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 سپتامبر، روز جهانی پاکسازی زمین  ۱۹

 

اقدام اجتماعی   (world cleanup day) وز جهانی پاکساااز ر

جهانی اسات ک  هرسااد  ر ماه سامتامبر باهدق ملابب  با م ا    

هاا   ریاایی برارار  جهاانی پسااامااناد جااماد  ازجمبا  م ااا ا  زباالا 

جامع  جهانی  آااهی بخ اای و شااو ه هدق این جنب   ااحا   می

ا   اجرا  اغییرات واقعی برا   ستیابی ب  هدق نهایی یعنی سیاره

 .امیر و سالم است

 ر اساتونی متولد شاد  زمانی   ۲۰۰۸این جنب  اولین بار  ر سااد  

هرار نفر از مر م طی پنج سااعت برا  پاکسااز  ک  ک اور    ۵۰ک   

ین ایده سااا ه ابدی  ب   ساااد بعد  ا 11آمدنده  ها ار  هم از زبال 

 .ها  اوطبب و رهبر کاریرماایک شدیک جنب  جهانی با میبیون

 
 مطالع  فرماییده  4و  3  اتم  این مطبب را  ر صفحا ا

 وقایع و رویدادهای داخلی  

 ... .......................ههه  جرئیات انتلاد آب  ریا  عمان ب  نوار شرقی ک ور 5

 .................................  بی سابل  هم نتوانست »ااوخونی« را زنده کند 6

 ... ........................  14۰۰افرای  یک متر  اراز  ریاچ  ارومی  اا ساد   7

 ....................................................... مهمترین اخبار کوااه  اخبی 8

 وقایع و رویدادهای خارجی  

 ... ............................ ها عام  ناپایدار  آب و هوا ارمتر شدن اقیانوس ۱2

۱3 
ها  خو   فروپاشی اکوسیستمیک پنجم ک ورها  جهان  ر معرض خطر  

 .............................................................................  قرار  ارند

 ......................................................  مهمترین اخبار کوااه خارجی ۱4

 مطلب آموزشی  

   ............... ................................. ها  زیرزمینیاغذی  مصنوعی آب ۱6
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سرمقاله: ادامه   
 1۸ج ن ارفت  شد ک   ر آن    ۲۰1۸سمتامبر    1۵اولین روز جهانی پاکساز   ر  

ان    ۵۰۰هرار و    ۸۸ک ور جهان شرکت کر ند و بی  از   1۵۸میبیون نفر از بی  از  

  ۲1سمتامبر و با حضور  ۲1   ۲۰19آور  شده روز جهانی پاکساز   ر ساد  زبال  جمع

آور  شده  هرار ان زبال  جمع1۰۰ر و بی  از  ک ور جهان برارا  1۸۰میبیون نفر از  

پاکساز   ر ساد   پاکساز   شداعالم   سمتامبر  19    ۲۰۲۰روز جهانی  روز جهانی  ه 

شده از طریق بسیج هم   باهدق افرای  آااهی  ر مور  بحران پسماند سوء مدیریت

ها و  شرکتها   ها  جامع  برا  شرکت  ر اقدامات پاکساز  استه افرا    ولتحوزه 

 .شده پیدا کنندها  سوء مدیریتهایی برا  ملابب  با زبال ح ها شرکت کنند و راهشوند اا  ر پاکساز ها هم  ا ویق میسازمان

ااریخ ب ر ب االش پاکساز  جهانی  ر طود  از فاجع ها   و سونامیویژه بعد  زلرل   سی   اش اد ها  استر ه مانند  ب   قدرامند  ها  

 یده اما  ر مناطق پس از  رایر  با حمایت طورمعمود اوسط جوامع آسیب ها ب جو   اشت  استه  ر ااریخ معاصر  این االشمختبف و

شو  و شام  ها  امدا   انجام میها  غیر ولتی مانند صبیب سرخ  آکسفام و سایر سازمانالمببی مختبف و سازمانها  بیناز سازمان

کننداان  ر روزها  جهانی شرکت  .ها  زمینی  پاکساز  سواح  و سایر اقدامات شهر ار  و غیر ولتی استن االش برا  از بین بر ن می

آور  کمک مالی ها  غیر ولتی  ر زمین  آااهی بخ ی  ادارکات و جمعطورمعمود  اوطببانی هستند ک  با هم ار  سازمانپاکساز  ب 

 .شوندحمایت می

ه  است بو ه برخور ار باالیی اهمیت از جنب  این بارمصرقیک ها  ست   و  کرونا و استفا ه از ماسکامساد با اوج  ب  شیوع ویروس 

آوری   بی  از یک میبیار  اجهیرات حفاظت شخصی شام  ماسک و  ست   فلط  ر انگبستان استفا ه و   اواسط  و  فوری   اواخر  بین

 یا   هارو خان   ب   را  هاآن  اواندمی  باران  یا  با ه  کنندمی  پیدا  راه  اقیانوس  ب    راحتیب   ها ست    و  هاماسک سمس  ور ریخت  شده این

هایی )یک سازمان حفاظتی اقیانوس(  ر مور  افرای  اعدا  ماسک   OceansAsia ر ماه فوری      .ریرندمی   ریا   ب   ک   برساند   هایی ریاچ 

ها  غواصان  ر اطراق  ها و ع سها با ن ان  ا ن فیبمها  اخیر رسان  رششدند  ه دار  ا ه ارا  ک   ر احلیلات آلو ای پالستی ی ک ف

هایی ک  ب   اخ  آب ریخت  شده بو ند زنگ ه دار و یا آور   آور  ماسک و  ست  منطل  ساحبی فرانس   ر مدیتران  ک   ر حاد جمع 

   ه ازنداین بو  ک  سیاستمداران  رهبران و افرا  باید ب  م    آلو ای پالستیک بمر

قاب اار  ا ه ااریخی شاخصی  باشد  میها   انتظار  اشت ک  حدو   اعتما   استفا ه رصد ماسک  ۷۵اوان  و همچنین سایر ها   شده 

یک سازمان غیر ولتی ه دار  ا  ک  بستر ویروس    .ها  مربوط ب  ویروس کرونا   ر مح   فن زبال  یا شناور  ر  ریاها قرار ایرندزبال 

ها ب  ه ت ها ماسک و  ست    یگر ب   ریا راه پیدا کنند  آنمحیطی واقعی ابدی  شو ه اار میبیون اواند ب  یک فاجع  زیستکرونا می

 .شوندشوند  افرو ه میها سرازیر میمیبیون ان زبال  پالستی ی ک  ساالن  ب  اقیانوس

 اهداف روز پاکسازی 

 ها برا  حرکت ب  سمت سبک زندای بدون پسماندا ویق آنها  عضو و ا ویق ب  کاه  زبال   ر سازمان

 ایجا  آااهی  ر مور  اولید زبال  و مسائ  مربوط ب  آن

 ایجا  محیطی  ر  اخ  سازمان با کاه  اولید زبال   ر ملاب  پاکساز  

 ها  سازمانی با کاه  میران زیا   اولید زبال بازنگر   ر اولویت

 مور  و مصرق محصوالت از برندها  با وامشروع افتگو  ر مور  خرید بی

 بازگشت به فهرست 
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 جزئیات انتقال آب دریای عمان به نوار شرقی کشور 

زیست با اشاره ب  نحوه ارزیابی طرح افت: برا  انتخاب و ارزیابی مح  و مطالع  آن یک منطل  بررگ ب  معاون  ریایی سازمان محیط

پاره    9محدو ه  ر ساح   ر نظر ارفت  شد ک  اصطالحا    9کیبومتر   ر نظر ارفت  شد و رنهایت  ر شرق و غرب چابهار    ۵۰شعاع  

 ه اویند ساح  می

 

شده برا  ساز نیمیبیون متر م عب آب شیر 1۲۰ها  نوار شرقی ک ور از  ریا  عمان  ر طرح جامع اامین و انتلاد آب صنعت استان

میبیون متر م عب برا  استان سیستان و ببوچستان  ر افق  1۰۰میبیون متر م عب برا  خراسان جنوبی و  6۰استان خراسان رضو  و 

میبیون مترم عب  ر ساد از  ریا بر اشت   ۸4۰میبیون مترم عب باید    ۲۸۰ساز  این  برا  شیرینو   ر نظر ارفت  شده است    14۲۵

 هشو 

کیبومتر  و کامال  ر خ  ی    1۵1۵ظر موقعیت جغرافیایی  ارا   و بخ  زمینی و  ریایی استه همچنین یک خط لول   این پروژه از ن

  ببوچستان   و  سیستان  استان  3  آبرسانی  شب    ب   ااصاد  مح   اا  کننیشیر  آب  مح   ازشده را  شو  اا آب شیرینب  عنوان فاز سوم اجرا می

 از شهرهایی ک   ر مسیر ااصاد است از جمب  ایران هر و زاهدان و بیرجند و م هد هدایت کنده اسان رضو  و خر و جنوبی خراسان

  و    کن بر عهده معاونت محیط انسانی و محیط طبیعی ر این پروژه مسئولیت ارزیابی قسمت خ  ی و همچنین مح  استلرار آب شیرین

 زیست قرار  ار ه ریا بر عهده معاونت  ریایی سازمان محیط کن ب شیرین آب اخبی  مح  و   ریا از آب بر اشت مح  ارزیابی

ساز  آب عمان  زیست  رباره آخرین روندها  پروژه شیرینزیست  ریایی سازمان حفاظت محیطزا ه  معاون محیطاحمدرضا الهیجان

یک فاز مطالعات ارزیابی خ  ی و  شروع شده استه بر این اساس  ر    1396افت: مطالعات ارزیابی ب  صورت کامال اف یک شده از ساد  

 ه است شده لحاظ زیستیمحیط  ارزیابی فرایند   و پروژه  این  ر طبیعتا و  شده انجام یک فاز  یگر مطالعات ارزیابی  ریا 
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محیطی کمتر   ار  چرا ک  و   ر خصوص عبت انتخاب  ریا  عمان یا اور شد:  ریا  عمان  ر ملایس  با خبیج فارس ابعات زیست

 کیبومتر  شرق چابهار و خیبی نر یک ب  اقیانوس قرار  ار ه   1۷متص  ب  اقیانوس هند بو ه و مح   ر نظر ارفت  شده  ر 

 شاخصها  ارزیابی

 هفت   مجموع   ر  افت  اندشده  السیممحیطی  رامترها  فیری ی و  ریایی و زیستا  ارزیابی ب   و  ست  پ هاشاخص  این    بیان  با  و  

 آبگیر   برا   مناسب  عمق  فاصب   - ۲  ای ر  شیب  - 1  از  عباراند  ک   شدند  اعیین   ریایی   و  فیری ی  ها شاخص  مهترین  عنوان  ب   شاخص

شرایط امواج ) بدلی  موج خیر   -6پتانسی  فعالیت رسوبی    -۵پاالیی پساب  ر  ریا  خو   اوان   - 4   ریا   ب    سترسی  و  کران پس  ارافاع   -3

شو  و کیفیت آب بر اشتی ( و  ریایی ) بدلی  اهمیت خو  پاالیی و عدم اجمع نم ی ک   ر محیط اخبی  میها   بو ن ( شرایط جریان

  خیر  همچنین بررسی لرزه -۷

پارامترها  فیری ی و همچنین  ریایی  یک سر  شاخص زیستی هم مدنظر بو  ک   ر اعیین ها  محیطو  اوضیح  ا :  رکنار این 

ریر  ها  مرجانی  مح  روی  ایاهان  ریایی  مح  زیست و اخمها  استلرار صخره قرمر است مانند مح م ان اهمیت  ار  و خط  

ها  حرا اجرا یچ وج   ر خبیج و خور و جنگ ه  بی حساسیت وجو   اشت ک  این پروزه ب یها  حمایت شده مث  الک پ ت و خاون 

متر اعبی  شده و پارامترهایی    ۲۰اا    1۵پاره ساح   ر عمق بین    9بر ار   ر این  ایستگاه نمون زا ه خاطر ن ان کر  اعدا    الهیجانه  ن و 

ایر  ) اندازه TPH فبرات سنگین  ر رسوب منطل  و   کبیفور  ن مور  نیاز بیوشیمیایی(ژ)اکسی BOD و محبود نژاکسی  PH  مث   ما

 ها  جانور  و نیترات و فسفات انجام شده استه پالن تونزیان و ارکیبات موا  نفتی( و بررسی کف 

اطالعات مربوط ب  و  ایر  شدند  ساح  اندازه بند  شده  السیمپاره    9ها  ارزیابی اشاره شده   ر امام آن  و  اضاف  کر : کبی  شاخص

  مدد شد ک  این پروس  ی ساد طود اذار  ک  خیبی مهم است برا  مدلساز  وارارافاع موج و رسوب    رفتار  ریا مث  جریان  ریا

 ک ید و براساس مدد بهترین نلط  بر اشت و اخبی  پساب م خص شده 

ها را از سمت کنزیست با بیان این   اروه شرکت م اور این پروژه اجارب امام آب شیرینزیست  ریایی سازمان محیطمعاون محیط

ها و امهیداای برا  مباحث محیط زیست را بررسی کر ه است اا ببینند چ  روشغرب ایران اا مدیتران  و ک  خبیج فارس اا شرق آسیا 

ها  آما ه  استفا ه کنند اظهار کر : ما سعی کر یم حداکثر آن استاندار ها را رعایت کنیم ک  حداق  خسارت ب  محیط وار  شو  و مدد

 ه ک  مطالع  کنند  ها از جمب  اهران و باب  احوی   ا یمشده را ب  متخصصینی  ر  ان گاه 

بهترین شرایط را برا  استلرار آب انتخاب و نهایی شده ک  نسبت ب  بلی  پاره ساح   ۸بر اساس این مطالعات پاره ساح  شماره   ها 

 هکن  ار شیرین
 

 

 

 

 

 ادامه خبر  لینک خبر 
 کن شیرینآب موضوع  

 آنالین پایگاه خبر  زیست بع من

 19/۰6/1399 ااریخ خبر 

 بازگشت به فهرست 
 

 

https://www.zistonline.com/news/83091/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1--%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD/do
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های بی سابقه هم نتوانست »گاوخونی« را زنده کندبارش   

ااالب احیا   و  حفاظت  محیطمدیرک   فتر  حفاظت  سازمان  زیست  ها  

ساد اخیر ااالب ااوخونی  ها  خوب  و  ضمن اشاره ب  این   با وجو  بارش

باراذار  حجم  ب   لی   افت:  نیست   خوبی  وضعیت  ها  ر  همچنان  ر 

باال ست ااالب اار س  برابر میانگین بارش ساالن   بارندای  اشت  باشیم باز  

 .رسدهم آب ب  ااالب ااوخونی نمی

مسعو  باقرزا ه کریمی ضمن اشاره ب  این   ب  عنوان یک کارشناس ااالب  

باورم ک  ااالب ااوخونی مظبوم بر   اظهار کر :  این  ایران است   ارین ااالب 

ها  ما  ر ک ور چندین رگ حیاای  ارند اما ااالب ااوخونی  بی تر ااالب

ها  صنعتی  ک اورز   جمعیتی وههه صورت رو  استه باال ست این رگ حیاای آنلدر باراذار انها یک رگ حیاای  ار  ک  آن هم زاینده

 رصد نیاز آبی  1۰ها را  اشتیم  نتوانستیم حتی ساد اخیر را  ر برخی استان  ۵۰  است ک  ساد اذشت  ک  بی ترین بارندای طی ارفت

 .ااوخونی را اامین کنیم

  ها  ر باال ست ااالب زیا  است ک میبیون متر م عب است  افت: آنلدر حجم باراذار   1۷6آب  ااوخونی ساالن   و  با بیان این   حق 

 .رسداار س  برابر میانگین بارش ساالن   بارندای  اشت  باشیم باز هم آب ب  ااالب ااوخونی نمی

آب  ااالب ااوخونی اایید  ها  سازمان حفاظت محیط زیست ضمن اشاره ب  این    رحاد حاضر حق مدیرک   فتر حفاظت و احیا  ااالب

آب  این ااالب را از سمت اوید حقرحاد حاضر م    این است ک  وزارت نیرو میشده و وزارت نیرو آن را پذیرفت  است  اصریح کر :  

کیبومتر راه است و  ر این بین هراران ه تار زمین   3۰۰کند این  رحالیست ک  از مح  رهاساز  اا ااالب  رو  رهاساز  میسد زاینده

 .رسدنمی  ااالب ب  آبی  نهایت  ر و شو می  اشتبر مسیر  این  ر ااوخونی ااالب آب حق  روک اورز  وجو   ار ه از این

رو  ا  ی  باقرزا ه کریمی با ااکید بر این   آب باید  ر ورو   ااالب ب  ما احوی   ا ه شو   افت:  رحاد حاضر شورا  هماهنگی زاینده

زارت ک اورز   سازمان محیط زیست ها  مختبف از جمب  وزارت نیرو  وزارت صنعت  و ا ه شده استه  ر این شورا نمانیداان  ستگاه

شو ه ساد اذشت  با االش هم ارانم  ر استان اصفهان ایر  میها و ااالب اصمیموههه حضور  ارند و  رمور  نیازها  آبی هر یک از  ستگاه

ن است ک  باید  ر ببند  ها نیازمند ااخاذ اصمیماای کالمیبیون مترم عب آب ب  سمت ااالب رهاساز  شد اما زنده نگ   اشتن ااالب ۲۰

ها اراباط مستلیمی با اوسع  پایدار ک ور  ار ه متاسفان  طی چندین  ه  حدو   و   ر ا ام  اصریح کر : موضوع ااالب  .مدت انجام شوند

از    ۷۰ اقتصا  ک ور  ر قسمت  ۸۰ رصد جمعیت و بی   ایران ک  بارش رصد صنعت و  میبیمتر   1۰۰ها  زیر  ها  خ ک و مرافع 

 .استههه و هامون بختگان   ااوخونی   مانند هایی ااالب شدن خ ک اافاق این ادریجی اثراته اند کر ه  پیدا اجمع  ارند 

آبی را  ر ک ور ا  ی  زیست با بیان این    ولت کاراروه سازاار  با کمها  سازمان حفاظت محیطمدیرک   فتر حفاظت و احیا  ااالب

 .ها  مختبف ک ور اثراذار عم  کنداواند  ر مدیریت مصرق آب  ر بخ اظهار کر : این کاراروه می ا ه است  

 ادامه خبر  لینک خبر 
 ااالب  موضوع  

 نا()ایس ان جویان ایران خبرارار   منبع 

 ۲9/۰6/1399 ااریخ خبر 

 بازگشت به فهرست 
 

https://www.isna.ir/news/99062921693/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%D8%A7%D9%88%D8%AE%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D9%86%D8%AF
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 ۱۴۰۰افزایش یک متری تراز دریاچه ارومیه تا سال 

ریر  و ابفیق ستا  احیا   ریاچ  ارومی  مدیر  فتر برنام 

ضمن اشاره ب  افرای  یک متر  اراز  ریاچ  ارومی  اا ساد 

 ریاچ  ارومی  ب  اراز اکولوژیک   14۰6افت: اا ساد    14۰۰

 .رسدخو  می

احیا   ریاچ    ستا   خبر   ن ست  اجری ی  ر  مسعو  

ارومی  با اشاره ب  این    ر حاد حاضر احیا   ریاچ  ارومی  

ها   المببی پیدا کر ه است  اظهار کر : طی سادوجه  بین 

بو    اراز  ریاچ  ارومی  ب  حداکثر خو  رسیده    ۷3و    ۷۲

این  ریاچ  ب  مرز خ  ی رسید و ما ب     9۲اما  ر ساد  

 نباد آن طی پنج ماه برنام  جامعی برا  احیا   ریاچ  

و  ا ام   ا : براساس این برنام  قرار بو  ک    .اهی  کر یم

 .رار  اریمطی مدت  و اا س  ساد ب  شرایط اثبیت برسیم و پس از آن وار  فاز احیا شویم ک  اکنون  ر این مرحب  ق

ریر  و ابفیق ستا  احیا   ریاچ  ارومی  ا ام   ا : اقدامات زیا   برا  انتلاد آب ب   ریاچ  ارومی  صورت ارفت  است مدیر  فتر برنام  

طرح اصفی  خان   ش  طرح  ر خصوص سر هن  ساز     1۲رسنده قرار است ک   ر بهمن و    ماه   ک     ماه امساد ب  بهره بر ار  می

 .دها  ش  طرح مرمت و بازساز  وهههه افتتاح شو ه همچنین پروژه انتلاد آب زاب نیر  ر زمستان افتتاح خواهد شدس

ها  ار  و غبار  ر حوض  آبریر  ریاچ  ارومی  اقدامات خوبی صورت ارفت  است  افت:  ر اجری ی با اشاره ب  این   برا  اثبیت کانون 

اند و اکوسیستم  ریاچ   ر شرایط مطبوبی است و فالمینگوها و آرامیا  ر شناسایی و مدیریت شدهها  ار  و غبار  حاد حاضر کانون

 .کنند ریاچ  زیست می

میبیون متر م عب آب از طریق الیروبی وار   ریاچ  ارومی    14۲۰ب  افت  و   طبق اصمیم ستا  احیا   ریاچ  ارومی  قرار بو  ک    

میبیون متر م عب آب وار     9۰۰اا    ۸۰۰شده استه همچنین از طریق اصفی  و انتلاد پساب نیر حدو   شو  ک  حجم زیا   از آن محلق  

 . ریاچ  می شو 

آغاز    94و    93اجری ی با اشاره ب  این    ر راستا  کاه  مصرق آب  ر بخ  ک اورز  کار شناسایی س  رقم بذر اندم کم آب از ساد  

 .از می شو  و مصرق آب اا حد بسیار زیا   کاه  خواهد یافتشده است  افت: امساد ک ت این بذرها آغ

شو    ریر  و ابفیق ستا  احیا   ریاچ  ارومی  با اشاره ب  این   اا پایان ساد یک متر ب  اراز  ریاچ  ارومی  افرو ه میمدیر  فتر برنام  

 .ب  اراز اکولوژیک خو  خواهد رسید 14۰6افت:  ریاچ   ر ساد 

 .است شده منت ر ارومی   ریاچ  مور   ر المببیبین  ملال  1۲۷   ۲۰۲۰پایان اصریح کر :  ر ساد اجری ی  ر  

 ادامه خبر  لینک خبر 
 مدیریت منابع آب موضوع  

 خبرارار   ان جویان ایران )ایسنا( منبع 

 16/۰6/1399 ااریخ خبر 

 بازگشت به فهرست 

 

https://www.isna.ir/news/99061611943/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%DA%A9-%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-%D8%AA%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0
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یترین اخبار کوتاه داخل مهم  

 (۱3۹۹شهریور   ۱)  ها به مخازن سدهای کشورآبکاهش ورودی روان

  ۲4ها ب  مخازن سدها  ک ور  ر ساد آبی جار  از ابتدا  مهر ساد اذشت  اا  آب  هند میران ورو   روان ها  آمار  ن ان میبررسی

طبق اعالم وزارت نیرو  میران ورو    ر   . رصد نسبت ب  مدت م اب  ساد آبی اذشت  کاه   اشت  است  3۸مر ا  امساد ب  میران  

 ۵4مر ا  امساد ب     ۲4میبیون متر م عب بو ه ک  این رقم از ابتدا  ساد آبی جار  اا    ۲۰۰میبیار  و    ۸۷مدت م اب  ساد اذشت    

 6۲ر ا  امساد  م  ۲4بر اساس این ارارش  مخازن سدها  ک ور  ر زمان حاضر اا    .میبیون متر م عب کاه  یافت  است  ۸۰میبیار  و  

 . اشت کاه    رصد 31 هم  سدها خروجی میران مدت این  ر  رصد بو ه 66 رصد پر بو ه ک  این میران  ر مدت م اب  ساد اذشت   

 (۱3۹۹شهریور    2) بهره برداری از بزرگترین پروژه برای احیای دریاچه ارومیه در دی ماه سال جاری

احیا   رئیس سازمان حفاظت محیط برا   پروژه  برراترین  رسیدزیست افت:  اامام خواهد  ب   امساد  ماه  ارومی      عیسی   .ریاچ  

 رصد پی رفت  اشت  است و امیدواریم    93سیب ب   ریاچ  ارومی  ااکنون حدو   خبر افت: پروژه بازار اندن آب از سد کانی   کالنتر 

کیبومتر کاناد  6۰کیبومتر    و سد و  36و  با بیان این ک  این پروژه شام  یک اون  انتلاد آب  . ر    ماه ساد جار  ب  اامام برسد

 ان گاه  یگر شروع شد واین   9با محوریت  ان گاه شریف و    9۲است  اظهارکر : عمبیات مطالعاای احیا   ریاچ  ارومی  از    ماه ساد  

فت   اا ب  امروز سطح وشبختان  پس از شروع عمبیات احیا   ریاچ  ارومی  و االش ها  صورت ارو خ  ماه ب  طود انجامید  9مطالعات  

 .سانتیمتر نسبت ب  س  ساد پی  افرای  یافت  است 1۰آب آن  حدو  یک متر و 

 (۱3۹۹شهریور    3) واکنش ستاد احیای دریاچه ارومیه به خبر تکمیل سدهای نیمه ساخته در حوضه آبریز دریاچه

ریر  و ابفیق ستا  احیا  ت   ر حوزه آبریر  ریاچ  ارومی   مدیر  فتر برنام رها  رمور  ا می  سدها  نیم  ساخظب   نباد برخی اظهارن

شو   هراون  باراذار  جدید  ر حوض  آبریر ممنوع اوید ک  اا هفت ساد  یگر ک   ریاچ  ارومی  ب  طور کام  احیا میاین  ریاچ  می

آب بی تر  را ب  سمت  ریاچ  ارومی  رها کنده ب  همین  لی    استه اار قرار باشد سدها  نیم  ساخت  ا می  شوند وزارت نیرو باید

مسعو  اجری ی  ر این باره اظهار کر : ما  ر ستا  احیا   ریاچ  ارومی  مصوب کر یم    .کار برا  وزارت نیرو بسیار پیچیده خواهد شد

ر آبگیر  ن وند  حتی  ر آن زمان سد  ک  اا احیا  کام   ریاچ  هیچ سد جدید  ساخت  ن و  و سدها  موجو   ر حوض  آبریر نی

بر ار  بو  اما قرار شد ک  آب این سد فلط برا   ریاچ  ارومی  رهاساز  شو ه و  با چا  ساخت  شده و آما ه بهرهرو  رو خان  آجی

میبیون   6۰۰میبیار  و  3ها  زیست محیطی وجو   ار   اصریح کر : بر اساس قوانین موجو  ساالن  اشاره ب  قوانینی ک   ر حوزه حلاب 

 .ار پر اخت حلاب  از جانب وزارت نیرو باشداواند مطالب زیست میمتر م عب حلاب   ریاچ  ارومی  است و سازمان حفاظت محیط

 (۱3۹۹شهریور   7)  رسدزودی به بهره برداری میاز خلیج فارس به صنایع یزد و کرمان به  طرح انتقال آب

ساز  آب  ریا خبر  ا  و افت: اا  و ماه آینده با انداز  واحدها  شیرین رصد  ساخت و راه 3۰۰معاون آب و آبفا  وزیر نیرو از رشد 

 .شو می  مند بهره  فارس  خبیج  شدهاصفی    و   ها  کرمان و یر  از نعمت آب شیرین استان ساز  آب ایران   انداز  برراترین واحد شیرین راه

ا  بی تر  ر حوزه هرمراان و ز ایی کوچک محبی یا حتی منطل  ها  نمکساز  از طریق  ستگاهزا ه خامسی افت: ابتدا با شیرینالی

  . ور باید از آب  ریا برا  اامین مابلی آب مور  نیاز خو  استفا ه کننداستان ک  1۷شد اما مطالعاای انجام شده ک   هرمراان این کار می

ها اا  و ماه ها  ا ه شده و برراترین اینمیبیون متر م عب برا  استان  6۰۰میبیار  و    ۲ساز   و  ا ام   ا : اا ب  امروز مجوز شیرین 

 .از خبیج فارس ب  این استان بیاور  رسد اا آبآینده برا  استان کرمان و صنایع سنگین آنجا ب  نتیج  می

 

https://www.isna.ir/news/99060100522/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%A8-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B2%D9%86-%D8%B3%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://www.isna.ir/news/99060201502/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%86%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%DB%8C
https://www.isna.ir/news/99060302313/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%86%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%B3%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87
https://www.isna.ir/news/99060705712/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D8%A8-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%DB%8C%D8%B2%D8%AF-%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87
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 (۱3۹۹شهریور    ۱۹) یابی بخش آب در گرو به رسمیت شناختن مرزهای حوضه آبریز استسامان

افت:  ر ک ور  اجرب  بسیار خوبی  ر زمین  یابی بخ  آب را  ر ارو ب  رسمیت شناختن مرزها  حوض  آبریر  انست و  وزیر نیرو سامان

ساد پی  این موضوع  ر  ستور کار بو ه و اسنا  باال ستی متعد   را  ر این زمین   اریمه و  با یا آور    16مدیریت منابع آب  اریمه از  

بر السیمات ک ور  است    مصوبات مرابط  ر این اراباط افت:  ر یک ساختار  ک  ستا ها  آن کامال متمرکر و سطح آن هم منطبق

 انند ک  موضوع آب حتی آبریر کار راحتی نیست  اما امام کارشناسان می رسمیت  ا ن و  ر عم  اقدام جد   ر زمین  مرزها  حوض 

جهت  وزیر نیرو با اشاره ب  این    ر . ر مناطق پرآب بسامان نخواهد شد مگر این ک  این مرزها  طبیعی عمال ب  رسمیت شناخت  شو 

امرکر بر این کار  ادارک الزم با اصویب هیئت وزیران و شورا  نگهبان  یده شده است  اظهار  اشت: اصالح اساسنام  شرکت مدیریت 

منابع آب ایران ش   ارفت و بر اساس آن معاون امور آب و آبفا  وزارت نیرو از امروز رئیس هیئت مدیره و مدیرعام  شرکت مدیریت 

ساز  و استلرار این است ک  ستا  اصبی آب ک ور خواهد بو ؛ لذا جا  ا  یالای  هم است و اولین اام  ر جهت چابکمنابع آب ایران  

 .ا   یگر  ر این زمین  نخواهیم  اشتب  صورت الی  

 (۱3۹۹ریور  شه  2۴)  ها نسبت به سال آبی گذشتهدرصدی بارش  7کاهش 

  ۲۸سال (  ر حالی افرای     ۵1شهریور امساد  نسبت ب  میانگین ببندمدت )  ۲۲اا    9۸ها  ر ک ور از ابتدا  مهر ساد  میران بارندای

بر اساس آمار موجو   متوسط ارافاع    رصد کاه   اشت  استه  ۷ هد ک  نسبت ب  مدت م اب  ساد آبی اذشت    رصد  را ن ان می

متر میبی  ۲3۰سال     11متر  میانگین  میبی  ۲ه341متر بو ه ک  این رقم  ر مدت م اب  ساد آبی اذشت   میبی  31۷ها  ر این مدت  بارندای

متر مربوط ب  حوض  میبی  4۸۵ها  امساد با  بنابراین ارارش  بی ترین ارافاع بارندای  متر بو ه استهمیبی  3ه۲4۸و میانگین ببندمدت  

 ها  ر حوض متر مربوط ب  حوض  آبریر مرز  شرق استه  ر این مدت همچنین ارافاع بارشمیبی  6ه14۸خرر و کمترین آن با    آبریر  ریا 

 متر بو ه استه میبی  ۵ه۲3۲متر و فالت مرکر  میبی  ۷ه۲91متر  قره قوم میبی ۷ه449آبریر خبیج فارس و  ریا  عمان  

 (۱3۹۹شهریور   2۴) های عمیق گلستانمیلیون متر مکعبی آبخوان  28کاهش 

متر بارش  ر استان اافاق  میبی  ۵۰6اظهار کر : از ابتدا  ساد آبی اا کنون    ا  ابستاندیرعام  شرکت آب منطل   م "محسن حسینی"

افرای    ببندمدت  بارش  ر  ب  متوسط  نسبت  ر  1۰افتا ه ک   ن ان می رصد   بارشا  افرای   این  اما  افرای  عمق  هد   ب   منجر  ها 

میبیون متر م عب   ۲۸ها  عمیق استان ابستان از ابتدا  ساد آبی اا کنون  و  با بیان این   آبخوان   ها  عمیق ن ده استهآبخوان 

 رصد کاه  پیدا   4۲افرای  و  ر برخی موار  اا   رصد    4۸ها  استان اا  آب  ر برخی رو خان کاه   اشت  است  اظهار کر : روان 

میبیون متر م عب اعالم کر  و افت: سران  آب استان ب  ازا  هر نفر   ۵۰۰میبیار  و    ۲میران آب اجدیدپذیر استان را    و    کر ه استه 

میبیار  متر م عب    ۲ها  مختبف از بی  از  میران مصرق بخ   و  متر م عب بو ه ک  نسبت ب  سران  ک ور کمتر است  13۰۰حدو   

 بو ه  صنعت  بخ    ر  نیر   رصد  3  و زیست رصد محیط  3 رصد  ر بخ  ک اورز      ۸4 رصد  ر بخ  شرب     1۰مصرق فعبی استان   

 .است

 (۱3۹۹شهریور   26)  میلیون متر مکعب پساب تصفیه شده به دریاچه ارومیه ۱۰5رهاسازی  

شهرستان حوض   ریاچ  ارومی   ااکنون  9پروژه  ر  1۲: با اجرا  افت مدیرعام  شرکت آب و فاضالب آذربایجان غربی  عبیرضا رضو 

ااکنون ظرفیت اصفی    93و  با اشاره ب  این   از ساد   همیبیون متر م عب پساب اصفی  شده ب   ریاچ  ارومی  منتل  شده است  1۰۵

کیبومتر شب     11۰۰مدت  میبیون متر م عب افرای  یافت  است  اصریح کر :  ر این    4۲ها  شهرها  م رق ب   ریاچ  ارومی   خان 

  همیبیار  اومان اجرا شده است ۲۰4واحد ایستگاه پمماژ با هرین  کر    3۰آور  پساب استاندار   جمع

 

 

https://news.moe.gov.ir/News-List/56754
https://news.moe.gov.ir/News-List/56754
https://news.moe.gov.ir/News-List/56754
https://news.moe.gov.ir/News-List/56826
https://news.moe.gov.ir/News-List/56782
https://www.isna.ir/news/99062619973/%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DB%B1%D9%A0%DB%B5-%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-%D9%BE%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%B5%D9%81%DB%8C%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%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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 (۱3۹۹شهریور    2۹)  های زیرزمینی در خراسان شمالیکمتر شدن شیب تند کاهش آب

افت:  ر خراسان شمالی ه ت  شت ممنوع  بحرانی وجو   ار  ا  خراسان شمالی  مدیر عام  شرکت آب منطل    سید علی  مراضو 

ها  شیروان و اسفراین اعالم شد اما بارندای امساد و ساد اذشت  موجب ساد اذشت  م    فرون ست و ش اق  ر  شتک  طی  و  

از این ها  خیبی زیا  اازه کنند  بطوری   سیالبها  استان نفسی از  ست خ  سالی و اضاف  بر اشت شد اا  شت ها  عبور کر ه 

ها  متر  سطح آبسانتی   4۰و  از کاه     .ها نیر پرآب شدندو از سو   یگر رو خان ها اغذی  کنند  ها موجب شد اا آبخوان شت

شو    ها نیر زیا ار میها این میران کمتر و  ر برخی از سادزیرزمینی  ر این استان طی هر ساد خبر  ا  و افت: البت   ر برخی از ساد

ها سبب شده اا م    و  ا ام   ا : اغذی  آبخوان  .متر هم رسیدانتیس  ۸۰ها کاه  سطح آب زیرزمینی ب   ب  طوری    ر ی ی از ساد

 .ایم   یگر نداشت  باشیمفرون ست و ش اق زمین ک   ر  و ساد اذشت  با آن مواج  بو ه

 (۱3۹۹شهریور    3۰)  ز رسیدرود به خط قرم ذخیره سد زاینده

رو   ر روزها  پایانی  ا  اصفهان  ر خصوص آخرین وضعیت سد زایندهبر ار  شرکت آب منطل معاون حفاظت و بهره   حسن ساسانی 

ساد آبی جار   اظهار کر : ایرماه امساد  با اوج  ب   رخواست سازمان جها  ک اورز  و ک اورزان اصفهان مبنی بر اوزیع آب برا  

ا   ر وزارت نیرو ا  ی  و ملرر شد با اصویب کاراروه سازاار  با کم آبی و رعایت خط قرمر آب شرب و ذخیره   ت اابستان   جبس ک

اقدام شو   ۲۰۰رو  ب  میران  سد زاینده پایان شهریور ماه نسبت ب  اوزیع آب ک اورز   افرو : با اوج  ب     .میبیون مترم عب  ر  و  

رو  برا  مصارق ک اورز  شهریور ماه خروجی سد زاینده  ۲۸رو  ب  خط قرمر آب شرب اصفهان  از بامدا  جمع   زایندهرسیدن ذخیره سد  

ا  اصفهان با ااکید بر این   هر اصمیم برا  ساد آبی جدید منوط ب  ابالغ معاون حفاظت و بهره بر ار  شرکت آب منطل   .قطع شد

 .ها زیر خط نرماد خواهد بو واهد بو   افت: بنابر اظهارات سازمان هواشناسی  پاییر امساد بارشبرنام  منابع و مصارق ساد آبی آای خ

 (۱3۹۹شهریور   3۱) تهران دومین استان فقیر کشور از نظر منابع آب

با اشاره ب  وضعیت اامین منابع آب  ر استان اهران افت: استان اهران با  اهرانا   مدیر عام  شرکت آب منطل    "سیدحسن رضو "

 رصد جمعیت ک ور را  ر خو    ۲۰کیبومتر مربع کمتر از یک  رصد مساحت ک ور را  ربرارفت  اما    ۲۵۰هرار و    13وسعتی  ر حدو   

  استان    ر  جمعیت  اراکم    رضو  اصریح کر :  .اندشده  ساکن   روستاها    ر   رصد   6  و  رصد جمعیت  ر شهرها    94جا   ا ه است ک   

 ک ور   ر  اراکم  سران   میانگین  از  بی تر  برابر  ۲۰  رقم   این  و  هستند  ساکن  مربع  کیبومتر   ر  نفر  9۷3  ک   طور   ب   باالست  بسیار  اهران

و ببوچستان  انست و افرو :    سیستان  از  بعد  سران   اأمین  و  آب  منابع  نظر  از  فلیر و  استان اهران را  ومین استان  .ار  می  محسوب

   .باشدیمترم عب  ر ساد م  1۸4مترم عب  ر ساد است ک  این رقم  ر استان اهران  ر حدو    13۷6سران  اامین آب  ر ک ور حدو  

 (۱3۹۹شهریور   3۱)  هستند  "ممنوعه"های استان مرکزی همچنان تمامی دشت

ها  آب زیرزمینی  ر استان طی  و ساد اخیر بهبو  نسبی  اشتند  اما همچنان ا  مرکر  افت: اارچ  سفرهمدیرعام  شرکت آب منطل  

ها  استان مرکر  ب  جهت اوسع  بر اشت از منابع آب زیرزمینی و ک اورز  ممنوع  هستند و این بهبو  نسبی ب  معنا  امامی  شت

ها  اذشت  متوسط کسر  افرو :  ر ساد  "ا ال  آمرهعرت"  شان متوقف شده استهها کسر  مخرن ساالن ست ک  برخی از  شتاین ا

میبیون متر    1۸۷ها ب   رسید ولی  ر حاد حاضر و با این بارندایمیبیون متر م عب  ر ساد می  ۲۷۰ها  استان ب  حدو   مخازن  شت

ها  شازند  خنداب و کمیجان  ها از جمب   شتا  ا ام   ا : کسر  مخرن سالیان  بسیار  از  شتآمره  م عب کاه  پیدا کر ه استه

میبیار  مترم عب    ۵ ه  و حدو    4اوان افت روب  افرای  اذاشت  است اما برا  جبران کسر  مخرنی ک  طی متوقف شده و حتی می

 بو ه است  ب  زمان بی تر  نیاز  اریمه

 بازگشت به فهرست 

 

https://www.isna.ir/news/99062921810/%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%B4%DB%8C%D8%A8-%D8%AA%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%A2%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://www.isna.ir/news/99062921810/%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%B4%DB%8C%D8%A8-%D8%AA%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%A2%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://www.isna.ir/news/99062921810/%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%B4%DB%8C%D8%A8-%D8%AA%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%A2%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://www.isna.ir/news/99063022848/%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D8%AF-%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%B7-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF
https://news.moe.gov.ir/News-List/56998
https://news.moe.gov.ir/News-List/56963
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 ها عامل ناپایداری آب و هوا گرمتر شدن اقیانوس
ها  ها  ارم ساااطح اقیانوساذارنده  ر واقع  آبها اأثیر میشاااوند  بر آب و هوا  ب  ویژه طوفانها ارم میوقتی آبها  ساااطح اقیانوس

 .کنندها  بررگ را اأمین میسوخت این طوفان

 

را شنیده باشیده حرکت رو ب  باال ب   لی  اغییر چگالی هوا  فرآیند  ک   ان مندان از آن ب    "رو هوا  ارم باال می"مم ن است جمب   

ها نیر همین مسائب  وجو   ار ه چگالی آب ارم نسابت ب  آب سار  کمتر اساته  ر  ر اقیانوس افتدهکنند  اافاق میعنوان شاناور  یا  می

 عنوان ب  این از ایر هبند  شادن  ار  و آب ارمتر و با چگالی کم  ر باال  آب سار ار و متراکم قرار میها  آب امای  ب  طبل اقیانوس

اوانند نااهان سانگین شاونده  ها پایدار نیساتنده ب  عنوان مثاد  آبها  باال  اقیانوس می ه ااهی اوقات آبشاومی  یا   "پایدار" پی ربند 

 هد   شاو  آب از ساطح ب  سامت کف اقیانوس برو ه سامس آبها  نر یک کف اقیانوس ب  ساطح ک   ر آن اختالط رخ میاعث میاین ب

 یابندهرو   بب   جریاناای ب  صورت افلی  ر سراسر جهان جریان میرو ه آب ن  انها  ر اقیانوس باال و پایین میمی

ک    ثابت شاده اساتها  هند و جنوب معمود اساته  شامالی  شاماد اقیانوس آرام و اقیانوسها  باال و پایین  ر اقیانوس اطبس حرکت

 ا  رو  ک  اقیانوس و همچنین آب و هوا  ارندهها  آب اأثیرات عمدهاین جریان

ی آن نیر افتده هرچ  آب شاورار باشاد  چگالشاو   این کار با شاور  آب اافاق میچگون  آب اقیانوس نر یک ساطح نااهان سانگین می

 هد  ابخیر آب  شاور  آب را ها  اازه اراکم کمتر   ارنده هنگامی ک  آب ارم ساطح باالیی اقیانوس را ا ا ی  میبی اتر اساته آب

 شو ه بنابراین اختالط احت اأثیر  ما و شور  استه هد  ک  باعث پایین رفتن آب و مخبوط شدن میافرای  می
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ها  آبهاایی با اراکم کمتر ک   ر باال  آب با اراکم بی اااتر  قرار  ارند   ر حاد  بناد  آب اقیاانوس هد ک  طبلا یک مطاالعا  ن اااان می

ها  ر سااد اذشات  ثبات اقیانوس  6۰اا   ۵۰شاونده  ر کمتر  پایدار می  "باال و پایین"ها با حرکت افرای  اساته ب  عبارت  یگر  اقیانوس

ها ب   لی   هد ک  برخی افرای  پایدار  اقیانوس رصاد افرای  یافت  اساته این مطالع  ن اان می  36ه۵ها   متر باالیی اقیانوس  6 31۰

 ها  انسان استها  و ارمای  جهانی ناشی از فعالیتها ب   لی  اازها  ابخان ارم شدن سطح اقیانوس 

  انسان مهم است اما چرا باید مراقب باشیم  این یک سواد بررگ استه آیا اقیانوس پایدارار برا  

اذارنده  ر ها اأثیر میشاوند  بر آب و هوا  ب  ویژه طوفانما اثرات آن را احسااس خواهیم کر ه اود  وقتی آبها  ساطح اقیانوس ارم می

کنده یک اقیانوس ارمتر  کمتر قا ر ب  جذب    اکسااید ها  بررگ را اأمین میها  ارم سااطح اقیانوس سااوخت این طوفانواقع  آب

ماند ک  منجر ب  ارم شدن بی تر  کنیم  ر جو باقی میمی  رتبن از جو استه  ر نتیج   ملدار بی تر  از    اکسید کربنی ک  ما منکر

ها  خو  کارآیی کمتر   ار ه این بدان معناسااات ک  ار  ر انتلاد موا  مغذ  از طریق آبشاااو ه عالوه بر این  یک اقیانوس با ثباتمی

 ایرندهجریان آب غنی از موا  مغذ  نیاز  ارند  ر معرض خطر قرار میجانورانی ک  ب   

ایم  منجر ب  یک اقیانوس پایدارار شاده اسات و این  ارم شادن  ر آینده را ها باعث آن شادهارم شادن زمین  ر اذشات  ک  ما انساان

 ار شدن استه هده یک حبل  بازخور  ک   ر حاد قو افرای  می

اوانیم  ر  هنده ما میها چگون  واکن  ن اان می انیم ک  اقیانوسکند و می انیم چرا آب و هوا اغییر میک  ما میخبر خوب این اسات 

 مور  این م    کار  انجام  هیمه ما اوانایی کاه  سرعت اغییرات اقبیمی را  اریمه ما فلط فاقد ارا ه و رهبر  هستیمه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ادامه خبر                 لینک خبر

   ارمای  جهانی موضوع  

   https://www.theguardian.com منبع  

   ۲6/۰9/۲۰۲۰ خبر  ااریخ  

 بازگشت به فهرست 

 

 

  

https://www.theguardian.com/environment/2020/sep/28/how-our-warmer-oceans-are-contributing-to-climate-breakdown
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های خود قرار دارند یک پنجم کشورهای جهان در معرض خطر فروپاشی اکوسیستم  

ها  آنها  ر معرض    یک پنجم ک اورها  جهان ب   لی  اخریب حیات وح  و زیساتگاهSwiss Reطبق اجری  و احبی  شارکت بیم   

 قرار  ارندهخطر فروپاشی اکوسیستم خو  

 ب خدمات طبیعی مانند غذا  آب امیر و هوا و حفاظت  ر ملاب  سیال

بر اسااس  آسایب  یده اساته  یها  انساان ر حاد حاضار اوساط فعالیت

 4۲ این ارارش  بی  از نیمی از اولیاد نااخاالص  اخبی جهاان یعنی

 ه ار  بستگی طبیعت  باال  عمب ر  ب    الر  میبیار هرار

ک اورهایی از جمب  اساترالیا  آفریلا  جنوبی  هند  اسامانیا و ببژیک  

زیساتی و خدمات اکوسایساتم   ر باال  ر ه بند  شااخص خطر انوع

Swiss Re   ها  بررگ ک ااورز   مانند پاکساتان و نیجری  نیر با خطراای روبرو قرار  ارنده ک اورهایی با اکوسایساتم شا ننده و بخ

ها   سات نخور ه  اشاتند اما همرمان وابساتگی اقتصاا    مانند برزی  و اندونر   مناطق وسایعی از اکوسایساتمک اورهایی    هساتنده

   ا هها  حیات وح  آنها را ن ان میشدید  ب  منابع طبیعی  اشتند ک  اهمیت حفاظت از زیستگاه

کند اا  ر یها را با هم جمع مساتمیو اکوسا  یساتیانوع ز   ها   شااخصبطوری  کند ر این زمین  را ارائ  میشااخص  نیاول  مطالع  نیا

 1۰  بر رو  Swiss Reشااخص خورنده  یم  وندیها پ شاوند و سامس ب  طور خاص ب  اقتصاا  آن م ان سا یملا  گری دیساراسار جهان با  

مربع  بومتریک  کی  کیاف ها  ر  سیسارو نیا  تیوضاع میارسا  برا  یعبم   هاسااخت  شاده اسات و از  ا ه  ساتمیاکوسا  معیار اصابی خدمات

  ری  خاک حاصابخی  ار ه اف اانالوار   ساالم  یی  موا  غذا  پاکآب و هوا  نیخدمات شاام  اأم  نیکنده ای ر سارااسار جهان اساتفا ه م

 استه ستگاهیسالم ماندن ز اریمع نیو حفاظت از ساح  و همچن   یکنترد فرسا

 نیا  یشا ننده اسات  ر معرض خطر فروپاشا   هاساتمیاکوسا   رصاد مسااحت آنها  ارا 3۰از    یک  ب ییرساد آن ک اورهاینظر م ب 

 مسااحت از  ٪3۰از    یاسات ک  ب   انخور ه سات   هاساتمیاکوسا   ارا  ک اور کیها قرار  ارنده از هر هفت ک اور فلط ساتمیاکوسا

 نیاند  چ  ر معرض خطر قرار ارفت   اتریب  ایو اساترال یجنوب   لای  آفرG20برجسات      اقتصاا ها  انیم  ر   هدهمی  پوشا   را  ک اورشاان

 و انگبستان شانر هم استه  نهم متحده  االتی  ا ر ر ه هفتم

ها  جهان  ر  ه  اذشاات   ر رساایدن ب  یک هدق واحد برا  جبوایر  از سااازمان مب  متحد  ر ماه ساامتامبر اعالم کر  ک   ولت 

  ها  سایساتم ساریع  کاه  از انساان ه ادار  ا ند ک  ۲۰19بو نده  ان امندان برجسات  جهان   ر سااد  کاه  انوع زیساتی ناموفق  

نفر از رهبران ک اورها  مختبف  اخیرا  متعهد شادند ک  ب    6۰از   بی ه  ار  قرار  خطر  معرض  ر زمین کره  طبیعی  زندای از  پ اتیبانی

 هاخریب طبیعت پایان  هند

 ادامه خبر  لینک خبر 

 پایدار محیط زیست   موضوع  

 /https://www.theguardian.com منبع  
 1۲/1۰/۲۰۲۰ ااریخ خبر  

 بازگشت به فهرست 

https://www.theguardian.com/environment/2020/oct/12/fifth-of-nations-at-risk-of-ecosystem-collapse-analysis-finds
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 خارجی ترین اخبار کوتاه مهم

wilderness the size of Mexico lost worldwide in just 13 years, study finds 

Wilderness across the planet is 

disappearing on a huge scale, 

according to a new study that 

found human activities had 

converted an area the size of 

Mexico from virtually intact 

natural landscapes to heavily 

modified ones in just 13 years. 

The loss of 1.9m square 

kilometres (735,000 sq miles) of 

intact ecosystems would have 

“profound implications” for the 

planet’s biodiversity, the study’s 

authors said. Using mostly 

satellite imagery, 17 scientists 

across six countries examined the human footprint across the globe and how it had changed between 

2000 and 2013. Almost 20% of the earth’s surface had deteriorated, the study found, while human 

pressure had eased on only six per cent of the planet. 

Russia, Canada, Brazil, and Australia held the largest intact areas, together responsible for 60% of the 

world’s most untouched places. Some 1.1m sq km (425,000 sq miles) of wilderness identified from 

imagery in 2000 had some human impact 13 years later. Tropical savannahs and grasslands lost the 

most area to human pressure, the study, published in the journal One Earth, found. Looking across 

221 nation states, only 26 had at least half of their land intact, the study found.  
 

 اند! سال در سراسر جهان نابود شده ۱3کزیک در طی تنها های بکر به وسعت مدهد سرزمینمطالعات نشان می

سااد مناطلی ب  اندازه م ریک را از وضاعیت کامال   سات  13مطالع  جدید  ک  ن اان  ا  فعالیتها  انساانی انها  ر مدت  بر اسااس 

نخور ه ب  مناطق کامال   سات خور ه ابدی  کر ه اسات  مناطق  سات نخور ه و ب ر  ر ساراسار سایاره زمین  ر ملیاس بسایار بررای  ر 

ها   سات نخور ه پیامدها  عمیلی  مای  مربع( از اکوسایساتم  ۰۰۰ ۷3۵میبیون کیبومتر مربع )  9ه1از  سات  ا ن   ههساتند حاد اغییر

ا   ر پا  انساان را  ر ساراسار   ان امند از شا  ک اور جهان  با اساتفا ه از اصااویر ماهواره 1۷ زیساتی کره زمین خواهد  اشاتهبرا  انوع

 رصاد از ساطح زمین  ۲۰این مطالع  ن اان  ا  ک  وضاع الریبا    هکر ند  بررسای ۲۰13و    ۲۰۰۰جهان و چگونگی اغییر آن بین سااد ها 

 ار شده است   ر حالی ک  ف ار انسان فلط بر ش   رصد از سطح کره زمین کاه  یافت  استهخراب

 ر اختیار     رصاد از ک  مناطق  سات نخور ه جهان اسات 6۰روسای   کانا ا  برزی  و اساترالیا برراترین مناطق  سات نخور ه زمین را ک   

 ها قرار ارفت  بو ندهرصد شدند  احت ااثیر فعالیت انسان ۲۰۰۰متر کیبومتر مربع از مناطق ب ر  ک  از اصاویر ساد    1ه1حدو     ارنده

انساان  ف اار اثر  ر را  آسایب بی اترین  ارمسایر   چمنرارها   و  شاتها  اسات   شاده  منت ار One Earth بر اسااس این مطالع  ک   ر مجب 

 ک ور حداق  نیمی از زمین ها  خو  را ب ر نگ   اشت  انده ۲6ک ور و منطل   فلط   ۲۲1این مطالع  ن ان  ا  ک   ر  ه یدند  اه

 
 

https://www.theguardian.com/environment/2020/sep/19/shocking-wilderness-the-size-of-mexico-lost-worldwide-in-just-13-years-study-finds


              
              مطالعات راهبردی کشاورزی و آبمرکز ملی    

15 
   

 

1399شهریور    |پنجاه و هفتم  شماره  |محیط زیست    بولتن آب و  
 

Ozone hole over Antarctic ‘largest and deepest’ in recent years 

The ozone layer, in the upper part of the Earth’s atmosphere, absorbs most of the incoming ultraviolet 

radiation from the sun that would otherwise be damaging to life on our planet. 

Concentrations of ozone, also known as trioxygen, fell to “near zero values” over Antarctica at around 

20 - 25km altitude, according to scientists at the Copernicus Atmosphere Monitoring Service (Cams). 

The large hole comes after an “unusually small and short-lived” ozone hole in 2019, due to particular 

atmospheric conditions, Cams said, and highlighted the need to enforce bans on human-made 

chemicals such as chlorofluorocarbons (CFCs), which are known to contribute to ozone depletion. 
“After the unusually small and short-lived ozone hole in 2019, which was driven by special 

meteorological conditions, we are registering a rather large one again this year, which confirms that 

we need to continue enforcing the Montreal Protocol banning emissions of ozone depleting 

chemicals.” said Vincent-Henri Peuch, director of Cams. The scientists explained that the hole in the 

ozone layer is formed as chlorine and bromine-containing substances accumulate within the freezing 

polar vortex, where they remain inactive in darkness.  But when the sun rises over the pole following 

the winter darkness, the energy it releases causes the temporarily inert bromine and chlorine atoms to 

become chemically active, and they rapidly destroy ozone molecules, depleting the layer. 

 "ه استسیدترین اندازه خود در سالهای اخیر رزرگترین و عمیقه بب"باالی قطب  در  سوراخ ازن  

زمین  بی اتر اشاع  الی  ازن   ر قسامت فوقانی اامسافر   

کنده اار این اافاق نیفتد ماورابنف  خورشاید را جذب می

طبق افتا    .رسااادبا  حیاات  ر سااایااره ماا آسااایاب می

   (Cams)  ان اامندان ساارویس نظارت بر جو کوپرنی و

نیر  (trioxygen) غبظت ازن  ک  ب  آن ار  اکسااایژن

 قطاب کیبومتر     ۲۵ااا    ۲۰اویناد   ر ارافااع حادو   می

کر   اعالم   Cams  .اساات  رساایده  صاافر ب   نر یک  جنوب

این ساوراخ بررگ پس از یک ساوراخ غیرمعمود کوچک و 

  خاص   جو  شارایط  لی  ب   و ۲۰19 مدت  ر سااد  کوااه

 اساتفا ه  ها ممنوعیت اعماد  لروم بر و اسات  شاده ا ا ی 

  مانند  انسااان اوسااط  شااده  ساااخت   شاایمیایی موا  از

افت  Cams هنر  پیوچ  مدیر-وینسانت .ک  م اخص شاده اسات ااثیر مخربی بر الی  ازن  ارند  ااکید کر  (CFC) هاکبروفبوروکربن

ک  ب  طور غیرمعمود کوچک و کوااه مدت بو  و احت شارایط خاص هواشاناسای اافاق افتا   امساد  ر  ۲۰19پس از ساوراخ ازن  ر سااد  

 هد ما باید ب  اجرا  پروا   مونتراد برا  ممنوعیت انت ار موا  شیمیایی اخریب حاد ثبت یک مور  نسبتا  بررگ هستیم ک  ن ان می

شاو  ک  کبر و موا  حاو  برم  ر ار اب  ان امندان اوضایح  ا ند ک  ساوراخ الی  ازن ب  این صاورت ا ا ی  می  .کننده ازن ا ام   هیم

 ک  شاو می  باعث شاده آزا   انرژ   د باامی آن ب   خورشاید  وقتی  اماه  مانندمی  غیرفعاد شاوند و  ر محیط ااریکقطبی منجمد جمع می

ها  ازن را از بین ببرند و این الی  را  ند  از نظر شاایمیایی فعاد شااوند و ب  ساارعت مول ودبو اثربی  موقت  طور ب  ک   کبر و  برم  ها اام

 .اخریب کنند

 بازگشت به فهرست 
 

https://www.independent.co.uk/environment/ozone-layer-hole-antarctica-maximum-2020-biggest-copernicus-skin-cancer-b829819.html
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 های زیرزمینی تغذیه مصنوعی آب :شیمطلب آموز

شااو ه خ ااک  و عدم جایگرین شاادن آب این منابع ی ی از برراترین م اا الت محسااوب می ها  زیرزمینیآب امروزه اخبی 

ها  انجام شاده از بین برو ه اغذی   اذار سارمای ها باعث شاده اسات ک  بخ  زیا   از  ها و چاهشادن اعدا  زیا   از قنات

ها   شاده از زمین را جایگرین نمایده اغذی  مصانوعی آب  اخبی اواند بخ ای از آب  هایی اسات ک  میمصانوعی ی ی از روش

 . ارند   ها کاربرروش بی تر از سایر روش ۵ایر  ک   ها  مختبف صورت میزیرزمینی با روش

 
 

ا   اغذی  از طریق رو خان   اغذی   ها  وسایع یا حوضاچ طریق غرقاب کر ن زمین  ر کرت 4ب    روش: این روش پخش آب

 .شو از طریق ایجا  نهر و اغذی  از طریق پخ  سیالب انجام می

 ر این روش آب از رو خان  یا منابع  یگر وار  یک یا اعدا   حوضاچ  ک  پ ات سار هم سااخت  شاده اند : ایروش حوضچچه

ده آب ب  ارایب  ر خاک نفوذ کر ه و وار  الی  آبدار زیرزمینی می ار  ه سارعت نفوذ بساتگی ب  اختالق ساطح آب  می شاون

رو  زمین و ساطح ایساتابی و خصاوصایات فیری ی خاک  ار ه اما از جایی ک  ب  ادریج منافذ خاک ارفت  می شاو  سارعت 

 ن اسات ب  حد  باشاد ک  آب ب  مدت طوالنی  ر ساطح  نفوذ نسابت ب  زمان کاه  پیدا می کنده کاه  سارعت نفوذ مم

زمین باقی مانده و ابخیر ار  ه  ر این روش اطراق کرت ها پ ات  سااز  می شاو  اا از حرکات جانبی آب جبوایر  شاو ه 

 .روش حوضچ  ا  می اواند ب  صورت طبیعی با آب رو خان  و یا مصنوعی با وار  کر ن آب از مح   یگر صورت ایر 



              
              مطالعات راهبردی کشاورزی و آبمرکز ملی    

17 
   

 

1399شهریور    |پنجاه و هفتم  شماره  |محیط زیست    بولتن آب و  

 

هاا  آبادار زیرزمینی  کف و  یواره نفوذ کر ه و وار  الیا هاا  آبرفتی آب  ر طی جریاان  ر   ر رو خاانا :  ا روش اغاذیا  رو خاانا 

شااو ه برا  افرای  اغذی  باید اقداماای را  ر رو خان  انجام  ا  اا هم زمان اوقف آب  ر مساایر و هم سااطح نفوذ افرای   می

هاا و یاا احادا   و خاانا یااباده از جمبا  این اقاداماات عبااراناد از: عریب کر ن بساااتر  ایجاا  موانع  ر مسااایر حرکات آب باا موا  ر

 .سدها  موقتی

ار  ه   ر این روش اعدا   نهر عریب ب  فاصاب  نر یک از همدیگر سااخت  شاده و آب وار  آنها می: روش تغذیه با ایجاد نهر

متر و شایب آنها طور  اسات ک  مانع از ا  ن این شادن ذرات کبوئید  ک  باعث مسادو  شادن منافذ   3اا   1عرض این نهرها 

 .ار  شوند می

این روش م اب  روش کرای است با این افاوت ک  پ ت  وجو  نداشت  و فلط  ر اراضی مسطح آب رو  زمین  : روش غرقابی 

شاو  اا ب  ادریج  ر رو  زمین نفوذ کنده ملدار پخ  آب و عمق آن باید ب  قدر  باشاد ک  فرساای  خاک صاورت  پخ  می

ا  ک  قرار اسات اغذی  صاورت ایر  خاکریر سااخت  شاو  اا آب  ر همان محدو ه  منطل نگیر ه با این وجو  الزم اسات اطراق 

 .ارین روش برا  اغذی  مصنوعی استهرین ارین و کممحصور ار  ه این روش سا ه

باشاد با  تراکم پوشاانده ولی  ر زیر آن الی  نفوذپذیر وجو   اشات   ماار ساطح زمین را الی  نسابتا ساخت و :  های تغذیهگودال

ا  برساد  ها باید از الی  ساطحی عبور کر ه و ب  منطل اوان شارایط نفوذ آب را فراهم کر ه این او ادایجا  حفره و او اد می

 .ک  نفوذپذیر  آن زیا  باشد

مخروط اغذی  ب  ها  پمماژ هساتنده  ر این روش آب وار  چاه شاده و با ایجا   ها  اغذی  م ااب  با چاهچاه:  های تغذیهچاه

کنده باید اوج   اشاات ک  میران اغذی  چاه برابر ملدار پمماژ آن نیساات زیرا هدایت هیدرولی ی  ر هنگام  اطراق آن نفوذ می

اغذی  ب   لی  مسادو  شادن منافذ کمتر از هدایت هیدرولی ی  ر هنگام پمماژ اساته اغذی  از طریق ارریق آب  ر چاه فلط  

 .اواند ب  صورت طبیعی انجام شو نمییک روش مصنوعی بو ه و 

 کنده  ر اینجا ب  جا  ایجا ها  پمماژ عم  میشو  یک چاه اغذی   رست برع س چاهبطوری    ر ش   زیر م اهده می

 

 ا  اغذی  آب زیرزمینی  ر آکیفرها  آزا  با روش حوضچ : 2شکل 

 

حوضچ  پ ت    از رو خان  و استفا ه از اعدا   ریبا آبگ ینیرزمیآب ز   ی اغذ: 1ش   

 سر هم 
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مخروط افت مخروط  یگر  ب  صاورت قیف وارون  ایجا  شاده و آب با   

ار  ه مالحظا   وار  الیا  آبادار آزا  یاا محصاااور می (Qr)  بی معین

 ها  پممااژ  ر حالت اغاذی  ارافااع آب  ر چاه  ک  برع س چاهشاااومی

(hw) بی تر از ارافاع آب  ر آکیفر (ho)   باشدمی. 

 

 :تغذیه القایی 

باشند هنگامی ک   هایی ک  آکیفر و رو خان  ب  هم مرابط می ر سیستم

ها  مجاور رو خان  پمماژ شااو  پایین رفتن سااطح آب  ر اطراق از چاه

شاو  ک  ارا یان هیدرولی ی بین رو خان  و چاه ا ادید   چاه باعث می

آب ب ااتر  از رو خان  وار  حریم چاه شااو ه بنابراین انجام این عم   ر زمانی ک  رو خان  آب اضااافی  اشاات  باشااد  شااده و  

هاا  آبادار کماک نماایاده این اواناد با  اغاذیا  الیا می

 ر    .روش را ا ااادیاد اغاذیا  یاا روش اللاایی اویناد

شاااو  کا  باا واقع روش اللاایی با  روشااای افتا  می

ساط چاه شارایط را برا   بر اشات آب زیرزمینی او

شاو ه ورو  بی اتر آب ب   اخ  الی  آبدار فراهم می

این روش  ر شا   زیر ن اان  ا ه شاده اساته  ر  

این شاا   چاهی  ر حاشاای  رو خان  حفر و از آن 

شو ه افت سطح آب  ر چاه باعث می شو  پمماژ می

ک  آب بی تر  از بستر رو خان  وار  الی  زیرزمینی  

 .ار  

 

 : پخش پساب روی زمین

ها  زیرزمینی مور  اساتفا ه  ها  اصافی  شاده  ر اغذی  آبمعموال فاضاالب

آنهاا کا  میقرار می بر  فع  این عما  عالوه  انجاام  باا  اثرات ایرناده  اواناد 

بهداشاتی و محیطی  ربر اشات  باشاد ب  اصافی  بی اتر آنها کمک شاده و 

ها  اوان از روشفع پسااب میشاونده برا   ها  زیرزمینی نیر اغذی  میآب

 .اغذی  مصنوعی استفا ه نمو 

ها  مس ونی یا صنعتی  ها  سمتیک ک   ر مجتمعغالبا آب حاصب  از اانک 

شاو ه  ر  ها  اغذی  میرو  وار  چاهبرا   فع و اصافی  فاضاالب ب  کار می

 ها   این شرایط باید سعی کر  سمتیک ب  خوبی عم  کر ه و کبی  جنب 

 آبدار   ی ال یمصنوع  ی اغذ  آب ب   اخ  چاه برا قی ارر: 3ش   

 با بر اشت آب اوسط چاه   ییاللا   ی اغذ: 4ش   
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ها  زیرزمینی اغذی  شااده برا  شاارب ها  زیرزمینی ب  کار بر ه شااده و از آببهداشااتی برا  جبوایر  از آلو ه شاادن آب

 .استفا ه ن و 

اغذی  مصانوعی می اواند  ر حاشای  کویرها و یا  ر نواحی نر یک سااح  ب  منظور جبوایر  از وار  شادن آب شاور ب   اخ   

شارایط از طریق حفر چاه و وار  کر ن آب ب   اخ  آن الی  آبدار نر یک سااح  پر آب شاده    آکیفرها نیر صاورت ایر ه  ر این

 .شو و آب شور  ر اثر ف ار پیرومتر  اصطالحا ب  طرق  ریا یا کویر پس ز ه می

 
 کنترد پی رو  آب شور با استفده از چاه ها  اغذی   : ۵ش   

 

 

 

 

 منبع: انجمن اخصصی مهندسی عبوم آب
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