منافع ملی اات نباید نسبت ب  انجا  آ  اقدا  نمود چراک  در این رااتا هیچ کس حق تضییع حقوق عام  

وز : شرایط امرتوا  مجوز صادر کرد، خاطرنشا  کردها و تخصیص نمیو  با اشاره ب  اینک  بدو  در نظر گرفتن اتانسیل آبخوا  .ندارد

م این امر مه ها  کشور اذیرا  این میزا  برداشت نیست و برا  حفظ کشور نیاز ب  مشارکت هم  آحاد جامع  و مسئوت  درآبخوا 

 .اات

 خبرادامه  لین  خبر
 مدیریت آب زیرزمینی موضوع 

 راانی وزارت نیرواطالعاایناه  منبع 

 26/05/1398 تاریخ خبر 

 بازگشت به فهرست
 

http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=81100
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=81100
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یترین اخبار کوتاه داخلمهم  
 (1398مرداد  2) میلیون مترمکعب آب به مخازن سدهای سیستان و بلوچستان اضافه شد 30های اخیر؛ در پی بارندگی

ترمکعب آب ب  مخاز  لیو  ممی 30)مونسو (،  ا ها  حارهت: در ای بارندگیا  ایستا  و بلوچستا  گفمدیرعامل شرکت آب منطق 

ا حجم مخز  بمیلیو  مترمکعب ب  اد ایشین  10ها افزود: در اثر این بارش "اتاب  جعفر ". ادها  ایستا  و بلوچستا  اضاف  شد

 اد ب  عبمترمک میلیو  9 و مترمکعب میلیو  20۷ مخز  حجم با زیردا  اد ب  میلیو  مترمکعب 11میلیو  مترمکعب،  1۷5

 اال ب  نسبت اتا ا مخاز  حجم کنونی میزا  اینک  و  با بیا  .اات شده وارد آب مکعب متر میلیو  6۷ مخز  حجم با ماشکیدعلیا

 بوده مترمکعب و میلی 563 و میلیارد ی  ااتا  ادها  در موجود آب فعلی حجم: افزود درصد افزایش داشت  اات، 161 گذشت  آبی

 .اات ااتا  ادها  مخاز  کل حجم درصد ۷9 حجم این ک 

 (1398مرداد  5) هزار منبع آب در استان همدان 38شناسایی بیش از 

بر خها  اطحی و زیرزمینی ا  همدا  از آغاز دوره طرح آماربردار  اراار  از منابع آبمدیر مطالعات اای  منابع شرکت آب منطق 

ت مدیر مطالعا .گیردبار صورت میگفت: آماربردار  اراار  از منابع آب ااتا  همزما  با دینر مناطق کشور هر انج اال ی داد و 

را تعیین تعداد منابع آبی، تعیین میزا  ها  مطالعات منابع آب در ااتا  ترین بخشا  همدا  یکی از مهماای  منابع شرکت آب منطق 

بی ب  صارف، داتیاها  اطحی برشمرد و افزود: هدف از انجا  آماربردار  منابع و منی و حجم مصارف از جریا تخلی  منابع آب زیرزمی

دلیل حجم قابل توج  ها  آبریز ااتا  اات ک  ب ها  مطالعاتی و حوض بخش مهمی از اطالعات مربوط ب  بیال  منابع آب در محدوده

منبع آب در طرح  243هزار و  38از شنااایی  "محمد ضرور " .انسیل منابع آب داردا  رو  برآورد اتکنندهآنها، اثر تعیین

 .آماربردار  منابع آب ااتا  همدا  خبر داد

 (1398مرداد  8) نخستین کارگروه داخلی شورای عالی آب در وزارت نیرو تشکیل جلسه داد

 "میمهد  ضرغا". ها  مختلف وزارت نیرو برگزار شدنخستین نشست کارگروه داخلی شورا  عالی آب با حضور نمایندگا  بخش

برا   ایا  مختلفاز زو مشاور معاو  وزیر نیرو در امور آب و آبفا، هدف این کارگروه را بررای هم  جانب  موضوعات ایچیده بخش آب

ده و مباحث ااز  برا  مدیریت کال  آب تشکیل شا  کرد و گفت: این کارگروه با محوریت تصمیمتسهیل همکار  بین نهاد  آب عنو

افزود: اعضا  این کارگروه،  مسئول دبیرخان  شورا  عالی آب .کندایااتی آب را با لحاظ آثار بیرونی آنها ب  صورت هفتنی بررای می

ده مدیریت در زمین  حکمرانی آب بوده ک  آزاداندیشان  در مسایل ایچی یرونها  مختلف وزارت نظر از بخشافراد متخصص و صاحب

در نخستین نشست  .را  عالی آب ب  تصمیم تبدیل خواهند شدها در کمیت  تخصصی و شوکنند و این ایااتااز  میآب ایاات

در جلسات آتی، مسایل دیپلماای آب و  نام  این شورا مطرح شدی آب و چنوننی اصالح آیینشناای شورا  عالاین کارگروه، آایب

حیا و ها بین نهادها  جهاد کشاورز  و وزارت نیرو، گزارش عملکرد طرح اها  مرز ، تفاهم بر ار بیال  آب و میزا  برداشترودخان 

 .ار خواهد گرفتااز  آب دریا مورد بررای قرها و راهکارها  شیرینبخشی و چالشتعادل

 (1398مرداد  9) توقف رهاسازی آب به دریاچه ارومیه در فصول زراعی

منظور جلوگیر  از ا  آذربایجا  غربی از توقف رهاااز  آب ب  امت دریاچ  ارومی  ب بردار  آب منطق معاو  حفاظت و بهره

 ر فصول غیرکرد: د ضمن برشمرد  دتیل رهاااز  در فصول غیر زراعی اظهار "یاار رهبردین". بر دادهدررفت آب در فصول زراعی خ

علت ها  ارد اال ب هزراعی امکا  انتقال کامل آب ب  ایکره و اثربخشی حداکثر  در افزایش حجم آب دریاچ  ارومی ، خصوصا در ما

 ا  آذربایجا بردار  آب منطق رهمعاو  حفاظت و به .رف کشاورز  وجود داردکاهش تبخیر و تلفات در مسیر انتقال و عد  وجود مصا

   ک  ما  رهاااززها در غربی همچنین وجود آبنیرها  متعدد کشاورز  در مسیر انتقال آب ب  دریاچ  و لزو  انسداد مستمر این آبنیر

 

http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=80412
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=80433
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=80593
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=80635
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 رهاااز  آب شود را دلیل دینرکشاورز  بر اااس حقاب  میا  مزارع منجر ب  بروز تبعات اجتماعی و مشکالت جد  در آبیار  دوره

 .در فصول غیر زراعی عنوا  کرد

 (1398مرداد  15) رویه شلتوک مانع رسیدن آب به نخیالت شادگان استکشت بی

 گفت: تدات حوض  آبی این شهراتا روی  شلتوک در باها  بیانتقاد از کشتمدیر امور آب شهراتا  شادگا  در خوزاتا  با 

روی  شلتوک در باتدات حوض  و شهراتا  شادگا ، موجب شده تا آب کمی ب  انتها  حوض  ک  محل عمده نخیالت ها  بیکشت

و  رهاااز  شده ک    مترمکعب از اد مارمیلیو 395افزود: از ابتدا  خرداد ماه امسال تا کنو   "عبدالمحمد بشیر ". اات براد

میزا  ب  نخیالت این  میلیو  متر مکعب از این 52میلیو  متر مکعب از این آب وارد حوض  آبی شهراتا  شادگا  شده اات، اما  215

ا کل رها در رفع این مشبشیر ، رعایت النو  کشت و جلوگیر  از افزایش اطح کشت. شهراتا  در انتها  حوض  رایده اات

 .تاثیرگذار عنوا  کرد

 (1398مرداد  16) جویی آب کشاورزی شدندالمللی صرفهکارشناسان جوان ایرانی برنده جایزه بین

علی "، "خا جنحمد بیم"ب  آقایا   ،2019ا  اال ها  کارشنااا  جوا  برهجویی آب کشاورز  در بخش ایدالمللی صرف جایزه بین

نترل دبی برا  کاربرد شیر ک»برا  طرح  "نرگس مهر "و  "فاطم  طیبی"ها و خانم "اعتدالیهاد  رمضانی"، "مزدهمهدو 

ل شهریور اا 16تا  10ا  ک  از ر در مراام ویژهدت 2000لوح تقدیر و جایزه نقد  ب  مبلغ  .تعلق گرفت« جویی در مصرف آبصرف 

شود، ب  زار میالمللی آبیار  و اومین شورا  جهانی آبیار  در اندونز  برگجار  در حاشی  هفتادمین اجالس ااتن  کمیسیو  بین

المللی المللی آبیار  و زهکشی هر اال  اقدا  ب  برگزار  مسابق  بیناین گزارش حاکی اات، کمیسیو  بین .شودمیتیم برنده اهدا 

را  مصارف ها یا اقدامات اجرایی و مدیریتی در زمین  کاهش برداشت آب بکشاورز  با هدف انتخاب برترین طرحجویی آب در صرف 

و « ها  کارشنااا  جوا  در صرف  جویی آبایده»، «جویی آبمدیریت در صرف »، «جویی آبفناور  صرف »کشاورز  در چهار محور 

 .نمایدمی« اقدامات اجرایی کشاورزا  ایشرو»

 (1398مرداد  20) ای مدیریت آب شهریتهران میزبان دهمین اجالس شورای حکام مرکز منطقه

آذرماه امسال با  14ا  مدیریت آب شهر  ا  مدیریت آب شهر  گفت: دهمین اجالس شورا  حکا  مرکز منطق مدیر مرکز منطق 

، با بیا  این مطلب " علی چاوشیا"د.شوکشور منطق  و ب  ریاات وزیر نیرو در تهرا  برگزار می 1۷حضور وزرا و معاونا  بخش آب 

ن ریقا در بهما  میان  و شمال آفبا حوزه فعالیت در مناطق غرب و جنوب آایا و نیز آای "آب شهر ا  مدیریت مرکز منطق "افزود: 

ز تنها نهاد این مرک .انداز  شده ااتبا اینیر  وزارت نیرو و با همکار  وزارت امور خارج  و یونسکو تأایس و راه 1380ماه اال 

ا  ااالمی ایر حکا  آ  در اطح وزرا و ب  ریاات وزیر نیرو  جمهور  شورا  المللی متولی مسایل آبی در منطق  اات ک  جلساتبین

، ها  مرز ، منابع آب مشترکازایی در اینیر  منافع ملی در حوزه دیپلماای آب، رودخان تشکیل شده و از ابتدا  تأایس نقش ب 

ا  مدیریت آب شهر  مدیر مرکز منطق  .ت  ااها  مورد نیاز کشور داشتتواع  و صدور خدمات فنی و مهندای و انتقال فناور 

 2024  اال اال  دینر تا اایا 6ها  مرکز برا  ی  دوره ب  دنبال امضا  موافقتنام  تمدید فعالیت :یادآور شد  (RCUWM)تهرا 

  وقف  طوتنی ی ، زمین  تشکیل جلسات شورا  حکا  مرکز در اطح وزرا بعد از139۷تواط وزیر نیرو و مدیر کل یونسکو در اال 

 .میسر شده اات

 (1398مرداد  25) جنوبی آماده شده استطرح سازگاری با کم آبی خراسان

 ملی ب   در کارگروه ب  زود جنوبی آماده شده اات، گفت: این طرح وزیر نیرو با تاکید بر اینک  طرح اازگار  با کم آبی ااتا  خرااا 

ب   اردکانیا  .دمیلیو  مترمکعب اضاف  برداشت منابع آب ااتا  کنترل خواهد ش 130تصویب خواهد راید ک  براااس آ  ااتن  

 زدایی وم نجنوبی اشاره کرد و افزود: مطالعات تز  برا  تخصیص آب از دریا ب  منظور دومین طرح بلندمدت تامین آب خرااا 

 

http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=80836
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=80836
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=80836
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=80873
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=80955
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=80955
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=80955
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=81065
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=81065
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=81065


             
            مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب   

11 
   

 

1398مرداد  |چهل و چهار  شماره |محیط زیست  بولتن آب و  
تاکید بر اینک  این  وزیر نیرو با .جنوبی ااتآ  ب  ااتا  نهایی شده و امروز وزارت نیرو در آاتان  تخصیص آب برا  خرااا  انتقال 

ر برنام  اازگار  رح در کنانیازها  بلندمدت آبی ااتا  را اااخنو خواهد بود، بیا  کرد: این ط 1425زدایی برا  افق طرح بزرگ نم 

  .د بودع مشکالت آبی ااتا  نخواهف  اااخنو رها بدو  وجود دینرام مکمل هم هستند. هر ی  از این برنآبی همراه و با کم

زدایی برا  نم  میلیو  مترمکعب آب شیرین از طریق 110تا  60ریز  صورت گرفت  ااتن  بین وزیر نیرو تصریح کرد: براااس برنام 

رب و مابقی آ  ب  نیازها  آنی صنعت اختصاص یلیو  مترمکعب آ  اهم بخش شم 20جنوبی تخصیص یافت  اات ک  ااتا  خرااا 

 .توانند وارد این بخش شوندگذارا  میایدا خواهد کرد ک  طبیعتا براااس ضوابط موجود ارمای 

 (1398مرداد  27) های تهرانخطر فرونشست در دشت

ط وج  ب  شرایتا  تهرا  شرایط منابع آب زیرزمینی این ااتا  را بسیار نامطلوب توصیف کرد و گفت: با مدیرعامل شرکت آب منطق 

شود عالوه بر آ  ها  زیرزمینی بیشتر میفشار بر افره آب 1400ها  تامین آب، از اال حاکم در ااتا  تهرا  حتی با اجرا  اروژه

ره ب  اینک  فرونشست در ااتا  تهرا  و  با اشا .ها داشت  ااتنیز تاثیر ب  ازایی در کاهش اتانسیل آبدهی چاهاجرا  شبک  فاضالب 

 تا جایی ک  ا  شده ک  برخی مناطق تهرا  در مخاطره قرار گرفت  ااتب  ی  موضوع جد  تبدیل شده اات، افزود: شرایط ب  گون 

هزار  6ها  تامین آب ااتا  تهرا  حدود و  یادآور شد: طرح .نیر این موضوع ااترئیس جمهور از طریق معاو  اجرایی خود ای

 باید شرایط   خاطرنشا  کرد:و  در اایا .میلیارد توما  اعتبار نیاز دارد ک  تامین این رقم در مدت زما  کوتاه کار بسیار دشوار  اات

 .ینی ایش برویمزمزیر آب منابع بخشیتعادل و احیا امت ب  ک  شود مهیا نحو  ب 

 (1398مرداد  27) هادلیل افت کیفیت آب دشتکن بهاستقبال کشاورزان هرمزگان از آب شیرین

اطح کیفیت آب  ها  دو ده  اخیر در ااتا  هرمزگا ،ا  ااتا  هرمزگا  گفت: با توج  ب  خشکسالیمدیرعامل شرکت آب منطق 

ت. ااا  قرار گرفت ااتقبال کشاورز کن موردشیرینه از آباات، ب  همین دلیل ااتفادت ها ب  شدت کاهش یافموجود در دشت

حیطی مخرب آ  مرد تولید اساب کرده و اثرات زیستگیهایی ک  اکنو  مورد ااتفاده قرار میکنافزود: آب شیرین "هوشنگ مالیی"

ها باید کنرینو  اظهار داشت: آب شی .کندها  زیرزمینی را نیز آلوده میبرد و آبرا از بین میی خاک تاثیر گذاشت ، آ بر بافت فیزیک

رااند و خاک آایب ن هایی مورد ااتفاده قرار گیرد ک  عالوه بر اایین بود  کیفیت منابع آبی آنها، نزدی  ب  دریا باشد، ب در زمین

دیرعامل شرکت آب م .ها از بین برود دینر احیا نخواهند شدنکند، زیرا این خطرات غیر قابل جبرا  بوده و اگر دشتآبخوا  را تخریب 

ها  ااتا  ب  دشت ،ها  اخیرهزار حلق  چاه در ااتا  وجود دارد ک  ب  دلیل خشکسالی22ا  ااتا  هرمزگا  خاطرنشا  کرد: منطق 

طور متواط در برخی ها  ااتا  ب دلیل عد  تواز  در تغذی  و برداشت دشتب  و ایماشت نیز بودهخوبی تغذی  نشده و شاهد اضاف  برد

 .ااتمتر اطح آب آنها کاهش داشت  5/1ها االی دشت

 (1398مرداد  30) ها در استان گلستاندرصدی بارش 64افزایش 

 مقدار سال،ام تیرماه اایا  تا( 9۷ الا مهرماه) جار  آبی اال ابتدا  از  ا  گلستا  گفت:مدیر دفتر مطالعات اای  شرکت آب منطق 

رصد افزایش را نشا  د 64 اات مترمیلی 433 ک  بلندمدت آمار ب  نسبت ک  بود مترمیلی ۷10 ااتا  در متواط تجمعی بارندگی

او درصد قره 65ااتا  گلستا  درصد، اترک در  65دهد. مهندس حسن فرازجو اظهار کرد: مقدار افزایش در حوض  آبریز گرگانرود می

لعات اای  شرکت آب مدیر دفتر مطا درصد نسبت ب  آمار بلندمدت افزایش دارد. 82درصد و خلیج گرگا   23درصد، نکارود علیا  53

زایش را درصد اف 231ا ت 53ها  مهم ااتا ، بین ها  شاخص رودخان گیر  شده در ایستناها  ااتا  بیا  داشت: رواناب اندازهمنطق 

یلیو  متر م 2۷ها  عمیق ااتا  همچنا  نسبت ب  آمار بلند مدت و اما ذخیره آبخوا  دهد.نسبت ب  آمار دوره بلندمدت نشا  می

 د.ب کاهش را نشا  می دهمکع

 بازگشت به فهرست

 

http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=81119
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=81119
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=81119
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=81087
http://barghab.ir/fa/news/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B6%DB%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
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 سوم کاهش داده استبانک جهانی: افت کیفیت آب رشد اقتصادی در بعضی کشورها را به یک 
آلهودگی آب شهده ااهت.    که  توجه  محهدود  به  چهالش نهفته  امها فراگیهر          ب  این نکت  اشاره داردگزارش تکا  دهنده بان  جهانی 

انهد که  آلهودگی آب به  عنهوا  یه        نویسندگا  این گزارش با توج  ب  تحقیقات نوین و مجموع  مطالعات موجود ب  این نتیج  رایده

شده برا  اهالمتی، اکوایسهتم و اقتصهاد مخهرب     شود، بیش از آنچ  ک  تاکنو  تصور میک  با گرمایش زمین تشدید می بحرا  نامرئی

رشد انسا  را محدودتر کیفیت نامطلوب آب زندگی را کوتاهتر، "گوید: ، ریچارد دامانیا در این باره مینویسنده مسئول این گزارشاات. 

 .  "کنداد را تضعیف میو اقتص

هها  دارویهی و   ینده از آرانی  و فلوریهد تها حهالل   ارا  آتهز

راهانند. البته  اطالعهات    منابع آبی جها  آایب می ب  صنعتی

ایهن  . بسیار کمی بهرا  ارائه  یه  رویکهرد جهامع وجهود دارد      

داف ها تواط اازما  ملل متحد شنااایی شده و در اهآتینده

کهاهش فقهر،   هها  جههانی بهرا     تواع  اایدار ب  عنوا  اولیت

ایهن  انهد.  هها مطهرح گشهت    وایسهتم بهبود االمت و احیا  اک

ها عبارتنهد از نیتهروژ ، شهور  و اکسهیژ  مهورد نیهاز       آتینده

( ک  شاخص مواد آلی موجود در آب، فاضهالب  BODزیستی )

تهرین  از اصهلی باشهد.  آلهودگی مهی  تصفی  نشده و ب  طور کلی 

 یر اشاره کرد: توا  ب  موارد زها  این گزارش مییافت 

مهدت بها   مجاورت بلند .زندآب آلوده به کودکان آسیب می

شهود. به  گقته     کمتر هننها  ورود به  بزرگسهالی مهی     نیترات طی دوره کودکی در هندواتا  باعث بروز محدودیت در رشد و یادگیر 

که   بهننالدش  ههایی از  بخهش ها نیز آثار مخرب خود را دارند. در نم  ."دهندرا بروز نمی خود توانایی بالقوهاین کودکا  تما  "دامانیا: 

باشد. همچنین، وجود میبات  شور  در آب آشامیدنی  درصد از مرگ نوزادا  ناشی از اطح 20،اندها بودهتحت بیشترین تاثیر از نم 

 5، از هر انج مورد مرگ کودکا  زیهر  باکتر  در فاضالب در حال تبدیل شد  ب  ی  تهدید برا  االمت عمومی اات. در اطح جها 

هزار  800بینی کرد ک  ااتن  ایش 201۷نست در اال اال ب  دلیل ااهال، ا  مورد مستقیما ب  آلودگی آب ارتباط دارد. کمسیو  ت

 دهد.  آلودگی آب و مسائل بهداشتی رخ میمرگ ب  دلیل 

حصهوتت  مک  شور  آب در حال نهابود کهرد     شودمیبینی گزارش ایشدر این کند. ید غذا را محدود و معیوب میآب آلوده تول

ج . بنابر نتهای باشدزیراطحی آب دریا می ها  شهر  و نفوذکشاورز  اات؛ این مشکل مربوط ب  نحوه آبیار  در مناطق خش ، رواناب

میلیهو  نفهر    1۷0برا  تامین غذا   ندتوادهد ک  میها  کشاورز  را تا حد  کاهش میعملکرد زمیناین گزارش، آبیار  با آب شور 

 ."معادل کشور  ب  اندازه بننالدش اات عدداین "کند: ال منااب باشد. دامانیا تاکید میدر ا

. در باشهد مید درص 95کشورها  درحال تواع   شوند؛ این رقم برا ب  صورت تصفی  نشده رها می درصد فاضالب 80 بنابراین گزارش،

آنطهور که     انهد. ی  منبع جاینزین بهرا  آبیهار  شهده   هند، آب زیرزمینی تهی شده و اساب صنعتی و فاضالب تصفی  نشده تبدیل ب  

ورت گرفت  بررای ص در کنند، این امر موجب ورود فلزات اننین و باکتر  ب  چرخ  غذایی کشور شده اات.محققا  هند  مطرح می

 رد اات. بازار محلی منطق  دهلی مشخص شد ک  غلظت نیکل و ارب باتتر از حد مجاز و ااتاندا گون  ابزیجات در 22بر رو  
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ا مهواد  یش از حهد به  ک  به  دلیهل تغذیه  به     کم اکسیژ مناطق مرده  شکوفایی جلبکی وکند. ها را مسموم میآب آلوده اکوسیستم

  بهر  رفته صهورت گ  تحلیهل  انهد. کل جها  را تحت تاثیر قرار داده ها اقیانوسها و ها، دریاچ اند، تقریبا تما  رودخان مغذ  شکل گرفت 

هها   ین اهال به ایی جلبکی در اراار دنیها  مورد شکوف 222دهد ک  تشر شده تواط بان  جهانی نشا  میا  منها  ماهوارهرو  داده

 بودند.   2011در اال  Erieرخ داده ک  بزرگتر از شکوفایی دریاچ   2012و  2002

ر ییه رفته  باعهث تغ  گکند. مهداخالت انسهانی صهورت    ها ایدا می، نیتروژ  مسیر خود را ب  آبراه شودمی همانطور ک  کربن وارد اتمسفر

  کودهها تفاده از ااه زدایهی و  توا  ب  رشد ااتفاده از اوختها  فسیلی و جننهل اند؛ از جمل  این موارد میشدید شیمی آب و هوا شده

حصهوتت  حهال به  رشهد م   شهوند در عهین   منجر ب  تشدید شکوفایی جلبکی می شینی اشاره کرد. مواد مغذ  ک شهرنرشد شیمیایی و 

صهاد  یسهت و اقت زحیطمفی این امر بر االمت انسا ، ها  منشود. جنب مر در ازا  هزین  باتیی میسر میکنند اما این ازراعی کم  می

د از حه فاده بهیش از  کند ک  اثر مخرب ااتیس  دقیق، این گزارش بیا  مینجا  ی  مقارغم مشکل بود  اگذارد. علیفرامحلی نیز اثر می

اهت  که  ایا  شهود اات. در این گزارش هشدار داده میها در مقابل مزیت برداشت محصول بیشتر ناچیز کودها بر االمت و اکوایستم

 ها بایستی محتاطان  مورد موشکافی قرار گیرند.  ااتفاده از کودها و یاران  آ 

داهت  اهایین  حوض  آبریز مهانع تولیهد در   از نتایج این گزارش آ  اات ک  افزایش آلودگی درآلودگی آب مانع رشد اقتصادی است. 

ش ایهن اثهر   اهنج  رها  اقتصهاد  در مقیهاس محلهی اهعی د      آلودگی آب و دادههاگیر یم مطالعاتی با لحاظ کرد  اندازهشود. تمی

هها بها   ودخانه  داهت ر ستی، رشد اقتصاد  در منهاطق اهایین  زیگیر  اکسیژ  مورد نیاز ها  صورت گرفت  و اندازهداشتند. طبق تحلیل

ا با آ  بر کشوره شود ک  بدانیم بیشترین اثرگذار ق اثرگذار  آلودگی زمانی مشخص میآلودگی بات تا ی  او  کاهش یافت  اات. عم

  گی رشهد اقتصهاد  گیرند از جمل  نیجری ، ااکستا ، ارد  و ترکیه . آلهود  کشورها محدوده متنوعی را در برمیمتواط اات؛ این درآمد 

 رااند.    ت را ب  نصف میاایین دا

نه  داشهتن   ن دورد چرا ک  ها ب  این منظور اات تا از وقوع آلودگی جلوگیر  شوها و تحلیلگوید تما  این بررایدامانیا در این باره می

 تر و بهتر از درما  اات. باشد. ایشنر  ارزا ها میها آاانتر از جداااز  آ مواد شیمایی از آبراه 

 

 
 

 

 

 

 

 
   ادامه خبر                لین  خبر

   کیفیت آب موضوع 

   https://www.worldbank.org منبع 

   20/08/2019 خبر تاریخ 

 بازگشت به فهرست

 

  

 
 

https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2019/08/20/worsening-water-quality-reducing-economic-growth-by-a-third-in-some-countries
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 های جهاناقلیم در رودخانه اثر

ر منهد  د درک نظها  ها بودند اما تاکنو  هیچ مگیر  رودخان در جستجو  اثرگذار  اقلیم بر شکلها دانشمندا  علو  زمین برا  ده 

ا به   رهها  موجهود   ئور ها  جها  را کشف کرده ک  تاقلیم بر رودخان ها  بارز اما ی  مطالع  جدید نشان این باره بدات نیامده بود. 

هها   نشهان   ب  چاپ راهیده،  Natureاین تحقیق جدید ک  تواط دانشمندا  دانشناه بریستول انجا  شده و در مجل  کشد. چالش می

 برد.  ها  جها  را کشف کرده ک  فرضیات قبلی را زیر اوال میبارز اقلیم بر رودخان 

هها،  یابد. در بعضهی رودخانه   روید ک  ارتفاع آ  کاهش میرکت کنید، مسیر  را ایش میاگر از ارچشم  رودخان  ب  امت دهان  آ  ح

راد. در این حالت ی  اروفیل ارتفاعی )ک  به   دات میها  دشتی اایینو ب  زمین شودز باتدات با شیب باتیی شروع میاین مسیر ا

مقعر دارد؛ مشاب  شکل ی  کاا  ک  از لب  داخلی آ  ب  امت اایین حرکت کنید. آید ک  شکل ویند( بدات میگآ  اروفیل طولی می

 در مقابل، ی  اروفیل طولی صاف تغییرات ارتفاعی یکسا  دارد، مثل ی  اراشیبی ک  از ارچشم  ب  امت دهان  بروید. 

 

قعهر ااهت در حهالی که  در     ولی رودخان  در منهاطق مرطهوب م  اروفیل طدهد ک  گرفت  تواط چن و همکارا  نشا  میمطالع  صورت 

اروفیهل   گویهد: بهاره مهی  دانشناه بریستول درایناز دانشکده علو  زمین  1شیووا  چنباشد. نویسنده مسئول، تر میتر صافمناطق خش 

انتظهار  گویهد.  منطق  می تاریخچ  اقلیمی ر  ازدااتا  بیشت ها اال ب  تدریج شکل گرفت  اات بنابراینهزار تا میلیو ها طولی طی ده

رود ک  اقلیم بر اروفیل طولی رودخان  تاثیرگذار باشد چرا ک  تعیین کننده میزا  جریا  آب در رودخانه  و نیهرو  حرکهت دهنهده     می

 راوبات در بستر اات. 

 
 

                                                   
1 Shiuan-An Chen 
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 انهد تها  اشهد، نداشهت   بها  اقلیمهی زمهین   دهنده زو نشا طی زما  ک  ها مند  از رودخان داده جامع و نظا  اایناهدانشمندا  تاکنو  

رس عمهو   یهد و در داهت  بتوانند ارتباط بین اقلیم و شکل رودخان  را ب  طور کامل بررای نمایند. این تیم تحقیقاتی ی  اایناه داده جد

  افهزار  ها از نهر ات. آ ی نااا تولید شده اتل فضایآور  شده تواط شاها  جمعاند ک  از دادههها تهی  کردخان برا  اروفیل طولی رود

 یرد. گودخان  از اراار جها  را دربر میهزار ر 330  برا  ایجاد این اایناه داده ااتفاده کردند ک  بیش از اتخصصی

 هاطولی رودخان یل ارز  در شکل اروفدهد ک  تمایزها  بنشا  میانجا  شده اات در مقیاس جهانی بار در ا  اولین بر ک  این مطالع 

ول اهال  مرطهوب، در تمها  طه    وجود دارد ک  دلیل آ  بروز خشکی در جریها  رودخانه  ااهت. در منهاطق     مختلف ها  اقلیمیدر زو 

 یابد.  اروفیل ب  صورت مقعر  فراایش می ها جریا  دارند ک  متناوبا راوبات را حمل کرده ورودخان 

د   خواهنه ها تنها چندبار در اهال هننها  بهارش جریها    خش  ب  خش  و خیلی خش ( رودخان  با خش  شد  فزاینده اقلیم )از نیم 

نند که  باعهث   کها  اننین و کوتاهی را تجرب  میبارشها  خش  عالوه بر این، رودخان کنند. داشت و راوبات غیرمنظم حرکت می

 شود. ودخان  نمیشکل گرفتن  جریا  در تما  طول ر

   تکامهل اروفیهل  اند که عدد  توضیح داده شدهها  ا  تواط مدلبارش و شکل اروفیل طولی در مقال این ارتباطات بین اقلیم، جریا  

 کند.  ااز  میع جریا  بارش شبی رودخان  را طی زما  در اااخ ب  نو

نهایی  ر غالبی بر شکلها  جریا  بارشی تاثیرودخان ، ویژگیکننده اروفیل دهند ک  فارغ از هر عامل کنترلنویسندگا  مقال  نشا  می

مختلهف   دهنهده تنهوع شهکل اروفیهل در منهاطق     توضهیح  در بروز جریا  بارشیاقلیمی همچنین، مشخص شد ک  تفاوت اروفیل دارند. 

   اقلیمی در اایناه داده اات. 

 

 

 

 

 

 

   ادامه خبر                لین  خبر

   تغییرات اقلیمی موضوع 

   https:// www.scientificamerican.com منبع 

   16/09/2019 خبر تاریخ 

 بازگشت به فهرست

 

  

 

 

https://www.sciencedaily.com/releases/2019/09/190916110558.htm


             
            مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب   

16 
   

 

1398مرداد  |چهل و چهار  شماره |محیط زیست  بولتن آب و  

 

 تواند جذب خاک را تغییر دهد؟چگونه می اقلیمیتغییرات 
 .اشدتواند تاثیر منفی بر خاک داشت  و تهدید  برا  منابع آبی و تولید محصوتت مختلف بمی اقیلمیمحققا  دریافتند ک  تغییرات 

کننهد  هستند و اکنو  محققا  اظهار مهی  اقلیمیها، آب و هوا و االمتی انسا  هم  تحت تاثیر تغییرات ها، اکوایستماواحل، اقیانوس

 .ک  خاک هم از این قاعده مستثنی نیست و ممکن اات تحت تاثیر قرار گیرد

ممکهن ااهت    اقلیمهی دهد ک  تغییهرات  نتایج مطالع  جدید محققا  نشا  می

توانایی جذب خاک در بسیار  از مناطق جها  را کاهش دهد ک  این موضهوع  

هها  زیرزمینهی، تولیهد و امنیهت     ا  تهامین آب تواند ایامهدها  جهد  بهر   می

هها  نتهایج برراهی   .موادغذایی، رواناب، تنوع زیستی و اکوایستم داشت  باشهد 

هها، افیدشهد    حاکی از آ  اات ک  افزایش اطح آب دریا، تخریب زیسهتناه 

شده بینیها، کاهش تنوع زیستی، شیوع بیمار  و ... هم  از اثرات ایشمرجا 

 .هستند یاقلیمتغییرات 

وذ تواند چنهوننی جهذب خهاک را تغییهر دههد. نفه      اژوهشنرا  دانشناه راتنرز در ایاتت متحده نشا  دادند ک  تغییرات آب وهوایی می

 کهربن  ذخیره ب  خاک، در موجود آب محققا  عنوا  کردند: .هم ااتاکسیدکربن در خاک برا  رشد گیاها  بسیار مرطوبت، هوا و د 

)2CO (اکسهیدکربن تواند ب  تولید اطوح بهاتتر د  اک تجزی  شود و آب کمتر  ب  داخل زمین نفوذ کند، میخ اگر اما کند،می کم 

 .ی مرتبط ااتا  اات ک  با تغییرات آب وهوایازها  گلخان اکسیدکربن یکی از گمنجر شود. د 

طح اه در اقلیمهی  ت اایر شرایط محیطی در نتیج  تغییهرا دانیل گیمنز، یکی از نویسندگا  این مطالع  اظهار کرد: النوها  بارندگی و 

  کند و نتایج حاکی از آ  اات ک  تعامل آب با خاک ب  طرز چشمنیر  در بسیار  از مناطق جهها  تغییهر کهرده و به    جها  تغییر می

 .ارعت در حال انجا  اات

گیر  و مشهخص  اندازه یمیاقلااخ اکوایستم ب  تغییرات بینی امحققا  ایشنهاد کردند ک  جهت، اندازه و میزا  تغییرات باید در ایش

 افهزایش  و فراهایش  ا بهر  عاملی  شود ک نتایج نشا  داد افزایش میزا  بارندگی منجر ب  کاهش توانایی خاک برا  جذب آب می .شود

متهر  بهرا    کدر خهاک، آب     آبشهد  کهم  بها  و کهرده  تغییر آب نفوذ میزا  بارندگی، افزایش با همچنین،. بود خواهد ایل بروز خطر

 .شودگیاها  و محصوتت زراعی فراهم می

یزا  نفوذ آب درصد  م 33تا  21اال در کانزاس امریکا منجر ب  کاهش  25درصد  بارندگی طی  35کارشنااا  دریافتند ک  افزایش 

 .د گذاشتره آب بارا  باقی خواهب  خاک شده اات. بارا  بیشتر باعث ضخامت ریش  گیاها  خواهد شد و فضا  کمتر  برا  ذخی

ا  ایر منهاطق جهه  بر نفوذ آب و خاک در اه اقلیمی تیم محققا  در ادام  بررای خواهند کرد ک  چنون  افزایش بارش ب  دلیل تغییرات 

 .منتشر شده اات Science Advances ها  این بررای در مجل یافت . گذاردتاثیر می
 

 ادامه خبر لین  خبر

 ااز  آبشیرین موضوع 

 https:// www.sciencedaily.com منبع 
 11/09/2019 تاریخ خبر 

 بازگشت به فهرست

 
 

https://www.sciencedaily.com/releases/2019/09/190911151204.htm
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 خارجیترین اخبار کوتاه مهم
Climate change affects floods in Europe 

For a long time, scientists argued whether or not climate 

change is affecting floods. No clear trends seemed to be 

evident. Now, in a major international study, data from 

numerous measurement stations all across Europe have been 

evaluated. The data clearly shows that climate change is 

indeed influencing the magnitude of flood events. However, 

climate change has different consequences in different 

regions. Austrian flood expert Prof. Günter Blöschl from TU 

Wien (Vienna) has led a large international study involving a 

total of 35 research groups that provides clear evidence that changes in the magnitude of flood 

events observed in recent decades can be attributed to climate change. However, climate change 

does not have the same effect on floods everywhere: In northwestern Europe, floods are becoming 

increasingly severe, in southern and eastern Europe flood magnitudes mostly tend to decrease, 

although, in small catchments, they may actually increase. The results of the study have now been 

published in Nature. 

 دهندتغییرات اقلیمی سیالب در اروپا را تحت تاثیر قرار می

د. قابل تشخیص نبهو  . هیچ روند مشخصیکردندااتدتل می هاایالبثرگذار  تغییرات اقلیمی بر برا  مدت زیاد ، دانشمندا  درباره ا

اند. این ت رزیابی قرار گرفار ارواا مورد گیر  متعدد  از ارااها  اندازهها  ایستناهالمللی، دادهوایع بیناکنو  ب  وااط  ی  مطالع  

مختلهف   تفهاوتی در نهواحی  میر اقلیم عواقب گذارند. البت ، تغیها اثر میبزرگی ایالبدهند ک  تغییر اقلیم بر ها ب  وضوح نشا  میداده

گهروه   35امل شه ا  را المللهی گسهترده  مطالع  بهین اروفسور گونتر بلوشل از دانشناه فنی وین )اتریش( و متخصص حوزه ایالب دارد. 

ن ایه  کنهد. بها  مهی  ها  اخیهر ارائه   ها  ده بزرگی ایالبتحقیقاتی هدایت کرده اات ک  مدارک روشنی از تاثیرگذار  تغییر اقلیم بر 

سهتند؛ در  حال تشهدید ه  ا  درها ب  طور فزایندهدارد. در شمال غربی ارواا، ایالبوجود، تغییر اقلیم هم  جا تاثیر یکسانی بر ایالب ن

لع  طانتایج این م ها  کوچ  افزایش ایدا کرده اات.کاهش یافت  و تنها در بعضی حوض  ها عمدتابزرگی االبحالی ک  در شرق ارواا 

 ار یافت  اات. انتش Natureتواط مجل  
Warnings Grow of Threats to Food and Water Supplies 

The planet’s ability to feed humanity is being threatened by the increasing use of land and water 

resources, according to a report from the U.N.’s top panel of scientists . The report, compiled from 

the research of more than 100 scientists from 52 countries, called on changes in the way people 

produce and consumer food.The report said soil is being lost at a rapid rate and urges changes in 

how land is used and in countries’ agricultural practices. Already, 500 million people on the planet 

live on lands turning into desert, according to the report, produced by the Intergovernmental Panel 

on Climate Change (IPCC), an international group of scientists convened by the United Nations. 

Climate change will worsen the impact of soil loss, the report said. 

The panel’s report also said farmland will need to decrease and forests need to expand to prevent the 

planet’s temperature from rising more than 1.5 degrees Celsius from pre-industrial levels. To 

prevent such a temperature rise, global greenhouse gas emissions need to decrease by 40%-50% in 

the next decade, the scientists said. 

 

 

https://www.sciencedaily.com/releases/2019/08/190828140128.htm
https://www.usnews.com/news/best-countries/articles/2019-08-08/warnings-grow-of-threats-to-worlds-food-and-water-supplies
https://www.ipcc.ch/report/srccl/
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The report recommends that to stop these food shortages, countries begin taking initiatives for 

reforestation and reducing food waste. According to the report, food waste accounts for 10% of 

human greenhouse gas emissions. Scientists also have called on the reduction of methane and other 

greenhouse gases that come from livestock. 

According to the report one-fourth of the world’s population face looming water supply shortages. 

The majority of those countries are in North Africa and the Middle East, but the list also includes 

developing nations in Africa, as well as Pakistan and India in South Asia. 

The report also says that more than a third of the world’s major urban areas of more than 3 million 

people are under high or extremely high levels of water stress. Those urban areas include Los 

Angeles, Chennai, India, Sao Paulo, Brazil, and Cape Town, South Africa, which last year narrowly 

avoided what officials there were calling Day Zero – the day all of the dams supplying the city with 

water would be dry. 

 افزایش هشدارها نسبت به تهدید منابع غذا و آب

بنابر گزارش کمیت  عالی دانشمندا  اازما  ملل متحد، ظرفیهت اهیاره زمهین    

برا  تامین غذا  بشر با ااتفاده روز افزو  از منهابع خهاک و آب مهورد تهدیهد     

 100بنهد  نتهایج تحقیقهات بهیش از     ک  از جمهع  این گزارشقرار گرفت  اات. 

کشور تهی  شده، خوااتار تغییر رفتار انسا  ها در نحوه تامین و  52دانشمند از 

. طبق این گزارش خاک با ارعت بهاتیی در حهال   شده ااتمصرف غذا  خود 

زمین و انجها  فعالیهت   منابع نابود  اات و ضرور  اات تا در چنوننی مصرف 

ی تغییهر اقلهیم   الهدول هئیهت بهین  رها تغییراتی صهورت اهذیرد.    کشاورز  کشو

(IPCC گزارشی را تهی  کرده اات ک  ب  ااتناد آ  بیش از )در کننهد که    هایی زندگی مهی میلیو  نفر در کره زمین رو  زمین 500

 . کردبیشتر  خواهد  رانابود  خاک اثرات تغییر اقلیم  بر اااس این گزارش .هستندب  بیابا   حال تبدیل شد 

 السیواهی رج  د 5/1 دما  افزایش ها افزایش یابند تا ازها  کشاورز  بایستی کاهش و جننلر این گزارش قید شده اات ک  زمیند

درصهد    50ا ت 40دانشمندا  برا  جلوگیر  از وقوع چنین افزایش دمایی کاهش جلوگیر  شود.  از زما  ایش از صنعتی شد  ایاره

 دهند.  ا  را ایشنهاد می  گلخان گازهاانتشار 

 کار  و کهاهش بایستی اقداماتی جهت جننل کشورهادر این گزارش مطرح شده اات ک  ب  منظور اجتناب از وقوع کمبود مواد غذایی، 

اشهد. دانشهمندا    با  ناشی از ضایعات مهواد غهذایی مهی   ا  تواط انسدرصد از انتشار گازها  گلخان 10دورریز غذا  خود انجا  دهند. 

 اند.  ها  دامدار  شده  فعالیتا  ب  وااطنتشار متا  و اایر گازها  گلخان همچنین خوااتار کاهش ا

در آفریقها    کشهورها  الوقوع منابع آبی روبرو خواهنهد شهد. بیشهتر ایهن    کمبود قریببر اااس این گزارش، ی  چهار  جمعیت زمین با 

 شود.  بی میااکستا  و هند در آایا  جنوفهرات شامل کشورها  درحال تواع  آفریقا و نیز  میان  هستند اما اینشمالی و خاور

دید و بسیار شتحت تنش  نفرمیلیو   3 جمعیت بیشتر ازهمچنین عنوا  شده اات ک  بیش از ی  او  مناطق بزرگ شهر  جها  با 

ی ک  اال آفریقا  جنوب-تاو  برزیل و کیپ -ائواائولوا هند، -آنجلس، چنا این مراکز شهر  عبارتند از لسشدید آبی هستند. 

ر ننده آب شهامین کگذشت  با اختالف ناچیز  توانستند روز صفر را اشت ار بنذارند. روز صفر روز  اات ک  تما  ذخایر ادها  ت

 خالی از آب خواهند بود.

 بازگشت به فهرست

 

https://www.usnews.com/news/best-countries/india
https://www.usnews.com/news/best-countries/brazil
https://www.usnews.com/news/best-countries/south-africa
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زیستسازگار با محیطشهرهای  :شیمطلب آموز  
 وکه  زیهر بنها     یو مجهز ب  واایل نقلیه  عمهوم   رو محالت مسکونی متراکم، قابل ایادهزیست، یعنی ایجاد شهرااز  اازگار با محیط

 .زیست باشدار با محیطگمصرف و ااز کم ،مصرف انرژ  و آب تأایسات آ  از لحاظ

. وندشبند  میط رتب آل با ترکیبی از ضواباین شهرها  ایده .گیرندابز بود  میشهرها  زیاد  در اراار جها  ب  طور ااتن  نمره  

مصهرف و   ه، نحهو وابطی ک  شهامل منهابع تهامین انهرژ     شوند. ضمحیطی میها  شهر  و آمارها  زیستریز این ضوابط شامل برنام 

  دگی اهبز )مهوارد  شوند، در مورد زنه هایی ک  در این زمین  تهی  می. بیشتر لیستموارد  از این قبیل ااتها  حمل و نقل و گزین 

، به   د. ایهن روش باشهن انداز ابز )مثل بازیافت( مهی ها  با دوا ( و چشمها  ابز و ااختما ، شغلها  عمومیمثل: داترای ب  اارک

  و ، زبالم فشردهمناطق شهر  حجم زیاد  از جمعیت، ترافی  در ه. طلبد  مبارزه می  را برا  ابز بود  بطور ااتثنایی مناطق شهر

. شهرها  اهبز  ودشد انرژ  جها  تواط شهرها مصرف میدرص ۷5. انع از ابز نامیده شد  آنها شوندآلودگی هوا را در خود دارند تا م

ک  نه    شوندمعرفی می شهر ابز جها  5. در این مقال  ازن  درآورند  جار  خود را ب  مو، نیازهاشهر باید بدو  ب  خطر انداختن آینده

 . اند  خاطر ابتکارات و مدیریت ابزشا ، برگزیده شدهها  کار  ابز بلک  بتنها ب  خاطر شیوه

 : ، سوئدمالمو

هزار نفر اات، اهومین شههر بهزرگ اهوئد      280  ک  محل زندگی مالمو شهر

هاات که   ها، بندرگاه و ااختما ااحل، اارکها، و شهر  مرکب از کانال اات

. اما زیبایی شناختی مربوط به   و حس قرو  واطی را نن  داشت  ااتهنوز نما 

ها  ابتکار  ا در این لیست قرار نداده اات. بلک  این ااتفادهقرو  واطی آ  ر

تبدیل شد  ب  ی  شههر   و هدف آ  برا  اذیرشهر مالمو از منابع انرژ  تجدید

-ها  اقتصهاد ، اجتمهاعی و زیسهت   از نوع اکوزیستی )شهر  ک  از هم  لحاظ

 . ( اات ک  آ  را در این جایناه قرار داده ااتمحیطی شهر برتر  باشد

شهود.  ایشهتاز الکتریسهت  اهبز شهناخت  مهی      اوئد کشور  اات ک  ب  عنهوا  

بتوانهد   که  کننهد  لمو ب  اوئد برا  ابز شهد  کمه  مهی   . شهرهایی مثل ماشودتامین میا  و برقابی ا  ک  از انرژ  هست الکتریست 

، در حهال  ها  شهر مهالمو برا  داتیابی ب  این هدف اخت، محل . درصد کاهش دهد 25کربن خود را ب  میزا  اکسیدمیزا  تولید د 

   تبدیل شد  ب  نواحی نسبتاً خودکفا هستند.

صد در صدها  ز انرژ ا، با ااتفاده شهر  متراکمی ااتو اکنو  منطق   ااز  بودکشتیر ک  قبالً کارخان  هاربواتر بطور مثال محل  

  آلهی  هها مده از زبال ها  زیستی ب  وجود آ، برقابی و اوختها شامل انرژ  خورشید دهد. این انرژ ب  کار خود ادام  می اذیرتجدید

طلهوب ااهتفاده   انهرژ  به  نحهو م   شوند که  از  طور  طراحی می وشوند   میعمر طوتنی ااخت ها  آ  با مواد  باشوند. ااختما می

درصهد کهل    30ونهد و  رد از کسانی ک  ب  اهر کهار خهود مهی    درص 40.داوار  هستنرو  و دوچرخ ها  آ  منااب ایادهکنند. خیابا 

 . کنندمیحرکت هستند از دوچرخ  ااتفاده افراد  ک  در 

 . ده ااتها  ابزش شناخت  شد  را آغاز کرده اات ب  خاطر با ا  ک  از ده  ایش حرکت ب  او  ابز شمنطق  آگواتن بورگ،

 .دهنهد یاهی مهی گکنند و اوشش شهر  را عایق میدهند و ی  محل  ها  حاصل از بارندگی را کاهش میها ک  آبر رو  با هایی بباغ

انه  بازیافهت در آ    خ 12ب  عالوه  .ارها  الکتریکی خیابانی بدو  آتیندگی ااتفاده کردآگواتن بورگ اولین شهر جها  اات ک  از قط

 . کنندآور  شده را بازیافت میها  جمع درصد زبال ۷0وجود دارد ک  
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 : ، دانمارککپنهاگ

ی  میلیو  و هفتصد هزار نفر ااکن شههر کپنههاگ به  خهاطر تهرجیح داد       

اما حمل و نقل ابز  .شخصی شناخت  شده هستنددوچرخ  و مترو بر اتومبیل 

در اهال   .زیسهت ایهن شههر ااهت    شهر  دواتدار محیطتنها بخشی از برنام  

هها  تمیهز و   محیطی ارواها به  علهت آبهراه    ، کپنهاگ برنده جایزه زیست2006

ایهن شههر را به  چنها       اش شد. چ  چیز محیطیریز  زیستمدیریت برنام 

هایش در بیش این شهر ب  خاطر تالش. ها  باد ینشهرتی رااند؟ آب و تورب

اه خهود، مهورد   هها  بنهدرگ  یر جهت تمیز و ایمن نن  داشتن آباال اخ 10از 

کیفیهت  دهنده مقامات رامی بر رو  ایستم هشدار اات. اتایش قرار گرفت 

وه عهال . اند تا میزا  آلودگی آب را زیر نظر داشت  باشندگذار  کردهآب ارمای 

دانمهارک را تهامین    درصهد بهرق   10، توربین باد  در کپنهاگ 5600ش از اش معروف اات. بیها  باد کپنهاگ ب  علت توربین بر این

. این اارک جدید قادر اات ک  د  دریایی در جها  را افتتاح کردها  بام کپنهاگ بزرگترین مجموع  توربینه 2001کنند. در اال می

 . درصد از کل نیاز شهر ب  انرژ  اات 3ک  برابر با  ش خود قرار دهددر شهر را تحت اوشخان   32000

 : ، اورگانپورتلند

اورتلند در اواحل رودخان  ویالمت در شمال غربی آمریکا قرار دارد ک  

دهه   این شهر بهرا  چنهد    .نفر ااتاانصد هزار  دارا  جمعیتی برابر با

هوشهمندان  فضهاها    ، با در هم آمیخهتن  رمدلی از زندگی االم و اایدا

 . شهر  و باز بوده اات

ایهاتت  بخش بهرا  ارااهر   امیهد  هایی، شههر ها، اورتلنهد 1903از اال 

هها  شههر    اند تا فضا  اهبز را در برنامه   متحده آمریکا و جها  بوده

 30(.ن شهر با نا  اورتلند وجهود دارنهد  . )در آمریکا چندیخود بننجانند

بانهده بهرا     6اال ایش اورتلند این راه را با خراب کرد  یه  اتوبها    

، اورتلنهد  در حال حاضر .، ادام  دادااحلی در مکا  آ ایجاد ی  اارک 

، دو کیلومتر مسیر برا  دوچرخ  اهوار   119ک  این فضا  ابز شامل کیلومتر مربع اات  3۷2ساحت حدود دارا  فضا  ابز  ب  م

از ههزار کیلومترمربهع    101ا  را تصویب کرده اات ک  کنترل کننده دورنما  شهر ااهت و  اورتلند مرز رشد شهر . ااترو  و ایاده

ا  تصویب کهرد و  ی برا  کاهش تولید گازها  گلخان اورتلند اولین شهر ایاتت متحده بود ک  قانوند. کنجننل و مزارع را محافظت می

بهود. همچنهین اورتلنهد بهرا  چنهدین اهال در بهات  لیسهت          "اقلهیم شهرها برا  محافظت از  کمپین مبارزه"یکی از اعضا  مواس 

یاتت ها  ابز ادر حد ااتانداردها  هیئت ااختما ااختما  دارد ک   50این شهر  .شهرها  ابز در آمریکا و جها  قرار داشت  اات

. تقریبهاً یه  چههار     اوار  ااهت رو  و دوچرخ آ  منااب ایادهق مسکونی و تجار  ترکیب مناط .هستند متحده یا حتی باتتر از آ 

 . کنندب  محل کار از دوچرخ  ااتفاده میافراد برا  رفتن 

هها   از طریهق انهرژ    کل انرژ  شهر 2010در اال  بودقرار و ا  در نظر گرفت  اات طلبان برا  آینده انرژ  شهر، اهداف جاه اورتلند

 . شودها  ابتکار  نظیر اارکومترها  خورشید  میهدف شامل روش این. تامین شود اذیرتجدید
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 : ، کاناداونکوور

ارد و طبهق  ههزار نفهر جمعیهت د    560، ونکوور شهر  اهاحلی ااهت  

جهها  بهرا  زنهدگی     ، ب  عنوا  بهترین شهربرآورد مجل  اکونومیست

. اکنو  ثابت شده اات ک  نه  تنهها بهتهرین شههر     شناخت  شده اات

رژ  زندگی اات بلک  مدل کانهادایی بهرا  ااهتفاده از منهابع انه     برا  

لبان  برا  زندگی طجاهاال   100ونکوور ی  برنام  . اات اذیرتجدید

. این شهر هم اکنو  ایشتاز ااتفاده از نیرو  برقهابی  ااک و ابز دارد

رژ  خود را از ایهن طریهق تهامین    درصد ان 90در جها  اات چرا ک  

صد  تولیهد گازهها    در 20ا  هم برا  کاهش برنام کند. ونکوور می

-ها  باد ، خورشید ، موج و جزر و مهد ، اهوخت  گذار  شهر در ایستمبر اااس ااختار ایما  کیوتو دارد. با ارمای اش ا گلخان 

تفاده از کوور هیچ تراهی بهرا  ااه   ، ونها  افزایش بازده انرژ عالوه بر اینها، ب  عنوا  بخشی از برنام . یابندها  فسیلی نیز کاهش می

یه  ظهرف زباله     ههر کهدا  به  انهدازه      .اندخورشید  در اطراف شهر ظاهر شدهکننده زبال  ها  ارسداتناه. ها  نوظهور نداردادیده

 . ظاهر شوند آور  زبال  کمتر در اطح شهرها  جمعشود ک  کامیو این کار موجب می .برابر زبال  نن  دارند 5توانند ما میا هستند

 : ، ایسلندریکویک

ما تاثیر ایهن شههر   ، اهزار 115کنند و در ریکوی  هم هزار نفر زندگی می 300کل ایسلند در 

وابسهتنی خهود به      2050تها اهال   ریز  کهرده ااهت که     ایسلند برنام . تبر جها  مهم اا

 . تجرب  کندها  فسیلی را کامالً برطرف کند تا بتواند ی  اقتصاد هیدروژنی را اوخت

( انرژ  جهت گرمایش خود را از آب گر  و الکتریست  در حال حاضر، ریکوی  )و تما  ایسلند

اهذیر  کنند. ک  ههر دو  اینهها تجدید  ابی و گرما  مرکز  زمین تامین میخود را از انرژ  برق

 3حتهی برخهی از واهایل نقلیه  از جمله       . کننهد ولید نمهی ، تا  نیزهستند و گازها  گلخان 

 .کنندبا هیدروژ  کار می در این شهر اتوبوس شهر 

 : ، امارات متحده عربی، ابوظبیمصدر

ابهوظبی در امهارات متحهده عربهی در حهال هزینه         خیز،نفت در میا  خاورمیان 

 : شهر مصدرزیست ااتدار یلیارد دتر جهت ااختن شهر  دواتم 15کرد  

و بادوامی مثل انرژ  خورشید ، انهرژ  بهاد و    اذیرمصدر از منابع انرژ  تجدید.

. ژ  و تصهفی  آب ااهتفاده خواههد کهرد    هها  زیسهتی بهرا  تهامین انهر     اوخت

ا  حمل و نقهل برخهوردار خواههد    همچنین از خط ریلی زیرزمینی ابکی نیز بر

ر دهه  آینهده مهیالد     آغاز شد و بایهد د  2008. ااخت مصدر در اوایل اال بود

ا  جامعه  کیلومتر مربع خواهد بود و  5ر دارا  مساحتی برابر . این شهاایا  یابد

ههزار نفهر    50تا  40. ااکنا  این شهر از گون  آتیندگی خواهد داشتبدو  هیچ

 . خواهند بود

 بازگشت به فهرست
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