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 ادامه سرمقاله: 
که منجر به تهیه و تصاویب  199۲در ژوئن ساا   UNCED» به دنبا  برگزاری کنفرانس ساازمال مست در مورد ممحیط زیسات و توساعه

  مارس )دوم۲۲ای  دسااامبر همال سااا  طی قطعنامه ۲۲مجمع عمومی سااازمال مست در گردید   «Agenda 21 » سااند و دسااتور کار

فروردین( هر ساا  را به عنوال روز جهانی آب اعالم نمود. در این قطعنامه از کسیه کشاورها دعوت شاده نسابت به گرامیداشات روز مذکور  

جاامعاه  برگزاری کنفرانس هاا  سااامیناارهاا  میزگردهاا و   از طرق مختسف از جمساه تهیاه و توزیع نشاااریاات در مورد افزایش آگااهی هاای

  .اقدام نمایند ۲1نمایشگاه های مرتبط در چارچوب برنامه های توصیه شده در سند دستور کار 

 شیوه اعالم روز جهانی آب

دار گردید. اعهدهدر مجمع عمومی  سازمال یونسکو انتخاب شعار هر سا  و اعالم آل ر Agenda 21 پس از تصویب سند و دستور کار

و به بعد  1994های گردد برای سا که اولین سا  گرامیداشت روز جهانی آب محسوب می 1993بدین ترتیب سازمال مذکور جز سا  

-UN که نهاد  ۲۰۰3از بین مسائت و چالش مربوط به منابع آب و مدیریت آل شعار مناسبی را انتخاب و اعالم نموده است. این روند تا سا   

Water  در سازمال مست تشکیت گردید  ادامه یافته است. نهاد UN-Water کننده فعالیتهای کسیه سازمانهای وابسته به عنوال هماهنگ

به بعد تعیین و اعالم شعار روز  ۲۰۰3نمودند ساماندهی گردید  لذا از سا  به سازمال مست که به نحوی در مدیریت منابع آب فعالیت می

 .گذاشته شده است   UN-Water ه عهده نهادجهانی آب ب

 Water   آب و تغییر اقسیسUN-Water ( از طر 1399فروردین  ۲) ۲۰۲۰مارچ  ۲۲روز جهانی آب در سا  میالدی جاری مصاد  با 

and Climate Change پردازد.نامگذاری شده و به ارتباط ناگسستنی این دو می 

المسسی صورت نهای مختسف در ابعاد مسی و بیاثرات ناشی از تغییر اقسیس بایستی با همکاری بخش ریزی و اقدام به منظور مدیریتبرنامه

 باشد. "مدیریت صحیح و پایدار آب"ها در سطوح مختسف باید متمرکز بر پذیرد. در این راستا هد  مشترک اصسی این برنامه

وقایع حدی آب و هوایی و وقو  سیت و خشکسالی به دنبا  آل تسفات جانی و تواند سبب تغییر در شدت و میزال بارش  تغییر اقسیس می

ها  تولید انرژی برقابی  کاهش میزال آب قابت دسترس و تغییر در کیفیت آب شده و در نتیجه تهدیدی برای از بین رفتن زیرساخت

باشد. تغییر اقسیس همچنین یکی از عوامت اصسی تی میتوسعه پایدار  پایداری منابع آب  تنو  زیستی و حق دسترسی به آب سالس و بهداش

 و تأثیرگذار در شرایط اجتماعی  اقتصادی و حتی سیاسی در کشورهای جهال است.

مدیریت آب اغسب مستسزم مدیریت متغیرهای طبیعی است که با در نظر گرفتن تغییر اقسیس باید احتما  تغییر در این متغیرها در مدیریت 

ای برای بکارگیری راهکارهای یکپارچه در زمینه های مسی و منطقهریزیود. در این رابطه باید سیاستگذاری ها و برنامهدر نظر گرفته ش

تواند دلیسی موجه برای های موجود در سناریوهای تغییر اقسیس درباره آینده نمیمدیریت آب و تغییر اقسیس به کار گرفته شود. عدم قطعیت

دم بکارگیری راهکارهای کاهش و سازگاری باشد. چنانچه قرار بر این باشد که کشورها در راستای محدود کردل منفعت بودل جوامع و ع 

درجه سانتیگراد عمت کنند  باید به سرعت اقدام کرد. خوشبختانه  راه کارهایی برای مواجه با این چالش  ۲افزایش دمای جهال به زیر 

 المسسی در حا  بکارگیری و توسعه است.ز بینتوسط بسیاری از کشورها و حوضه های آبری

ها و حفظ سالمت اکوسیستس روز جهانی آب هر ساله با هد  آگاه سازی در رابطه با اهمیت حیاتی آب برای تأمین امنیت حیات انسال

این دو می پردازد و توجه  به آب و تغییر اقسیس و چگونگی ارتباط "آب و تغییر اقسیس "با موضو   ۲۰۲۰کره زمین برگزار می شود. سا  

 جوامع را به امنیت آبی و دستیابی به منابع پایدار آب در مواجه با شرایط تغییرات اقسیمی جسب می کند.

 بازگشت به فهرست 
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شوند کشورها دچار تغییر اقلیمی می ۲050تا سال   

ها حاکی از بینیجهال مطرح است و پیشدر حا  حاضر بحث تغییر اقسیمی در ایرال و  

و کشور ایرال هس جزء  شوندکشورها دچار تغییر اقسیمی می  ۲۰۵۰تا سا    این است که

کند متأسفانه  اها است. اگر این روند ادامه پیدکشورهای درگیر این مسئسه و آسیب

ای پاکستال  افغانستال  چین و کشورهای اروپای ایرال به همراه کشورهای حاشیه

 .های مختسفی را شاهد خواهیس بودشرقی درگیر خواهد شد و آسیب

سا  است که دما و رطوبت  سرما و گرما  بارندگی و دیگر عوامت  ۶۰در ایرال حدود 

سا  گذشته در کشور کاهش داشته  ۵۰  جوی در حا  تغییر است و بارندگی در طو

ها کاهش داشته است. منبع اصسی تأمین انرژی زمین  و سالی ی  میسیمتر این بارندگی

گردد به انرژی و امکال خورشید است و بیالل زمین در طو  تابستال و زمستال برمی

 .های تابستال و زمستال وجود داردبه هس خوردل تعاد  در دوره

ها اگر به هس بخورد و مقدار پس دادل انرژی کمتر شود زمین گرمتر دورهتعاد  در این  

شود که این اتفاق را در کشورمال شاهدیس لذا یکی از عوامت مهس و تأثیرگذار در این امر مداخسه بشر است که دامنگیر شده است. می

سا  طو  کشید   1۰۰گفت: بعد از انقالب صنعتی    اسعدی اسکویی رئیس پژوهشکده هواشناسی  آب و هواشناسی کشاورزی در این باره

شتاب رشد جمعیت در  ۷9برابر جمعیت بیشتر شد. از سا   ۵۰تا جمعیت جهال دو برابر شود و این اتفاق در دوره بعدی از قرل بیستس 

ای مسکونی و ... احتیاج دارند سا  ی  میسیارد نفر جمعیت به دنیا اضافه شد و این جمعیت به آب  غذا  زمین بر 1۰دنیا زیاد شد و هر 

ها و مراتع را از بین بردیس و به اراضی که موجب شده به طبیعت فشار وارد شود با رشد جمعیت بخش زیادی از منابع طبیعی اعس از جنگت

 .کشاورزی تبدیت کردیس که آ یندگی را تولید کردیس

گذاریس طبیعت نفس بکشد یمی را از طبیعت و زمین گرفتیس و نمیبه گفته وی در حا  حاضر به بحرال رسیدیس و این فرصت خودترم

دهد؛ به هس خوردل تعاد  افتد رفتارهای متفاوتی از جو رخ میدائماً در حا  برداشت و مصر  هستیس که در پی آل آنچه اتفاق می

های گرمایی زیاد شود آسا و موجهای سیتشود تغییراتی در حوزه رطوبت جو ایجاد شود و اتفاقات و بارشگرمایی کره زمین موجب می

ها در جهت حفظ منابع آبی سوق داده شوند به کند و به جای اینکه بارشها به سمت مسایت حدی میت میواین گست توزیع فراوانی

  د.روآسا میسیتهای جریالسمت 

روند بارندگی  :تغییرات اقسیمی در ایرال در حا  بروز است  یادآور شدسا  است که دما و رطوبت و  ۶۰اسعدی اسکویی با اشاره به اینکه 

و سالی ی  میسیمتر بارندگی کس شده است در ده سا  متوالی آینده این کاهش بارندگی چشمگیرتر خواهد  سا  اخیر کاهشی بوده  ۵۰در  

 .ست دادیسمیسیول مترمکعب منابع آبی سطحی و تجدیدپذیر را در ایرال از د 3۵۰بود و سالی 

درجه دمای کشور گرمتر    ۲سا  گذشته سالی    ۵۰وی با بیال اینکه از طرفی بارندگی و رطوبت کس شده و دما افزایش بیشتری دارد و طی  

اورزی با کش بخش در: کرد خاطرنشال کاشتیس  جدید محصو ت طرفی از شده بیشتر مصر  و ما نیاز کشاورزی بخش در است  شده

ها کاهش داشته که این های کشاورزی افزایش یافته و بارندگیزیاد در دنیا  سطح زیرکشت را افزایش دادیس و تعداد چاهتوجه به مصر  

ای که در سا  گذشته در ی  دوره ده ساله منتهی به اردیبهشت عوامت موجب شده وضعیت منابع آبی در تهدید جدی قرار بگیرد به گونه

 .الی درگیر بودنددرصد کشور با خشکس ۸4حدود  9۸

 اسعدی اسکویی با بیال این مطسب که کمبود آب موجب کاهش تولید کشاورزی  مهاجرت به سمت شهرها و ایجاد ناامنی در مناطق مرزی 
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مشکالت فاضالب   شودتر میشده است  اضافه کرد: مهاجرت که صورت می گیرد شهرها بزرگتر می شود مصر  انرژی و آب جدی

 مانند امر این و شودهای اجتماعی بیشتر میآسیب  شودها در جمعیتِ زیاد پدیدار میها و آ یندگید گسترش آلودگیشوتر میجدی

 .دارد ادامه هس سر پشت مشکالت بروز و شودمی شرو  مدیریت عدم و هاخشکسالی از زنجیره ی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ادامه خبر  لین  خبر 
 تغییر اقسیس موضو   

 خبرگزاری دانشجویال ایرال )ایسنا( منبع 

 ۰3/۰1/1399 تاریخ خبر 

 بازگشت به فهرست 
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  ها در کشوردرصدی بارش  31افزایش 

درصد  31میانگین بسندمدت حدود ها در کشور نسبت به بر اساس اطالعات مرکز خشکسالی و مدیریت بحرال سازمال هواشناسی بارش

 .ها در محدوده نرما  و بیش از نرما  گزارش شده استها به جز چهار استال بارشافزایش یافته  همچنین در تمام استال

 31میسیمتر بارش در کشور داشتیس که این میزال نسبت به میانگین بسند مدت حدود  ۲۵4.۵ فروردین ماه  ۲9 از ابتدای سا  آبی تا

اند. از ها اعالم شدهترین استالدرصد افزایش یافته است همچنین در این میال سه استال گیالل  مازندرال و لرستال به عنوال پربارش 

ها درصد بیشتر شده است. در استال مازندرال نیز بارش 1۵سبت به بسند مدت میسیمتر است که ن ۷43.4ها در استال گیالل رو بارشاین

 .انددرصدی داشته ۲۰ها نسبت به میانگین بسند مدت افزایشی درصد بیشتر شده است. در استال لرستال نیز بارش  33میسیمتر   ۶11با 

  چهار استان کم بارش نسبت به میانگین بلند مدت

 هایبارش به اندنتوانسته  تاکنول های کشور در محدوده نرما  و بیش از نرما  است اما چهار استالها در بیشتر استالبارشهرچند که 

 1۷ما  سا نه خود برسند. بر اساس اطالعات مرکز مسی خشکسالی و مدیریت بحرال سازمال هواشناسی استال چهار محا  و بختیاری  نر

درصد کس  ۰.3و  3های کرمانشاه و کردستال نیز به ترتیب با درصد کمبود بارش دارند. استال  13ویر احمد درصد و استال کهگیسویه و ب

ها در کشور نسبت به میانگین بسند مدت افزایش یافته است اما بررسی آمار نشال از سوی دیگر با وجود اینکه بارش .بارشی مواجه هستند

 میسیمتر ۲۸4/۷ کمتر شده است. طی سا  آبی گذشته ما در کشور 9۷-9۸ت به سا  آبی ها طی سا  آبی جاری نسبدهد که بارشمی

 .درصد بیشتر شده بود 4۶ مدت بسند میانگین به نسبت که داشتیس بارش

 
 های کشور و مقایسه آل با بسند مدتها در استالوضعیت بارش
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 است  نشده  جبران های بلند مدت هنوزخشکسالی

ها از بعد اظهار کرد که در بیشتر مواقع خشکسالی -رییس مرکز مسی خشکسالی و مدیریت بحرال سازمال هواشناسی  -احد وظیفه 

هایی که با های هیدرولوژی  است. برای مثا  در سا شوند اما آنچه که دغدغه و نگرانی ماست خشکسالیهواشناسی زود برطر  می

 دنبا  به را زیرزمینی های آب های آب زیرزمینی وارد شد که کاهش سطحیادی به چاهخشکسالی در کشور مواجه بودیس فشار بسیار ز

زیادی از کشور در شرایط   بخش هنوز  اخیر سا  دو هایبارش باوجود که گفت توالمی ساله 1۰ خشکسالی شاخص به باتوجه. داشت

 .خشکسالی شدید و متوسط قرار دارد

ها پرآب باشند و یا پشت به گفته رییس مرکز مسی خشکسالی و مدیریت بحرال سازمال هواشناسی ممکن است که در حا  حاضر رودخانه

های های انباشته در کشور و آبخشکسالی  سدها حجس قابت قبولی از آب وجود داشته باشد اما نباید فراموش کنیس که همچنال باید مراقب

 .زیرزمینی باشیس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ادامه خبر  لین  خبر 
 مدیریت منابع آب موضو   

 نا(دانشجویال ایرال )ایسخبرگزاری  منبع 

 ۲9/۰1/1399 تاریخ خبر 

 بازگشت به فهرست 
 

 
 

https://www.isna.ir/news/99012917026/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B3%DB%B1-%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-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4
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 های غیرمجاز چه شد؟ تکلیف چاه 

های هزار حسقه چاه غیرمجاز در کشور وجود دارد که طبق گفته  3۰۰در حا  حاضر بیش از 

بسته هزار حسقه چاه  1۰مدیرعامت شرکت مدیریت منابع آب ایرال در سا  گذشته بیش از 

 برداشت اضافه کشور زیرزمینی آب مخازل از مکعب متر میسیارد ۶.۵  سا نه .شده است

نول کسری تجمعی مخازل آب زیرزمینی کشور  اکهس شده باعث امر این که گیردمی صورت

 چیزی   برداشت  میزال  این.  است میسیارد متر مکعب برسد که رقمی قابت توجه  14۰به نزدی   

 اساس بر تجدیدپذیر آب میزال چراکه شده زده تخمین کشور تجدیدپذیر آب میزال از فراتر

میسیارد متر مکعب در  13۰ساله  حدود  4۵های س متوسط بارشبراسا آل رقس که شودمی تعریف کشور در بسندمدت هایبارش متوسط

 .است سا 

 نزدی  به کشور تجدیدپذیر آب منابع میزال شدیس  مواجه بارندگی کاهش با و از سوی دیگر در سالهای اخیر که درگیر خشکسالی بوده

دبیر  -زهرایی دکتر ق اعالم طب که حالی در است متفاوت سا نه بارندگی میزال به بستگی رقس این و رسید نیز مترمکعب میسیارد 1۰۵

های غیرمجاز غیرمجاز در کشور وجود دارد و حدود نیمی از چاههزار حسقه چاه    3۲۰حدود    -کارگروه مسی سازگاری با کس آبی وزارت نیرو  

ها نیز در سایر های گیالل و مازندرال و همچنین استانهای شما  غرب کشور بوده و مابقی چاهکس عمق و در شما  کشور از جمسه استال

 همین از زیرزمینی آب منابع از برداشت اضافه عمده غربی شما  و شمالی هایاستال  در کهاین  بیال با  وی .ها پراکنده هستنداستال 

 آب منابع از غیرمجاز برداشتهای درصد ۸۸ تا ۵۰ بین نیز شرقی جنوب و جنوب استانهای در: گفت گیرد می صورت غیرمجاز هایچاه

 برداشتی اضافه عمده مرکزی  فالت و از چاههای غیرمجاز انجام است. همچنین در برخی مناطق دیگر کشور مانند نوار شرقی زیرزمینی

 .است مجاز هایچاه از آب برداشت اضافه به مربوط گیردمی صورت زیرزمینی آب منابع از که

 در شده توسط وزارت نیرو رکورددارریزی اعالمبرداشت نسبت به آب قابت برنامهبر اساس آخرین آمار اعالم شده استال یزد با حدود دو برابر  

 بسوچستال  و  سیستال  و  جنوبی  خراسال  شمالی   خراسال  رضوی   خراسال  جمسه  از  کشور  شرقی  نوار  هایاستال   آل  از  پس  و  است  حوزه  این

های شمالی در حاشیه دریای خزر و اما استال .های بعدی قرار دارنددرصد اضافه برداشت از منابع آب زیرزمینی در رده 1۸۰ تا 1۶۰ با

درصد بیشتر از آب قابت  3۰تا  1۰ها نیز بین های شما  غربی وضعیت بهتری در این زمینه دارند  اما میزال اضافه برداشت در آل استال 

 .های مختسف کشور دچار ناپایداری شودمین امر باعث شده منابع آب زیرزمینی در استالریزی است که هبرنامه

 برای حت این مساله چه کردند؟

درباره اقدامات انجام شده در این حوزه گفت: یکی از بحثهای مهمی  -مدیرعامت شرکت مدیریت منابع آب ایرال  -ها محمد حاج رسولی

 .ح احیا و تعاد  بخشی آبهای زیرزمینی بوده است که اقدامات متعددی برای این مهس صورت گرفتکه سا  گذشته به آل توجه شد  طر

 هزار 1۰ از بیش  ایس  اظهار کرد: سا  گذشتههای متعددی را در نظر گرفتهکه برای حفظ منابع آب زیرزمینی برنامهوی با تاکید بر این

میسیارد مترمکعب از منابع   13۰سا  گذشته     ۲۰طی    .ها نصب شده استکنتور روی چاه  ۷۲۰۰  حدود و  شد  مسدود  مجاز  غیر  چاه  حسقه

 .که این آمار بیانگر اهمیت توجه به آبهای زیرزمینی و نجات این مایه حیاتی است های زیرزمینی کشور برداشت شدهآب

 ادامه خبر  لین  خبر 

 منابع آب زیرزمینی مدیریت وضو   م

 خبرگزاری دانشجویال ایرال )ایسنا( منبع 

 1۶/۰1/1399 تاریخ خبر 

 بازگشت به فهرست 

 

https://www.isna.ir/news/99011607601/%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81-%DA%86%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%DA%86%D9%87-%D8%B4%D8%AF
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یترین اخبار کوتاه داخل مهم  

 

 (1399فروردین   11)  ترین سد مخزنی گیالن سرریز شدبزرگ

 وضعیت در سد ذخیره  سفیدرود سد با دست آبریز حوضه در اخیر های بارش دلیت به: گفت گیالل ای مدیرعامت شرکت آب منطقه

میسیول متر مکعب آب پشت سد سفیدرود جمع   ۶۵افزود: ی  میسیارد و   حید خرمیو  .سرریز شد  سد  دلیت  همین  به و  دارد  قرار  مطسوبی

ترین سد وی با بیال اینکه سد سفیدرود بزرگ .میسیول مترمکعب بیشتر است 1۵۲شده است که در مقایسه با مدت مشابه سا  گذشته 

هزار هکتار شالیزارهای موجود  ۲3۸هزار هکتار از مجمو   1۷۲مخزنی گیالل است  تصریح کرد: در حا  حاضر آب کشاورزی مورد نیاز 

 .شوددر استال گیالل به سد سفیدرود وابسته و از این منبع تامین می

 (1399فروردین  13)  های آبخیزداری خراسان جنوبیمیلیون مترمکعب سیالب در سازه  ۲۲سازی  ذخیره

ماه جاری در تعداد حدود های هفته دوم فروردیناظهار کرد: در پی بارش مدیرکت منابع طبیعی و آبخیزداری استال  عسیرضا نصرآبادی

مدیرکت منابع طبیعی   .میسیول متر مکعب از رواناب و سیالب کنتر  و ذخیره شد  ۲۲آبخیزداری و آبخوانداری استال حدود    دو هزار سازه

میسیول مترمکعب  4۵به حدود ها از ابتدای سا  آبی و آبخیزداری خراسال جنوبی خاطرنشال کرد: به این ترتیب حجس آبگیری سازه

 .رسیده است

 (1399فروردین  17) میلیون مترمکعبی آب درمخازن آبی مازندران 700ذخیره  

متری در نیمه او  سا  آبی جاری در استال مازندرال گفت: در میسی ۵۰۸با اشاره به بارندگی    ای مازندرالرئیس هیئت مدیره آب منطقه

درصد افزایش بارندگی داشتیس  که  31سه با دوره شاخص درازمدت پنجاه ساله حدود یمقا درصد و در 4۶ مقایسه با سا  گذشته حدود

رودخانه مهس استال در مقایسه با سا  گذشته  ۷ها در سا  جاری باشیس بطوریکه آبدهی شاهد آبدهی مناسب رودخانه این سبب شد تا

متر کمتر اعالم سانتی ۲۶زیرزمینی استال نسبت به شاخص دراز مدت را دهد. ایشال تراز سفره آب درصد افزایش نشال می ۶۶حدود 

یخکشی افزود: وضعیت آبگیری سدهای استال بدول احتساب .  میسیول مترمکعب کسری مخزل است  ۲۵کرد و گفت: که این کاهش معاد   

میسیول مترمکعب( که این رقس  314عاد  درصد است )م 9۶کند به میزال سد گسورد که مراحت آبگیری اولیه را از سا  گذشته طی می

قبت   و ما در مقایسه با مدت مشابه سا  رسدمیسیول متر مکعب می  3۲۵میسیول متر مکعب حجس فعسی سد گسورد به رقس   11با احتساب  

 میسیول مترمکعب ذخیره آب بیشتری داریس.  3۰بیش از 

 (1399فروردین   18)  درصدی آورد سدهای تهران نسبت به فروردین سال گذشته  51کاهش 

میسیول مترمکعبی آب پشت سدهای پنجگانه  ۶۸4ای تهرال از ذخیره آبی شرکت آب منطقهمدیر دفتر نگهداری از تاسیسات آبی و برق 

های پنجگانه درباره وضعیت سد  "محمد شهریاری"  خبر داد.  سازی آب نسبت به سا  گذشتهمیسیول مترمکعبی ذخیره  ۷تهرال و افزایش  

میسیول متر مکعب بوده  9۰استال تهرال اظهار کرد: حجس آب ورودی به مخازل سدهای پنجگانه تهرال از ابتدای فروردین ماه تاکنول 

تا اواسط درهمین رابطه اظهار داشت:    وی .هستیس شاهد  را کاهش درصد  ۵1میسیول متر مکعب سا  گذشته    1۸4است که در مقایسه با  

میسیول مترمکعب است  1۷4و 31۰  ۲9  4۵  1۲۷حجس ذخیره آب سدهای امیرکبیر  لتیال   ر  طالقال و مامسو به ترتیب فروردین ماه 

مناسبی را در های بهاری بتوانیس آبگیری که امیدواریس با توجه به ذخیره برفی مناسب در سطح حوضه آبریز سدهای مذکور و بارش

تا نیمه   9۸درصدی ورودی سدها از ابتدای مهر    1۲وی به کاهش    کننده آب شرب کالنشهرهای تهرال و کرج داشته باشیس.سدهای تامین

میسیول مترمکعب آب  ۵۶3او  فروردین ماه سا  جاری نسبت به مدت مشابه سا  آبی گذشته اشاره کرد و افزود: در این بازه زمانی 

 میسیول مترمکعب بوده است. ۶41خازل سدهای پنجگانه تهرال داشتیس که این حجس در سا  آبی گذشته ورودی به م

 

https://www.isna.ir/news/99011105449/%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D8%B2%D9%86%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D8%B4%D8%AF
https://www.isna.ir/news/99011105449/%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D8%B2%D9%86%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D8%B4%D8%AF
https://www.isna.ir/news/99011105449/%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D8%B2%D9%86%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D8%B4%D8%AF
https://www.isna.ir/news/99011306490/%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DB%B2%DB%B2-%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-%D8%B3%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%D8%AE%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://barghab.ir/fa/news/%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87-700-%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-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B2%D9%86-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://news.moe.gov.ir/News-List/52670
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 (1399فروردین   ۲1) های عمیق گلستانکاهش حجم آب سفره

  حجس ذخیره سفره عمیق آب زیرزمینی نسبت 9۸ای گسستال گفت: در پایال اسفندماه سا  مدیر دفتر مطالعات پایه شرکت آب منطقه 

تصریح کرد: هر چند در پایال اسفند  فرازجو .میسیول مترمکعب کاهش داشته است 13به متوسط این ماه در دوره آماری موجود  حدود 

میسیول مترمکعب افزایش  ۶۸عمق آب زیرزمینی نسبت به متوسط این ماه در دوره آماری موجود  حدود   حجس ذخیره سفره کس 139۸

فرازجو پیدا کرده است. یافته است  اما حجس ذخیره سفره عمیق آب زیرزمینی نسبت به متوسط این ماه در دوره آماری موجود کاهش 

به عست تغییرات اقسیمی  افزایش دما  افزایش تبخیر  برداشت منابع آب های اخیر دهد که در سا خاطرنشال کرد: شواهد نشال می

 معنی  به  لزوما  نرما    از  بیش  و  نرما   هایبارش  وقو   حتی  گذشته   هایسا   خشکسالی  اثر  تداوم  و  رواناب-زیرزمینی و تغییر رابطه بارش

 صحیح  مدیریت  آب   منابع  محدودیت  به  توجه  با  لذا  نیست   زیرزمینی  آب  هایسفره  ذخیره و  هارودخانه  آبدهی  درازمدت  میانگین  حصو 

 .و ضروری است مهس بسیار آتی هایماه در مصر 

 (1399فروردین   ۲3) رود را بهتر نکردها شرایط سد زایندهبارش

های اخیر  رود در پی بارشای اصفهال درباره آخرین وضعیت سد زایندهعاول حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه  حسن ساسانی

 مترمکعب  91 آل خروجی و 193 سد به ورودی و مترمکعب میسیول 49۵ رودزاینده سد مخزل ذخیره فروردین ماه  ۲3 تاار کرد: اظه

متر میسی ۲۰3۵ها در سا  گذشته میسیمتر است  افزود: میزال بارش 1۰۵9وی با بیال اینکه در حا  حاضر میزال بارش ها  .است برثانیه

 کاهش درصد 1۷ بسندمدت متوسط به نسبت و درصد 49 گذشته سا  به نسبت هامتر بود که بارشمیسی 1۲۰۰بسندمدت و در متوسط 

رود های اخیر  تنها ی  سوم سد زایندهمعاول حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهال تاکید کرد: با وجود بارش  .است  یافته

 .ها در ایستگاه چسگرد ناچیز و تنها به صورت بارال بوده استها میزال بارشبینیپر است و متاسفانه برخال  پیش

 (1399فروردین   ۲5)  میلیون مترمکعب آب دارند 1400سدهای آذربایجان غربی بیش از  

زل سدهای استال تصریح  مدیرعامت شرکت آب منطقه ای آذربایجال غربی با اشاره به حجس فعسی آب موجود در مخا  اتاب  جعفری لور

 گذشته سا  مشابه مدت در میزال این که است مترمکعب میسیول  1491.۵کرد: حجس آب فعسی موجود در مخازل سدهای استال 

وی با بیال اینکه بیشترین حجس آب در بین سدهای استال مربوط به سد شهید کاظمی بوکال با  .است بوده مترمکعب میسیول 1۵۲۸.۵

جعفری لور با  .میسیول مترمکعب بوده است ۶94میسیول مترمکعب است  افزود: حجس آب سد مربوطه در مدت مشابه سا  گذشته  ۶۸۸

میسیول مترمکعب به ترتیب   1۸4میسیول مترمکعب و سد مهاباد با    1۸۷سد در استال ادامه داد: سد آغ چای چایپاره با    14اشاره به وجود  

 .تال طی گزارش واصسه در فروردین سا  جاری هستنددومین و سومین سد پرآب اس

 (1399فروردین   ۲6) درصدی مصرف آب با شیوع کرونا 40افزایش 

ی درباره"مقابسه با شیو  ویروس کرونا  تاثیر کرونا بر منابع آب و فاضالب"های مجسس شورای اسالمی در گزارشی با عنوال مرکز پژوهش

ماه نسبت به مدت زمال مشابه درصدی مصر  آب در هفته او  فروردین 4۰افزایش حدود تاثیر کرونا بر منابع آب و فاضالب به موضو  

ها در کت کشور ظرفیت های مختسف اشاره کرده و در عین حا  یادآور شده که با توجه به میزال بارندگیدر سا  قبت در استال

 .های آب شرب پاسخگوی نیازها با افزایش بیش از حد مصر  نیستخانهتصفیه 

 (1399فروردین   ۲7) متری تراز دریاچه ارومیهسانتی 36افزایش 

جاری  فروردین سا   ۲۵ی ارومیه تا  که تراز دریاچهزیست آذربایجال شرقی با بیال اینهای اداره کت حفاظت محیطمسئو  دبیرخانه تا ب

 متر افزایش یافته است  اظهار کرد: تراز دریاچه ارومیه نسبت سانتی 3۶متر بوده که نسبت به مدت زمال مشابه سا  گذشته   1۲۷1.۷1

 

https://www.isna.ir/news/99012111952/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D8%A2%D8%A8-%D8%B3%D9%81%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%DB%8C%D9%82-%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://www.isna.ir/news/99012111952/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D8%A2%D8%A8-%D8%B3%D9%81%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%DB%8C%D9%82-%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://www.isna.ir/news/99012111952/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D8%A2%D8%A8-%D8%B3%D9%81%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%DB%8C%D9%82-%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://www.isna.ir/news/99012312868/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%87%D8%A7-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%B3%D8%AF-%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1-%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%B3%D8%AF-%D8%A2%D8%A8-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://www.isna.ir/news/99012514026/%D8%B3%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%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-%D8%A2%D8%A8-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF
https://www.isna.ir/news/99012615309/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B4%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A2%D8%A8-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D8%B9-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.isna.ir/news/99012715943/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B3%DB%B6-%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%86%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%87
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  سه 1۲۷1.۷1یداهلل آذرهوا اظهار کرد: وسعت دریاچه ارومیه در تراز  .متر افزایش یافته استسانتی 41  9۸به ابتدای سا  آبی مهرماه 

مربع افزایش یافته است  همچنین حجس آب دریاچه   کیسومتر  ۲3۷.4کیسومتر مربع است که نسبت به مدت زمال سا  گذشته     1۰۰هزار و  

میسیول   ۷۰کعب است که نسبت به مدت زمال مشابه سا  گذشته  ی  میسیارد و  م  متر  میسیول  ۶۵۰  و  میسیارد ارومیه در تراز کنونی  چهار

 .متر مکعب افزایش یافته است

 (1399ین فرورد 31) درصد سدهای خراسان رضوی پر است 58

 43درصد است که این رقس در سا  آبی گذشته    ۵۸ای خراسال رضوی گفت: درصد پربودل سدهای استال  مدیر عامت شرکت آب منطقه

های مبنای وزارت در خصوص آمار بارندگی در استال اظهار کرد: براساس آمارهای اعالم شده در ایستگاه محمد عالیی .درصد بوده است

میسی متر  کمترین مقدار سا نه مربوط  ۲۸9  بیشترین مقدار سا نه مربوط به فریمال 99فروردین سا   ۲۵ابتدای سا  آبی تا نیرو از 

 بوده  متر میسی۲۵3.4 گذشته سا  در رقس این که بوده مترمیسی ۲4۰ جاری سا  در بارندگی میزال میسیمتر است  1۸۵به داورزل 

وی همچنین خاطرنشال کرد: میزال بارش نسبت به سا  آبی گذشته پنج درصد   .است  متر  میسی1۵1.4  بارش  مدت  بسند  متوسط  همچنین

 .درصد افزایش داشته است ۵9و نسبت به متوسط بسند مدت 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 بازگشت به فهرست 

 

 

 

https://www.isna.ir/news/99013118189/%DB%B5%DB%B8-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B3%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C-%D9%BE%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.isna.ir/news/99013118189/%DB%B5%DB%B8-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B3%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C-%D9%BE%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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 سیالبباران بیشتر و برف کمتر یعنی افزایش خطر 
اند زمانی که بخش   نشال دادهی بیش از دو دهه در غرب ایا ت متحدههابا تجزیه و تحسیت دادهدانشگاه استنفورد دانشمندال 

کند که  یابد که این امر مشااخص میها به صااورت نمایی افزایش میاندازه ساایالب  بارندها در قالب بارال میبزرگی از بارش

تواناد در یا  جهاال گرم باا مقادار بر  کس  چگوناه خطرات سااایالب می

 ۲۰1۶تا  19۸۰حوزه آبریز از ساااا    4۰۰بررسااای بیش از  تغییر کند.

شااوند های زمسااتانی که با بارال ایجاد میدهد که ساایالبنشااال می

برابر بزرگتر از آنهایی باشاااند که با ذوب شااادل  ۵/۲د بیش از تواننمی

آیناد. محققین همچنین دریاافتناد زماانی کاه بخش هاا باه وجود میبر 

باه صاااورت  هاا باارناد انادازه سااایالبهاا در قاالاب باارال میبزرگی از باارش

این نتایج   افزایش یافته است.  در مقدار بارالها با نرخ سریعتری از افزایش   بدین معنی که اندازه سیالبیابدنمایی افزایش می

ساابب تغییرات در اندازه  توانسااته اساات --حتی بدول تغییراتی در مقادیر بارش --دهند که گرم شاادل به تنهایینشااال می

گتری  ای بزرهها که در قالب بارال می بارند سابب سایالبآید بخش بزرگتری از بارشعسیرغس اینکه به نظر می ها شاود.سایالب

درصاد   1۰۰کند که بارال و اندازه سایالب ارتباط غیرخطی دارند. برای مثا   طوفانی با مشاخص می شاوند  اما پژوهش جدید

 33درصاد بارال دارد  اما محققین دریافتند که سایالب متوساط  ۸۰درصاد بارش مایع بیشاتر نسابت به طوفانی با  ۲۵بارال  

 کنند.ها با نرخ سریعتری از افزایش در بارش مایع رشد میدرصد بزرگتر است  بدین معنی که سیالب

 نیازهای زیرساختی آتی 

د بسکه باید سپر و حائسی  نمخازل را مطسع سازد که نه تنها  زم است منبع آب منطقه را حفاظت کن تواند مدیرالاین نتایج می

ای روزانه از بخش مطالعات  اساتفاده از مقادیر جریال روزدخانهحوزه آبریز را با  41۰محققین تعداد  د.نبرای سایالب فراهس کن

ای را تعیین  ارزیابی کردند تا بزرگترین رویدادهای بارشای و مدت زمال بزرگترین جریال رودخانهشاناسای ایا ت متحده زمین

سایالب شاده یا به دنبا  هر رویداد آمده  کنند. آنها ساپس این رویدادها را با مقایساه مقدار بارال  بر  و ذوب بر  که منجر به 

مدیرال آب که درباره خطرات بسندمدت ساایالب  گیری تصاامیسمطابق نظر محققین  این نتایج برای  را تجزیه و تحسیت کردند.

رود گرم شااادل و تغییرپذیری مداوم در مقدار کت بارش را تجربه کنند  مفید اسااات. به خصاااوص در مناطقی که انتظار می

ایا ت متحده متمرکز کنند زیرا ساادها و مخازل یکسااانی   منطقه غرب های خود را بر رویبررساای این پروژه مایسندمحققین 

جهت ذخیره آب برای فصات خشا  و نیز کنتر  سایالب در طو  فصات تر اساتفاده شاده اسات  و بر  نقش مهمی در هر دو  

 فصت دارد.

   ادامه خبر                 لین  خبر

   سیالب  موضو   

   https://www.sciencedaily.com منبع  

   ۲۷/۰1/۲۰۲۰ خبر  تاریخ  

 بازگشت به فهرست 
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ید باران پالستیک؛ باران اسیدی جد  
میسیول بطری  1۲۰ریزد که معاد  بیش از ی آمریکا فرو میشااادهی حفاظتمنطقه 11میکروپالساااتی  در ساااا نه بیش از هزار تن 

 .پالستیکی آب است

هاای کوچا  )طبق تعریف  ذرات میکروپالساااتیا   تکاه

هاای پالساااتیکی  متر( از بطریمیسی ۵دارای طو  کمتر از 

ها   پارچهاز پوسایدگی تکه شاده و میکروفیبرهای حاصاتتکه

هااای هااایای هسااااتانااد کااه در ساااایسااااتاسآ یانااده

هااای گرفتااار شااااده و در سااارزمین زمین اتمسااافری

تازگی پژوهشاگرال در به .نشاینندنخورده به زمین میدسات

منتشار شاده اسات  خبر  Science  یای که در مجسهمقاله

آوری هااا پس از جمعانااد. آلآوری دادهاز کشاااف بهاات

ماه  محاسااابه کردند   14مدت وا بههای آب بارال و هنمونه

 11که هر ساا  بیش از هزار تن ذرات میکروپالساتی  در 

 .شودمیسیول بطری پالستیکی آب می 1۲۰نشیند. این مقدار معاد  بیش از شده در غرب آمریکا به زمین میی محافظتمنطقه

شاود  کوه پیرنه فرانساه که فر  میمناطقی مانند شامالگال و رشاتهها در سارتاسار جهال همراه باد به حرکت درآمده و در میکروپالساتی 

کنند و حتی از های عمق دریا را آلوده میشاوند و اکوسایساتسها میها ازطریق فاضاالب وارد اقیانوسنشاینند. آلپاک هساتند  به زمین می

 و احتما  در نقاط دیگر جهال با توجه به این که اینآیند. اکنول در غرب آمریکا های دریایی به خشکی میآب خارج شده و همراه نسیس

 .بارندعبارتی  بارال اسیدی جدیدی میفرایندها  فرایندهای بنیادی اتمسفری هستند  ذرات مذکور به شکت بارال پالستی  و به

تری باشاد.  کساید اسات  مشاکت خطرناکاکساید و نیتروژل ادی ی انتشاار ساولفوربه بارال اسایدی که نتیجهتواند نسابتبارال پالساتیکی می

های کاتالیزوری در خودروها  اکساید و مبد دی ها برای کنتر  ساولفورآمریکا و کشاورهای دیگر با اساتفاده از نصاب اساکرابرها در نیروگاه

حاضار حتی درحا  هااند. اما میکروپالساتی ی اخیر موفق به کاهش مشاکت اسایدساازی شادهبرای کنتر  نیتروژل اکساید  طی چند دهه

ساااازی آب یا خشاااکی یا هوا از این ذرات وجود ندارد. این مواد هر جایی  اند و راهی برای پاکها را نیز آلوده کردهترین محیطدورافتاده

 .ها خارج کنیسها را از اقیانوسرُبا وجود ندارد که بتوانیس آلهستند و چیزی مانند ی  پالستی 

کننده  ی نگرالتی  تا این اندازه مفید باشد )یعنی سختی آل(  همال چیزی است که آل را به ی  آ یندهشود پالسچیزی که موجب می

تر زمین هس نفوذ های کوچ شااکند که به گوشااههای ریزتری میرود بسکه به تکهگاه از بین نمیکند: درواقع پالسااتی  هی تبدیت می

میسیول تن در ساا  برساد.   4۶۰میسیول تن به  ۲۶۰از  ۲۰3۰که ضاایعات پالساتیکی تا ساا  شاود بینی میکند. بدتر از این  پیشپیدا می

بندی گرایی بیشاتر و بساتهمعنای مصار ی اقتصاادی بهی متوساط در کشاورهای درحا  توساعهپیوساتن تعداد بیشاتری از مردم به طبقه

 .پالستیکی بیشتر است
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ی پارک مسی و منطقه 11هایی در کنندهمیکروپالسااتیکی در غرب آمریکا  از جمع آلودگی پژوهشااگرال برای تعیین وسااعت مشااکت

آوری آب ها ی  ساطت خیس برای جمعکنندهبرداری کردند. هرکدام از جمعشاده اساتفاده کردند و هس از بارال و هس از هوا نمونهحفاظت

که درب ساطت خشا  را دهد و درحالیبارال را تشاخیص میآوری هوا داشات. ی  حساگر بارش بارال و ی  ساطت خشا  برای جمع

تواند ذرات میکروپالساتی  همراه با باد را کند. برعکس زمانی که هوا آفتابی اسات  ساطت خشا  میبندد  درب ساطت خیس را باز میمی

آوری کرده بودند   آل را جمع ماند. پژوهشاگرال همچنین منشاا هر طوفانی را که بارالکه ساطت خیس بساته میآوری کند  درحالیجمع

ها در ساطت خیس از آل عبور کرده بود  مورد ساازی کردند و وساعت شاهرهایی را که طوفال قبت از ریزش آب و میکروپالساتی مد 

طور آوری شااده در طو  ی  سااا  حاوی ذرات میکروپالسااتی  بودند و بههای جمعدرصااد از نمونه 9۸طورکسی  بررساای قرار دادند. به

  از ذراتی که شاادندجمع میدرصااد از ذرات اتمساافری به دام افتاده  پسیمرهای مصاانوعی بودند. ذراتی که همراه بارال  4توسااط  م

 .شوندهای هوا گرفتار میتر در جریالتر راحتتر بودند. ذرات سب آمدند  بزرگی باد فرود میوسیسهبه

درصااد از مواد  ۷۰های خیس و درصااد از مواد مصاانوعی موجود در نمونه ۶۶اسااتر  یهای پساز منابعی نظیر پارچهمیکروفیبرها حاصاات

 .دادندهای خش  را تشکیت میمصنوعی موجود در نمونه

نشاین کرده بود  توانساتند ترسایس کنند که چگونه های میکروپالساتی  خیس را تههایی که نمونهبا بررسای مسایر طوفالاین محققال 

ی شاهری از روی زمین بسند  کنند. برای مثا   بادها ممکن اسات ذرات پالساتی  را در ی  منطقههوایی ذرات را منتقت میهای  سایساتس

 . جا کنندبهها را در مسیر خود جاها را به زمین بنشانند  آلکنند و قبت از اینکه بار دیگر آل

ی جذب و  ن اساات خصااوصاایات حرارتی خاک برای مثا  نحوهها ممکخاطرنشااال کردند که میکروپالسااتی پژوهشااگرال این تحقیق  

طور هایی شااوند که بهها همچنین ممکن اساات منجر به رشااد بیشااتر یا کمتر میکروبی گرما توسااط خاک را تغییر دهند. آلذخیره

را تغییر دهناد.  ی گردش مواد مغاذی خااک کنناد  جوامع میکروبی را مجاددا ساااازماانادهی کرده و شااایوهجاا زنادگی میمعمو  در آل

 .ها را تغییر دهندی حرکت آب در این خاکها ممکن است همچنین نحوهمیکروپالستی 

ها است کند. مدتها آشاکار میی زندگی میکروپالساتی ی مهمی را درمورد چرخههای فراوال  این پژوهش نکتهاما جدا از این ناشاناخته

ها واقعا در محیط زیسات که سارنوشات آلودگی پالساتیکی جهال چیسات و آیا آلدانشامندال در تالش برای درک این موضاو  هساتند 

روند و فقط به قطعات ریزتری دهند که این مواد درواقع هرگز از میال نمیی جدید نشاال میشاوند. اما مطالعاتی نظیر مطالعهناپدید می

های مختسف یعنی هوا  خاک  ادی را درحا  گردش در سیستسهای زیشوند و شاید سا شاوند که در سرتاسر جهال پراکنده میتبدیت می

 .و دریا باشند

 

 ادامه خبر  لین  خبر 

 محیط زیست موضو   

 /https://www.wired.com منبع  
 11/۰۶/۲۰۲۰ تاریخ خبر  

 بازگشت به فهرست 

 

https://www.wired.com/story/plastic-rain-is-the-new-acid-rain/
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 خارجی ترین اخبار کوتاه مهم

Climate change has already made parts of the world too hot for humans 
Global warming has already made parts of the world 

hotter than the human body can withstand, decades 

earlier than climate models expected. 

Measurements at Jacobabad in Pakistan and Ras al 

Khaimah in the United Arab Emirates have both 

repeatedly spent at least 1 or 2 hours over a deadly 

threshold, an analysis of weather station data has 

found. 

Wet bulb temperature (TW) is a measure of heat and 

humidity, taken from a thermometer covered in a 

water-soaked cloth. Beyond a TW threshold of 35°C, 

the body is unable to cool itself by sweating. Lower 

levels can also be deadly, as was seen in the 2003 European heatwave, which killed thousands of 

people without passing a TW of 28°C. Scientists analysed weather station data from around the world, 

and found that the frequency of wet bulb temperatures exceeding a series of temperature intervals 

between 27°C and 35°C had all doubled since 1979.  Most frequency increases were in the Gulf, India, 

Pakistan, the US and Mexico. But at Jacobabad and Ras al Khaimah, a TW of 35°C appears to have 

been passed, the first time the breach has been reported in scientific literature. 
 

 داغ کرده است  اریانسان بس  ی از جهان را برا ییهابخش  اکنون هم آب و هوا  رات ییتغ

تر از حد تحمت بدل انسال کرده هایی از جهال را گرمهای اقسیمی بخشبینی مد زودتر از پیشو ی  دهه اکنول هس گرمایش جهانی

ی عربی هر الخیمه در امارات متحدهآباد در پاکستال و رأسوهوایی  شهر جیکب های آبهای ایستگاهوتحسیت دادهبراساس تجزیه است. 

 .اندی مرگبار دمایی گذر کردهمدت ی  یا دو ساعت از آستانهطورمرتب در ی  زمال بهدو به

آید. فراتر از دسات میای خیس بهشاده در پارچهاسانجی پوشایدهمعیاری از دما و رطوبت اسات که از دم (TW) دمای حباب مرطوب

موج گرمای اروپا در ساااا    طورکه درتواند با تعرق خودش را خن  کند؛ اما همال  بدل نمیTW گرادی ساااانتیدرجه 3۵ی آساااتانه

تر نیز نفر شاد  حتی ساطوح پایین  موجب مرگ هزارال  TW گرادی ساانتیدرجه ۲۸ی  شااهد بودیس که دما بدول گذر از آساتانه ۲۰۰3

تناوب دماهای حباب  نددریافت وهوایی در ساارتاساار جهالهای آبهای ایسااتگاهداده وتحسیتبا تجزیه محققال .تواند کشاانده باشاادمی

افزایش  اغسبتاکنول دوبرابر شاده اسات.  19۷9گراد فراتر رفته  همگی از ساا  ی ساانتیدرجه 3۵درجه و  ۲۷ی مرطوب که از محدوده

بار گزارش دادند   طور که مقا ت عسمی نخساااتینپیوندد؛ اما آلوقو  میبه و مکزی  آمریکاها در خسیج فارس  هند  پاکساااتال و تناوب

 .درجه گذر کرده است 3۵ی الخیمه از آستانهآباد و رأساکنول در شهرهای جیکبآید دمای حباب مرطوب هسنظر میبه
 

Using Green Roofs to Reduce Heat Islands 
A green roof is a vegetative layer grown on a rooftop. Green roofs provide shade, remove heat from 

the air, and reduce temperatures of the roof surface and surrounding air. Using green roofs in cities or 

other built environments with limited vegetation can moderate the heat island effect, particularly 

during the day. Green roof temperatures can be 30–40°F lower than those of conventional roofs and  
 

https://www.newscientist.com/article/2242855-climate-change-has-already-made-parts-of-the-world-too-hot-for-humans/
https://www.newscientist.com/article/2242855-climate-change-has-already-made-parts-of-the-world-too-hot-for-humans/
https://www.newscientist.com/article/2242855-climate-change-has-already-made-parts-of-the-world-too-hot-for-humans/
https://www.epa.gov/heatislands/using-green-roofs-reduce-heat-islands
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can reduce city-wide ambient temperatures by up to 5°F. In addition, green roofs can reduce building 

energy use by 0.7% compared to conventional roofs, reducing peak electricity demand and leading to 

an annual savings of $0.23 per square foot of the roof’s surface. 
These temperature reduction and energy efficiency benefits are a key contributor to the growing 

popularity of green roofs in the United States. In 2016, the North American green roof industry is 

estimated to have grown by more than 10% over 2015, continuing industry’s growth trend over the 

past decade. That year, a sample of industry stakeholders reported nearly 900 green roof projects 

totaling more than four million square feet in 40 U.S. states and six Canadian provinces. 
Green roofs consist of the same basic layering components with a number of barriers to prevent water 

or root damage to the structure, a drainage layer, as well as a growing medium and vegetative layer. 

The Common Green Roof Layers figure (below) represents the most common design of a green roof, 

although not all the layers shown are found on every green roof. 
 

 کاهش جزایر گرمایی با استفاده از بام های سبز

کاهند و دمای  گرمای هوا میهای سابز ضامن ایجاد ساایه  از کند. بامها رشاد میبام سااختمالاسات که در پشات اهالای از گیبام سابز  یه

های دارای تواند اثر جزیره گرمایی را در شاهرها یا ساایر محیطهای سابز میاساتفاده از بام دهند.ساطح ساقف و هوای اطرا  را کاهش می

ای معمولی  هدرجه فارنهایت از دمای بام 4۰-3۰تواند می  ی محیط بام سابزپوشاش گیاهی محدود  به ویژه در طو  روز تعدیت کند. دما

های  عالوه بر این  پشات بام درجه فارنهایت کاهش دهد. ۵ها در ساطح شاهر را تا تواند دمای داخت سااختمالتر باشاد و بنابراین میپایین

د ر  ۰.۲3جویی سا نه کاهش داده و منجر به صرفه معمولی هایساختمال با مقایسه در ٪۰.۷توانند مصار  انرژی ساختمال را  سابز می

در ایا ت   های ساابزبامانرژی موجب افزایش محبوبیت  در جوییاین مقدار کاهش در دما و صاارفه در هر فوت مربع از سااطح بام شااوند.

های  روند رشد صنعت احداث بامو موجب شده   متحده شده است

در ساا  روند رشاد آل سابز طی ی  دهه گذشاته ادامه داشاته و 

درصااد در آمریکای  1۰از     بیشنساابت به سااا  قبت آل ۲۰1۶

پروژه بام ساابز در  9۰۰در آل سااا   تقریباً  .باشااد شاامالی بوده

 ۶و  ایاالات ایاا ت متحاده 4۰بیش از چهاار میسیول فوت مربع در 

 انجام گردید. استال کانادا

شااامت موانعی  ی دارند کهبندی یکساااناجزای  یه های ساابز  بام

  ی  به سااختمال آب یا ریشاه رسااندل برای جسوگیری از آسایب

و ی   به گیاه  ,  یه زهکشاای آب و همچنین ی   یه رویشاای 

 بام ساابزترین طراحی ی  دهنده رایجهسااتند. شااکت زیر نشااال

های نشاال داده شاده در شاکت  در همه اسات  اگرچه همه  یه

 .شودهای سبز یافت نمیبام

 
 

 بازگشت به فهرست 
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ن های ایرارنیا معجزه سبز بیابانسالیکو :شیمطلب آموز  

یکی از گیاهال شااورزی سااازگار با شاارایط آب و هوایی کشااور گیاه  

تواند بازار مناسبی  سالیکورنیا است که در حوزه دارویی و صنعتی می

توجه به اینکه شااوری و با  .در داخت و خارج کشااور داشااته باشااد

خشاکی آب و خاک در کشاور ما به عنوال ی  مشاکت جدی مطرح 

شود و از آنجایی  است و هر روز بر وسعت و اهمیت آل نیز افزوده می

که در شاارایط سااخت محیطی  تعداد نساابتاً محدودی از گیاهال  

های توانند به زندگی ادامه دهند بنابراین بررسااای و معرفی گونهمی

 .رسدا توجه به اقسیس کشورمال ضروری به نظر میشورزی ب

های کشااورزی وکاهش منابع آب شایرین باعث  های پژوهشاگرال: رشاد با ی جمعیت کشاور  شاور شادل زمینبر اسااس یافته

های جدی روبرو باشاد. بهترین راه حت ارائه شاده  مطالعه بر روی گیاهال نم  دوساتی  شاده تا کشااورزی ایرال با محدودیت

توانند جایگزین محصاو ت کشااورزی که  سات که هس قادر به اساتفاده از منابع آب غیر شایرین بوده و هس از لحاق اقتصاادی میا

 .تنها با آب شیرین قابت آبیاری هستند  باشند

اند. بر اسااس  گساتردههای شاور هس در ساراسار دنیا طبق گزارش محققال داخسی: آب دریا به وفور در دساترس اسات و خاک 

توال به اکوسایساتس زراعی با تولید محصاو  با   های مناساب بر مسااحت عظیمی از اراضای شاور  میموازین عسمی و اعما  روش

دسات یافت. دساتیابی به چنین هدفی نیازمند وجود دانش کافی و صاحیح برای توساعه مدیریت بیوساالین )شاور کشات( و 

های تحت تأثیر ور اساات و این روش کشاات  مساااعدت عسمی مهمی در جهت مدیریت خاکهای شاا اسااتفاده از اراضاای و آب

شاوری  آب آبیاری شاور و هالوفیت هاسات. لذا باید به دنبا  راهکارهایی بود تا از آب شاور برای مقاصاد مختسف از جمسه کشات  

توال به توساعه و که با تحقیقات مناساب می ای  دارویی و صانعتی اساتفاده کرد. از جمسه این گیاهالای  درختچهگیاهال عسوفه

 .است (salicornia) تولید آل پرداخت؛ جنس سالیکورنیا

های جنس ساالیکورنیا چند ساالی اسات توجه محققال دنیا را به خود جسب نموده اسات. در این مقا ت آمده اسات: شاورزی

 .هستند (Chenopodiaceae) کنوپودیاسهگونه و از خانواده اسفناج یا  1۰۰جنس و حدود  11سالیکورنیا شامت 

جنس و هزار گونه و دارای پراکندگی   1۰3  با حدود (Chenopodiaceae) های این پژوهش: خانواده اسفناجبر اساس یافته

 هاای گیااهی دنیاا دارد. خاانوادههاا  دومین مقاام را بین خاانوادهوسااایع در ساااطح دنیااسااات و از نظر تنو  و تعاداد گوناه

Chenopodiaceae  های بزرگ درایرال و دارای پراکندگی وساایعی در اکثر نقاط کشااور  به خصااوص در مناطق  از خانواده

. است ...(و نم   دریاچه فارس  خسیج خزر  دریای) شاور هایدریاچه و دریاها شاور ساواحت تا ها بیابال و های شاورشاور  از خاک

 .هستند اقتصادی اهمیت همچنین و فراوال اکولوژیکی اهمیت دارای و هستند هالوفیت خانواده  این گیاهال اغسب

 های مختسف از محیط آب  خاک و اتمسفر استپا یی آ یندهها گیاهمهمترین کاربرد هالوفیت

ها در تحمت شارایط  نظیر آلها با توجه به خصاوصایات بیها مشاخص شاده اسات: ممهمترین کاربرد هالوفیتدر این پژوهش

 های آلوده آب و خاک است.گیاه پا یی که یکی از  های مختسف از محیطپا یی آ یندهها برای گیاهاستفاده از آلنامطسوب 
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های بیوتکنولوژی محیط زیساات اساات  تکنولوژی  مهمترین شاااخه

های مسااتقر در محیط  نوظهوری اساات که گیاهال و میکروارگانساایس

های موجود در خاک   آلودگیها برای حذ   تجزیه یا جذب ریشااه آل

 .شوندآب سطحی  آب زیرزمینی و اتمسفر استفاده می

 سالیکورنیا گیاهی شورزی، با مزه شور، آبدار و یکساله است

ها نشاال داده اسات: مساالیکورنیا گیاهی شاورزی  دارای  نتایج پژوهش

ساانتی متر   ۵۰مزه شاور  آبدار و یکسااله اسات. ارتفا  این گیاه کمتر از 

برگ به ای که بیها کوچ  به گونهها بند بند و آبدار  برگت  سااقهاسا 

 .شودهای تحسیت رفته است  به نحوی که در نگاه اولیه گیاه بدول برگ تسقی میرسد و به شکت فسسنظر می

که قادر   Salicornia iranica اند. گونهگونه ساالیکورنیا در مرکز و جنوب ایرال شاناساایی شاده ۶بر اسااس این پژوهش: م

که شرایط باتالقی و بسیار شور  Salicornia persica اسات شارایط خشا  را تحمت کند در مرکز ایرال پراکنده شاده و گونه

را نیاز دارد در جنوب و مرکز پراکنده شاده اسات. اخیراً این گیاه برای توساعه نوار سااحسی جنوب و کشات در نواحی سااحسی  

 .ته استدریای خزر مورد توجه قرار گرف 

های فارس  ساامنال گرگال  خوزسااتال  بوشااهر  های این گیاه در ایرال شااامت اسااتالدر این مقا ت آمده اساات: رویشااگاه

هرمزگال  یزد  آذربایجال غربی  آذربایجال شارقی  اصافهال  قس و تهرال اسات. بخشای از این گیاه در رودخانه زاینده رود  تا ب  

های اصاسی این گیاه با پراکنش با   روید. با وجود اینکه ایرال یکی از رویشاگاهخسیج فارس میگاوخونی  اساتال فارس و حاشایه 

اسات  مطالعات انجام شاده در این باره در کشاورما بسایار محدود اسات. ساه دلیت عمده موجب شاده اسات که ساالیکورنیا به 

 :عنوال ی  گیاه روغنی مورد توجه قرار گیرد

 آب دریا پتانسیت تولید با  با-1

 روغن قابت استخراج قابت مقایسه با روغن گسرنگ -۲

 عمسکرد مشابه با سویا با آب شیرین-3

 سالیکورنیا خاصیت آنتی اکسیدانی، ضدالتهابی و ضددیابتی دارد

معدنی و در این پژوهش آمده اسااات: ماین گیاه نه تنها به خاطر مزه شاااور آل بسکه به خاطر ارزش غذایی با  در بخش مواد 

شاود. بخش هوایی ساالیکورنیا نه تنها  و بتا کاروتن به صاورت تازه مصار  می C های آنتی اکسایدانی مانند ویتامینویتامین

 .ها استها و ویتامینمنبع خوبی از مواد معدنی است بسکه سرشار ازپروتئین

درمال برونشایت  هپاتیت و اساها  کاربرد داشاته و های ساالیکورنیا در طب سانتی برای گونه  هاهای این پژوهشبر اسااس یافته

 .دهندکسیدانی  ضد التهابی و ضد دیابتی از خود نشال میفعالیت آنتی

 درصد چربی و منبع خوبی از لوریک اسید است 40تا  30دانه سالیکورنیا حاوی 

و منبع خوبی از لوری  اسید   درصد چربی 4۰تا 3۰حاوی   salicornia persicaبر اساس مطالعه موردی گزارش شده است

 های  است. از آنجا که روغن به عنوال ی  کا ی استراتژی  در موضو  امنیت غذایی دارای اهمیت است  روغن حاصت از دانه
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 .تواند به خودکفایی در این زمینه کم  نمایداین گیاه می

کا در مزرعه تکثیری مرکز مسی تحقیقات شاوری که با آب  اند: معمسکرد ساالیکورنیا بیگسوی و ساالیکورنیا پرسایمحققال دریافته

1۵ds.m    14۰تن در هکتار بدسات آمد. در طو  دوره رشاد   1.۵و   1.9روز به ترتیب  ۲1۵آبیاری شاده بودند  در دوره رشاد 

 .بود تن در هکتار 1۵و  3۲به ترتیب   ds.m 1۵روز بعد از کاشت میزال زیست توده ترگونه پرسیکا و بیگسوی با آب 

 های پایدار نقش مهمی داشته باشدهای اکولوژیک و اکوسیستمتواند در احیاء چرخهسالیکورنیا می 

در این پژوهش اشااره شاده: توساعه و کشات این گیاه به صاورت زراعی با موانعی مانند عدم دساترسای به بذور اصاالح شاده  نبود 

به صانایع تبدیسی و آب شاویی با  گیاه ساالیکورنیا و تجمع  تجهیزات مکانیزاسایول مناساب کشات این گیاه  عدم دساترسای 

  از دارند قرار نفتی آلودگی و شاوری معر  در که هاییخاک اصاالح و خاک فرساایش از جسوگیری اما  جسب  و... روبرو اسات

  سااحسی شاور اراضای در طبیعی مناظر ایجاد بر عالوه تواندمی گیاه این. شاوندمی محساوب گیاه این کشات مهس هایدیگرجنبه

 .های پایدار در این مناطق داشته باشدهای اکولوژی  نقش مهمی در حفظ زیبایی و ایجاد اکوسیستسا بهبود و احیاء چرخهب

لذا با وجود بعضای موانع و مشاکالت بر سار اساتفاده از این گونه  توجه به این گیاه و کشات آل در ساطح وسایع و فراهس آوردل   

یابی به درآمدهای پایدار در بخش کشااورزی  تبدیسی این محصاو  به خصاوص در مناطق جنوبی کشاور  ما را در دساتصانایع 

 .ایرال یاری خواهد نمود
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