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 ماه، روز ملی هوای پاک  دی  29

 

 دی ۲9  زیست،رسانی سازمان حفاظت محیطه نقل از پایگاه اطالعب 

 هوای  روز  اسددت،  شدد ه  نامگذاری  پاک  هوای  روز  ایران  تقویم در  ماه

  به   نسدد ت  کشددور  سددراسددر در  جوامع و  افراد تا  ده می  اجازه  پاک

 بیشددتری  همراهی  و  مشددارکت پاک،  هوای  ایجاد  اق امات  مجموعه

هدای در واقع این روز نمدادی اسدددت برای آنکده روی راه حدل.  کنند 

توان  برای به ود کیفیت هوا انجام ده ، ای که هر یک از ما میساده

ای در پیش گیریم. این  بیشدتر تمرک  کنیم و اق امات کنترلی سداده

ها، نهادهای دولتی و کتتوان  توسددط افراد، شددراق امات سدداده می

 .حتی جوامع انجام شود

امسدا  روز هوای پاک با شدرار هوای پاک عتره  مسدنو ن، مشدارکت  

 .مردم« نامگذاری ش ه است
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 ادامه سرمقاله: 
زیست و تامین زن گی سالم در راستای نیل به اه اف  ه طور کلی در دنیا به منظور جلب توجه مردم به موضوعات مربوط به حفظ محیطب

زیست، روز زمین از جمله آنها روز جهانی محیطگردد که  زیست تریین میتوسره پای ار، روزهای نمادین خاصی مرت ط با حفظ محیط

پاک و غیره می در  پاک، روز هوای   ... و  از جمله روز ب ون خودرو، روز ب ون دود  پاک در دنیا تحت عناوین مختلف  باش . روز هوای 

  .کشورهای مختلف نامگذاری ش ه و اق امات خاصی در این روز جهت تنویر افکار عمومی صورت گرفته است

در ایران نی  بحران آلودگی هوا در تهران و شش شهر آلوده آن شامل ت ری ، مشه ، اراک، اصفهان، شیراز و اهواز، مسنولین ستاد اجرایی  

دی ماه را به عنوان   ۲9روز    13۷4کاهش آلودگی هوا را بر این داشت تا به منظور ایجاد حساسیت در بین اقشار مختلف جامره، از سا   

گفتنی است ق مت روز هوای پاک در ایران از کشورهای فرانسه و ایتالیا بیشتر است. ه ف از اعالم روز   .پاک اعالم نماین  روز ملی هوای

ملی هوای پاک ایجاد حساسیت در بین اقشار مختلف جامره بوده است و از آنجا که کلی  اصلی کاهش آلودگی هوا، مشارکت مردمی و  

 .توان  عامل مهمی در ایجاد این مشارکت و هماهنگی بین بخشی باش ین روز میاف ایش هماهنگی بین بخشی است ا

 آلودگی هوا

ای است که برای انسان مضر بوده و یا  های مختلف در هوای آزاد، به ان ازهآلودگی هوا یرنی حضور یک، چن  و یا مخلوطی از آلوده کنن ه 

آوردهای انقالب صنرتی است اما پ ی ه آلودگی هوا در مناطق شهری، یکی از رهموجب زیان رسان ن به حیوانات، گیاهان و اموا  شود.  

شود. تکیه اساسی بر منابع که از سیص  سا  ق ل شروع و با توسره صنرتی و زیاد ش ن شهرها بر می ان و ش ت آن روز به روز اف وده می

بخشی را به همراه های مضر و زیانی از احتراق این مواد، فرآوردهانرژی فسیلی از ق یل زغا ، نفت، گاز و در نهایت آزاد ش ن مواد ناش

 .نمای آورد که حیات موجودات زن ه به ویژه انسانها را ته ی  می می

دهه  نخستین  دن ا   از  به  بیستم،  قرن  های 

تخریب  و  هوا  آلودگی  میان  ارت اط  مشاه ه 

صنرتی  محیط کشورهای  از  بسیاری  زیست، 

برنامهپیشرفته،   و  برای  تحقیقات  علمی  های 

های بسیار مضر را آغاز نمودن ، اما  کنتر  آ ین ه

در   کشورهای  اتفاق  به  قریب  اکثر  در  متاسفانه 

حا  رش  این مسنله آن طور که بای  مورد توجه 

آلودگی هوا در شهرهای  و وضریت  نگرفته  قرار 

 .ب رگ رو به وخامت گذاشته است

  99ه هوای پاک د سا   اینفوگرافیک عناوین هفت

 به در تصویر روبرو منتشر ش ه است.

 

 

 بازگشت به فهرست 
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 مدیریت منابع دریای خزر با تهیه کاتالوگ ملی 

م یریت ان  که همکاری برای  م یر مرک  تحقیقات و مطالرات دریای خ ر گفت: اکنون همه کشورهای پنج گانه به این نتیجه رسی ه

 .مناسب وضریت دریای خ ر منوط به داشتن اطالعات کامل است که کاتالوگ ملی گام مهمی در این زمینه است

عسی ه فاطمه بنی هاشمی« گفت: کاتالوگ ملی دریای خ ر براساس ضرورتی 

و با پیشروی آب این دریا که پنج کشور همسایه را تحت تاثیر    ۷۰که دهه  

آم .   بوجود  داد  روسیه، قرار  پنج کشور  بین  اتفاق یک هماهنگی  آن  براثر 

ای در  های گستردهایران، ترکمنستان، آذربایجان، ق اقستان ایجاد تا همکاری

و    رابطه با پیشروی آب با توجه به ماهیت اقلیمی این موضوع داشته باشن 

ضرورت این همکاری در نخستین نشست به می بانی کشورمان شکل گرفت  

 سا نه در کشورها ادامه داد.  یهاخود را با برگ اری جلسهو مسیر 

م یر مرک  تحقیقات و مطالرات دریای وابسته به موسسه تحقیقات آب وزارت 

ها  این موضوع به عنوان ضرورت ت وین قانون در کشورهای پنج گانه مطرح و به عنوان ضرورت قانونی برای اق ام   1394نیرو گفت: سا   

های آب و دماشناسی دریای خ ر عنوانی بود که در مجلس شورای اسالمی کشورمان مصوب ش ه و برای اجرا  همکاریقانون  مصوب ش .

های سا نه به می بانی  های چن جان ه خود در جلسههای همکاریکشورها بر اساس مصوبه مجالس خود موظف ش ن  ظرفیت  ابالغ ش .

های مرت ط با منابع آب ورودی به این های مطالراتی درباره موضوعش  کشورها همکاریهر کشور را به اشتراک بگذارن . همچنین مقرر  

  یک یگر به اشتراک بگذارن . دریا را با 

ها ها برشمرد و خاطرنشان ساخت: این همکاریهای مطرح در این همکاریوی بررسی اثرهای محیطی آب دریای خ ر را یکی دیگر از مولفه

 قانونی ش  یک ظرفیت خوب برای کشورهای حاشیه این دریاچه است.   94شروع و  ۷4که از سا  

تر ش ه و  کامل   هاها فراهم ش  ابت ایی بود گفت: در حا  حاضر این دادهیهایی که در ابت ای این همکاربنی هاشمی با بیان اینکه داده 

های مهم کشورها به این ان ورودی آب رودخانهها اضافه ش  و می میالدی اطالعات رودهای مهم به سرفصل همکاری  ۲۰1۰درسا   

های مهم، می ان دمای آب و شوری راز آب، آب هی رودخانهتهای سنجش  ها ت  یل به کاتالوگ دادهماحصل این بررسی  موضوع اضافه ش .

ظرفیت خوب آبی اطالعات کاملی  وی اف ود: این کاتالوگ در کشورمان در قالب    آن است که برای هر کشور کاتالوگ ملی آن کشور است. 

 سازد. المللی فراهم میهای مشترک بینهم برای داخل و هم برای همکاری

ها از جن ه حاکمیتی  بنی هاشمی به یک وجه تفاوت کشورمان با سایر کشورهای پنجگانه اشاره کرد و خاطر نشان ساخت: مقوله مطالره

شناسی آن در وزارت نیرو و دماشناسی در وزارت راه اما در کشورمان موضوع آب شود. در سایر کشورها در قالب یک وزارتخانه محقق می

ها دانست و ادامه داد: از طرف دیگر  تر ش ن پیگیریوی این موضوع را عاملی برای تخصصی  .و شهرسازی درقالب سازمان هواشناسی است

های مشترک در وزارت راه و شهرسازی ن این که دبیرخانه همکاری  بنی هاشمی با بیا   های بین بخشی را بهتر فراهم خواه  کرد. همکاری

 شود. ایجاد ش ه اف ود: اطالعات آب شناسی در وزارت نیرو جمع آوری ش ه و با یک یگر در کاتالوگ ملی دریای خ ر قرارداده می

 ادامه خبر  لینک خ ر 
 م یریت منابع آب موضوع  

 نا(ر)ایجمهوری اسالمی خ رگ اری  من ع 

 ۰1/1۰/1399 تاریخ خ ر 

 بازگشت به فهرست 
 

https://www.irna.ir/news/84135269/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B2%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%87%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%88%DA%AF-%D9%85%D9%84%DB%8C
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بارشی در ایران نگران کننده است کم  

ملی   مرک   هواشناسی رییس  سازمان  بحران  م یریت  و  خشکسالی 

کم اینکه  به  اشاره  نگرانضمن  ایران  در  گفت:  بارشی  است،  کنن ه 

درص  از بارن گی سا نه برای تامین آب کشور اتفاق   3۰تاکنون تنها  

  های ایستگاه  بن یجمع  اینکه  به  اشاره  ضمن اح  وظیفه  .افتاده است

 ۲۵  کشور  کل  در  هابارش  حاضر  درحا   که  ده می  نشان  هواشناسی

 ۶۸  ایران  در  تاکنون  طورکلیبه:  اظهارکرد  است،   نرما   از  کمتر  درص 

 در  بارش  نرما   می ان  که  درحالیست  این  ایمداشته   بارش  میلیمتر

  میلیمتر است. 91ا اوایل بهمن ح ود ت مهرماه از کشور

 های کشوربارشی در بیشتر استانکم

بیان   با  بارشوی  استاناینکه  در  و  ها  سیستان  و  هرم گان  های 

میلیمتر بارش گ ارش ش ه است    1۰بلوچستان در وضریت بسیار نامناس ی است، تصریح کرد: در هرم گان طی چهار ماه اخیر فقط ح ود  

وظیفه ادامه داد: در  ست.میلیمتر ا  ۷۲ها در استان هرم گان طی این بازه زمانی ح ود  این در حالیست که میانگین بلن  م ت بارش

ها در این که میانگین بلن  م ت بارشایم درحالیمیلیمتر بارش داشته   4.۸استان سیستان و بلوچستان نی  از ابت ای مهر ماه تاکنون  

 میلیمتر گ ارش ش ه است. 34استان 

ها چه نس ت  طور کلی وضریت سایر استاناینکه بهرییس مرک  ملی خشکسالی و م یریت بحران سازمان هواشناسی در ادامه با اشاره به 

درص  کم بارشی نس ت به میانگین    ۵۰به سا  گذشته و چه نس ت به میانگین بلن  م ت جالب نیست، گفت: برای مثا  در کرمان با  

 بلن  م ت مواجه هستیم.

 درصد از بارندگی ساالنه برای تامین آب کشور اتفاق افتاده است  3۰تاکنون تنها  

ایم،  درص  از بارن گی سا نه برای تامین آب کشور را داشته  3۰ایم و تاکنون فقط  های سا  آبی رسی هظیفه با بیان اینکه اکنون به میانهو

 درص  از بارش سا نه تامین نش ه و این مسنله نگران کنن ه است.  ۷۰رو اظهار کرد: از این

 هاآبکاهش ذخیره برفی و روان

ویژه در حوزه زاگرس ذخیره برفی و  شود که بههوا نی  در کشور با تر از ح  نرما  است و این وضریت س ب می  به گفته وی دمای

هایی را ها نی  در فصل گرم سا  بسیار کمتر از شرایط نرما  خواه  بود که نگرانیش ت کاهش یاب . در نتیجه دِبی رودخانهها بهآبروان 

 دن ا  دارد. آب مناطق روستایی و شهری بهدر حوزه کشاورزی و حتی تامین 

 های آینده متصور نیستیمها طی ماهچشم انداز خوبی برای بارش

های ع دی دمای هوا در کشور رییس مرک  ملی خشکسالی و م یریت بحران سازمان هواشناسی با تاکی  بر اینکه بر اساس خروجی م  

های ها طی ماهشود، تصریح کرد: چشم ان از خوبی نی  برای بارش بینی مینرما  پیش  ویژه در نیمه غربی و جنوبی کماکان بیشتر ازبه

 توانیم متصور باشیم. آین ه نمی

ها در ایران کمی بهتر شود اما با توجه به وظیفه در ادامه اظهار کرد: این احتما  وجود دارد که در اسفن  و فروردین ماه وضریت بارش

 رس . رو سا  آبی با کم بارشی مطلق به پایان میشود. از ایندی و بهمن ماه، کم ودها در حوزه بارش ج ران نمیها در  کاهش ش ی  بارش

 

 



              
              مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب   

6 
   

 

1399دی    |شصت و یکم  شماره  |محیط زیست    بولتن آب و  
 

رییس مرک  ملی خشکسالی و م یریت بحران سازمان هواشناسی با اشاره به اینکه با توجه به این شرایط کم بارشی فراگیر و خشکسالی  

های کشور در جنوب، جنوب شرق، جنوب غرب و شرق این شرایط محسوس ست، گفت: در بیشتر استانگسترده در ایران دور از انتظار نی

 شود.بینی نمیویژه گلستان نی  وضریت خوبی پیشهای شمالی کشور بهخواه  بود حتی برای استان

 بینی خشکسالی شدید و متوسط در کشور تا پایان سال آبیپیش

شود که تا پایان سا  آبی بینی میحاضر در دوره خشکسالی هواشناسی هستیم، تصریح کرد: پیشاینکه درحا وظیفه در پایان با بیان  

ویژه وزارت نیرو برای ذخیره آب در های متولی بهرود که دستگاهخشکسالی در ح  متوسط و ش ی  در کشور باش  بنابراین انتظار می

 ری ی کنن .کشور و م یریت بهینه آن برنامه

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ادامه خبر  لینک خ ر 

 خشکسالی موضوع  

 نا(دانشجویان ایران )ایسخ رگ اری  من ع 

 3۰/11/1399 تاریخ خ ر 

 بازگشت به فهرست 
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 چرخد؟ آیا چرخ صنایع با آلودگی می

  صنایع  :گفتداریوش گل علی اده مراون مراون مرک  ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان محیط زیست به مناس ت روز عروز صنرت و هوای پاک«  

  به  بای   که  هستن   هانیروگاه  و   گاز و   نفت   های پا یشگاه  ها،پتروشیمی سیمان،  فل ات،   ذوب   فو د،  مانن   بر   انرژی  صنایع  هوا  آ ین ه   بالقوه

  هر  را صنایع  این  هایخروجی  بتوان  تا  کنن   نصب  را  آنالین  پایش  هایسیستم همچنین  باشن   مجه   هوا  آ ین گی   کنتر   هایسیستم

 خوداظهاری  کار  مرتم   هایآزمایشگاه  طریق  از  یرنی   دهن   ارائه  فصلی  صورت  به  را  خوداظهاری  پایش   بای   اینکه  ضمن کرد،  رص   لحظه

 .نجام دهن ا را

هموی   صنایری    و   دارن   آلودگی  استمرار  که اف ود: 

  صنایع   فهرست  در  کنن  نمی  رعایت  را  مجاز  ح ود

  3۸  ماده  ت صره اساس  بر  که  گیرن می  قرار  آ ین ه

 از درص  1 مالیاتی امور اف وده، ارزش بر  مالیات قانون

 اختیار  در  و   کن  می  دریافت  را  صنایع   این  فروش

  گذشته  سا  ده ، ال تهدهیاری قرار می   و   هاشهرداری

  3۵  که  ش   مقرر 1399  سا    بودجه  قانون  اساس  بر

 زیست  محیط  ملی  صن وق   به  درص   1  این  از  درص 

  م لغ   واقع  در  شود،  صنایع   آ ین گی  رفع  صرف  و  واری 

  داده   آ ین ه   صنایع  به  تسهیالت  قالب  در نیاز  مورد

 .نی  آم ه است 14۰۰نن ، ال ته م تی صح ت از حذف این بن  بود اما در  یحه بودجه ک اق ام آ ین گی  رفع به نس ت تا  شودمی

 محرز   هوا  آلودگی  در  صنایع  سهم گل علی اده با تاکی  بر اهمیت اجرای دقیق و صحیح این می ان رون  برای رفع آ ین گی صنایع اف ود:

درص  صنایع    ۷۰ن  چون ح ود  هست  صنایع  بیشتر  ها آ ین ه  انتشار  منابع  اصفهان  در  مثال  است  متفاوت  مختلف  شهرهای  در  اما  است

کیلومتری شهر قرار گرفتن  و حتی اگر به صورت استان ارد هم کار کنن  و خروجی آنها منط ق با   ۵۰ب رگ بالقوه آ ین ه در شراع  

 .گذاردمیاستان ارد و ح ود مجاز باش  چون اثرات تجمری دارد اثر خودش را  

  آ ین ه   ذرات  انتشار   در  درص    4۰  ح ود  ساکن   منابع  تهران  در مراون مراون مرک  ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان محیط زیست ادامه داد:

 ن دیک   درص   ۶۰  این  از  که  است  متحرک  منابع  به  مربوط  است  هوا  آ ین گی  شاخص  که  مرلق  ذرات  انتشار  در  درص   ۶۰.۸  دارن ،  نقش

  آهن راه  و   نیروگاه بع ثابت شامل صنرت، خانگی، تجاری، فرودگاه،منا  هم   درص    4۰  ح ود  و  است  دی لی  خودروهای  به  مربوط  درص   33  به

 .است

  اتوبوس   سهم  گرفته  صورت  مطالرات  اساس  بر وی به سهم منابع آ ین ه در انتشار ذرات مرلق و آلودگی هوای تهران اشاره کرد و گفت:

  و   درص   1۰.1  ها  موتورسیکلت  ،  درص    1۲.1  ها  نیروگاه  درص ،  1۵.۷  ها  کامیون  درص ،1۷.۸  صنایع  درص ،  ۵.۷  واح   شرکت  های

 .ستا  دررص  13.9 سواری خودروهای

 ادامه خبر  لینک خ ر 
 آلودگی هوا موضوع  

 نا(ر)ای جمهوری اسالمیخ رگ اری  من ع 

 ۲۷/11/1399 تاریخ خ ر 

 بازگشت به فهرست 

 

https://www.irna.ir/news/84183681/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%DA%86%D8%B1%D8%AE-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%86%D8%B1%D8%AE%D8%AF
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یترین اخبار کوتاه داخل مهم  

 (1399دی   1)  میلیارد مترمکعب رسید  26میزان ذخایر آب در سدهای کشور به بیش از  تا پایان فصل پاییز؛

میلیون مترمکرب بوده   ۵۰۰میلیارد و    ۵۰بر اساس آمار دفتر مطالرات پایه شرکت م یریت منابع آب ایران، مجموع ظرفیت مخازن س ها  

های پائی ی، حجم ورودی آب تا پایان آذرماه  بر این اساس، به ت ع می ان مطلوب بارش درص  پرش گی مخازن است.  ۵۲دهن ه که نشان

به  بیانگر اف ایش دو درص ی ورودی آب    میلیون مترمکرب بوده که نس ت به م ت مشابه سا  آبی ق ل از آن  1۸۰میلیارد و    ۷برابر با  

میلیارد   ۲۶آذرماه می ان ذخایر آب در مخ ن س ها به    ۲۸ده  که تا  آخرین وضریت س های کشور نشان می  مخازن س های کشور است.

 دارای یک درص  اف ایش است.  9۸-99میلیون مترمکرب رسی ه که در مقایسه با سا  آبی  3۷۰و 

 (1399دی   6) ای تغییر اقلیم در زنجانزاری مجازی همایش منطقهبرگ

پایه زنجان طی روزهای  ششمین همایش منطقه اقلیم و گرمایش زمین با همت دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم    1۵و    14ای تغییر 

به   امسا   برگ ار می اسفن ماه  اقلیم  محورهای ششمین همایش منطقه  .شودصورت مجازی  تغییر  و  ای  اقلیم  تغییر  زمین؛  و گرمایش 

سالمت، تغییر اقلیم و بحران آب )سطحی و زیرزمینی(، تغییر اقلیم و مخاطرات زمین )ری گرد، سیل، فرونشست، خشکسالی و غیره(،  

های  ای )راهخانهتغییر اقلیم و آموزش، تغییر اقلیم، کشاورزی و امنیت غذا، اقلیم و مرماری سنتی، م یریت پای ار انرژی و آب، گازهای گل

 .ای و جهانی( استبینی تغییر اقلیم )منطقه سازی و پیشهای نو و تج ی پذیر، م  شناسی، انرژیکاهش(، دیرینه اقلیم و رسوب 

 (1399دی  6) هاآبیاری هوشمند باغات و مزارع برای تامین حقابه تاالب

وری های ایران از اجرای ای ه آبیاری هوشمن  باغات و م ارع با ه ف کاهش مصرف آب و اف ایش بهرهم یر ملی طرح حفاظت از تا ب

ف ود: این حسگرها می ان رطوبت )پتانسیل علی ارواحی ا  .مصرفی در اراضی کشاورزی برای تحویل آن به دریاچه ارومیه خ ر دادآب  

کنن ه مرک ی از طریق اپلیکیشن نصب ش ه روی موبایل کنن  و پس از ارسا  به کنتر گیری میطور مستمر ان ازهماتریک( خاک را به

پیاده  .کشاورزان قابل مشاه ه است با  ادامه داد:  را وی  نیاز  آبیاری و حجم واقری آب مورد  این روش، کشاورزان زمان مناسب  سازی 

وری مصرف آب و تولی  محصو  به می ان درص  و اف ایش بهره  ۲۰جویی در مصرف آب به می ان  دهن  که منجر به صرفهتشخیص می

  . ش درص  در مناطق پایلوت 1۶

 (1399دی  1۰)  بندرعباس جدی است - خطر فرونشست زمین در مسیر خط آهن تهران 

م یرکل زمین شناسی و اکتشافات مر نی سپاهان گفت: یکی از خطرات ج ی فرونشست زمین در منطقه اردستان در قسمت خط راه 

های اردستان فوق بحرانی است، تاکی  کرد: وضریت  اسالمی با بیان اینکه وضریت فرونشست در دشت  رضا  .استآهن بن رع اس به تهران  

ری ی نشود در آین ه دهیم که اگر برای آن برنامهها و م ارع کشاورزی است، ولی این هش ار را میفرونشست در این منطقه فقط در دشت

وی با تاکی  بر اینکه  زم است به پ ی ه فرونشست در   .شودمناطق شهری نی  منتقل می  های مردم ون دیک موضوع فرونشست به خانه 

شهرستان با توجه به ابراد و ت رات گسترده آن به عنوان یک مسنله ملی نگاه شود، خاطرنشان کرد: یکی از خطرات ج ی فرونشست 

که به موازات این خط ریل آهن فرونشست زمین به خصوص  زمین در منطقه اردستان در قسمت خط راه آهن بن رع اس به تهران است

شود فرو نشست  شود. بای  توجه داشت که هر چق ر سرعت قطار و لرزش آن بیشتر باش  باعث میدر منطقه روستای شهراب مشاه ه می

 .تر باش های فوقانی سریع یه

 

 

 

http://news.moe.gov.ir/News-List/59152
https://www.isna.ir/news/99100603892/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://www.isna.ir/news/99100603900/%D8%A2%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D8%A7
https://www.isna.ir/news/99100603900/%D8%A2%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D8%A7
https://www.isna.ir/news/99100603900/%D8%A2%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D8%A7
https://www.isna.ir/news/99101007717/%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%B7-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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 (1399دی    11)  ب؛ یک گام دیگر برای احیای دریاچه ارومیهفتتاح سد کانی سیا

 برداری رسی  که به بهره  دی ماه   11رود،  کنن ه آب موردنیاز برای احیای دریاچه ارومیه به شمار می سیب که مهمترین تامینس  کانی

این س  که ظرفیت    .ارزیابی کرد  و همچنین احیای دریاچه  توان یک گام بلن  دیگر در راستای رفع دغ غه مردم منطقهاین امر را می

میلیون مترمکرب آبی   ۶۰۰میلیون مترمکرب آب را م یریت کن ، م  ا    ۷۰۰میلیون مترمکر ی دارد و سا نه می توان  بیش از    ۲۲۰

با افتتاح این س ،   .ه وارد خواه  ش است که سا نه برای احیای دریاچه ارومیه از طریق تونل و کانا  چن  ده کیلومتری به بستر دریاچ

های آتی نی  با افتتاح کانا  و تونل انتقا  آب، زمینه احیای نخستین گام برای انتقا  این آب به دریاچه ارومیه برداشته ش  تا در ماه

 .دریاچه فراهم شود

 (1399دی    13)  شدزار های زمانی هیدرواقلیمی« برگوبینار »سری

های زمانی هی رواقلیمی« را برگ ار جمن علمی دانشجویی فی یک دریا دانشک ه منابع ط یری و علوم دانشگاه تربیت م رس وبینار عسریان

رید ی جهدت برنامهکار گرفته ق ل از هرگونه  رزیابی تاثیرات تغییر اقلیم بر منابع هی رولوژیکی یدک کشدور، مهمترین ارزیابی بهکرد. ا

رید ی و مد یریت طو نی م ت مندابع آب، تغییدرات اقلیمدی و کداربری آیند ه و همچنین برداری منابع آب است. بدرای برنامدهبهره

ای ه هدای زمانی دادهمنظور تحلیل سریهای مت او  بهتقاضای آب و در دسترس بودن آب، بایستی بده خدوبی آنالی  شود. یکی از روش

های انسانی  اثر فرالیت  بر  هواشناسی و هید رولوژیکی، بررسدی وجدود یدا ن ود رون  ناشی از تغییرات ت ریجی ط یری و تغییر اقلیم یا 

 .ش دی به صورت مجازی برگ ار   13وبینار روز شن ه این  .است

 (1399دی   18)  بینی و پایش سیالب برای مدیریت مخازن سدهاپیش  کار سامانهآغاز به

رییس موسسه تحقیقات آب درباره    "محم رضا کاویانپور"  کار کرد.بینی و پایش سیالب برای م یریت مخازن س ها آغاز بهسامانه پیش

سامانه، تولی ، تحلیل و ایجاد دسترسی برخط به بینی و پایش سیالب برای م یریت مخازن س ها گفت: ه ف از طراحی این  سامانه پیش

وی   .ها و مخازن کشور برای بخش م یریت سیالب وزارت نیرو استبینی و پایش بارش و سیالب در رودخانهها و اطالعات، پیشداده

ها بارانسنجی بارش )ایستگاه  ادامه داد: در تکمیل این سامانه، زیربخش پایش اطالعات مشاه اتی مرت ط با سیالب که حاوی اطالعات برخط

های های هی رومتری وزارت نیرو( ث ت ش ه در ایستگاهها )ایستگاهوزارت نیرو و سینوپتیک سازمان هواشناسی کشور( و جریان رودخانه

ا را در سطح کشور هباش  نی  در سامانه مورد اشاره در نظر گرفته ش ه است تا با استفاده از این اطالعات بتوان وضریت سیالبکشور می

کاویانپور گفت: همچنین اطالعات وضریت مخازن س های کشور نی  )با اتصا  به سامانه   .در شرایط ن دیک به زمان واقری رص  نمود

گردد که نقش کلی ی در اعما  م یریت صحیح بینی و پایش سیالب ارائه میموجود در وزارت نیرو در این خصوص( در سامانه پیش

 .بی کشور داردشرایط سیال

 (1399دی   24)  شودبهمن و اسفند سال جاری در مشهد برگزار می "آب"رویداد ملی 

  شامل دو کنفرانس ملی هی رولیک ایران و کنفرانس   "روی اد ملی آب"رئیس پژوهشک ه آب و محیط زیست دانشگاه فردوسی مشه  گفت:  

 ۲۸زمان برگ اری این روی اد را    "کامران داوری"  شود.ملی م یریت منابع آب ایران است که بهمن و اسفن ماه جاری در مشه  برگ ار می

های نوین آب، فرسایش، خشکسالی و محیط زیست و بهمن ماه جاری اعالم کرد و اف ود: همچنین سومین جشنواره ملی فناوری  3۰تا  

اسفن  ماه جاری در   1۵تا    13های نامترارف در کشاورزی مناطق خشک نی  در روزهای  آبیاری و استفاده از آبکمنخستین همایش ملی  

ادامه داد: محورهای جشنواره نوین آب، فرسایش، خشکسالی و محیط   وی   شود.صورت آنالین برگ ار میدانشگاه فردوسی مشه  و به

صرف، تصفیه و استفاده منابع آب غیرمترارف، حفاظت خاک و مهار گرد و غ ار، سازگاری  های مختلف موری آب در حوزه زیست شامل بهره

 سالی و... است. با خشکی و خشک

 

https://www.ulrp.ir/fa/%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%aa%d8%a7%d8%ad-%d8%b3%d8%af-%da%a9%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b3%db%8c%d8%a8%d8%9b-%db%8c%da%a9-%da%af%d8%a7%d9%85-%d8%af%db%8c%da%af%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%ad%db%8c/
https://www.ulrp.ir/fa/%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%aa%d8%a7%d8%ad-%d8%b3%d8%af-%da%a9%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b3%db%8c%d8%a8%d8%9b-%db%8c%da%a9-%da%af%d8%a7%d9%85-%d8%af%db%8c%da%af%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%ad%db%8c/
https://www.isna.ir/news/99101309123/%D9%88%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85%DB%8C-%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/59746
http://news.moe.gov.ir/News-List/59904
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 تشکیل کانون ریزگردها در مازندران  )3۰  دی  1399(

درص  خلیج گرگان و تا ب ۲۵زیست مازن ران گفت: هم اکنون کانون ری گردها در مازن ران تشکیل ش ه و   یرکل حفاظت محیطم

در ضلع   استغربی شهرستانمیانکاله  کامال خشک ش ه  بهشهر  و  گلوگاه  ابراهیمی  .های  زیستگاه  حسینرلی  از  یکی  مهم  اف ود:  های 

های زیرزمینی منطقه در حا  از بین رفتن است و این اتفاق ت رات منفی فراوانی در آین ه خواه  پرن گان کشور و من ع تامین کنن ه آب

 .ای برای احیای تا ب و خلیج گرگان وجود ن اردیای تا ب میانکاله در استان اری داشتیم، اراده اما با وجود مصوباتی که برای اح داشت

های منتهی به خلیج گرگان از منابع مستقیم  زیست استان تمام تالش خود را کرد تا با حفر کانا  و  یروبی رودخانهابراهیمی گفت: محیط

 .ها ش ه استتامین کن ، اما ناهماهنگی ها، س ی بر روی این طرحو همجوار، آب مورد نیاز تا ب را 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 بازگشت به فهرست 

 

 

 

https://www.isna.ir/news/99103022395/%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86


              
              مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب   

11 
   

 

1399دی    |شصت و یکم  شماره  |محیط زیست    بولتن آب و  

 

 شود بحران آب و هوا باعث کاهش رطوبت در شهرهای جهان می

ده  که مناطق شدهری در سدراسدر نشدان می  ای ج ی مطالره

  .کنن هوا، کاهش رطوبت را تجربه میجهان با تغییر در آب و  

های سدد   و  ده  که ایجاد زیرسدداختاین تحقیق نشددان می

توان  یک اق ام مطمنن اف ایش پوشدددش گیاهی شدددهری می

 برای شهرهایی باش  که به دن ا  کاهش دما هستن .

کنند ،  نیمی از جمریدت جهدان در منداطق شدددهری زند گی می

حت سددطح زمین را درصدد  از مسددا 3اما شددهرها فقط ح ود  

لی ژائو، محقق دانشدگاه ایلینوی و نویسدن ه    دهن .تشدکیل می

وی گفت: اگرچه    ان .های خاص برای شددهرها تولی  نکردههای ق لی آب و هوایی دادهگوی  این ب ان مرناسددت که م  اصددلی مقاله می

  ده . های انسدانی، مانن  گرم شد ن کره زمین رخ میرالیتکنن ، اما در آنجا بسدیاری از تثثیرات فشدهرها این درصد  کوچک را اشدغا  می

هایی مانن   دانن  که درجه حرارت در شدهرها با تر از مناطق روسدتایی اسدت. زیرسداختری ان شدهری میهاسدت دانشدمن ان و برنامهم ت

اثر ج یره "  تشد ی   پوشدش گیاهی بهکنن ، در حالی که کاهش  آسدفالت تیره رن  و سدطوح بتنی، تابش خورشدی  را بیشدتر جذب می

درجه سدانتیگراد با تر از مناطق روسدتایی اطراف  ۵توان  تا  این ب ان مرنی اسدت که دما در شدهرها می  کن .کمک می  "گرمایی شدهری

مایی  ده  که آب و هوای شددهری و روسددتایی از جهات بیشددتری متفاوت اسددت. وی گفت: ج یره گربا این حا ، ژائو توضددیح می  باشدد .

شدهری یکی از د یلی اسدت که چرا سدیگنا  گرم شد ن شدهری نسد ت به سدایر مناطق متفاوت اسدت. اما این فقط دما نیسدت که متفاوت  

 است، بلکه رطوبت نی  تفاوت دارد. بسیاری از متغیرهای آب و هوایی شهری با سایر مناطق متفاوت هستن .

گذاری خوبی برای تقری اً همه شدهرها خواه  بود. درختان و پوشدش گیاهی با  سدرمایه  ،های سد  کن  که زیرسداختبینی میاین م   پیش

 مرطوب  حاضددر حا   در که  مکانهایی در امر  این که رسدد می  نظر به.  کنن می  کمک  دما  کاهش به  و آزاد کردن آب در جو، هوا را خنک

تر خواه  هوا در اکثر شدهرهای غیر سداحلی در قرن آین ه خشدککنن  که بینی میهای ج ی  پیشد، اما م  دار  مح ودی تثثیر  هسدتن 

شدود که ت خیر سدطح کارآم تر باشد ، به این مرنی که اف ایش سدطح پوشدش گیاهی شدهری در م ارزه با  باعث می  و این اق امات شد 

گذاران کمک کن  تا در مورد کاهش  سدیاسدتری ان شدهری و ها به برنامهژائو امی وار اسدت که این داده گرمایش جهانی موثرتر خواه  بود.

 تری بگیرن .دما در شهرهایشان تصمیمات آگاهانه

 

   ادامه خبر                 لینک خ ر

   ج ایر گرمایی موضوع  

   https://www.theguardian.com من ع  

   ۰4/۰1/۲۰۲1 خ ر  تاریخ  

 بازگشت به فهرست 

 

  

https://www.theguardian.com/environment/2021/jan/04/climate-crisis-will-cause-falling-humidity-in-global-cities-study
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 فرونشست زمین یک پنجم جمعیت جهان را درگیر خواهد کرد 
 .های زیرزمینی هش ار دادیونسکو نس ت به فرونشست مراک  شهری به دلیل کشاورزی ناپای ار و استخراج آب

درصد  از  19بر  ۲۰4۰توان  تا سدا  شد ن ت ریجی زمین میط ق تحقیقات ج ی  که توسدط یونسدکو انجام شد ه اسدت، فرونشدسدت یا غرق  

اگر اق امات مناسدد ی انجام نشددود،   جمریت جهان تثثیر بگذارد.

های انسدانی، همراه با خشدکسدالی و اف ایش سدطح دریاها  فرالیت

توان  بسدیاری از شدود، میکه با گرم شد ن کره زمین تشد ی  می

های شد ی   سدیالبشدهرهای سداحلی جهان را در مررخ خطر 

متر نشدسدت   ۲.۵سدا  گذشدته بیش از  1۰جاکارتا در   قرار ده .

هایی برای کرده اسدت. همین امر باعث شد ه دولت ان ون ی برنامه

 انتقا  پایتخت این کشور به ج یره بورننو داشته باش .

درصدد  از مسدداحت   ۲۵در اروپا ، فرونشددسددت عامل قرار گرفتن 

است. مناطق ساحلی مسطح و همچنین مراک  شهری و کشاورزی، در آب و هوای خشک بیشتر در مررخ  کشدور هلن  در زیر سطح دریا  

تیم تحقیقاتی گفت: مناطق پرجمریت یا مناطقی که برای کشداورزی به آبیاری احتیاج  این  ، مسدنو "ا گارسدیارجراردو هر" خطر هسدتن .

 نی خشدک هسدتن ، نیاز به پمپاژ آب از زیر زمین دارن . هنگامی که آنها آب دارن ، به دلیل اینکه در نقاطی قراردارن  که برای م ت طو

این اسددتخراج آب از زمین، باعث   کنن ، تغذیه ط یری آبخوان، کمتر از حجم آبی اسددت که در حا  اسددتخرج شدد ن اسددت.را پمپاژ می

جمریت انسدانها از مهمترین عواملی هسدتن  که شدود. اما فق ان مقررات برداشدت آب زیرزمینی و اف ایش سدریع فرونشدسدت سدطح آن می

   توانن  در می ان فرونشست موثر باشن .می

سدا  گذشدته بیش از دو برابر اف ایش یافته اسدت، در حالی که برداشدت آبهای زیرزمینی همچنان ب ون کنتر   ۵۰در ایران، جمریت در  

ترین مراک  شدهری از نظر فرونشدسدت زمین در جهان قرار دارن  که هر  سدریعباقی مان ه اسدت. شدهرهای این کشدور در حا  حاضدر در میان  

نتایج ج ی ترین تحقیقات نشدان داد که فرونشدسدت یک مسدنله جهانی اسدت که به گرمایش    کنن .متر نشدسدت میسدانتی  ۲۵سدا  تا  

ی زیرزمینی در جهان برای اه اف  هاب رگترین سددفره"جهانی و همچنین شددیوه های کشدداورزی ناپای ار مرت ط اسددت. گارسددیا گفت:  

ط ق گفته گارسدیا، آبهای زیرزمینی در ایا ت متح ه، مک یک، چین و هن  به سدرعت در حا  تخلیه شد ن   "شدون .کشداورزی تخلیه می

گوی : تولی  گذارد. گارسدیا میادامه نشدسدت در این مناطق بر جمریت جهان تثثیر می  هسدتن  تا تقاضدای جهانی برای غذا را برآورده کنن .

 ای ان یشی .پذیر است، اما بای  خیلی زود برای این مشکل چارهجهانی پای ار مواد غذایی امکان

 ادامه خبر  لینک خ ر 

 ع آب زیرزمینی م یریت مناب  موضوع  

 https://www.theguardian.com من ع  
 31/1۲/۲۰۲۰ تاریخ خ ر  

 بازگشت به فهرست 

 

https://www.zistonline.com/news/83599/%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF/do
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 خارجی ترین اخبار کوتاه مهم

Global heating could stabilize if net zero emissions achieved 

The world may be barreling towards climate 

disaster but rapidly eliminating planet-heating 

emissions means global temperatures could 

stabilize within just a couple of decades, 

scientists say. 

For many years it was assumed that further global 

heating would be locked in for generations even 

if emissions were rapidly cut. Climate models run 

by scientists on future temperatures were based 

on a certain carbon dioxide concentration in the 

atmosphere. If this remained at the current high 

level there would be runaway climate disaster, 

with temperatures continuing to rise even if emissions were reduced because of a lag time before 

greenhouse gases accumulate in the atmosphere.  But more recent understanding of the implications 

of getting to net zero emissions is giving hope that the warming could be more swiftly curtailed. 

More than 100 countries have pledged to get to net zero by 2050, which means they will emit no more 

carbon dioxide than is removed from the atmosphere by, for example, restoring forests. The UK, 

Japan and the European Union have set this net zero target and will soon be joined by the US under 

new administration.  Should this be achieved globally, “surface temperatures stop warming and 

warming stabilizes within a couple decades,” said Michael Mann, a climate scientist. “What this really 

means is that our actions have a direct and immediate impact on surface warming.” 

 تواند تثبیت شودگرمایش جهانی می در صورت رسیدن به انتشار صفر خالص،

رود، اما با از بین بردن سدریع می ان انتشدار گازهایی که دانشدمن ان می گوین  جهان با سدرعت زیاد به سدمت فاجره آب و هوایی پیش می

 توان  در طی چن  دهه آین ه به ث ات برس .شون ، دمای کره زمین میباعث گرمایش زمین می

های بر   ای به سدرعت کاهش یاب ، گرمایش زمین برای نسدلهای متمادی فرخ بر این بود که حتی اگر انتشدار گازهای گلخانهبرای سدا 

شددد ، بر اسددداس غلظت خاصدددی از تولی  میهای آب و هوایی که توسدددط دانشدددمن ان برای دمای آین ه زمین باقی خواه  مان . م  

اکسدددی کربن در جو بود. اگر مق ار آن در سدددطح با ی فرلی باقی بمان ، فجایع آب و هوایی حتی با وجود کاهش انتشدددار گازهای  دی

ر دما اثر خواه  ای پس از م تی بای، اف ایش پی ا خواهن  کرد. چرا که دما کماکان در حا  اف ایش است و کاهش گازهای گلخانهگلخانه

ده  که سدرعت گرم شد ن زمین سدریرتر  اما مطلرات اخیر در مورد پیام های رسدی ن به انتشدار صدفر خالص این نوی  را می گذاشدت.

  آنها  که  مرناسددت ب ان این.  برسددن  خالص صددفر  انتشددار به  ۲۰۵۰کشددور متره  شدد ه ان  که تا سددا    1۰۰بیش از    کاهش یاب .

 ژاپن  انگلیس،.  کنن نمی  منتشدر را  ها،جنگل  بازسدازی  و بازپروری  با  مثا   عنوان به  شدود،می خارج  جو از  آنچه از  بیشدتری  اکسدی کربندی

 شود.ان  و به زودی دولت ج ی  ایا ت متح ه آمریکا به آنها ملحق میاروپا این ه ف انتشار صفر خالص را پیش گرفته اتحادیه  و

گوی : اگر این تره ات در سدطح جهان محقق شدود، اف ایش دماهای سدطح تث یت و گرمایش زمین ظرف مایکل مان، محقق اقلیمی می

 شود. مرنای واقری آن این است که اق امات ما تثثیر مستقیم و فوری بر گرمایش زمین دارد.چن  دهه ثابت می

 

 

https://www.theguardian.com/environment/2021/jan/07/global-heating-stabilize-net-zero-emissions
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Smaller dams disrupt fish more than large hydropower projects 

The development of small hydropower dams is widespread throughout Brazil and elsewhere in the 

world, vastly overshadowing large hydropower projects. The proliferation of these smaller dams is a 

response to growing energy and security needs. Their expansion, however, threatens many of the 

remaining free-flowing rivers and biodiverse tropical regions of the world—interrupting the 

migrations of freshwater fishes, on which millions of peoples' livelihoods depend. 

A new University of Washington paper quantifies these tradeoffs between hydroelectric generation 

capacity and the impacts on river connectivity for thousands of current and projected future dams 

across Brazil. The findings confirm that small hydropower plants are far more responsible for river 

fragmentation than their larger counterparts due to their prevalence and distribution.  The cumulative 

impacts of many small hydropower dams have long been ignored; instead, focus has been on them in 

isolation, resulting in claims that their impacts are small. 
Another concern cited by the authors is that small hydropower dams greatly outnumber large 

hydropower dams, but their combined energy output is much less. In Brazil, small hydropower plants 

only account for only 7% of total generation capacity even though they represent more than 85% of 

hydropower plants in the country. 

The collective impacts of Brazil's rapidly growing small hydropower development on river 

fragmentation and migratory fish species is extensive, and shows no signs of lessening as the planned 

construction of new dams continue, the study explains. It is projected that river fragmentation will 

increase by 21% in the future, and two-thirds of the 191 migratory species assessed in the study 

occupy river basins that will experience greater connectivity losses. 

 
 

 

https://phys.org/news/2021-01-brazil-smaller-disrupt-fish-large.html


              
              مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب   

15 
   

 

1399دی    |شصت و یکم  شماره  |محیط زیست    بولتن آب و  
 

 دکنها را در رودخانه مختل میهای بزرگ برقابی حرکت ماهیسدهای کوچک بیش از پروژه

الشدراع خود قرار های ب رگ برقابی را تحتکوچک برقابی در سدراسدر برزیل و سدایر نقاط جهان شدتاب گرفته اسدت و پروژهتوسدره سد های  

 کوچک  سد های  اف ایش  حا ، این  با. اسدت انرژی به نیاز روزاف ون رشد  به  پاسدخی ده . توسدره این سد های کوچک برقابی در واقع می

نها بسدتگی دارد را در آ به انسدان هامیلیون مریشدت که شدیرین، آب  ماهیان مهاجرت  و  کرده  ته ی  را  هارودخانه از  بسدیاری آزاد جریان

 .کن مناطق گرمسیری جهان قطع می

بینی شد ه  ها، برای ه اران سد  فرلی و سد های پیشمقاله ج ی  دانشدگاه واشدنگتن تاثیرات ظرفیت تولی  برقابی بر اتصدا  جریان رودخانه

های برقابی کوچک با توجه به ده  که نیروگاهکن . نتایج این مطالره نشدان میبرای آین ه در سدراسدر برزیل را از لحاک کمی بررسدی می

تاثیرات تجمری بسددیاری از . های برقابی ب رگتر دارن ها نسدد ت به نیروگاهتری در قطع جریان رودخانهتر اد با  و توزیع آنها، نقش مهم

های برقابی غال ا نادی ه گرفته شد ه و عم تا تمرک  بر روی اثرات آنها بطور مج اسدت که این تاثیرات به نسد ت چک و نیروگاهسد های کو

 .اثرات تجمری کمتر هستن 

نگرانی دیگر نویسدن گان این مقاله این اسدت که تر اد سد های برقابی کوچک بسدیار بیشدتر از سد های ب رگ اسدت، در حالیکه تولی  برق  

دهن  در حالیکه بیش از درصد  از کل ظرفیت تولی  برق در برزیل را تشدکیل می  ۷های برقابی کوچک تنها آنها بسدیار کم اسدت. نیروگاه

  .از تولی  برق در این کشور با نیروی برقابی است ۸۵%

اختال  در مهاجرت ماهیان، با ادامه سداخت سد های  ها و  های برقابی کوچک برزیل در قطع جریان رودخانهاثرات تجمری توسدره نیروگاه

درص  اف ایش یافته و   ۲1ها در برزیل در آین ه  ج ی  در این کشور بیشتر خواه  ش . پیش بینی ش ه است که این قطع جریان رودخانه

 .های برزیل را تحت تاثیر قرار ده گونه ماهی مهاجر رودخانه 191دو سوم از 
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 های کاهش آلودگی هوا فناوری :شیمطلب آموز

شدون ، به طوری که امروزه ویژه در فصدو  سدرد به دلیل پ ی ه وارونگی با اف ایش آلودگی هوا مواجه میکالنشدهرهای کشدور به

توان با اسدتفاده از دسدتاوردهای فناورانه  اسدت که میمتاسدفانه این موضدوع ت  یل به یک داسدتان پرتکرار شد ه و این در حالی  

م ت برای کاهش بار آلودگی از دوش هوای شدهرهای ب رگ ارائه های دانش بنیان و محققان کشدور راهکارهایی طو نیشدرکت

 .کرد

ها و آلودگی هوا؛ داسدتان پر تکراری اسدت که هر سداله در رسدانه

فرسددددایی میخ رگ اری و در حدا   هدا در مورد آن قلم  شدددود 

نتی به  متاسدددفانه  سدددرد،  فصدددو   در ویژهبه حاضدددر  برای   سدددی

امسدا  اما عالوه بر پ ی ه    .اسدت  شد ه  ت  یل  کشدور  کالنشدهرهای

وارونگی و اف ایش آلودگی هوا، حرف از اسدتفاده بیشدتر از مازوت  

هداسدددت. هر چند  کده این گفتده در ابتد ا  یدا نفدت کوره در نیروگداه

مسدددنو ن تکذیب شددد  اما پس از م تی برخی رسدددماً اعالم کردن  که آلودگی هوای تهران نه به دلیل تردد  توسدددط برخی 

ها ایجاد شد ه اسدتد در این میان نی  عیسدی کالنتری رییس سدازمان  خودروهای فرسدوده بلکه با سدوزان ن مازوت در نیروگاه

دلیل اینکه با  های غرب تهران بهازوت اسدتفاده کنن ، اما نیروگاهتوانن  از مهای شدرق تهران میمحیط زیسدت اعالم کرد نیروگاه

افت  که حجم زیادی از  آلودگی هوا زمانی اتفاق می  .شددود، حتماً بای  از گاز اسددتفاده کنن ها وارد شددهر میوزش باد، آلودگی

و این آلودگی مخلوطی از ذرات مرلق   ها وارد اتمسدفر کره زمین شدودمولکو   ذرات یا مواد مضدر از ق یل گازها، ذرات و زیسدت

ها در انسددان و همچنین  اسددت و باعث اف ایش بیماری  و گازهایی اسددت که غلظت آن به مح وده مضددر برای انسددان رسددی ه

ترین این هدای مختلفی برای کداهش آلودگی هوا وجود دارد کده ابتد اییهدا و تکنولوژیاسدددتراتژی  .شدددودگرمدایش زمین می

های حمل و نقل اسدت. از آنجا که  ری ی کاربردی آن و تریین و طراحی زیرسداختده صدحیح از زمین و برنامهراهکارها اسدتفا

شدود، کاهش اسدتفاده از این های فسدیلی مانن  زغا  سدن  و نفت ایجاد میبخش زیادی از آلودگی هوا در اثر احتراق سدوخت

های  ها اسدتفاده از منابع انرژی پاک مانن  نیروگاهترین این روشتوان  باعث کاهش شد ی  آلودگی هوا شدود و مرثرها میسدوخت

 .بادی، انرژی خورشی ی و نیروگاه آبی است

بنیان برای کاهش  های دانشبرای کاهش آلودگی هوا از سددوی محققان و شددرکت  که  های نوظهوریفناوری  در ادامه برخی از

 آم ه است.،  ها عرضه ش همی ان آ ین گی هوا و پایش این آلودگی

 دستگاه آنالیز گاز دودکش

نیتروژن منواکسدددید ،  ،  اکسدددید گیری غلظدت گدازهدای اکسدددیژن، مونوکسدددید  کربن، نیتروژن دیاین دسدددتگداه جهدت اند ازه

موجود در جریان گازهای دودکش    های نسوختهو هی روکروبن سولفی  هی روژن  ،گوگرد دی اکسی ، آمونیاک،  اکسی دیکربن

این دسدتگاه به منظور پایش گازهای خروجی از دودکش کارخانجات و مناز  قابل اسدتفاده اسدت و   .گیرداسدتفاده قرار میمورد  

و ذخیره سدازی اطالعات در حافظه داخلی آنها را بر روی کاغذ از طریق پرینت   LCD قادر اسدت عالوه بر نمایش داده بر روی

 .در اختیار کاربران قرار ده 
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 های نانویی برای تامین هوای پاککاتالیست

رود. در  کنن ه هوا در فصدو  سدرد سدا  به شدمار میهای موجود در سدوخت و هوا از جمله عوامل آلودهاحتراق ناقص و ناخالصدی

من ی از  های بسددیار کمی تولی  کن  و این امر با بهرهای طراحی شددود که آ ین هآ  بای  سددیسددتم احتراق به گونهحالت ای ه

های کاتالیستی م تنی بر فناوری  م   "های صنرتی  برای رفع این مشکل، یکی از شرکت .های موجود غیرممکن استفناوری

و   "هی روکربن"،  "اکسددی  نیتروژن"توان  تصددفیه سدده گاز  را به صددورت سدده منظوره تولی  کرده اسددت. این م    می "نانو

های این محصدو  اسدت،  ش گازهای حاصدل از احتراق موتورهای بن ینی یکی از قابلیتپا ی  .را انجام ده   "مونواکسدی  کربن"

کن . استفاده از این قطره در خودروها خطر ت  یل میای که گازهای سدمی و آ ین ه حاصدل از احتراق را به گازهای بیبه گونه

های خروجی از اگ وز خودرو را  قادر اسدت آ ین ه  تولی  نانو کاتالیسدت که  .و وسدایل نقلیه در چن  دهه اخیر ال امی شد ه اسدت

های نانویی برای هر خودرو بسددته به نوع آن،  به ح اقل برسددان ، از دیگر محصددو ت محققان کشددور اسددت. این کاتالیسددت

ر این شدرکت مطابق شدرایط ه در واقع بخش تحقیق و توسدره  .سدوز یا گازسدوز بودن و فناوری موتور آنها متفاوت اسدتبن ین

 .خودرو فرمو سیونی منط ق با شرایط استان ارد برای تولی  کاتالیست نانویی درنظر گرفته است

 فلیترهای نانویی خودرویی 

هوا از دیگر محصو ت تولی ی محققان    فیلترهای نانویی برای به ود کیفیت

  که  اسدت  شد ه  الکتروریسدی  نانوالیاف حاوی کشدور اسدت. این فیلترهای هوا

  صدددورت بده  را  زیسدددت  محیط  هدایآلودگی  مرمولی  فیلترهدای  بده  نسددد دت

این فیلتر ذراتی را کده از فیلترهدای مرمولی    .دهند می  کداهش  چشدددمگیری

اند اختده و هوای پداکع ور می بده دام  تری را وارد محفظده احتراق  کند ، 

 .کن سوخت خودرو می

 فیلتر هوای نانویی 

تولی کنن گان فیلتر هوای خودرو اسدددت که با اسدددتفاده از فناوری نانو، فیلتر هوای های فناور از دیگر یکی دیگر از شدددرکت

خودروهای سدواری را به تولی  ان وه رسدان ه اسدت. این فیلترهای نانویی به دلیل داشدتن  یه نانوالیاف روی سدطوح خود، ذرات  

توان  در صددورت اسددتفاده از این فیلترها می  .کن میه  طور کامل تصددفیآ ین ه ری  موجود در هوا را به دام ان اخته و هوا را به

 .درص  کاهش داد 1۵درص  و می ان مصرف بن ین را تا   ۲۰آلودگی هوا را تا  

 های خودروهای دیزلی نانو افزودنی 

های  درصدد  آلودگی هوا مربوط به خودروهای دی لی اسددت؛ از این رو محققان یکی از شددرکت ۷۸بر اسدداس آمارها بیش از 

توان  آ ین گی خودروهای دی لی را به شد ت کاهش ده . با توجه ان  که میبنیان نوعی نانواف ودنی به بازار عرضده کردهشدان

 .توان  گامی در مسیر به ود هوا باش به سهم با ی آلودگی هوا توسط موتورهای دی لی، این محصو  می

 دستگاه آناالیزر دوده خودرو )تیرگی سنج(

گیری می ان تیرگی جریان گازهای آ ین ه خروجی از اگ وز  سنج( جهت ان ازهآنا یدددددد ر پرتابل دوده خودرو )تیرگیدستگاه  

 این دستگاه از طریق تابش نور لی ر به مخلوط گازی و خاصیت می ان جذب    .رودانواع خودروهای بن ینی و دی لی به کار می
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کن . می ان ک ورت  ع ور از مخلوط گازهای خروجی، می ان ک ورت را ان ازه گیری میفرکانس مشددخصددی از نور لی ر پس از  

 .درص  است1۰۰ان ازه گیری ش ه توسط این دستگاه ع دی بین صفر تا  

 ای ذرات معلق هوای محیطدستگاه پایش لحظه

گیری ذرات مرلق ای ذرات مرلق هوای محیط برای ان ازهدسددتگاه پایش لحظه

  پایش   هایداده ارسدددا   قابلیت  دارای و شددد ه  سددداخته و  طراحی هوا آ ین ه

به فضدای اینترنت  GPRS سدیسدتم  کمک  به خود  نصدب  محل  از  هوا  آلودگی

ها در محلی دیگر، از طریق مرورگر کامپیوتر قابل مشدداه ه و بوده که این داده

می ان های ان ازه گیری شد ه در محل و نمایش  ذخیره خواه  بود. نمایش داده

های  و ارسا  آن به مانیتور مرک ی از دیگر قابلیت (AQI) شاخص کیفیت هوا

 .این دستگاه است

 موتورهای الکتریکی 

ان ؛ ولی به گفته آنها صنایع  پاک ش ه و  الکتریکی  خودروهای و  سیکلت موتور  تولی  به  موفق های فناورمحققان یکی از شرکت

ان . سدیسدتم رانش و ق رت محرکه این موتور با سدیسدتم  شد ه نکردههای کسدبخودروسداز اسدتق الی از کاربردی کردن فناوری

برق اسدت و سدوخت فسدیلی این محصدو  در حرکت این موتور هی ری ی تاثیری ن ارد، بلکه در شدارژ باتری مرثر اسدت. شدتاب  

های تحقیقاتی این طراحی و سداخت خودروهای الکتریکی از دیگر زمینه  .گیردثانیه صدورت می ۶آن ن دیک به   1۰۰صدفر تا  

سددا  ق ل مجوز تولی  خودروهای الکتریکی را از وزارت صددنرت، مر ن و تجارت دریافت کرده اسددت و  ۶شددرکت اسددت و از  

 . اندستگاه خودروی الکتریکی ش ه 4۰۰تاکنون موفق به تولی   

های دانش  هایی که از سدوی شدرکتبه اعتقاد محققان این حوزه، کشدور ما ایران در هر شدرایطی که قرار داشدته باشد  با فناوری

های موجود را کاهش ده . حرکت کشدور به سدمت توسدره توان  بار آ ین هبنیان و محققان دانشدگاهی عرضده شد ه اسدت، می

و اسددتفاده مناسددب از فیلترها در   ۵خت خودروها بر اسدداس اسددتان ارد یورو حمل و نقل عمومی الکترونیکی، اصددالح سددو

توان  جایگ ین ترطیلی م ارس و صدنایع و ادارات در شدرایط اف ایش آلودگی هوا های صدنرتی راهکارهایی اسدت که میفرالیت

 .شود
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