«مقدم بهار و سال نو فرخنده باد»

مطالب اين شماره:


دوست محترم – نشست ساالنه و بزرگداشت پنجاهمین
سال تأسیس کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران



اخبار کمیسیون بینالمللی آبیاری و زهکشی
 پنجمین کنفرانس منطقهای آبیاری و زهکشی -برگزاری مسابقه صرفهجويی آب ((WatSave 2019



اخبار کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
 -اخبار فعالیتهای گروه کار زهکشی و محیطزيست

دوست محترم
نشست ساالنه و بزرگداشت پنجاهمین سال تأسیس
کمیته ملی آبیاری و زهکشی ايران

نشست ساالنه کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران همزمان
بااا جاهاااهمیل سااا أساای

ایاال ندااای وااای و روااهای

یر  9اساادا ماه  7991بااا مشااارکت تسااتریه ا فااای و لاای
و ق یم کمیته ملی آبیااری و زهکشای ایاران و فارر آقاای
مدا س محم

اجرسرلیدا (م یر امل شرکت م یریت ماااب



اخبار کمیتههای منطقهای

آب ایران و قائم مقام رئی

-

کارگاه آموزشی"هیدروپونیک،آکواپونیک و سیستمهای آبیاری

سالل اجتما ات شرکت م یریت مااب آب ایران برتزار تریی .

هوشمند"
-

کارگاه بینالمللی حسابداری آب ،مفاهیم و ابزارها



محیطزیست

-

سوختهای زيستی (بخش اول)



معرفی طرح

-

طرح سد و شبکه آبیاری زيويه کامیاران



به سوی توسعه پایدار

-

نحوه ايجاد مزرعه شهری



معرفی نرم افزار

-

مدل GSFLOW



معرفی کتاب

-

کاريز در ايران و شیوههای سنتی بهرهگیری از آن



اینفوگراف

-

حوضه آبريز رودخانه کن و وجود گروداران متعدد با اهداف متفاوت

شررای االی کمیتاه) و یر محال

تصویر  - 1مراسم بزرگداشت پنجاهمین سال تأسیس کمیته ملی
آبیاری و زهکشی ایران

یبیرخانه کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایاران ایال رویا ای
ملی را باه هماه کارشااساان تاا ت آب و کشااورزی کشارر
بریک می تری  .با رجه به اهمیت ایل مرضرع ،یر نظر اسات
کااه یر ایاال شااماره از خبرنامااه ،نااااهی تااچرا بااه اری
و ملکری ایل ندای ملی تررت جچیری.

ااه

تصویر  - 2مراسم بزرگداشت پنجاهمین سال تأسیس کمیته ملی

تصویر  - 3بیست و هشتمین نشست هیأت اجرایی - ICID

آبیاری و زهکشی ایران

تهران 1711

کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایاران ما ه

ب ا از جیااروزی انقااالب اسااالمی ایااران یر سااا ،7931

و الیتهای لمی و رواهای مربار باه آبیااری و زهکشای

و الیتهای ایل ندای وای و روهای کاهش جی ا کری اا ایاکاه

رسط باااه مستقل آبیاری انهام میش ه است و و الیاتهاای

یر ابت ای یهه هدتای شمسی مه یا و الیت های کمیتاه ملای

ایل باااه الوه بر آبیاری و زهکشی شامل آب شارب و سا

رش چشمایری جی ا نمری .از جمله یساتاوریهای بایل المللای

سازی نیاز باری .یر ساا  7991جیشاادای فاریت ایاران یر

کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران یر یوره زمانی  7912لغایت

کمیسیرن بیل المللی آبیاری و زهکشی رساط بااااه مساتقل

7991می ران به مراری زیر اشاره نمری:

آبیاری (قبل از شکیل وزارت آب و بار یر ساا  )7911یایه

 کسب ریاست  ICIDرسط آقاای یکتار سا ی نایریازی

قبل از أسی

ش و ایل فریت یر سا  7911با صریب قانرن « فاریت
ایااران یر کادااران

باایلالمللاای س ا های باازرو و آبیاااری

و زهکشی» رسط مهل

شررای ملی جابه رسمی جی ا کری.

اساساامه کمیته ملی آبیااری و زهکشای ایاران رساط هیاأت
وزیران دیه و ابالغ ش  ،و به ینبا آن و الیتهای اجرایی ایل
کمیته ملی آغاز ش  .با القما ی و جشتکار مت صصیل آبیاری
و زهکشی کشررمان طی سا های  7911لغایات  7931ا ای
 12نشریه یر ایل م ت ماتشر ش  .الوه بر ایل ،برتزاری جاج
سمیاار ملی ،میزبانی بیست و هشتمیل نشست هیاأت اجرایای
 ،ICIDمیزبانی اجالسیه چشمان از کشاورزی واریااب یر اوا
( 1222با جیشادای  FAOبه  )ICIDیر کارنامه ملکاری یهاه
او و الیت ایل کمیته ملی به چشم میخرری .هم اایل آقاای
زیزاهلل کدکشان اولیل ایرانی بری کاه بارای یوره ساه سااله
 7911-7913میالیی به اران نایاب رئای

 ICIDانت ااب

انت اب ش ن  ،به الوه انتقا هربیات بیلالمللای باه یاخال
کشرر از مدمتریل یستاوریهای کمیته ملی آبیااری و زهکشای
ایران طی یهه او و الیت ا قبل از انقالب اسالمی میباش .

برای یک یوره سه ساله .1271-1271
 انت اب نایب رئی

 ICIDاز میان کارشااسان ارش ایران

یر چدار یوره سه ساله (آقای جرای ورهریی ،7911-7913
آقای س ی نیریزی  ،7911-7913آقای کریم شی تی
 1222-1229و آقای کامران امامی .)1272-1217
 میزبانی یو اجاالس سااالنه  ICIDیر ساا هاای 1221
و .1277
 میزبانی کااره بیلالمللی آبیاری و زهکشی یر سا .1277
 میزبانی چا یل روی ای و کارتاه بیلالمللی.
 انت اب ایران به اران کمیته ملی بر ر از میان کشررهای
فر  ICIDیر یو یوره سه سااله (یوره او 1223-1222
و یوره یوم .)1271-1271
 بااای داااهم نامااههااای م تلااک همکاااری یوجانبااه بااا
کشررهای فر .ICID
 فریت ایران یر تروههای کاری م تلک  ICIDو کسب
ریاست ایل تروهها یر برخی مراری.

ار قای سطح کیدی یانش آبیاری و زهکشی کشرر یکای از
مدمتریل یستاوریهای کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران بریه
و یر ایل ار با  ،ایل کمیته ملی مدت ار اسات کاه نسابت باه
انتقااا و تسااترش بساایاری از مداااهیم ج یا ایاال رشااته یر
رزههای م تلک به اران «اولیلها» اق ام کاریه اسات ،کاه
تصویر  -4تندیس یادبود انتخاب ایران بهعنوان کمیته ملی برتر در
سطح  ICIDدر دو دوره سه ساله
( 2002لغایت  2002و  2014لغایت )2011

کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران یر کاار مسئرلیتهاای
بیل المللی ،م ه الش و برنامه ریازی را متمرکاز بار رسا ه

برخی از آنها بر شرح زیر آم ه است.
 مشارکت کشاورزان یر م یریت آبیاری؛
 ارزیابی ملکری طرحهای آبیاری؛
 یسااتررال مل اثاارات زیساات محیطاای طاارحهااای آبیاااری
و زهکشی؛
 بدرهبریاری و ناد اری شبکههای آبیاری و زهکشی؛

لرم و وارن آبیاری و زهکشی یر یاخل کشررمان یاشته است.

 جابههای غیر سازهای م یریت سیالب؛

الش تستریه ا فای القما  ،باا انایازه و مت صای ایال

 کم آبیاری؛

کمیته ملی ،اثرات بسیار ارزشما ی را یر ا تالی یانش آبیاری

 بدرهوری آب کشاورزی؛

و زهکشی کشررمان به ارمغان یاشته است ،به نحری که قریبا

 آب مهازی؛

یر کلیه ترایشهای وای و صصی آبیاری و زهکشی ألیدات

 زهکشی زیستی و زهکشی کاتر ش ه.

مت ی و متار ی از ایل زیزان رسط کمیته ملی ماتشار شا ه
است.
از جابه آمار و ارقام ،یستاورهای متارع اتل از و الیاتهاای
ایل کمیته ملی به شرح زیر تزارش میشری:
 شکیل  71تروه کار وای یر سطح ملی؛
 انتشار

وی  122جل کتاب؛

 انتشار

وی  722خبرنامه به طرر مستمر طی  13سا ؛

 برتزاری  71همایش ملی؛
 برتزاری

وی  13کارتاه ملی؛

 شکیل یه کمیته ماطقهای یر استانهای آذربایهان غربی؛
 آذربایهان شرقی ،اتاددان ،خرزساتان ،خراساان رضاری؛
سماان ،مازن ران ،تیالن ،کرمانشاه و کرمان؛
 انهام
کشرر.

وی  22بازیی وای از طرحهای آبیاری و زهکشای

تصویر  -2بیست و یکمین کنگره بین المللی آبیاری و زهکشی
 – ICIDتهران 2011

به طرر کلای نیاروی انساانی مت صای و مت دا یر هار
شکیالت ایاری و سازمانی ،از ارکان اساسی برای یساتیابی باه
اه اف و حق مأمرریتها و چشمان ازها میباش  .کمیته ملای
آبیاری و زهکشی ایران با اوت ار ا الم ماییاری کاه مدمتاریل
سرمایه ایل کمیتاه ملای ،نیاروی انساانی مت صای و مت دا
میباش که الشهای مهمر ه ایل زیزان یر تروههاای کاار
وای و کمیتههاای ماطقاهای یساتآوریهاای ارزنا های بارای
کشررمان به ارمغان یاشته است.

از جمله مش صههاای کمیتاه ملای آبیااری و زهکشای ایاران

مرضر ات ور ی ایل کادران

بار ا از:

می ران به مراری ذیل اشاره کری:

 -استرا ژیهای مقابله با کمبری آب؛

 ووایاری و د باالی ا فا؛

 -ارزیابی آب آبیاری؛

 کم هزیاه و جروای ه برین؛

 -م یریت طرحهای آبیاری یر مقیاسهای م تلک؛

 اشتیا بارای آتااهی رساانی مارمی و انتشاار یاوتاههاا

 -زهکشی و مسائل زیستمحیطی.

و یستآوریها؛
 جرهیز از ب شی ناری و أکی بر مااو ملی؛
 انایاازه باااال باارای اثرتااچاری یر بدبااری ماا یریت آب
و کشاورزی کشرر.
با رجه به مراری مچکرر بایستی اضاوه نمری ب ش آب کشرر
میراثیار ندایی لمی و روهای است که با نیم قارن هرباه،
یارای کارنامهای بسیار یرخشان میباش .
کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران طای  32ساا و الیات

مدلت شرکت یر ایل کادران
میباش :

ارسا چکی ه :او سپتامبر 1279
جچیرش 92 :یسامبر 1279
ارسا مقاله کامل :او یسامبر 1279
جچیرش جرستر و مقاالت شداهی :او ژانریه1212
القمااا ان جداات کسااب اطال ااات بیشااتر ماای رانااا بااه
وبسایتهای زیر مراج ه ورمایا .
http://www.anafide.net/
http://5arcid.ma

خری س ی بر اثرتچاری یر ب ش آب کشارر یاشاته اسات و باا
جچیرش و آمرزش نسل جران س ی یر اوم و اثر ب شی بیشتر
و الیت های خری یر آیا ه یاری .امی واریم که باا مایات یسات

و ارسا مقاالت به شرح ذیل

برگزاری مسابقه صرفهجويی آب ((WatSave 2019

ان رکاران ب ش آب کشرر کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایاران

همانارنه که یر شماره جیشیل خبرنامه اطاالعرساانی شا ؛

بتران ا یر آیا ا ه ،باایش از جاایش یر راه ااالی و رقاای کشاارر

کمیسیرن بیلالمللی آبیاری و زهکشای یر راساتای مایات از

زیزمان مؤثر باش .

نرآوریهای مطرحش ه یر زمیااه آبیااری و زهکشای ،هرسااله
مسابقه تروهجریی آب ) (WatSaveرا برتزار میامایا  ،کاه بار

اخبار کمیسیون بینالمللی آبیاری و زهکشی

ایل اساس ،هر سا به طرحهای برتزی ه با ه ف تروهجاریی
و داظت از مااب آب کشاورزی ،جرایزی اه ا میشری.

پنجمین کنفرانس منطقهای آبیاری و زهکشی

اوایل هر سا  ،از طری یک وراخران ،به کمیتههای ملی فار

 12الی  19اسدا 7992

کمیسیرن بیلالمللی اطالع یایه میشری اا نامزیهاای خاری را

جاهمیل کادران

ماطقه ای آبیاری و زهکشی با محرریات

م یریت جای ار یر آبیاری به ماظرر بدبری بدرهوری کشاورزی یر
آوریقا از اریخ  72لغایات  79ماار  12( 1212الای  19اسادا

برای ایل جرایز م روی کاا .
القما ان به شرکت یر مسابقه تروهجریی آب ،می راناا
از طری لیاک زیار اطال اات مرجاری یر وبساایت کمیسایرن

 )7992رسط کمیته ملی آبیاری و زهکشی ماراکش یر کشارر

بیلالمللی آبیاری و زهکشی را مطال ه نمایا  ،سپ

مااراکش برتاازار خراهاا شاا و انتظااار ماایروی اا وی 122

حقیقااا ی خااری را باارای یاوری اولیااه ،اا اک ر ااا اااریخ 72

شااارکتکااااا ه از مت صصاااان ،یانشاااااهیان ،محققاااان

ارییبدشت ماه سا آ ی به یبیرخانه کمیته ملی آبیاری و زهکشی

و سیاستتچاران ( 132ندر ملی و  732ندر بایلالمللای) یر ایال

ایران ارسا نمایا .

کادران

فرر بدم رسانا .

طرح یا مقاله

http://www.icid.org/awards_ws.html

اخبار کمیته ملی آبیاری و زهکشی ايران
از ایل شماره به ب اخبار و الیتهای تروههای کار کمیتاه
ملاای آبیاااری و زهکشاای ایااران یر ایاال سااترن باارای اطااالع
القما ان یرج خراه ش  .یر ا

اضر  1تروه کار یر کمیته

ملی آبیاری و زهکشی ایران شکیل ش ه است که هار یاک از
آنها متااسب با صی مرری نظر و الیت مای کااا  .اااویل
ا فای تروه های کار کمیته ملی ابیااری و زهکشای ایاران یر
وبسایت کمیته ملی آوریه ش ه است.
از جمله و الیتهای م ه تروههای کار کمیته ملی آبیااری
و زهکشی ایران برتزاری کارتاه ها و نشسات هاای صصای،
ألیک ،ویل و رجمه کتب ،نشاریات و مقااالت واای ،بحا
و بررسی مسائل مبرم و چالشهای مرجری مر بط باا صای
تااروه کااار ،اظدااار نظرهااای کارشااساای و شااکیل جلسااات
کارشااسی و آمرزشی و رویهی سب مرری است.

-

ویل چالشهای زهکشی کشرر یر اا و آیاا ه بارای
جدت یاین به رون حقی و رس ه؛

 -کمک به صمیمسازیهای کالن رس ه زهکشی یر کشرر.

مأمرریت
 شکیل جلسات برای ار قای جایاااه زهکشای یر رسا هو بدبری بدرهبریاری جای ار از مااب مرجری؛
 برتزاری همایش هاا ،کارتااه هاای واای و نشسات هاایصصی مر بط با زهکشی و محیطزیست؛
 ألیک ،ویل و رجمه کتاب و نشاریات و دیاه و ارائاهمقاالت وای؛
 بازیی از جروژههای زهکشی یاخلی و خاارجی باه ماظاررکسب هربه و انتقا یانش؛
 دیه جاساخ باه یرخراساتهاای ا االم نظار کارشااسایو برتزاری جلسات با مترلیان ذیربط زهکشی؛
 -همکااری بااا تااروه کاار جدااانی زهکشاای جایا ار ICID

و کمک به نمایا ه ایران برای انهام کالیک و د ات؛
فعالیتهای گروه کار زهکشی و محیطزيست

اهم اخبار و الیتهای تروه کار زهکشی و محایطزیسات یر
یوره جاییز و زمستان  91به شرح ذیل بریه است:

 همکاری و بای یانش با سایر تروههای کار کمیته ملایآبیاری و زهکشی ایران.
 .2پذیرش اعضای جدید

به ماظرر قریت تروه کار و رس ه و الیتهای آن ،با رجه باه
 .1تدوین اهداف و مأموریتهای گروه کار

ا فای تروه کار ج

از بح و بررسای یر جلساات فارری

و مهازی ،اه اف و مأمرریتهای تروه کار را به شرح ذیال باه

هربه و القما ی ،آقایان یکتر سی ابراهیم هاشامی تارمیره
و یکتر مس ری سلطانی با صریب ا فای تروه کار از نیمه یوم
سا جاری به فریت تروه کار یرآم ن .

صریب رسان ن :
 .3بررسی مبانی و معیارهای ویژه زهکشی اراضی دیم

اهداف
 ار قااای جایااااه زهکشاای بااه اااران جزئای از ما یریتیکپارچه مااب آب و خاک و محیطزیست؛
 م روی و ارائه نرآوریها و نتایج حقیقاات یر زمیااههاایطرا ی و اجرای زهکش ها و نحاره ما یریت زهااب باا
ه ف سازتاری بیشتر با محیطزیست؛
 سدیل ار با وای و وراهم آورین وفاای مااساب بارایرضه نظرات کارشااسان زهکشی؛

مبانی و م یارهای زهکشی یر ایران ما ا بارای اراضای آبای
رس ه یاوته است .یر اراضی ییم رضه ترتان روی ،برای اولیل
بار یر سطح نسبتا تستریه ،ملیات زهکشی باه انهاام رسای ه
و قرار است ایامه یاب  .تروه کار زهکشی و محیطزیست مباانی
ایل طرح زهکشی را مرری بررسی قرار یایه و یر نظر است جا
از انهام بازیی از اراضی مارری نظار یر اسادا مااه ،ویژتایهاا
و داوت های زهکشی اراضی آبی و ییم را بررسی کریه و نتایج
را یر اختیار القما ان قرار یه .

یر ن ستیل روز برتزاری ایال کارتااه ،مطاالبی یر زمیااه

 .4تدوین و بهروزرسانی چالشهای زهکشی کشور

چالشهای زهکشی کشرر برای اولیل بار یر اواخار یهاه 7912

کشتهای هی روجرنیک و انراع تل انههاای ساازتار باا اقلایم

رسط تروه کار زهکشی ا ویل شا و بار اسااس آن چاا یل

خرزسااتان و هم ااایل بحا

و بررساای یر زمیاااه کشاات یر

کارتاه وای و نشست صصای برتازار ترییا  .باازخرری ایال

شازارهای خرزستان ،بدرهتیری از شیرههای م رن و جیشروته

و الیتها قابل رجه بری و مرجب ه ی نظر یر جارهای از مبانی

آبیاری و غچیهی هرشما ارائه ش .

طرا ی زهکشی و اتالح رویکری به م یریت زهااب یر کشارر
تریی  .ب شی از چالشهای ا ویل شا ه یر آن زماان ،ماناا
م زیای زهکشها یا زیای برین ضریب زهکشی ایااک ییاار
چالش محسرب نمی شرن  .ضرورت به روزرساانی چاالشهاای
زهکشی یر تروه کار مرری بح قرار تروتاه و جایشناری
دیه ش ه است که ج

یر روز یوم ایل کارتااه آمرزشای ،آکراجرنیاک ،مزایاای
کشت همزماان مااهی و تیااه باا سیساتم آکراجرنیاک ،روش
جیشروته و م رن آکراجرنیک و انراع محصارالت رلیا ی ایال
سیستم شریح ش .

آن

از کمیل و صریب ا فای تروه کاار،

کارگاه بینالمللی
حسابداری آب ،مفاهیم و ابزارها

مت اقبا جدت اطالع القما ان ماتشر خراه ش .

کارتاه بیلالمللی ساب اری آب ،مداهیم و ابزارها رسط
اخبار کمیتههای منطقهای
کارگاه آموزشی
"هیدروپونیک،آکواپونیک و سیستمهای آبیاری هوشمند"

کارتاااه آمرزشاای یو روزه "هیاا روجرنیک ،آکراجرنیااک

مرکز ماطقهای ایران -برنامهی حقیقات بیلالمللی آبیاری
و زهکشی 7و با هماهاای و همکاری کمیته ملی آبیاری
و زهکشی ایران یر اریخ  9الی  1اسدا ماه  7991یر دران
و اهراز برتزار تریی .

و سیستمهای آبیاری هرشما " رسط کمیته ماطقهای آبیااری
و زهکشی خرزساتان یر  1و  3ییمااه ساا جااری یر ساالل
همایشهای بیلالمللی کری برستان اهراز برتزار ش .
ایل کارتاه از سری وزارت نیرو ،سازمان آب و بر
خرزستان و شرکت م یریت مااب آب مایت ش ه و اولیل
همکاری

صصی مشترک بیل سازمان خراروبار و کشاورزی

ملل متح  1و کمیسیرن بیلالمللی آبیاری و زهکشی 9است.
ایل کارتاه با ه ف استدایه از ظرویتهای م تلک ملی
و بیلالمللی یر جدت آشااسازی صمیمتیران یست باال،
ه ف از برتزاری ایل کارتاه ار قای آتاهی یر خصرص
سیستمهای ج ی و جیشروته آبیاری و هم ایل روشهای

م یران ارش  ،و یانشااهیان و کارشااسان خبرهی ب شهای
آب و کشاورزی با ضرورت رس ه و چارنای جیایهسازی

نریل کشاورزی یر اقلیم ترم و خشک خرزستان بری.
1 IRPID-IRN
2 FAO
3 ICID

سیستمهای ساب اری آب ،اب ای م تلک آنها ،و هم ایل

محیطزيست

هربیات م تلک جدانی برتزار تریی .
اوتتا یه کارتاه یر سالل همایشهای وزارت نیرو یر دران
با فرر م اون محترم وزیر نیرو یر امرر آب و آبدا انهام ش .
سپ

مرضرع ساب اری آب به ماظرر یستیابی به جای اری

و روش تام به تام وائر یر ساب اری آب رسط م رسیل
 FAOارائه تریی  .هم ایل ،مروری بر سیستم ساب اری آب
ملی استرالیا ،انراع استرا ژیهای مربر به جم آوری یایهها،
کاتر کیدیت جایااه ملی یایهها و اشتراک یایهها یر میان
سازمانهای یخیل ،استرا ژی و ابزارهای مرری نیاز برای جایش
مصرف آب ،و نقش و اهمیت رضه ویزیکی و ج و استدایه
از آب از نظر ا صا به سابهای اقتصایی و زیستمحیطی
رسط نمایا ه  ICIDارائه تریی .

سوختهای زيستی (بخش اول)

همانطرر که مییانی

امروزه سه

امل اقتصای،

محیطزیست و رس ه جای ار یر راستای رکت و رواه اقتصایی
ماسهم ،به تررت اجتاابناجچیری به یک یار وابسته میباشا
و به ا تقای اک ر تا باظران مروقیت جای ار اقتصایی ب ون یر
نظر تروتل یو وجه ییار ممکل نمیباش  .از طروی با رجه به
اهمیت روز اوزون ر ایت استان اریهای محیطزیست و قرانیل
س تایرانه اکم یر ایل رزه ،به ترا ت می ران اذ ان کری
که جروژههای تا تی و مرانی جاری نیز از ایل قرانیل
مست ای نمیباشا  ،لچا آیا هناری مهمر ههای بزرو جدت
یاشتل برنامههای یرازم ت جدت استدایه از مااو و اجتااب از
جریمهها و خسارتهای ا تمالی ،امری ب یدی به ساب
میآی  .از طروی آیا هناری مهمر هها از هر زاویهای مرجب
فرر جررنگ و جیشرو برین آنها یر محیط کسب و کار
رقابتی میشری و همانطرر که مبرهل است جیشرو برین یر هر
تا تی ،یرآم روز اوزون را به همراه خراه یاشت.
یکی از مراریی که یر رته محیطزیست و اقتصای بسیار

نظر به اهمیت مرضرع مداهیم جایه و چارنای بکارتیری
آنها یر یک سامانه ساب اری آب ،کارتاه ساب اری آب
سری  7یر روز سرم یر اهراز به تررت ملی از طری بررسی
یایههای جایلرتهای واق ی یر یو مقیاس رضه آبریز و شبکه
برتزار ش  .یر کارتاه ملی ،شرکتکاا تان با نحره ایهای
بیالن آب به تررت تحیح و کاربری آن یر رس ه ج او
ساب اری آب آشاا ش ه و داوتهای بیل اریک کاربریهای
مصروی و غیر مصروی ،کاربریهای سریما و غیر سریما
و هم ایل شااسایی

ائز اهمیت است ،بح

أمیل انرژی میباش که یر ا

اضر مرکز ینیا و هم ایل ایران یر أمیل انرژی با هزیاه
محیطزیستی کمتر ،میباش  .هم ایل کمبری میزان
سرختهای وسیلی ،تران برین قیمت و ضررهای ناشی از
استدایه از آن ،با

ش ه که انسان به استدایه از انرژیهای

ه ی جچیر روی آوری .یر ایل میان یکی از انراع انرژیهای
ه ی جچیر که کمتریل هزیاههای محیطزیستی یر دیه
و استدایه از آن وجری یاری ،سرخت زیستی است.

م قط یتهای یایههای مر بط مرری
سوخت زیستی:

بح و مریل قرار تروت.

زیست سرخت یا سرخت زیساتی باه سارخت هاایی تدتاه
می شری که از زیسات اریه باه یسات مای آیاا  .ایال ریاک،
زیستسرختهای جام  ،سرختهاای ماای و زیساتتازهاای
1 Rapid Water Accounting

م تلک را یر بر میتیری.

ا انر یکی از مدمتریل سرختهای زیستی است .ا انر
الکلی است که از

میر مرای قا ی مرجری یر تیاهان مانا

شکر و نشاسته به یست میآی  .با جیشروت وااوری ،سلرلزهایی

رش شان جچب میکاا و از ایارو انتشار ایل میزان CO2

بی اثر است.
 -بایرا انر یر مقایسه با بازیل م مرلی 92-23 ،یرت

مانا یرختان و چملها را نیز میشری به اران مایه خام یر

 CO2را کاهش مییه  .اما ایل میزان کاهش بستای

وراوری زیستا انر به کار بری .ا انر را می ران به تررت

به چارنای رلی ا انر و هم ایل نحره کاربری آن

خالی و یا با اوزوین بازیل (جدت باالبرین اکتان) استدایه

یاری.

کری .زیستا انر به تررت تستریهای یر ایاالت متح ه
و برزیل به اران ماب سرخت ماشیلهای سبک ،به کار

 با استدایه از بایرییز  ،سرلدرر و  1MTBEو رکیبات ورارنسبت به ورایا ساتی تچشته کمتر میشری.
 -به طرر کلی ضریب آلریهسازی بایرییز  722%جاییل ر از

میروی.
مرری ییاری که یر زمیاه سرختهای زیستی می ران به

ییز میباش .

است که از یانههای روغای،

 -استدایه از سرختهای زیستی ،کمکی غیر مستقیم یر

روغلهای یرانی و روغلهای بازیاوت ش ه به یست میآی .

جدت جلرتیری از جیشروت بیماریهای مر بط با آلریتی

زیستییز یا بایرییز می ران به اران سرخت خالی یر

هرا نظیر سرطان میباش .

آن اشاره کری زیستییز
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خریروها به کار روی اما برای کاهش سطح ذرهها ،کربل
مرنرکسی ها و هی روکربلها یر خریروهای ییزلی ،از اوزوینی
ییز استدایه میشری.

منابع تأمین سوختهای زیستی:

به طرر کلی از مااب اولیه سرختهاى زیستى می ران به
ضای ات چربى ،دالههاى محصرالت کشاورزى ،نیشکر ،غالت،
روغل تیاهان و سبزیهات ،جسمان های روغل (از قبیل چربی
مرغ و روغل آشپزی استدایه ش ه یر رستررانها) ،روغل
تیاهان ازه (از قبیل روغل یانه سریا) و محصرالت غیر
خرراکی (هم رن روغل جلبکها) اشاره کری.

مزایای استفاده از سوختهای زیستی (بایواتانول
و بایودیزل):

 تازهای تل انهای را به ش ت کاهش مییه . چرخهی زن تی ایل سرخت به جای چا میلیرن سا ،چا سا است.
 ا رمبیلی که با سرخت ا انر کار میکا یارای انتشاراتیی اکسی کربل نیز هست ولی میزان آن برابر میزان
یی اکسی کربای است که تیاهان یر طی م ت زمان

1 Biodiesel

میزان تولید جهانی سوختهای زیستی:

کشرر برزیل با یر یست یاشتل  99%از هم بازار،
بیشتریل هم رلی سرختهای زیستی را به خری اختصاص
یایه است .ب از آن ،کشرر آمریکا با هم  12یرت ی رلی
قرار یاری ،به طرری که یر ایل کشرر یک سرم ذرت رلی ش ه
به م ازن بازیل واری میشری .ب از ایل کشررها چیل یر ر به
سرم قرار یاری .شرکتهای خریروسازی یر چیل ا رمبیلهایی
را به بازار رضه میکاا که از سرخت زیستی ،وااوریهای
هی روژنی یا الکتریسیته استدایه میکاا .
2 Methyl Tertiary-Butyl Ether

معایب استفاده از سوختهای زیستی:

با وجری بسیاری از ویژتیهای م بت سرختهای زیستی،

مااب :
 .7ا م ورهای طالبی ،می م طباطبائی ،مس ری ر ی ور ،ب الرضا
باقری ،س ی ملک زایه شدارویی 73 ،الی  71یرماه ،7991

هم ایل م ایب بسیاری یر مرری ایل انرژی وجری یاری.

"بررسی جتانسیل رلی

 .7خروجی انرژی :سرختهای زیستی خروجی انرژی
جاییل ری از سرختهای ساتی یارن و یر نتیهه برای
رلی همان مق ار انرژی ،بای مااب انرژی بیشتری
مصرف شری.
 .1رلی انتشار کربل :مطال ات مت یی با هزیه و حلیل
کربل از سرختهای زیستی انهام ش ه است .ایل

سرخت زیستی از ماب

جلبک

" Dunaliella salina

 .1الیزابت کرشل ،آیریان وایتمل ،جراری ی روله، 1272 ،
Development: issues and impacts for poverty and
natural resource management

رس هی انرژی زیستی جی آم ها و اثرات آن بر کاهش وقر و م یریت
مااب طبی ی

 .9ورهای شدی ی ،جریا نایری  11 ،مدرماه  ، 91جایااه

مطال ات نشان مییها که با وجری جاک برین ایل

و چالشهای رس ه و بدیاهسازی وااوری رلی سرخت

سرختها ،یالیل قری وجری یاری که رون رلی سرخت

زیستی ریزجلبکی یر ایران و جدان

از جمله ماشیلآالت الزم برای کشت محصرالت زرا ی

 .1طاهره ول بیای ،وروه رئروی ،ورزای اسما یلی ،سا ،7991

و تیاهان ،یارای انتشار کربل یر هم بسیار زیای است.
 .9هزیاه باال :برای صحیح و صدیهی سرختهای زیستی
به خروجی انرژی کارآم ر و برای ساخت کارخانههای

سرختهای زیستی (بایرا انر و بایرییز )
Sheehan,J. Dunahay,T and Benemann,J. 1998. A
look back at the U. S. Department of Energy’s
Aquatic Species Program biodiesel from algae
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رلی ی الزم برای اوزایش مق ار سرختهای زیستی،
سرمایهتچاری اولیه باالیی مرری نیاز است.

معرفی طرح

 .1کمبری مرای غچایی :نارانیهایی وجری یاری که استدایهی
بیش از

طرح سد و شبکه آبیاری زيويه کامیاران

از مزارع یانههای روغای برای کشت

محصرالت سرخت زیستی ،می ران بر هزیاههای مرای
غچایی اثر یاشته باش و ا تماال می ران به کمبری مرای
غچایی ماهر شری.
 .3مصرف آب :مق ار زیای آب برای آبیاری مااسب
محصرالت سرختهای زیستی و هم ایل مق ار آبی که
برای رلی سرخت نیاز است ،می ران مااب آب محلی و
ماطقهای را د ی کا .

أمیل آب اراضی یشت زیریه از س م زنی زیریه واق بر
روی رویخانه شاهیای با هم آب اظیمی م ای 73/1
میلیرن مترمک ب انهام میتیری .رویخانه شاهیای از زمره
رویخانههای رضه خلیجوارس و یریای مان محسرب
میتریی و س زیریه نیز یر یست بدرهبریاری میباش  .محرر
ایل س یر واتله قریبی یک کیلرمتری جارب غربی روستای
زیریه واق یر یهستان ژواروی یر  13کیلرمتری جایه کامیاران-
مریران واق ش ه است .اراضی طرح به وس ت  7129هکتار
مح وی به روستاهای زیریه ،یلکره ،میسرراب ،تازرخانی
و بزوش بریه که مشتمل بر اراضی رس ه میباش و به یو
وا

مرانی سمت چپ و راست به ر یب به مسا ت خالی

 7212هکتار و  213هکتار قسیم ش ه است .الزم به ذکر است
که با رجه به ا الم ا تما کاهش آب اظیمی س  ،مسا ت
شبکه نیز به

وی  7139هکتار کاهش یاوته است.

یر ایل شبکه از اختالف ار داع جتانسیل بیل س و اراضی

طر

وی  9/3کیلرمتر و با اقطار  772-322میلیمتر و وشار

شبکه جدت أمیل ه (وشار) شبکه آبیاری حتوشار (بارانی

کارکریهای م تلک ،وظیده انتقا آب را به ابت ای شبکه مزارع

و قطرهای) استدایه ش ه است و آبیاری به تررت حتوشار

(خطر لرله  9و  )1د هیار میباش .

ثقلی انهام میجچیری .سیستم آبیاری بارانی یر مرری محصرالت

الزم به ذکر است که ملیات اجرایی خط انتقا و شبکه

زرا ی و لروهای و آبیاری قطرهای برای باغات و محصرالت

آبیاری و زهکشی زیریه نیز یر اواخر سا  7991به ا مام

رییدی م نظر قرار تروته است.

رسی ه است .نقشه جانمایی مرق یت س و اراضی حتجرشش

سیستم آبایری شبکه زیریه شامل یک
به قطر  122میلیمتر و یک

ی شیر سرزنی

ی شیر کشریی محاوظ میباش .

شبکه آبیاری و زهکشی زیریه کامیاران یر شکل  7نشان یایه
ش ه است.

یر ابت ای خط انتقا آب حریلی به شبکه یک رشته خط لرله
ورالیی به طر  22متر و قطر  7122میلیمتر و ض امت 77
میلیمتر یر نظر تروته ش ه است .با رجه به نرسانات وشار به
یلیل نرسانات راز آب یر م زن س  ،یک مهمر ه سیستم
اظیم و حریل میزان یبی و وشار آب حریلی به شبکه شامل
یک

ی شیر تلرب به قطر  7222میلیمتر و  72 PNا مسدر

و شیر محاوظ آن و هم ایل یک

ی شیر وشارشکل به قطر

 222میلیمتر و  72 PNا مسدر به همراه شیرهای محاوظ آن
و سایر مت لقات جیشبیای ش ه است.
یر انتدای خط لرله ورالیی غچیهکاا ه شبکه با نصب یک
 Y branchآب انتقالی به یو شاخه خط لرله جلیا یلل به
نامهای خط لرله اتلی سمت چپ شبکه ) (Z1.L.M.Pو خط
لرله اتلی سمت راست شبکه ) (Z1.R.M.Pحریل یایه ش ه
ا آب مرری نیاز وا های مرانی حت جرشش شبکه را به
سایر خطر انتقا و رزی ه ایت نمای .
خط اتلی لرله ) (Z1.R.M.Pبا اقطار  292-172میلیمتر
و طر  1کیلرمتر مق ار  112لیتر بر ثانیه آب را یر ماکزیمم
مصرف به وا

مرانی سمت راست حریل مییه  .ایل آب

انتقالی رسط یک رشته خط لرله یرجه یو به طر

وی

 2کیلرمتر و با اقطار 772-172میلیمتر و وشار کارکریهای
م تلک ،وظیده انتقا آب را به ابت ای شبکه مزارع (خطر
لرله  9و  )1د هیار میباش .
خط اتلی لرله ) (Z1.L.M.Pبا اقطار  933-222میلیمتر
و طر  2کیلرمتر ،آب را به وا

مرانی سمت چپ حریل

مییه  .ایل آب انتقالی رسط چدار رشته خط لرله یرجه یو به

شکل  -1جانمایی موقعیت سد و اراضی تحتپوشش شبکه آبیاری
و زهکشی زیویه کامیاران

به سوی س
توسعه پايدار
نحوه ايجاد مزرعه شهری

مانا هر کسب و کار ج ی  ،ایهای مزر ه شدری نیز کاری
یشرار و یارای ریسک است .هم بایستی قط ه زمیای یاوت ا
یر آن مهرز کشت و کار یایه شری و هم ایاکه آن زمیل
مااسب کشاورزی باش  .هم بایستی یر مرری نحره یاشت
تیاهان غچایی اطال ات الزم را یاشته باشی و هم بایستی

ب انی که قرار است یر زمان بریاشت ،با محصر خری چه
کای  .یر واق آن ه که از کلمه "سایه زیستی" بیر میشری،
مقرله بسیار جی ی های است.

انتخاب مکان مناسب

تام او یر ایهای مزر ه شدری ،یاوتل یک قط ه زمیل برای
زرا ت است .رامل زیایی یر انت اب زمیل مااسب مؤثر هستا :
ن ست ،یر ترر ی که مالک زمیل نیستی  ،بایستی

اک ر

الش خری را به کار ببا ی ا ار با خربی با مالک زمیل
یاشته باشی  .یاشتل یک قراریای مااسب کتبی ،نقطه شروع
است .هر یک از طرویل بایستی خراستههای خری ،م ت قراریای
و انتقا جر را یر قراریای ذکر کاا و یر مرری آنها راو
با ایل ا  ،بسیاری از اورای یر سراسر ینیا ریسک
کشاورزی یر محیط شدری را جچیروتهان ا مریم را به ایل
و الیت القما کاا و نشان یها که اساسا غچا از زمیل به
یست میآی  ،نه از سرجرمارکتها .جمله قبل به نظر کراری
میآی  ،اما یر واق سیستم دیه غچای مرجری به سایتی با
نایی ه تروتل ر های ری ته ش ه ،ز مات کشی ه ش ه
و یستهای خستهای که محصرالت را رلی کریهان میشری
و ادا روی محصر

مام ش ه یر بستهبا ی زیبای خری یر

قدسههای وروشااهها مرکز یاری.
چرا بایستی مزرعه شهری ایجاد کرد؟

یاشته باشا .
یر مر له ب  ،بایستی مطمئل شری که آیا می ران یر
خاک مرجری یر زمیل مرری نظر غچای سالم رلی کری .با انهام
یک آزمرن خاک می ران از میزان مرای مغچی خاک مطل ش .
سایر نکات مدمی که بای یر نظر تروته شرن

بار ا از نحره

آبیاری زمیل ،وجری و الیتهای مفر یر نزییکی زمیل مرری
نظر (نزییکی به زمیای که یر آن از سمرم یو آوات و لک
هرز استدایه میشری) ،میزان ابش خررشی به زمیل مرری نظر،
مسطح یا شیبیار برین زمیل و غیره.
یاشتل رجه الزم به نکات ور جیش از انت اب زمیل
می ران اثر بسیار زیایی یر مروقیت جروژه یاشته باش .

ایل یک قیقت لخ اما واق ی است که د ی ات لیه
سالمت مرمی یر جایجای ینیای م رن وجری یاری .سیستم
أمیلکاا ه غچای ما ،که أثیرجچیری بسیار زیایی از مشکل
غییر اقلیم یاری ،نیز متأثر از د ی ات است.
آیا ا به ا وکر کریهای که سبزیها و میرههای مرجری یر
وروشااهها چه مسیر طرالنیای را برای رسی ن بر سدرههای ما
طی میکاا ؟ آیا ا به ا به مرای خام شکیلیها ه غچاهای
ورآوری ش ه ،که اتال شبیه به مرای اولیه شکیلیها ه خری
نیستا  ،وکر کریهای ؟
یر ا

اضر  92%از اورای بالغ یر آمریکا از مشکل چاقی

رنج میبرن و باابرایل أمیل غچای سالم برای جام ه مسئلهای
است که بای برای آن راه لی یاوته شری .چه راه لی بدتر از
ایل که مزر ه رلی غچای سالم خری را یر شدر خری أسی
کای و به خانرایه و یوستان خری از آن طری غچا یهی ؟

تعیین الگوی کشت

یر ایاها بایستی مق اری از خالقیت خری استدایه کریه
و اه اف خری را یر نظر بایری  .هم ایل بای به طر یوره
رش  ،روزهای ی با ان و شرایط اقلیمی ماطقه رجه شری.
می رانی سبزیهات ساالنه ،یا تیاهان مااسب برای آشپزی و یا
تیاهان یارویی کشت کای  .تدحه تستریهای ایهای کای و یر
آن روزهای کشت و نشاء ،اریخ بریاشت و خصرتیات کشت
هر نرع از تیاهان را با جزئیات یر آن ذکر کای  .ایل تدحه
تستریه به شما کمک میکا ا یر مام طر رش به تررت
برنامهریزیش ه جیش بروی .
فروش محصوالت

یر هر تررت ،اتر ب راهی از زمیل خری هر مق ار رای
مالی یاشته باشی  ،بازاریابی ب ش مدمی از زرا ت شدری شما

خراه بری .یر اک ر مراری ،الزم است ا یک نام هاری ،لرتر،

باابرایل ،یرست است که خاک ،بچر و ساختل تدحه

وبسایت و شبکههای اجتما ی یر خصرص کشاورزی شدری

تستریه برای یور کشت محصرالت نیاز است ،اما جلب نظر

برای خری ایهای کای  .الوه بر ایل ،می رانی خبرنامهای برای

مریم نیز مدم است .هیچتاه رانایی مریم یر ایهای انایزه

به اشتراکتچاری و الیتهای انهام ش ه یر زمیل خری با

و طی ایامه راه را یست کم نایری .

طرو اران خری ،ماتشر کای .
امروزه ،مصرفکاا تان یوست یارن به تررت یی اری ،یر
جریان ورآیا رلی کاالی مصروی خری باشا و باابرایل از
رسانههای م تلک برای به اشتراکتچاری مرا ل کشت بچر،

نخستین جنگل غذایی ایجاد شده توسط مردم در شهر
ملبورن

جاال غچایی

کازیااترن7

با ه ف أمیل غچای سالم،

رش تیاهان ،بستهبا ی و غیره استدایه کای  .یر ترر ی که یر

مغچی و ارتانیک ،برای کمک به ار قای امایت غچایی أسی

سطح محله خری وروش یاری  ،کارت جستا هایی برای

ش  .کازیااترن یکی از محلههای اشیه شدر ملبررن است.

اطالعرسانی یر خصرص مکانهایی که محصرالت شما به

مشارکتکاا تان یر اجرای ایل جروژه میخراستا که غچای

وروش میرسا  ،به یرب مااز ارسا کای .

مرری نیاز خری را یر شدر رلی کاا ا وشار روی زمیلهای

مدم نیست که به چه تررت شما محصر به یست آم ه

زرا ی اطراف ،هزیاه انتقا مرای غچایی و یر نتیهه استدایه از

از مزر ه شدری خری را به وروش میرسانی  ،اما بازاریابی یک

سرختهای وسیلی کاهش یاب  .یکی از مشکالت مرجری،

شر بسیار ییلکاا ه یر مروقیت و الیتهای کرچک است.

کمبری وفا و خاک نامااسب مرجری یر شدر بری؛ زیرا یر بیشتر
مااط ملبررن برای شدرسازی ملیات خاکریزی انهام ش ه

انجام مراحل قانونی

و خاک برمی کمی یر ماطقه وجری یاری .برای رو ایل مشکل،

یر ترر ی که ب راهی محصرالت خری را به وروش

شدریاری سطح خاکهای نامااسب را با خاک ییاری

برسانی الزم است ا مرا ل قانرنی مربر به آن را طی کای .

جایازیل میکا ا خاک سطحی برای کشت تیاهان وفای

برای انهام ایل کار بایستی یک نام هاری ثبت کریه و شماره

سبز اتالح شری .اما ایل کار با

ایهای یک الیه با

مالیا ی یاشته باشی  .هم ایل بدتر است که زمیل خری را بیمه

ندرذجچیری ض یک یر زیر خاک سطحی و هم ایل آب

کریه و مهرزهای الزم را از سازمان بد اشت یریاوت نمایی .یر

شستای آن یر زمان وقرع سیل ش ه است .هم ایل ایل الیه

ایل راستا می ران از مشررت مشاوریل هاری نیز استدایه کری

با ندرذجچیری ض یک برای کشت تیاهان خرراکی نامااسب

که به کسب و کارهای کرچک کمک میکاا ا یر مسیر

است .یر خصرص دیه زمیل ،با شرکت  Unisonمچاکرا ی

یرست رکت کاا  .اتر اطال ا ی یر زمیاه مسائل قرقی

انهام ش  ،چرن ایل شرکت قط ا ی یر اختیار یاشت که ان ازه

کسب و کار خری ن اری  ،می رانی با ایل مشاوریل قرقی

آنها برای ایهای مزارع شدری مااسب بری .مدمتریل ب ش از

ماس برقرار کای .

کار ایهای تروههای مریمی برای همکاری یر مراقبت از زمیل
به تررت مستمر ،آمرزش یر خصرص امایت غچایی و ا یای

تشکیل گروههای کوچک

یکی از جالب ریل نتایج ایهای مزارع شدری ،شکیل

زیستمحیطی بری .برای رسی ن به ایل ه ف ،برنامه مشارکت
مریمی و ار با شدرون ان 1راهان ازی ش .

تروههای کرچک یر ار با با آن است .همسایهها و اورایی
که یر نزییکی زن تی میکاا  ،یر محل وروش محصرالت
شما با شما مالقات میکاا .

1 Kensington Food Forest
2 Community Engagement and Resident
Communication Plan

ن ستیل جلسه آتاهسازی یر ماه آترست سا 1272
برتزار و از شرکتکاا تان برای مشارکت یر هر یک از مرا ل
زیر برای أسی

ترنهها به نحری انت اب ،رکیب و یر سطح رزی ش ن
ا یر مام طر سا محصر وجری یاشته باش و هم ایل

جاال غچایی ی رت به مل آم :

ارع مرای غچایی اتل شری .ایل الاری کشت براساس

 -7ارزیابی خاک و بررسی وض یت یقی جرشش تیاهی

شرایط رش تیاهان ،نرع ،ملکری و محصر جیشادای ش .

 -1مر له اجرا

برنامه ناد اری نیز براساس

 -9مر له مراقبت و ناد اری

زمیل اظیم تریی و باابرایل طرح م یریت خاک و آوات

قریبا  12ندر مسئرلیت ارزیابی خاک را یر ماه اکتبر سا
 1272بر د ه تروتا  .نمرنههای خاک برای بررسی م وجری

برمباای مراری زیر بری:
-

میزان  pHو آزمرنهای تحرایی رنگ،
و زهکشی خاک انهام ش .

یریاوت مهرز از سازمان یولتی خ مات و سالمت
وی یک سا طر کشی  .سپ

()DHSH

انهام ش و یر ژوئل  1271طرا ی أیی ش  .سپ

انسانی7

طرا ی زمیل
مرا ل اجرا

به سر ت انهام ش ا تیاهان جیش از هرای ترم ابستان به
بیت رسی ه و ریشه یوانی ه باشا .


طراحی

جرشش مرجری متشکل از چمل بری ،که یر طرا ی ج ی
ارع کشت جیشادای ش ه بارت برین از کشت یرختان به
همراه تیاهان قریتکاا ه آنها (شامل جاج نرع تیاه 1برای
بیت نیتروژن و رلی مالچ تیاهی) ،انارر ،بریها ،9باغ
تیاهان یارویی و یمارشهای تیاهی (تیاهان مدی برای
سرماخرریتی و آندرالنزا ،سالمتی زنان و سالمت کلی)،
تیاهان ض آوات (کشت آنها یر مکانهای ییلش ه برای
جراکا هکرین آوات و جچب شکارچیان آوات) ،تیاهان بر های
و برمی خرراکی و هم ایل طرا ی یک سیستم آبیاری .یر
مهمرع بالغ بر  22نرع ترنه تیاهی کشت ش .

1 Department of Human Services and Health
2 Tagasaste
3 Berries

م وجری خاک ب ون جرشش (جرشش با مالچ یا تیاهان)،
چف ش م ،استدایه از کری سبز یا تیاهان (به اران

ولزات ساایل به آزمایشااه ورستایه ش ن  .هم ایل آزمرن
اتل یزی

اقل مصرف کری مصار ی یر

مالچ)؛
 کاتر بیرلرژیک آوات با استدایه از تیاهان یاو آواتو جاذب شرات مدی ؛
-

دظ خاک سالم سرشار از میکروارتانیسمها؛

 -آبیاری قطرهای نراری برای

اقلکرین

ب یر

و جلرتیری از بروز شرایط مان آبی .کشت تیاهان یائمی
برای بیت خاک .یور کشت ساالنه سبزیهات برای
بریاشت یر مام طر سا و ارع کشت.
مکانهایی برای یسترسی و نشستل بازیی کاا تان جاال
غچایی یر مام طر
مکانهای بازیی با

سا

طرا ی ش  .طرا ی مااسب

باال روتل سطح آتاهی بازیی کاا تان

نسبت به ارع کشت و امل میان تیاهان میشری.

هر یک از یرختان یر ایل جاال غچایی ،نقشی ورا ر از
رلی محصر ایدا میکا  .به بارت ییار ،هر تیاه غچای
انسان را أمیل میکا  ،کربل را جچب میکا  ،با
رواناب اتل از بارن تیهای ش ی میشری ،با

کاهش
ندرذ آب به

سدرههای آب زیرزمیای میشری ،سایه خاکی یر روزهای ترم
وراهم میکا  ،با

کاهش یمای هرا یر سطح شدر میشری،

هرا را صدیه میکا  ،با

اوزایش بارن تی ش ه و زیستااهی

را برای میکروارتانیسمها وراهم میکا .

ساالنه کشت ش ن  .یر ماه اکتبر بچرهای تیاهان ابستانه ،شامل
بایمهان ،ولدل ا  ،ترجهورنای ،ریحاان ،ذرت ،کا و و غاالت
کشت ش ن  .جاال غاچایی مریمای یر  12نارامبر ساا 1271
اوتتاح تریی  .جشل اوتتاح جاال غچایی بسیار لچت ب اش باری،
زیرا تروههای م تلک مریم ماطقه را برای بازیی از آن ه یر ایل
ماطقه رسط مریم ایهای ش ه بری ،یور هم تری آوریه بری.
تصویر  -1وضعیت اولیه محل اجرای طرح

تصویر  -3روز افتتاح جنگل غذایی

تصویر  -2مالچ گیاهی و اجرای سیستم آبیاری

یر اریخ  1آترست  1271ملیات خاکبریاری و خاکریزی
زمیل ،با استدایه از یک یستااه لریر کرچاک ،بارای بریاشاتل
جرشش چمل ،اتالح برخی رارض زمیل و اتالح برخی نقا
تصویر  -4وضعیت فعلی جنگل غذایی

زمیل که یارای خاک متراکم برین  ،آغاز ش  .یک الیاه  72اا
 73سانتیمتری از خاک سطحی بریاشاته شا  ،چمال و شال

ماب :

www.permaculturenews.org

دکیک تریی ن  ،خاکها یر جشاتههاایی جما آوری تریی نا
و سپ

کمپرست به آن اضاوه تریی و به م ت چا هدته باه

معرفی نرم افزار

همان ا باقی مان ا و الیت میکروارتانیسامهاا آغااز شاری.
هم ایل یاربستهای چربی مارری نیااز بارای داظ یرختاان
زیترن یر برابر بای ،ه ایتکاا ههای باریهاا و یرختاان کیاری
نصاااب شااا ن  .یر یو روز مشااا ی یر مااااه آترسااات ،از
مشارکتکاا تان برای کشت تیاهان کمک تروته شا  .یر مااه
سپتامبر نیز از یک تروه ییار برای ایهای مسایرهای جیاایه روی
و داظت از جاال کمک تروته ش  .ایل تروههاا کماک قابال
رجدی یر رزی  72متر مک اب ماالچ چاربی یر ساطح زمایل
یاشتا  .یر وفای خالی مرقت میاان یرختاان اا رشا تیاهاان
یائمی و وسی ش ن ساطح ساایهانا از تیااه ،تیاهاان خارراکی

مدل GSFLOW

ایل نرماوزار م

جدت ش ه جریان آبزیرزمیای و سطحی

بر جایه ایغام سامانه م سازی بارش -رواناب ()PRMS-V
و م جریان آبزیرزمیای 7است که به وسیله سازمان
زمیلشااسی ایاالت متح ه امریکا رس ه جی ا کریه است.
رس ه ایل م
یر یک یا

برای شبیهسازی جریان آب سطحی /زیرزمیای
ای بیشتری رضه آبی است که به تررت همزمان
 MODFLOW-NWTو 1- MODFLOW-2005

جریان از سطح زمیل به یرون الیههای زیریل اشباع

معرفی کتاب

و غیر اشباع و جریان یر آبراهها و یریاچهها را شبیهسازی
میکا  .جارامترهای اقلیمی شامل مقاییر

میای یا

کاریز در ایران و شیوههای

ان ازهتیریش ه بارن تی ،یمای هرا و ابش خررشی ی ،هم ایل

سنتی بهرهگیری از آن

اشهای آبزیرزمیای (مانا بریاشت از آب ران) و شرایط مرزی
از رامل مؤثر یر شبیهسازی با  GSFLOWمیباش .

تالیف :جواد صفینژاد

 GSFLOWیر تام زمانی روزانه قابل اجرا است .الوه بر طر
یوره اش متغیر که یر

MODFLOW

انتشارات :مؤسسه فرهنگی هنرری

برای ییل میزان

پویه مهر اشراق

بریاشت یا شرایط مرزی استدایه میشری ،یر  GSFLOWیک
یوره اش روزانه یاخلی ریک ش ه است که برای اضاوهکرین
میزان غچیه آب ران یا محاسبه میزان جریان به آبراهها و
یریاچهها استدایه میتریی .جریان ورویی از مرزها به آبراههها،
نرخ جریان ایغام ش ه یر آبراهههای یاخلی و میزان جمپاژ از
آبزیرزمیای می ران با استدایه از یایههای ورویی سری زمانی
ییل شرن  ،هم ایل مقاییر ایل جارامترها می ران یر هر تام
زمانی متغییر باش  GSFLOW .می ران برای ارزیابی أثیر
راملی مانا

غییرات اقلیمی ،کاربری اراضی و بریاشت از

آبهای زیرزمیای بر روی جریان سطحی و زیرسطحی یر
رضهآبریز مرری استدایه قرار تیری .مقیاس مکانی قابل
شبیهسازی یر م  ،از چا کیلرمتر مرب ا چا هزار کیلرمتر
مرب و یوره زمانی آن از چا ماه ا چا یهه قابل اجرا میباش .

سال1371 :

ایل کتاب زوایای م تلک قاات از جغراویای آن ا اریخ ،از
وااوریهای در ا نظامهای متر ب بر در و بدرهبریاری
و م یریت آن ،از جیکره قاات ا سازههای مر بط با آن ،از غچای
مقایان ا محل زن تی آنان ،از ساهش زمان ا ان ازهتیری
آب هی قاات ،از ندقه ا قابه ،از آبیاری یر مااط

خشک

و نیمهخشک ا کشاورزی یر ایل نرا ی و … مرری بح
و بررسی قرار تروتهان .
یکی ییار از ویژتیهای ایل کتاب مرکز بر قااتهای
شاخی کشرر میباش  .ایل کتاب ج ای از محترای آن ،جیامی را
به جژوهشاران ماتقل میکا و آن ضرورت رجه به انهام
مطال ات می انی و مستا سازی است.
یومیل یرسی که ایل کتاب مییه  ،الدامب شی است و آن
ایلکه چارنه وااوری شادتیساز قاات که رانسته است یر طی
قرون و ا صار یوام و بقای شمار بسیاری از سکرنتتاهها
و آباییهای واق یر جداههای بیابانی را وراهم آوری و الاری
همزیستی با طبی ت و نشانهای از جای اری باش  ،می ران به م ی
یانش امروزی آم ه و یر رو چالشهای جیشرو م یریت مااب
آب نقش ایدا کا .
هم ایل ایل کتاب به ضرورت دظ و ناد اری از قارات

یانلری و استدایه از ایل م

رایاان میباش  .برای اطال ات

بیشتر و یسترسی به مقاالت چاپ ش ه با ایل م

می ران به

آیرس زیر مراج ه نمایی .
https://www.usgs.gov/software/coupled-ground-waterand-surface-water-flow-model-gsflow

و سازههای وابسته به آن أکی مینمای .

اينفوگراف

قابل توجه عالقمندان

الک -نس ه الکترونیک کتب و نشریات کمیته ملی آبیاری
و زهکشی ایران از طری آیرس ایاترنتی زیر قابل یانلری
http://irncid.org/Publication.aspx
میباش .
ب -شمارههای جیشیل خبرنامه کمیته ملی آبیاری و زهکشی
ایران از طری آیرس ایاترنتی زیر قابل یانلری میباش .
http://irncid.org/NewsLetter.aspx

پ -القما ان برای ارسا مقاله به ژورنا کمیسیرن
بیلالمللی آبیاری و زهکشی که از نشریات م تبر آب میباش
می رانا به آیرس ایاترنتی زیر مراج ه نمایا  .شایان ذکر است
که ایل ژورنا رسط انتشارات م تبر  Wileyچاپ میشری.
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/%28IS
SN%291531-0361

ت -القما ان به فریت یر کانا رسمی کمیته ملی آبیاری
و زهکشی ایران می رانا به لیاکهای زیر یر جیامرسانهای
سروش و ایتا مراج ه نمایا .
https://sapp.ir/irncid
https://eitaa.com/irncid

اعضای هیأت تحريريه اين شماره:

مهتبی اکرم
مدرزای ا سانی
لیرضا سالمت
سحر نرروزی
هرمل خال ی
اریوان آذری
سل وراهانی
المیرا اب ی

مهتبی جررمق م
مریم یرسدی
س ی نیکقلب اشرری
مس ری سلطانی
نیلرور تایقی
محم جرای امامی اسکاریی
جریسا کداسا نریهی
کمیته ماطقهای آبیاری و زهکشی خرزستان
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