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کشووراا  ااشوید دریا  ر ر ذآبربایجا ا ایرا ا ا ااسوتا ا رو وید و 

 1382زیسوت این دریا در  وا  ترکمنسوتا   هتت اااتت از محیط

  "زیسوت دریا  ر ر ا  اااتت از محیطکنوانسویو  منقهد"  2003ذ

را امضوواک کردن ا این کنوانسوویو  با   "کنوانسوویو  تترا "مو وووب بد 

زیسوووت مموح متحو  شوووکوح  ر وت و امکوار  و اموایوت برنوامود محیط

دبیرراند آ  نی  بصوووورو موات در  نو ا وووتا با بنایت بد اینکد این 

محیقی مورد توا ق پنج ا  تنتوا ماوااو ه زیسوووتکنوانسووویو  منقهود

کار  هتت اااتت و نجاو کشوور ااشوید دریا  ر ر و تنتا بسوتر ام

اکو وویسووتم منحصوور بارد دریا  ر ر ا ووتا از اامیت بسوویار با یی 

 .برروردار ا ت

مردادماه   21ام زما  با  زب ا هرا شو   کنوانسویو  تترا  در تاری  

نوامیو ه شووو  و بود امین   "روز دریوا  ر ر"ا این روز بود بنوا   1385

کشووراا  بضوو این   منا وتت ار  والد مرا وم ب ر  اشوت این روز در

 .کنوانسیو  بر  ار می شود
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 ادامه سرمقاله:
 آخرین وضعیت کنوانسیون تهران 

 (UNEP) متح  زیست  ازما  ممح  از زما  امضا کنوانسیو  تترا  تاکنو  مسئولیت دبیرراند موات این کنوانسیو  بد بت ه برنامد محیط

ا ت کد در  نو مستهر ا تا از ابت ا  مذاکراو مربوط بد تایین محح دائمی کنوانسیو ا همتور  ا المی ایرا  و همتور  آبربایجا  

در بین کشوراا  بضو بیشترین تمایح را در رصوص ا تهرار محح دبیرراند دائمی در کشور متتوع رود داشتن ا در بین اا  کشور 

 .صورو غیرر می ابراز تمایح هتت می بانی دبیرراند نموده بودرو ید نی  بد 

در شتربشق آباد کشور ترکمنستا  بر  ار ش ا مهرر 1393کد در ررداد   (COP5) در پنجمین نشست کشوراا  بضو کنوانسیو  تترا 

کشوراا  بضو کنوانسیو  مستهر   ش  تا دبیرراند کنوانسیو  بصورو  ردشی بد ترتیب اروف الاتا  انگمیسی ار چتار  ا  در یکی از

شودا بنابراین با توهد بد اینکد کشور آبربایجا  بر ا اس ترتیب بکر ش ه اولین کشور بودا در اما  همسد تصمیم  ر تد ش  تا از ابت ا  

 .میالد  دبیرراند کنوانسیو  از  نو بد شتر باکو بد م و چتار ا  انتها  یاب  2015 انوید  ا  

ین نشست ابضا  متااا  کنوانسیو  امچنین در رصوص تشکیح صن وق مالی کنوانسیو  و نحوه انتخاب دبیر اهرایی  در هریا  پنجم

 . یر  ش ا ولی تاکنو  بد ایچ یک از آنتا بمح نش ه ا تتصمیم

ا  ایجاد دبیرراندا پیشنتاد  5در اا  ااضر پیشنتاد ه ی   از طرف کشور ا ااستا  مقرح ش ه کد بر رالف تصمیم ارذ ش ه در کاپ  

مستهح ب و  اضور یونپ و بد طور ثابت در یک کشور را مقرح کرده ا تا ایرا ا رو ید و ترکمنستا  صرااتا مخالات رود را با این 

 .استن  5پیشنتاد در همساو ابالب کرده و مایح بد اهرا  تصمیم  ر تد ش ه در کاپ 

 انآخرین وضعیت پروتکلهای الحاقی به کنوانسیون تهر

 پروتکح آکتائو  -ا  در متارزه با  وانح آلود ی ناتیپروتکح آماد یا واکنش و امکار  منقهد 

زیست کشوراا  ااشید دریا  ر ر ر ی  و در کشور ا ااستا  بد امضا  مسئولین محیط  1390در مردادماه    3این پروتکح در کاپ  

 .ا ااستا   ناب  ر تتحت بنوا  پروتکح آکتائو ذمحح امضا  پروتکح در 

 19/6/91مجمس شورا  ا المی بد تصویب ر ی  و در تاری     1391/ 15/5اانو  الحاق بد این پروتکم رهمسد بمنی روز یکشنتد مورخ  

 .هتت اهرا بد  ازما  اااتت محیط زیست ابالغ ش 

 . زب ا هرا ش ه ا ت 1395مردادماه  ا   4کشورا از تاری   5با توهد بد تصویب این پروتکح تو ط مجالس ار 

در   4در هریا  کاپ    پروتکح مسکو  -اا  مستهر در رشکی اا  ناشی از منابع و  االیت پروتکح اااتت از دریا  ر ر در برابر آلود ی 

 .در شتر مسکو نتایی و امضا ش  1391آبرماه 

بد تایی  شورا     6/94/ 4ار  ر تد و در تاری   کمیاو این پروتکح مورد تصویب ار  5/94/ 18در همسد بمنی مجمس شورا  ا المی مورخ  

 .بد دولت ابالغ ش ه ا ت  15/6/94نگتتا  و در تاری  

  در اا  ااضر کمید کشوراا بد غیر از ا ااستا  و رو ید این پروتکح را در مجالس رود بد تصویب ر ان ه ان  و لذا انوز  زب ا هرا نش ه 

 .ا ت

 ق آباد پروتکل عش -پروتکل حفاظت تنوع زیستی

 .در ترکمنستا  بر  ار ش  مورد تایی  نتایی ارار  ر تد و بد امضا ر ی  1393کنوانسیو  تترا  کد در اردیتتشت ماه  5در کاپ 

 .در همتور  ا المی ایرا  در اا  برر ی تو ط مجمس شورا  ا المی ا ت

 .ن ه ا ت و لذا  زب ا هرا نش ه ا تدر اا  ااضر تنتا کشور ترکمنستا  پروتکح مذکور را بد تصویب مجمس رود ر ا
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 "ارزیابی اثرات زیست محیطی فرامرزی"پروتکل 

اا  ب رگ کد ااتما  دارد اثراو  وک  رامرز  برا   ایر شون  تا پیش از اهرا  طرحبر ا اس این پروتکح کشوراا  بضو متات  می

محیقی انجاب داده و   ارش آ  را بد دبیرراند کنوانسیو  و ارزیابی اثراو زیستکشوراا در منقهد دریا  ر ر ایجاد کنن ا مقالااو  

 .کشوراا  بضو درروا ت کنن ه ارائد دان 

 .در شتر مسکو بد امضاک ر ی  1397الااده ابضا  متااا  بد کنوانسیو  تترا  در رردادماه این پروتکح در همسد  وق

 .ط مجمس شورا  ا المی ا تدر همتور  ا المی ایرا  در اا  برر ی تو  

 .ان رو یدا آبربایجا  و ترکمنستا  این پروتکح را در مجالس رود بد تصویب ر ان ه

 "پایش، ارزیابی، دستیابی و تبادل اطالعات"پروتکل 

در کشور   1393ررداد    7-9نویس این پروتکح بر ا اس تصمیم اتخاب ش ه در پنجمین نشست کشوراا  بضو کد از تاری   تتید پیش 

 .ترکمنستا  بر  ار ش ا انجاب  ر تا این پروتکح انوز در مرااح اولید کارشنا ی در منقهد ا ت

 
 

 بر ر تد از اداره کح اااتت محیط زیست مازن را منتع:  
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 درجه خشکسالی ایران

ایرا    پایا  مردادماه نشا  میهغرا یا  رشکسالی در  تا  دا  

اوضد  5/72امسا    مساات  از  دچار درص   اصمیا  آبری   اا  

ان ا طتق   الد  ش ه   10درهاو مختمای از رشکسالی بمن م و ذ

شامح اوضد  1/32اا  ارزیابی مساات  این  از  آبری   درص   اا  

»رمیج  ارس و دریا  بما «ا » الو مرک  « و »مرز  شرق«  

 .  و بسیار ش ی  مواهد استن با رشکسالی ش ی

درص  از مساات کح کشور نی  در   3/39این در االی ا ت کد  

کوتاه  ذمارض رشکسالی  ابتهاد    12م و  بد  دارن ا  ارار  مااد  

بارش وهود  با  طو   تحمیمگرا   در  منا ب  اریرا    2اا    ا  

اا  کشور بد دلیح اا  اریرا ر یم بارشین در داد کن ا امچن رمایی می امچنا  شرایط رشکسالی بر بسیار  از مناطق کشور اکم

 شون  رخ داده ا تا اا  ش ی  کد منجر بد واوع  یح می  رب ش   کره زمینا دچار تغییر و تحو  ش ه و بیشتر از  ذشتد واوع بارش

آور زمانی بد ایرا  اا  بارا ماند رشک هتا  ارار  ر تد و از منابع رطوبتی بسیار دور ا تا از این رو  اایرا  در کمربن  رشک و نیمد

اا  مرک   و شرای ایرا  را ن ارن ا  ر ن  کد بخش ب ر ی از رطوبت رود را از د ت داده و توا  کا ی برا  ایجاد بارش در بخشمی 

ولی با ارار  ر تن در   شون ازا  وارد ش ه بد کشور میاا  بارا اا  زا رس و الترز ا رچد موهب تهویت  اماند بالوه بر اینا رشتد کوه 

نظمی و  شون ا بی زا پیش از ر ی   بد منقهد مرک   و شرای کشور میاا  اوایی بارا اا  اوایی بابث  ر ایش توده مسیر هریا 

نو ا  ش ی  بارش از  الی بد  ا  دیگر  تب ش ه ا ت کد واوع بارش در ایرا  بد ویژه در نیمد مرک   و شرای کشور کامال تصاد ی  

اا  ش ی  و بمن م و در کشور استن  کد در اغمب موارد  ستره ب ر ی از اا بامح اصمی ایجاد رشکسالینظمینظم باش ا این بی بی  و

بر ر تد و آ یب  را در  وارد میاا  هترا کشور  بر بخش کشاورز   ویژه  بد  ااتصاد  کشور  پیکره  بر  بد ناپذیر   مثا  در کن ا  بنوا  

ا رشکسالی ش ی  و بمن م تی بخش ب ر ی از ایرا  را در بر  ر ت و بیش از نیمی از همایت کشور را با کمتود 2001تا    1998اا    ا  

اا  رشک و نیمد رشک کشور اا  پ ی ه رشکسالی در ایرا  بد ویژه در بخشرو کردا از این رو  زب ا ت ویژ یش ی  آب و غذا روبد

 مورد برر ی و تج ید و تحمیح ارار  یردا

ا  رشکسالی ایرا  تا پایا  ماه میاند  ترین آمار ارائد ش ه از  و  رئیس مو سد تحهیهاو آب وزارو نیرو مواایت مکانی و اوضد در تازه

ترین مناطق ایرا  هانمایی تابستا  مورد برر ی ارار  ر تا برآورداا ااکی ا ت  الو مرک   و مرز  شرق امچنا  در لیست رشک

 ا   ذشتد آیا رقر رشکسالی و   2اا  مقموب در طو   این پر ش پا   داده ش ه ا ت کد با توهد بد بارن  ی   ان ا امچنین بدش ه 

 کمتود منابع آب برطرف ش ه ا ت؟ بد ابتهاد مرتضی ا تخار  شرایط رشکسالی امچنا  بر بسیار  از مناطق کشور ااکم ا تا 

اا  تهریتا اا  اریر و  ا  اا   ا  اا  محسوس بین بارش ا  کد آیا تااوورئیس مو سد تحهیهاو آب وزارو نیرو در پا   بد این  و

طور کمی طو  دوره واوع پ ی ه  ایما  ات: بد ایم و بد تر الی وارد ش هدان ه آ  ا ت کد از رشکسالی بتور کردهرشک  ذشتدا نشا 

 یرد؛ بنابراین زمانی  مختمای مورد برر ی و  نجش ارار می  اا  زمانیتر بوده و برا اس دورهرشکسالی بررالف واایع  یالبیا طو نی

م و ذمثال در طو  یک  ا  یا در اا  زیاد در طو  یک دوره کوتاهکد در یک دوره بمن م و رشکسالی ارار داشتد باشیما واوع بارش

بنوا  مثا ا  م و را هترا  کن ا بد طو نیتوان  کمتود منابع آب ناشی از رشکسالی  اا   ا   در یک منقهد بد رااتی نمیبرری از ماه 

 اا در ایرا  متنا ارار دایم بد این نتیجد د ت رواایم یا ت کد با واوع  الد را برا  برر ی وضایت رشکسالی 10چنانچد دوره زمانی 
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  ا  اریرا امچنا  شرایط رشکسالی بر بسیار  از مناطق کشور ااکم ا تا   2اا  منا ب در طو  بارش

ا اس اطالباو منتشر ش ه تو ط مرک  ممی رشکسالی و م یریت بحرا   ازما  اواشنا ی کشور تا پایا  مرداد  ا  آبی هار ا بر  

  32   /1  ا ود  کد  بوده    الد  10ذ  بمن م و  رشکسالی  از  مختمای  درهاو  دچار  کشورا  اصمی  آبری   اا  اوضد   مساات  از  درص   72 /  5

 ارس و دریا  بما ا  الو مرک   و مرز  شرق  مواهد    اا  آبری  رمیجش ی  ذشامح اوضد   بسیار  و  ش ی   رشکسالی  با  آ   از  درص 

 39 /  3توا   ات امچنا  ایرا  در شرایط ت اوب رشکسالی رایف تا بسیار ش ی  بمن م و ارار داردا در این میا   استن ؛ بنابراین می 

 مااد  ارار داردا 12ذ م وکوتاه  رشکسالی مارض در نی  کشور کح مساات از درص 

چه ر بوده ا ت  ات: می ا  متو ط    98-99رئیس مو سد تحهیهاو آب در پا   بد این  وا  کد می ا  بارش در  ا  آبی هار   

متر ا ت و ایرا  ه و مناطق رشک و نیمد رشک هتا  بد اساب میمی   250تا    240درازم و بارش  ا ند در  قح کشور ا ود  

طور  کد با  د ابتهاد او پراکن  ی مکانی و زمانی واوع بارش در کشور یکسا  نتوده و از پراکن  ی منا تی برروردار نیستا بد آی ا بمی 

شودا امچنین از لحاظ اا کا تد می ارکت از مناطق غربی بد  مت شرق و از مناطق شمالی بد  مت هنوب کشورا از می ا  بارن  ی 

بارش زمانیا بم ه  پایی  و زمستا  رخ می اپراکن  ی  ماه ا  کشور در  صح  و در  آبی و مصرف آب در دان   نیاز  اا   رب  ا  کد 

شودا برا اس آمار و اطالباو منتشر ش ه تو ط د تر مقالااو پاید اا در کشور کم مییاب ا مه ار بارشاا  مختمف ا  ایش میبخش 

  297   /6  اواشنا ی    ازما  ذ  ا ت  بوده  مترمیمی   316 /  9تاکنو  بد می ا     98-99منابع آب کشورا می ا  بارن  ی کشور از او   ا  آبی  

 ا ود    اریر   ا   11  متو طذ  م وکوتاه   متو ط  بد  نستت  کااشا   درص   7   ذشتد   آبی   ا    با  مهایسد  در  و   ا ت  کرده    ارش  مترمیمی 

یش داشتد ا ت؛ اما با توهد بد اینکد ا  ا  درص   28  ا ود   اریر   الد   51  متو طذ  بمن م و  متو ط  با  مهایسد  در  و  ا  ایش  درص   38

اا   ذشتدا  پراکن  ی مکانی می ا  واوع بارش در کشور یکسا  نیستا در  ا  آبی هار  برری از مناطق کشور در مهایسد با دوره

 ان ا بارش کمتر و برری دیگر از مناطقا بارش بیشتر  را دریا ت کرده

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 ادامه خبر لینک رتر 
 رشکسالی موضوع  

 دنیا  ااتصاد  منتع  

 31/05/1399 تاری  رتر 

 بازگشت به فهرست 
 

 

 

 

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-3/3691174-%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%AE%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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 آب هست اما چرا برخی استان ها آب ندارند؟ 

در اوزه   در اا  ااضر  ایرا   ات:  آب  منابع  م یریت  م یربامح شرکت 

اا ایچ مشکمی بد لحاظ تامین آب ن اریم و ک اب از ا تا  منابع آب در ایچ 

اا  انتها  و باضا مشکالو اکثر این مشکالو ناشی از پیک انتها ا تر یت

 .اا تموهود در شتکد

اا با تاکی  بر اینکد بد لحاظ منابع آب موهود در مخاز  ر ولیمحم  ااج

  اا  کشور پر درص  مخاز     68  اا وضایت روبی داریما اتتار کرد:  

میمیارد متر مکاب موهود  آب در مخاز    اا    34استن ا یانی ا ود  

دارد  الترزا   .کشور وهود  و  تترا   ا تا   منابع آب  بد وضایت  اشاره  با  و  

شود نی  وضایت  اا   قحی تامین می ات: در ا تا  تترا  و الترز کد از آب

 .دارد وهود ا تا  دو این   اا   مخاز  در آب بریره  میمیو  متر مکاب 73و منابع آبی مقموب ا ت و اکنو  ا ود یک میمیارد 

 درصد مخازن سدهای کشور پر است 57

درص  مخاز    اا اکنو  پر و شرایط بد لحاظ تامین در اوزه مخاز  روب ا ت   57م یربامح شرکت م یریت منابع آب ایرا  ا  ود:  

 . یردشود را در برمیاایی کد مربوط بد اوادث میانتها  و تر یت اا  توزیع و یا اقایاا  و مشکالو موهود بم تا مربوط بد بحث

  100تا  90اا با اشاره بد وضایت   اا در کشورا  ات: اکنو    اایی در کشور وهود دارن  کد می ا  پرش  ی آ  اا بین  ااج ر ولی

 تا  70  بین    اا  از  بسیار    این  بر  بالوه ا  شودمی  کوثر  و  رودبار  ایالبا  کرجا  پورا  بتاس  شتی    لتیا ا      شامح    تاندرص  ا ت کد اام آ

 .شودا تتما کررد و هیر ت می4  کارو   اا   شامح  نی  آنتا اام کد  استن  پر درص  90

 درصدی بارش ها نسبت به درازمدت 28افزایش 

دچار مشکح نیستن ا تاکی  کرد: این در االی ا ت کد نستت بد و  با بیا  اینکد در اا  ااضر ایچ ک اب از   اا بد لحاظ آب شرب  

 .اا مقموب ا ت ا   ذشتد می ا  بارن  ی اشت درص  کااش داشتد اما نستت بد میانگین دراز م و وضایت بارش 

با این وهود امسا   اا بودا  ات:  م یربامح شرکت م یریت منابع آب ایرا  با بیا  اینکد  ا   ذشتد یک  ا  ا تثنایی در اوزه بارش

 .اا در رتتد پنجم ارار دارد الد امسا  می ا  بارن  ی 51درص  ا  ایش داشتد و طتق آمار  28نستت بد بمن م و وضایت بارش اا 

  چتارمحا   اردبیحا  ا تا    د  در  امسا :  کرد  اتتار   اا با بیا  اینکد امی واریم  ا  آتی نی  بد لحاظ بارن  ی مقموب باش اااج ر ولی

 .ا ت مقموب کشور در آبی منابع وضایت کمی طور بد اما بود کمتر کشور میانگین از اابارش  می ا  روز تا  و بختیار  
 

 

 ادامه خبر لینک رتر 
 منابع آب موضوع  

 نا دانشجویا  ایرا  ذایسرتر  ار   منتع  

 11/05/1399 تاری  رتر 

 بازگشت به فهرست 
 

 
 

https://www.isna.ir/news/99051107617/%D8%A2%D8%A8-%D9%87%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%A7-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%A2%D8%A8-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF
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 ای زمین زراعی تا تعیین زمان مناسب کشت از مدیریت ماهواره

اا  ا تارتاپی در صن وق نوآور  و شکو ایی  ذار در اوزه کشاورز ا با بر  ار  روی اد دوشنتد ت ریق  ناور  و هذب  رمایدبد منظور  

اا  رود در دایهد از ای ه  10اا در این روی اد در م و  این ا تارتاپ  . ذارا  د اع کردن اا  رود در اضور  رمایدای ه پرداز از ای ه   6

را  بد منظور هذب  رماید  ذااضور  رماید

مالی د اع کردن  ا تارتاپی   6ا و امایت  ای ه 

 : اوزه کشاورز  بد این شرح ا ت

با اصالح خاک مت   :  کاهش مصرف آب 

ا تارتاپ از  یکی  م یر  محصو   رایمیا  اا 

دانست و   "کپسو  هنگح"برضد را با بنوا   

 ات: یکی از مشکالو بم ه بخش کشاورز  

 ر ایش راک و شور  آ  کمتود منابع آبی و  

متر  و  با بیا  اینکد تشکیح یک  انتی   .ا ت

:  داد  ادامد  داردا  نیاز  زما    ا   300 بد راک

سولی برضد  کپ  کشاورز    راک  اصالح  برا    ما

و   طتیای  مواد  از  ترکیتی  آ   در  کد  کردیم 

و ضایااو هنگح  ت ریق ار انیک  کد  ا ت  اا 

مجر  طرح یادآور ش : ت ریق این مواد در هایی کد ریشد محصو و    .ز  رواا  ش اا  کشاورآ  موهب نجاو بخشی راک و زمین 

 الد رون   ر ایش راکا رون    5تا    3 یر   دا  و با بترهبرابر تر یت نگت اشت آب در زمین را ا  ایش می  20تا    18زرابی ارار داردا  

 .کن می  برابر   دارمی کود کامیو  یک با مواد  این از لیتر یک بد  اتد و ا .ماکوس رواا  ش 

: این   ات  اواییا  و  آب  پتمارب  برضد  و  طراای  بد  اشاره   با  طرح  مجر    ی  مت   آ  یاهوبا:  پلتفرم اعالم شرایط آب و هوایی

اواشنا ی را در ارتیار اا  ابالب شرایط آب و اوایی را ارائد دا ا ضمن آنکد اطالباو آب و  توان  برا  کشاورزا   رویسپمتارب می 

 20ا  ا ند  1396بنوا  کرد و یادآور ش : بر ا اس آماراا   ا     " مینیو"و  بنوا  این پمتارب را  اماند   . ردشگرا  ارار رواا  داد

ی  کآ  یاهوب با تا  .درص  این رساراو ناشی از بوامح هو  ا ت  85شود کد  ا ار میمیارد توما  رسارو بد بخش کشاورز  وارد می 

 .تدرص  از رساراو ناشی از بوامح هو  اابح پیشگیر  ا   50 کرد

ا  برا  محصو و کشاورز ا یادآور  ان از   اماندبر ا  میرطالتیا مجر  طرح با اشاره بد راه:  بازارسازی برای محصوالت کشاورزی

 . از  را ارائد رواا  دادبازاریابی و تجار  ش : این  اماند برا  این نوع محصو و ر ماتی چو  بازار از ا 

 ارا میرشکار  از محهها  این طرح  ات: در این تحهیهاو  اماند آنالین م یریت اوشمن  :  های کشاورزیدستیار هوشمند زمین

میرشکار ا با    .د باشن اا  کشاورز  رود م یریت اوشمن  داشتتوانن  بر زمین کشاورز  را برضد کردیم و کاربرا  با ا تااده از آ  می

ا  را دریا ت و پس از آنالی  و پردازش آنتاا  اشاره بد ر ماو  اماند برضد ش ها توضیح داد: این  اماند بد صورو ااتگی تصاویر مااواره 

  .کن  راام می اا  زرابی را برا  کاربرا   بتترین زما  کشت را بد کشاورزا  ابالب رواا  کردا ضمن آنکد امکا  م یریت اوشمن  زمین 

کاربر در پنح ما ثتت    250این محهق اضا د کرد: این  اماند یک  اماند نظارو اوشمن  زمین کشاورز  تحت وب ا ت و در اا  ااضر  

 .ماه امکار  داریم 6کشاورز در م و  15کشاورز اطالباو رود را در آ  بار ذار  کردن  و با   68ناب کردن  و 
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اا  اواشنا ی  اا  دادهقتر  از محهها  طرح  ات: در این طرح با ا تااده از اینترنت اشیا و اابمیت محم هواد م:  همیار کشاورز

مااواره  از تصاویر  ا تااده  با  را برضد کردیم کد در آ   و دادهپمتارمی  این داده ا   ترکیب  و  رااکاراا  اا  اواشنا ی  با یک یگر  اا 

زمیناوشمن اند  م یریت  برا   زرابی  ا   می و  مخاند اا   ارائد  از   .دایماا  کشاورزا   توانمن  از   را  پمتارب  این  کال   ا ف  و  

 .دایم ا  ایش را مالکا  ررده ور  بتره  می ا  توانیممی  اتی  ناور   این از ا تااده با: داد ادامد و دانست بنیا  دانش  کشاورز   طریق

ا  مااواره  پردازش  پاید  بر  را   زرابی  اا  زمین   پایش  اوشمن     یستم  طرح   مجر   یا ر بشورزادها:  های کشاورزیپایش هوشمند زمین

 .دا ا  در ارتیار کشاورزا  ارار می وز  و کشاورز  از طریق تصاویر مااوارهدانست و  ات: این  اماند ر ماتی در زمیند  یالبا آتش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ادامه خبر لینک رتر 
 کشاورز  موضوع  

 رتر  ار  دانشجویا  ایرا  ذایسنا  منتع  

 20/05/1399 تاری  رتر 

 بازگشت به فهرست 

 
 

 
 

https://www.isna.ir/news/99052014562/%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%DA%A9%D8%B4%D8%AA
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یترین اخبار کوتاه داخل مهم  

 ( 1399مرداد  19) زیست هستندهایی که دوستدار محیط کشانو آفتن

کش ار وانیکی را برا  مهوابمود بوا آ واو کشووواورز  برضووود کردنو  کود نود تنتوا برا   اوا   اوا  در اوزه نوانو آ وتمحههوا  یکی از شووورکوت

  اسون کرمی م یر بامح این شورکت  .ی ا وتاا  شویمیایکشتر از آ تکن ا بمکد بسویار ارزا زیسوت و انسوا  مشوکح ایجاد نمیمحیط

اوا  ار وانیوک موهود در بوازارا بصووواره تهقیر   یواای نیسوووت و یوک نوع  کشآ وت   وووایر کش ار وانیوک موا بر رالفنوانو آ وت   اوت:  

اا   یاای دارد و کشتر  نسوتت بد  وایر آ ت ری   او  اا   یاایا راصویت آ تنانو وو وپانسویو  بوده کد بد دلیح دارا بود  بصواره

 .شوداا هذب میاا   یاایا غنی از مواد غذایی ا ت کد بد آ انی از  قح برگنانوبراو با ت بود   دارا دلیحبد از  و  دیگر

 (1399مرداد   12)  استان تهران فقیرترین استان کشور از لحاظ سرانه آبی

درصوو  همایت   16ا  تترا   ات: ا ووتا  تترا  با توهد بد همایت  وواکن در آ  کد بردار  شوورکت آب منقهدمااو  اااتت و بتره

اا  کشوور بد لحاظ  وراند متر مکاب در  وا ا یکی از  هیرترین ا وتا   184شوودا با  وراند آب تج ی  شوون ه بد می ا  کشوور را شوامح می

درصو  بیشوتر از آب   76اا  مختمف با بیا  این مقمب اتتار کرد: واتی کد می ا  مصورف آب در بخش  "اام بمی اربانیا "آبی ا وتا  

اا  درصو  بیشوتر از می ا  اجم بارش در  وقح ا وتا  باشو ا این ب ا  مانا وت کد ار وا  بیشوتر از  وا   12تج ی پذیر ا وتا  یا اتی  

و  ا  ود: در صوورو ا وتااده از تر یت پسواب تولی   تصواید شو ه برا  تآمین آب در  ا ذشوتد بد  ومت تنش آبی در ارکت اسوتیم

اا  نوین آبیار  و نی  کااش می ا  پرو  بخش کشواورز  و تا ا ود  صونات و ا  ایش ران ما  در بخش کشواورز  با ا وتااده از روش

بد طور کمی منابع موهود هوابگو  مصارف ا تا  تترا   رقوط توزیع آب شتر  و امچنین ب ب ا  ایش متاهرو بد کال  شتر تترا ا 

 رواا  بودا

 (1399مرداد  52) تشدید بیابان زایی در استان تهران 

ا ار  105با اشوواره بد اینکد ا ووتا  تترا  با دارا بود    وورپر ووت اداره کح منابع طتیای و آبخی دار  ا ووتا  تترا  امینهی ای ریا ب

شوودا ات: اراضوی بیابانی در شوتر وتا  اا  ورامینا پاک شوتا پیشوواا ر  و اا  بیابانی محسووب میاکتار اراضوی بیابانی ه و ا وتا 

زدایی در ا ووتا  تترا  اا  بیابا مالرد وااع شوو ه کد بد منظور همو یر  از پیشوورو  بیابا  و اایا  این اراضووی ت اوب اهرا  طرح

زدایی ضوی بیابانی ا وتا  تترا  زیر پوشوش بممیاو بیابا ا ار اکتار از ارا  22و  ادامد داد: تاکنو  ا ود    .ناپذیر ا وتضورورتی اهتناب

درپی و تغییراو اا  پیاا  بحرانی  ر وایش باد  نی  تحت کنتر  درآم ه ا وت اما بد دلیح رشوکسوالیارار  ر تد و بسویار  از کانو 

  ازایی در تترا  استیمتش ی  رون  بیابا اا  غیراصولی از منابع ارزشمن  ذآبا راک و  یاه  شاا  اامیمی بد امراه بتره بردار  

 (1399مرداد  52) درصد از عوارض آالیندگی به حساب صندوق ملی محیط زیست واریز شود 2۰به بعد  1۴۰۰ از سال
درصو  از بوارض آ ین  ی صونایع بد   20ا  برا  پردارت  زیسوت از تنظیم  یحدزیسوت انسوانی  وازما  اااتت محیطمااو  محیط

درصو    20بد با     1400اکنو  در ارتیار شوورا  نگتتا  ا وت و امی واریم از  وا   زیسوت رتر داد و  ات: این  یحد  صون وق ممی محیط

ا  ود: روا ووت امیشووگی  ووازما  اااتت    مسوواود تجریشووی .زیسووت واری  شوووداز بوارض آ ین  ی بد اسوواب صوون وق ممی محیط

شوودا برا   اا واری  میاسواب شوتردار  زیسوت این ا وت کد بخشوی از تسوتیالو بوارض آ ین  ی کد بد ر اند دولت پردارت و بد محیط

اانو    38زیسوت مقابق ماده  زیسوت ا یند شوودا  وازما  اااتت محیطاا  زیسوت محیقی و همو یر  از تخریب محیطر ع آلود ی

درص  بد  40 ااادرص  از بوارض آ ین  ی صنایع بد شتردار    40ا  را تنظیم کرده ا وت کد بر ا اس آ   مالیاو بر ارزش ا  وده  یحد

 .زیست واری  شوددرص  ام بد صن وق ممی محیط 20وزارو راه و شتر از  و 
 

https://www.isna.ir/news/99051913395/%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88-%D8%A2%D9%81%D8%AA-%DA%A9%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
http://news.moe.gov.ir/News-List/55955
https://www.isna.ir/news/99052518250/%D8%AA%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.zistonline.com/news/82992/-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%DB%B2%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D8%A2%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D8%B4%D9%88%D8%AF/do
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 تصمیمات جدید برای زایندهرود متناسب با ذخیره سد خواهد بود )26 مرداد 1399(

رودا  ات: برا   وا   زاین همیمیو  متر مکاتی  و     367ا  اصواتا  با اشواره بد بریره مااو  اااتت و بتره بردار  شورکت آب منقهد

بینی اواشونا وی  رود و برنامد منابع و مصوارف آب ا وت و با توهد بد پیشآبی ه ی  امد تصومیماو متنا وب با اجم مخ    و  زاین ه

 .شو   یر  رواا رود تصومیمکد بارش پایی   کمتر از نرما  رواایم داشوت و با  از برر وی تماب بوامح برا  هار  بود  آب در زاین ه

درصو    13درصو  و نسوتت بد متو وط بمن م و    45اا  اوضود زاین ه رود نسوتت بد  وا   ذشوتد  اسون  وا وانی ا  ود: می ا  بارش

رود نوشوتد شو ه ا وتا تاکی   نااا  اوضود آبری  زاین هو  با بیا  اینکد در برنامد منابع و مصوارفا تماب مصوارف ب   .کااش داشوتد ا وت

روز در پایی  در نیمد دوب آبا  ماه توزیع آب انجاب شوو ا هریا  آب  18زمانی کد و   رود ن اشووتیمزاین ه   ووا   ذشووتد اقای آب  :کرد

 از آب مترمکاب  میمیو   52 و بود   اورونی  تا ب و  رودراند زیسووتازاین ه رود تا  روردین ماه اقع نشوو  و تماب آب برا  اام محیط

 .ش  راا از    اورونی تا ب برا   رودشتین   

 نیشابور وارد دوره ترسالی نشده است )26 مرداد 1399(

توا   ات کد وارد ایما اما انوز نمیاا  روبی در شوتر وتا  داشوتدم یر امور منابع آب نیشوابور  ات: ا ر چد طی دو  وا  اریر بارن  ی

  30و   ات: ا ر چد طی دو  وا  آبی  ذشوتد بد نسوتت میانگین دراز م و ا  ایش بارن  ی داشوتیما اما در بازه  .ایمدوره تر والی شو ه

پور  رجسوتد وای    ااایی کمتر از میانگین را در نیشوابور داشوتیما شوای   وا  آین ه شورایط بد  وند دیگر  باشو  والد رشوکسوالی و بارش

تا   70نسوتت توانایی اامیم منقهد بسویار بیشوتر ا وت و این مصورف بیش از تر یت موهب شو ه ا  ایش  بنوا  کرد: متآ وااند مصورف ما بد 

و  اتتار کرد: بر ا وواس اطالباو پی ومتراا کد   .متر  بارن  ی نسووتت بد میانگین در این دو  ووا  ریمی تآثیر ذار نتاشوو میمی  80

اکنو  میانگین ا ت  وقح آب   ماکا  ا ت منابع آب زیرزمینی وهود دارداشوود بیانگر این ا وت کد کطور منظم برداشوت می ارمااد بد

 ازیرزمینی در دشت نیشابور  الیاند ا ود نیم متر ا ت

 افت پنج متری سطح آبهای زیرزمینی در برخی مناطق کرج )26 مرداد 1399(

ا  از آب  ا با بیا  اینکد کح آب مورد نیاز بخش کشاورز  و بخش بم ه ا  الترزم یر مقالااو پاید آب شرکت آب منقهد   ا ای  نه   

کنن ه ا ت و بای  بد  کر منابع  شودا  ات: این وضایت برا  الترز نگرا اا  بمیق تآمین می الترز از منابع زیرزمینی و چاهشرب ا تا  

باشیم ا تا   نار   میمیو   برا  همایت  د  پای ار  مثح  نقدی    .آب  ا تا   مناطق  از  بسیار   در  تآمین آب شرب  بد مشکح  اشاره  با 

ترین رود بد طور  کد بمیق تر می اا  آب شرب ا تا  ار  الد پایینمترشترا  ردیس و ااا تصریح کرد: بمق چاه ماا شتا اشتتاردا  

اا  ا  برا  منابع آبو  با بیا  اینکد این وضایت شرایط نگرا  کنن ه   .متر اار ش ه ا ت  400چاه آب شرب ا تا  در  ردیس با بمق  

اا  زیرزمینی  ا ند پنج این وضایت بابث ش ه در مناطهی از کرج مثح رامجین  قح آب :اتزیرزمینی ا تا  بد وهود آورده ا تا  

اا  کن ا در برری مناطق ا تا  مثح  ردیس این ا ت بین  د تا پنج متر ا ت و بد طور متو ط شاا  ا ت یک متر   قح آبمتر ا ت  

  200متر  ارار داشت اما اکنو  ا ااح بد    60در  ردیس بر رو  بمق    اا  زیرزمینی  ادامد داد: زمانی آبو  .زیرزمینی الترز استیم

 .متر ر ی ه ا ت

 (1399مرداد  62) سانتیمتری تراز اکولوژیک دریاچه ارومیه ۴کاهش 

متر ا تا اتتار کرد:   41ا1271اکولو یک دریاچد ارومید  با بیا  اینکد دراا  ااضر تراز    م یر د تر ا تانی  تاد اایا  دریاچد ارومید

  و ات  اا  ارش  آررین  ا اس  بر و  ادامد داد:  .این می ا  نستت بد م و مشابد  ا   ذشتد چتار  انتیمتر کااش پی ا کرده ا ت

 ت بد م و مشابد در  ا   میو  متر مکاب ابالب ش ه کد نستمی 750 و میمیارد 3 آ   آب اجم و مربع  کیمومتر 2901 اکنو  دریاچد

 

https://www.isna.ir/news/99052619282/%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A8%D8%A7-%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%AF
https://www.isna.ir/news/99052619282/%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A8%D8%A7-%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%AF
https://www.isna.ir/news/99052619282/%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A8%D8%A7-%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%AF
https://www.isna.ir/news/99052619182/%D9%86%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.isna.ir/news/99052618972/%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%AE%D9%85-%D8%B2%D8%AF%D9%86-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85
https://www.isna.ir/news/99052618972/%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%AE%D9%85-%D8%B2%D8%AF%D9%86-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85
https://www.isna.ir/news/99052618972/%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%AE%D9%85-%D8%B2%D8%AF%D9%86-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85
https://www.isna.ir/news/99052518368/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%B4-%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%A7%DA%A9%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C%DA%A9-%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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با بیا  اینکد    و    .میمیو  متر مکاب کااش یا تد ا ت  150کیمومتر مربع کمتر ش ه و اجم آب آ     38 ذشتد و ات دریاچد ارومید  

یشتر ار  الد در  صح تابستا  با توهد بد ش و  رما تغییراتی را در تراز و اجم آب دریاچد ارومید شاا  استیما  ات: در اا  ااضر ب

 رروش با بیا  اینکد ایاو   . انتیمتر دارد و اوضاع دریاچد بد طور کمی روب ا ت  80تا    70نهاط دریاچد بد طور متو ط بمهی ا ود  

ا  ار  انتها  آب بد دریاچد ارومید بد پایا  اا   ختکنیم کد تا پایا  امسا  پرو هبد دریاچد ارومید باز شتد ا تا  ات: تالش می

 . از  ا  آین ه منابع آبی ه ی  و ثابتی برا  اوزه آبری  دریاچد ارومید داشتد باشیمبر   و 

 نهمین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران در تبریز برگزار می شود )29 مرداد 1399(

اا   وقوح آبگیر بارا  از بر  ار  این امایش بد م و دو روز طی روزاا  پان دام و شوان دام دبیر اهرایی نتمین امایش ممی  واماند

اا   وقوح  با اشواره بد محوراا  نتمین امایش ممی  واماند   رددکتر  وای  صوم یا   .شوتریور ماه در تتری  بد صوورو مجاز  رتر داد

ور  کشواورز  و امنیت غذاییا نهش  آبگیر بارا ا اتتار کرد: ا وتحصوا  آب بارا  و م یریت  ویالبا ا وتحصوا  آب بارا  و ارتهاک بتره

منابع آبا ا تحصا  آب بارا  و کااش ا وتحصا  آب بارا  در بتتود بممکرد اراضی و باغاو دیما نهش ا تحصا  آب در م یریت پای ار  

آبی و تغییر اامیم و نهش ا وتحصوا  آب بارا  در اااتت از  رد و غتار و آلود ی اواا نهش ا وتحصوا  آب در  واز ار  با رشوکسوالیا کم

 .آین ااا تامین آب ایاو واشا تولی او دامی و آب یا  از هممد محوراا  این امایش بد شمار میتا ب

 کاهش 38 درصدی ورودی روان آبها به مخازن سدهای کشور )29 مرداد 1399(

درصو    38مرداد امسوا  بد می ا   24اا بد مخاز   و اا  کشوور در  وا  آبی هار  از ابت ا  متر  وا   ذشوتد تا آبی ا  ورود  روا م

میمیو  متر    200میمیارد و    87می ا  ورود  در م و مشوابد  وا   ذشوتدا    آبی  ذشوتد کااش داشوتد ا وتانسوتت بد م و مشوابد  وا   

  میمیو  متر مکاوب کوااش یوا تود ا وووتا 80میمیوارد و    54مرداد امسوووا  بود  24مکاوب بوده کود این رام از ابتو ا   وووا  آبی هوار  توا  

  متر  380  و  میمیارد 31مرداد امسوا   24ابت ا   وا  آبی هار  تا درصو   از   5زما  ااضور با کااش   در  کح مخاز   و اا  موهود  

 اا وووت  بوده  مکاوب  متر  میمیو   160  و  میمیوارد  33   وذشوووتودا  آبی   وووا   مشوووابود  مو و  در  رام  این اشوووودمی  شووواموح  را  مکاوب

می ا  در م و مشوابد  وا   درصو  پر بوده کد این   62مرداد امسوا    24بر ا واس این   ارشا مخاز   و اا  کشوور در زما  ااضور تا  

 اداشت کااش درص  31 ام   اا رروهی می ا  م و این در درص  بودا 66 ذشتدا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بازگشت به فهرست 

 

 

https://www.isna.ir/news/99052921805/%D9%86%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%AD-%D8%A2%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://news.moe.gov.ir/News-List/56154
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های یخچالی در سراسر جهانرشد سریع دریاچه  

اا  اریر در  وورا وور هتا  بد  ووربت رشوو   اا  یخچالی در داددریاچد  ادا نشووا  می  ا  بر ا وواس تصوواویر مااوارهمقالااو ه ی  

ان  تا متوهد شوون  این ا  را تحمیح کردها ار تصوویر مااواره  250دانشومن ا  بیش از    .باشو می اای   بوب ا  ایش بمت بد  کد ان کرده

 . یرن آین  شکح می رآین اا  دیگر بد وهود میر اثر  رمایش هتانی و ب کد ش ه بوب اا  اا چگوند بد و یمد ی دریاچد

اا  یخچالی بین  دا  تا اد دریاچدتصواویر نشوا  می

درصوو  ا  ایش یا تا    53ا  2018و   1990اا    ووا 

ا ار دریواچود یخچوالی بر رو  مسوووااتی    14بیش از  

ا ار کیمومتر مربع بر رو   وووقح زمین    9ن دیوک بود  

محهها     امقالاد این  نتایجبر ا واس    .ان  سوترده شو ه

اا  یخچالی در مهایسود  زنن  اجم دریاچدتخمین می

ا ت  هدرص  ا  ایش پی ا کرد 48با م و مشوابد اتمی  

کیمومتر مکاوب آب در   156و در اوا  اواضووور او ود  

 .اا موهود ا تاین دریاچد

اا   دا  چگوند  ویسوتم وی  نتایج ما نشوا  میمیانگمسوتا  تر   محیقی در دانشوگاه اا وتاا  اریسوو  ا وتاد اامیم و تغییراو زیسوت

در بمم پر شوود   یکن  تا شوکا نتایج ما کمک می ا وقحی زمین بد  وربت در اا  پا و  داد  بد تغییراو اامیمی اسوتن ا متمتر از آ 

 .اا  یخچالی هتا  وهود داردچرا کد تاکنو  مشخص نتود چد مه ار آب در دریاچد

اا  آ ویا و مناطهی از هنوب آمریکا  یخچالی یک منتع متم آب شورب برا  بسویار  از مردب  هیر هتا  بد رصووص در کوهاا   دریاچد

اا ح شو ه و رو وتااا را نابود کن ا هاده وی  ایجاد  بابث  توان می  کد  چرا شوودمی محسووب  ب رگ  ه ی  ا وتا اما در بین اا  یک ماضوح

  ارار   رو ید  و و ایسمن   ا کان یناو   در   سترش   ربت ا  ایش اا با بیشتریندریاچد  .اا را نابود کن زیر ارترا بشورد و رقوط لولد و 

اا نسووتتاک کوچک اسووتن  ا  ایش در از آنجایی کد بسوویار  از دریاچد .ان کرده پی ا ا  ایش مقالااتی دوره در برابر دو  از  بیش کد دارن 

تر رشوو  اا  یخچالی ریمی آرابر مانن  پاتا ونیا و آ  ووکا دریاچدگدر هااا  دی .اابح توهد نیسووتاا در یک  ووقح هتانی  اجم آ 

 .شوداا در این منقهد ب رگ استن  کد بابث یک ا  ایش مقمق در اجم بظیم آب میکنن  اما بسیار  از دریاچدمی

  نرخ  یک در  پاتا ونیا  ب رگ  اا  دریاچد از ب د   وود  ا ووتا  ر ووی ه  چاپ  بد بر ا وواس این   ارش کد در مجمد تغییراو اامیمی طتیات

 .ا ت 1990  ا  از بیشتر مربع کیمومتر 27 کد بود کیمومترمربع 3582 ا2018  ا  در ااآ  مساات اما کردن  رش  پایین بسیار

 ادامه خبر لینک رتر

  رمایش هتانی موضوع 

 https://www.theguardian.com منتع  
 31/08/2020 تاری  رتر 

 بازگشت به فهرست 

 

https://www.theguardian.com/environment/2020/aug/31/satellite-images-show-rapid-growth-glacial-lakes
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بیش از یک میلیارد نفر را آواره خواهد کرد 2۰5۰بحران آب و هوا تا سال   

 وا  آین ه مجتور بد تغییر محح   30بر ا واس یک تحمیحا بیش از یک میمیارد نار در  

زن  ی رود رواان  شو ا چرا کد بحرا  آب و اوا و رشو   وریع همایت بابث ا  ایش  

یا تد و ام بر زیاد  ام بر کشووووراا  تو وووادشوووود کد اثراو بسووویار  اا میمتاهرو

for Institute ذ  مو وسود صومح و ااتصواد  .کشووراا  در اا  تو واد رواا   ذاشوت

(IEP) Peace and Economics)و  صوومح  اا  شووارص   ووا ند کد  ا ووت  کر    اتاق ا 

  زن  ی کشووور  31  در  کد  نار میمیارد  1ا2  کرد ابالب  کن امی  تتید  را  هتانی  تروریسووت

کشوور با با ترین تا اد تت ی اا روبرو اسوتن  کد شوامح کمتود  19  .ن ارن  را  محیقیزیسوت  تت ی او  مهابح در مهاومت توانایی  کنن می

 دارا   کد دارن  ارار کشووور   40 میا  در کشوووراا اینا  ا ووت  طتیای بالیا    مهابح در  زیاد  بسوویار  پذیر    آ وویب  امچنین و  آب غذاا

محیقی ارار دارن ا مانن   شوود بسویار  از کشووراایی کد در مارض رقر تت ی او زیسوتبینی میپیش  .اسوتن  صومح می ا  ترپایین

ا وتیو   .شو  رواا   آنتا مردب  آوار ی  ا  ایش  بابث کد  کنن  تجربد  نی   را همایت شو ی  ا  ایش  یک نیجریدا آنگو ا بورکینا ا وو او ان اا

این موضوع اثراو بسیار ب رگ اهتمابی و  یا ی رواا  داشت و تنتا در کشوراا  در اا  تو اد  وی   کیالا بنیانگذار این مو سد می

یا تد نی  در یر آ  رواان  شوو  چراکد آوار ی مردب منجر رواا  شوو  کد پناان  ا  بسوویار زیاد  بد نخواا  بود و کشوووراا  تو وواد

 وا  آین ه  30اا  بسویار زیاد  برا  صومح هتانی داردا طی  الشمحیقی چتت ی او زیسوت  . ومت کشووراا  تو واد یا تد ارکت کنن 

اا   ور  هتانی ا  ایش رواا  یا تا در صووورتی کد اا اماو منا ووب انجاب نشووود بد کمتود د ووتر ووی بد غذا و آبا ب و  امکار  

  157مقالاد از اطالباو  وازما  ممح برا  ارزیابی در این   .اا ا  ایش رواا  یا تاا و در یر  اا  دارمیا شوورشااتما  زیاد ناآرامی

کشوور در برابر اشوت تت ی  زیسوت محیقی ا وتااده شو   وپس تر یت و توانمن   آنتا برا  ایسوتاد ی در مهابح این تت ی او برر وی  

 آ ریهاا صوحرا   هنوب  و شوون می روبرو  محیقی زیسوت  تت ی   یک  با  کمد وت  ا2050   وا  تا کشوور  141 از  بیش  کد  شو  شو ا مشواا ه

برری کشووراا مانن     .شو  رواان  مواهد  تت ی او این از بیشوتر   تا اد با  کد  اسوتن   مناطهی آ ریها  شوما   و  راورمیاند  آ ویاا هنوب

  موزامتیک  کنیاا پذیر  را از کمتود آب رواان  داشوت در االی کد کشووراا  دیگر  مانن  پاکسوتا  ایرا اان  و چینا بیشوترین آ ویب

 وا     50 وی  هتا  نسوتت بد این   ارش می  .اسوتن  مواهد  آنتا با  مهابمد  برا    ناتوانی  رشو  و  تت ی او این  از  ترکیتی با  مادا ا وکار و

درصو  ا  ایش رواا  یا ت و بالیا   50ا  2050درصو  آب آشوامی نی کمتر  در ارتیار دارد در االی کد نیاز بد غذا تا  وا     60اتحا  

طتیای بد دلیح تغییراو اامیمی و بحرا  اا آب و اوایی متناوباک اتااق رواان  ا تاد کد این بد این مانی ا ت ا ت کد اتی مناطهی کد 

 .پذیر رواان  بودآ یب 2050اکنو  پای ار استن  تا  ا  

 ادامه خبر لینک رتر

 تغییر اامیم  موضوع 

 https://www.theguardian.com منتع  
 09/09/2020 تاری  رتر 

 بازگشت به فهرست 

 

https://www.theguardian.com/environment/2020/sep/09/climate-crisis-could-displace-12bn-people-by-2050-report-warns
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 خارجی ترین اخبار کوتاه  مهم

This startup wants to turn Dubai's desert into farmland 

At the beginning of March, a team traveled to Dubai and planted watermelon, zucchini and pearl 

millet in a plot of desert.  Five months later, the arid land is filled with rows and rows of green leaves, 

punctuated by freshly grown fruits and vegetables. 

This unlikely feat was made possible by Liquid Nanoclay-- a new innovation produced by Norwegian 

startup Desert Control. Made with just water and clay, Liquid Nanoclay is designed to be sprayed on 

sand or sandy soil. It soaks in and attaches to sand particles, boosting water retention and enriching 

the soil with plant-essential nutrients.  According to Desert Control, the mixture increases the fertility 

of nutrient-poor sandy soils and can reduce water usage by more than half. What's more, Liquid 

Nanoclay can turn arid land into arable land in just seven hours, says the company. 
Invented in the mid 2000's by Norwegian scientist Kristian Olesen, Desert Control's technology turns 

thick clay into a liquid "nearly as thin as water," explains CEO Ole Kristian Sivertsen.  

The company has reduced the size of the clay particles, so they are as small as possible, says Sivertsen. 

"You can apply (Liquid Nanoclay) using any known irrigation technique," he says. "You could even 

use a sprinkler." 

 
 

 

 

https://edition.cnn.com/2020/08/13/world/desert-control-liquid-nanoclay-spc-intl/index.html
https://www.desertcontrol.com/
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 های کشاورزی تبدیل کند های دبی را به زمیناستارتاپی که قصد دارد بیابان

تحهیهاتی بد دبی  وار کردن  و ان واندا ک و  وت  و ارز  را در یک اقاد زمین کویر  کاشوتن ا پنج ماه با ا  در آغاز ماه مارسا تیمی 

 .اا و  ت یجاو پر ش ه ا تاا   ت  ش  کد تو ط میوهاایی از برگزمین رشک پر از ردیف

ا  Desert Control تو ووط  کد  ه ی  نوآور    یک ا ووتاپذیر امکا    Liquid Nanoclayاین شووااکار بای ا تو ووط نانو رس مایع ذ

 رو   بر کد ا وت  شو ه  طراای ا   وند  بد و ا وت  شو ه   وارتد رس  راک و  آب  با   هط نانو رس مایع  ا وتارتاپ نرو   اب اع شو ه ا وتا

 راک  واز  غنی و آب نگت ار   ا  ایش بابث و  چسوتی ه آ  بد و کرده  ریس را  ما ود  براو ایناا  شوودمی  پاشوی ه ما ود  یا ا  ما ود راک

 شیرا ا  ا   از نظر مغذ ری ه  یِشوون    ااراک    یمخموط ااصوومخ نیا طتق  اتد این ا ووتارتاپا  شووودایم   یاه  ضوورور   مغذ   مواد  با

توان  زمین رشوووک را تنتا در اهت  درصووو  کااش دا ا بالوه بر اینا نانو رس مایعا می  50توان  مصووورف آب را بیش از  میو   دا یم

 زمین زرابی تت یح کن ا ابت بد 

کریسوتین  ویورتسونا م یر این بد  اتد    اشو  ارتراع  اولسون  کریسوتین  نرو  ا  دانشومن   تو وط میالد    2000 داد  وطااو  در  ناور   این

شورکت   وی : این  می  و  ا  کن می تت یح اتهریتاک بد ان ازه آب رایق  اا  ضوخیم را بد مایایا رسDesert Control  ناور   اا وتارتاپ

توانی  با ا وتااده از ار روش آبیار  شونارتد  شوما می"ان ازه براو رس را کااش داده ا وتا بنابراین آنتا تا ا  ممکن کوچک اسوتن :  

 "توانی  از آبپاش ا تااده کنی اش ها نانو رس مایع را بکار بگیری ا اتی می
 

Scientists record rapid carbon loss from warming peatlands 

Scientists have demonstrated a direct 

relationship between climate warming 

and carbon loss in a peatland 

ecosystem. Peatlands currently cover 

around 3% of Earth's landmass and 

hold at least a third of global 

soil carbon—more carbon than is 

stored in the world's forests. 

Peat bogs are particularly good at 

locking away carbon because of the 

cold, wet, acidic conditions that 

preserve meters-deep layers of ancient 

plant matter. Scientists have taken a 

keen interest in these enormous 

carbon reserves, questioning how much and how quickly the hotter, drier conditions in a peatland bog 

can trigger microbial processes that release carbon in the form of carbon dioxide and methane into 

the air, furthering the warming cycle as the gases trap heat in the atmosphere. This futuristic 

experiment allows scientists to measure the effects of conditions this ecosystem has never experienced 

before, providing a glimpse of potential future climates. 

The study found that in just three years, all warmed bog plots turned from carbon accumulators into 

carbon emitters—marking the first time whole-ecosystem plots have been used to document such 

changes. This fundamental shift in the nature of the bog occurred even at the most modest level of 

warming (about 4 degrees F above ambient temperature), and showed carbon loss rates five to nearly 

20 times faster than historical rates of accumulation. 

 

https://phys.org/news/2020-07-scientists-rapid-carbon-loss-peatlands.html
https://phys.org/tags/carbon/
https://phys.org/tags/acidic+conditions/
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 افزایش دما، کربن ذخیره شده در باتالق ها را با سرعت باالیی آزاد می کند

در اا باتالق  .کردن   هدانشومن ا  ارتتاط مسوتهیمی بین  رب شو   آب و اوا و آزاد شو   کربن بریره شو ه در اکو ویسوتم باتالق مشواا 

ان  و ا ااح یک  وووب کربن موهود در راک در هتا  را در رود  داا را تشووکیح میدرصوو  از مسوواات رشووکی 3اا  ااضوور ا ود  

اا بد دلیح داشووتن شوورایط  ووردا مرطوب و ا ووی   برا  همو یر  از باتالق بریره دارن ا مه ار  بیشووتر از بریره هنگح اا  هتا ا

ااا ان ا اما شورایط  رمتر و رشوک تر در باتالقا  بالاد زیاد  بد این برایر بظیم کربن نشوا  دادهدانشومن  انتشوار کربن منا وب اسوتن ا

کنن ا شوکح  شوون   رآین اا  میکروبی کد کربن را بد شوکح د  اکسوی  کربن و متا  در اتمسوار آزاد میچه ر و با چد  وربتی بابث می

اا نی   قح با یی از د   ارارو مختمف ارار دادن ا نیمی از محوطد  5را در مارض   اامحههین آمریکایی در چن  محوطدا باتالق  ابگیرن 

این آزمایش بد دانشومن ا  این امکا  را داد تا تآثیر شورایقی را کد این اکو یستم اتالک ار   تجربد نکرده   اکسوی  کربن را دریا ت کردن ا

 اوا  ااتمالی در آین ه نشا  ب ان ا یر  کنن  و یک دی  اهمالی از آب و  ا تا ان ازه

نتایج نشوا  داد کد تنتا در  ود  وا  تماب مناطق مورد آزمایشا از یک منتع بریره کربن بد یک منتشور کنن ه آ  تت یح شو ن ا این  

داد و نشوا  درهد  ارنتایت با تر از دما  محیط  ام رخ  4تغییر ا وا وی در طتیات باتالق اتی در مات لترین  وقح  رمایش ذا ود  

 اا  هذب آ  در طوب زما  ا تابرابر  ریاتر از نرخ 20داد نرخ از د ت داد  کربن پنج تا تهریتا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بازگشت به فهرست 
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 ها آوری روانابحلی برای جمعآسفالت جاذب آب؛ راه :شیمطلب آموز 

کد اتالک  یتر شو ن ا مناطهتر و از نظر همایت متراکماومد شوتراا از نظر مسوااتا و ویعطی چن   وا   ذشوتد شوتراا و 

اا هایگ ین شو ن ا ب ب وهود این  وقوحا چررد  رواا و پارکینگتحت پوشوش  یاای ارار داشوتن ا اکنو  با  وارتما ا پیاده

اا  ناوبناپذیر مثح یش از ا  از پوشوووشاا را مختح کرده ا وووتا ا وووتااده بطتیای آب ااصوووح از بارن  ی زیاد و طو ا 

ااا شوتراا را با چالش م یریت اجم رواناب ااصوح از  ویالب و  ر وایش ناشوی از  ویالب و کااش کیایت آب رو بد آ واالت

کن ا رو کرده ا وتا امروزه این مسوئمدا مشوکالو اابح توهتی را برا  تو واد پای ار شوتراا و مناطق اومد شوتراا ایجاد می

ا ار راند   57در انگممیس  ویالبی کد ناشوی از بارن  ی شو ی  بد راه ا تادا منجر بد ویرانی ا ود    2007ثا  در  وا   برا  م

اا  مختمای برا  این مشوکح مار ی شو ه کد یکی احراه  .اح منا وب داردشو ا بنابراین این موضووع نیاز بد توهد  ور  و راه

توان  آب را ریمی  وریع بد نوبی بتن  وارتد کد می   Tarmac باشو ا شورکتی بد ناباا  ناوبپر میاا و آ واالتاز آنتا بتن

تواننو  آب  اوا میرود هوذب کنو ا این نوع آ ووواوالوت

اوا  متخمخوح بود زیواد  را بود رود هوذب کننو ا بتن

اوا  نواشوووی از  تواننو  آبدلیوح منوا وذ  کود دارنو  می

ن ا مسواات ا ود  اررا در رود نگد د  و  ویالب طو ا 

توا   15توانو  تهریتوا  اوا  متخمخوح میمترمربع بتن  10

 لیتر آب را در دایهد از رود بتور دا ا  30

 های تشکیل دهنده آسفالت جاذب آبالیه

ان ا اا  متخمخح از  وود  ید تشووکیح شوو هآ وواالت

 آور  آب بارا  ودرصوو   ضووا  رالی کد بد بنوا  مخ   برا  همع  40اا  ب رگ  شوورده با متر از  وونگ ووانتی  30ا ود  

اا  کوچک کد بد بنوا   ید  یمتر بمح کرده  متر  از  ونگ ری ه وانتی 5تا   2کن ا در  ید با   یک  ید   ویالب بمح می

متر با بتن متخمخح در با ترین  ید  وانتی  10ترین  ید کد ا ود  و بد بنوا  بسوتر  محکم برا   ید  وقحی ا وتا رویی

 .کنن اا  آلودها بد هذب آراب و م اوب آب کمک میاا دربین  یمتر کرد  روانابد یردا این  یارار می

 مروری بر پیاده سازی یک پروژه

  آ االتا  شودمی  آغاز  بردار  راک   رآین   آ   از  پس  و  ش ه  دریا ت   نی  مجوزاا    ابت ا  متخمخحااا   برا  ا تااده از آ االت

  در  اشوودمی  برداشوتد  متخمخح  آ واالت با  متنا وب  مختمف  اا   ید  داد   ارار برا    نی  آ   زیرین  نااید و شو ه  برداشوتد موهود

کنن  و اا  با ان ازه دو  برا  بسوتر واز  ا وتااده میاایی ذریگشوون ا  وپس از ریگنصوب می کشویلولد   ویسوتم نیازا  صوورو

شوودا اا  ری تر  اضوا د میمترا  ونگ وانتی 5شوودا در  ید با   بد ارتااع ا ود  با تجتی او  ونگین این  ید  شورده می

 .باش اا  متخمخح میاا یا بتن از ا اا  نوبت بد اضا د کرد  آ االتپس از مسقح

شوودا  وپس برا واس برنامد تولی  این نوع آ واالت با ترکیب مصوالح مختمف راب کد در یک  وایت انتاشوتد شو ها آغاز می

 اانهالد تسمد اینا شون  مخموط نستت  یک  بد  تا   ر تد  ارار ایینهالد  تسمد  رو    مصالح کامپیوتر  مهادیر دایهی از ار نوع از 

 کنن ا در این مخاز  تحت  ازاا  داغا پختد و نهالد اصمی منتهح و از آنجا وارد مخ   اصمی می تسمد یک بد را مصالح
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شوون ا با  از این مرااح آ واالت بد مخازنی منتهح  شوون ا  وپس  وایر مواد ا  ودنی اضوا د و بد روبی مخموط میرشوک می

شوون ا پس از پخش کرد  آ واالت  اا از مخاز  بد محح اا اث پرو ه منتهح میشو ه تا نگت ار  شوون ا  وپس تو وط کامیو 

اا   بای  اهازه دای  تا ا ود  رنک شوودا پس از آ  دو بار بتور غمتک برا  مسوقح کرد  و  شورده  واز  کا ی ا وتا بتن

آ  بد ام می شوودا این الیاف  دان ه  متخمخح دارا  نوع راصوی از الیاف پروپیمن بوده کد بابث چسوتان   این مواد تشوکیح 

اا   درصو  باشو  تا بتوان  بد طور موثر آب  20  رالی بای  ا ااح ا ود  اا در بتن اابح مشواا ه اسوتن ا  ضواشوتید ریسود

 .باش درص  می 4اا  مامولی تنتا رالی در بتن   را از رود بتور دا ا در االیکد می ا   ضا ناشی از  یالب

 مزیت آسفالت های متخلخل

اوا بود هوا  ناوب بود داروح زمین بود  وووموت  شووو یو  این آباوا   اواا پس از بوارنو  یرواوا و هوادهبود دلیوح ناوبنواپوذیر بود  پیواده

اا  متا د  وهود دارد کد اا  زیرینا  یدآورن ا در االیکد در اسمتاا  زیاد  را بد بار میاا ا ایت شو و و رسواروراند

 .دتوا  برا  باز ردان   آب بد دارح راک ا تااده کر ا از این نوع ه ی  بتن مینتوانن  آب را هذب کنمی

وانن  اجم آب زیاد  را از رود بتور داده و تاا  متخمخح کاربرداا  بسوویار  دارن  کد متمترین آ  این ا ووت کد میبتن

باشو ا کد اا  متخمخح بد دلیح وهود  ضوا  رالی بیشوتر میمانع ایجاد  ویالب شوودا این زاکشوی  وریع در این نوع بتن

کنو ا امچنین  اوا  پوایینی را بود طور طتیای ایجواد میبتور آب و انتهوا  بود  یودبواشووو  کود امکوا   درصووو  می 35توا    20او ود

 .آور  کرده تا برا  آبیار  در هااا  دیگر مورد ا تااده ارار دای توا  این آب را در مخازنی همعمی

  رواای  روبی  ااسوواس رو   وووار  یا پیادهبالوه بر انتها   ووریع آبا بد دلیح متخمخح بود  در انگاب رانن  یا دوچررد

باشو ا یتر ما بد دلیح  ضوا  رالی کد وهود داردا دما  اوا  بد داب ا تاده و در نتیجد اوا  رو   وقح آ  ام رنکداشوت

اا  زاکشوی آب را کااش داده و از آ ویب  شوودا ا ینداا کد مه ار زیاد  آب کد از طریق بتن هذب میامچنین در طو ا 

اا در بتتود کیایت آب ام موثر استن ا بد این صورو کد آب  اا یا آ االتکن ا این نوع بتنمیبد  یستم زاکشی همو یر   

شوودا این اا  زمین می شوود تمی تر از آبی ا وت کد بد صوورو مسوتهیم وارد زمین میبارانی کد از آنتا بتور کرده و وارد  ید

 ووووار ا ااشوووید هاده و کف  ااا ا وووتخرااا پیسوووت دوچرردپارکینگاا  کم ترا یکا  اا برا  هادهنوع بتن یا آ ووواالت

 .ا ت ا تااده اابح  اا مخاند

اوایی ا وووت کود در اثر  اوا  کمیو   برا  متوارزه بوا روانواباوا  متخمخوح یکی از   ینوداوا و آ ووواوالوتبنوابراین ا وووتاواده از بتن

اا  ناروا وتد در  تااده از آنتا بالوه بر همو یر  از ایجاد رسوارو و شوون ا چرا کد با ااا  نا تانی و م اوب ایجاد میبارن  ی

 اتوانن  بد  اکنین  رصت نجاو دان شرایط بحرانی می

 

 

 
 

 بازگشت به فهرست
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