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دوست محترم
ساختار جديد آب کشور
ساختار مديريت منابع آب در ايران طی چند دهه اخیر ،بر
مبنای تقسیمات استانی و شهرستانی تنظیم شده است ،از
آنجايی که تقسیمات سیاسی و مرزبندی استانها
و شهرستانهای کشور ،به طور کلی منطبق بر مرز طبیعی
حوضههای آبريز نبودهاند ،اين مسئله پايه و اساس بسیاری از
چالشهای اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی ناشی از برهم خوردن
توازن منابع و مصارف آب در حوضههای آبريز شده است .نه
تنها حوضههای آبريز درجه دو ،بلکه اغلب زيرحوضههای
فرعیتر داخل هر حوضه درجه دو و حتی برخی از  906پروژه
مطالعاتی (دشتها) کشور نیز در تقسیمات سیاسی حداقل دو
شهرستان و يا دو استان قرار گرفتهاند .اين وضعیت ،عدم
يکپارچگی مديريت منابع آب حوضههای آبريز و دشتهای
کشور را تشديد کرده است .همچنین استانی شدن مديريت
منابع آب در ايران ،نقطه عطف مناقشات و تنشهای سیاسی
و اجتماعی ناشی از رقابت بر سر مصرف آب در باالدست
و پايیندست حوضههای آبريز میباشد.
امروزه سازمانها به عنوان سیستمهای باز ،دائماً در تقابل
و تعامل با محیط میباشند .اين تعامل برای سازمانها بسیار
حیاتی میباشد زيرا محیط بیرونی سازمانها ،محیطی متغیر،
پويا و در حال تحول است .در چنین شرايطی بازنگری در ابعاد
مختلف سازمانی مانند اهداف ،ساختار ،پستهای سازمانی،
فرايندها و روشهای انجام کار و همچنین شرح وظايف
اجتنابناپذير میباشد .اهمیت اين بازنگری به حدی است که
سازمانها میبايست همواره با شناخت و تجزيه و تحلیل
مقتضیات ،خود را با آنها تطبیق داده و به تناسب نوع کار،
محیط و ساختار ،روشها و ابزارهای خاصی را برای دستیابی به
اهداف خود به کار گیرند .در همین راستا ،شرکت مادرتخصصی

مديريت منابع آب ايران با چنین رويکردی اقدام به تهیه ساختار
جديد آب کشور در قالب نمودار سازمانی و مجموعه اهداف،
وظايف و پست های سازمانی نمود که در بهمنماه سال 9966
توسط سازمان اداری و استخدامی کشور ابالغ گرديد .اين
نمودار در ذيل ارائه شده است .همانطور که در نمودار مالحظه
میگردد ،ساختار فنی جديد مديريت منابع آب کشور بر اساس
نه حوضه آبريز طراحی شده است .اين نه حوضه آبريز عبارتند
از حوضه آبريز ارومیه ،ارس ،سفیدرود بزرگ ،زايندهرود ،رودخانه
اترک و حوضههای شمالی ،کارون بزرگ ،کرخه و مرز غربی
و حوضه آبريز رودخانه زهره ،جراحی و حوضههای جنوبی که
مستقیما تحت مديريت معاون آب و آبفا وزارت نیرو میباشند
همچنین ساختار کارشناسی فنی دفاتر تخصصی قبلی تغییر
کرده به صورت ترکیبی با ساير دفاتر در داخل معاونتهای هر
يک از اين حوضههای آبريز قرار گرفته است.

واسطه سايتها و پارکهای تاريخی به ويژه بیشههای زيتون
و باغهای حاصلخیز شهرت جهانی دارد .در طول سلسله
آلموراويد يک سامانه آبیاری ساخته شده که هنوز هم برای
آبیاری باغهای شهر مورد بهرهبرداری قرار می گیرد .در اين
رويداد متخصصین ,اساتید و محققین آخرين اطالعات روز دنیا
را در زمینههای موضوعی ذيل به اشتراک خواهند گذاشت.
 -9چالشهای مرتبط با افزايش کمبود آب
 -۰دو راندمان پايین آبیاری
 -9مشکالت و مسائل تغییر اقلیم
 -4تابآوری ناکارآمد مزارع کوچک
 -5بهرهوری پايین در کشاورزی
 -9زوال منابع طبیعی
 -7فناوریهای مبتکرانه در آبیاری
 -8راهبردهای توسعه آبیاری در راستای کاهش اثرات منفی
تغییر اقلیم
عالقهمندان برای دريافت اطالعات تکمیلی در خصوص اين
کنفرانس میتوانند به آدرس اينترنتی زير مراجعه نمايند:
icid-icid.org/icid_data_web/nup2021_7.pdf

پیشکسوتان آب ايران

اخبار کمیسیون بینالمللی آبیاری و زهکشی
هفتاد و دومین اجالس کمیسیون بین المللی آبیاری
و زهکشی و پنجمین کنفرانس مناطق آفريقايی

هفتاد و دومین اجالس کمیسیون بین المللی آبیاری و زهکشی
و پنجمین کنفرانس مناطق آفريقايی با موضوع مديريت پايدار
آبیاری برای تاب آوری در کشاورزی از تاريخ  ۰0لغايت 90
نوامبر سال  ۰0۰9در شهر مراکش برگزار خواهد شد .کنفرانس
مناطق آفريقايی در محل موزه ملی آب کشور مراکش از
 ۰9لغايت  90نوامبر سال  ۰0۰9برگزار خواهد شد .اين موزه به

به سبب سابقه طوالنی آموزش و بکاارگیری فناون مارتبط باا
علوم آب و آبیاری در ايران ،بیشک دانشآموختگاان بسایاری
در اين رشته وجود دارند که در طول سالیان متمادی حضور در
عرصه های آموزشی ،پژوهشی و اجرايی خادمات شاايانی را در
جهت رشد و شکوفايی روزافزون دانش ،فرهنگ و تمادن ايان
مرز و بوم از خود به جا گذاشتهاند.
به لحاظ ضرورت صیانت از دستاوردهای با ارزش پیشکساوتان
و لزوم ارج نهادن به تالش بیشاائبه آناان و همچناین ايجااد
انگیزه هرچه بیشتر در نسل جديد کارشناسان ايان رشاته الزم
است از چهرههای ماندگار اين رشته ياد شود.
به همین روی برآن شديم همانناد شامارههاای پیشاین کلیاه
افرادی که تا پیش از سال  9950در اين رشته فارغ التحصایل
شدهاند و در بخشهای مختلاف از جملاه دانشاگاههاا ،مراکاز
تحقیقاتی ،مهندسین مشاور ،پیمانکاران و غیره فعالیت نمودهاند
با ذکر نام و نیز اشاارهای مختصار و گاذرا باه ساوابق علمای
و کاری معرفی شوند.

آقای دکتر علی خلیلی در سال  9995در سبزوار متولاد شاد.
ايشان در سال  9695مدرک دکترای خود را در رشاته فیزياک
با گارايش هواشناسای از پااريس اخاذ
نمود .ايشان  56مقاله داخلی ۰9 ،مقاله
خااارجی و  9جلااد کتاااب تااولیفی و
ترجمه ای نگاشاته اسات .آقاای دکتار
خلیلاای همچنااین هاادايت بااال باار 90
عنااوان پاياااننامااه کارشناساایارشااد و
رساله دکترا را به عهده داشته و در طول سالهای فعالیت خود
در عرصه آبیاری خدمات شايانی را به اين رشاته ارائاه نماوده
است که برخی از آنها بدين شرح است:
 استاد دانشگاه تهران؛ عضو هیوت تحريريه چندين مجله معتبر علمی-تخصصی؛
 عضو وابسته فرهنگستان علوم جمهوری اسالمیايران.
 آقای

مهندس

امیرهوشنگ

زمرديان در سال  9997در بابلسر
متولد شد .ايشان دارای مدرک
تحصیلی کارشناسیارشد در رشته
مهندسی سازههای آبی از
دانشگاه دلفت هلند میباشد .مهندس زمرديان مؤلف
نشريه اصول طراحی و روشهای مختلف محاسبه
خطوط انتقال و شبکههای توزيع آب شهری میباشد.
سوابق حرفهای ايشان پس از فارغ التحصیل شدن از
دانشگاه به شرح ذيل میباشد:
 کارشناس آب و رئیس گروه طراحی آب در طرحآبیاری دشت قزوين؛
 معاون دفتر فنی سازمان آب منطقهای تهران؛ مااديرعامل مهندسااین مشاااور مهااار آب پااارس وکارشاااااناس حقیقااااای رشاااااتههاااااای آب
و فاضااااالب شااااهری ،آبیاااااری و زهکشاااای
و منابع آب.

به سوی توسعه پايدار
سطح توسعه کاربرد اينترنت اشیاء در کشاورزی

اينترنت اشیاء ( )IoTفناوری جديدی است که روز به روز در
حال گسترش بوده و کشورهای زيادی در حال استفاده از آن
هستند ( .)Khriji et al., 2021در همین راستا ،پراکندگی
مقاالت منتشر شده در کشورهای مختلف که نشان از استفاده
آنها از فناوری  IoTاست ،در شکل ( )9نشان داده شده
است .همانطور که مشاهده میشود ،کشورهايی که اينترنت
اشیاء ( )IoTرا برای آبیاری استفاده کردند ،کشورهايی هستند
که منبع اقتصادی عمده آنها از بخش کشاورزی تومین
میشود .هند کشوری با بیشترين تعداد مقاله با مجموع 6۰
مقاله 57/5 ،درصد از کل مقالههای منتشر شده است .چین و
اسپانیا هر کدام با هفت مقاله مساوی هستند .کاستاريکا،
اکوادور ،اندونزی ،تايلند و اياالتمتحده آمريکا بین سه تا شش
مقاله دارند .بقیه کشورهايی که اينترنت اشیاء ( )IoTرا برای
آبیاری بررسی کردهاند ،دارای يک يا دو مقاله هستند .اين آمار
مربوط به اواسط سال  ۰096میباشد ( García et al.,
.)2020
نکته قابلتوجه اين است که از پنج کشور با بیشترين مساحت
زمین کشاورزی (چین ،اياالتمتحده آمريکا ،استرالیا ،برزيل و
قزاقستان) فقط يک کشور در پنج کشور برتر از نظر مديريت
آب قرار دارد .هند که کشوری با بیشترين تولید مقاله است و
سیستمهای اينترنت اشیاء ( )IoTرا برای مديريت آب ارائه
میدهد ،از نظر مساحت زمینهای کشاورزی در رده هفتم قرار
دارد .با توجه به شش کشور برتر از نظر مقاالت منتشر شده در
رابطه با سامانههای آبیاری مبتنی بر  ،IoTسه کشور هند،
چین و اسپانیا جز مناطقی هستند که کمبود آب زياد و متوسط
دارند (شکل  .)9باز هم ،کشورهايی با مناطق تحت توثیر کمبود
آب وجود دارند که از اينترنت اشیاء ( )IoTدر آبیاری و
کشاورزی استفاده میکنند و مقاالت کمتری منتشر کردهاند
(مانند اياالتمتحده آمريکا) .با اين حال ،اين بدان معنا نیست
که در اين کشورها هیچ کوششی برای کاهش استفاده از آب
در کشاورزی انجام نمیشود .ممکن است که در اين کشورها
عمده تالشها توسط بنگاههای اقتصادی انجام شود و
يافتههای آنها به طور مستقیم ثبت اختراع شده و در جايی

منتشر نشده باشد .در مجموع بیشتر مقاالت توسط نويسندگانی
است که جز کشورهای در حال توسعه هستند ( García et
.)al., 2020

ياک سااختار نهايای همچناان اداماه دارد ( & Ning
.)Wang, 2011

شکل  -2ساختار ابزارهای مربوط به اینترنت اشیاء ()IoT
شکل  -1تعداد مقاالت منتشرشده با استفاده اینترنت اشیاء ()IoT
برای آبیاری در جهان

ساختار ابزارهای مربوط به اینترنت اشیاء
ابزارهای مربوط به سیستم اينترنت اشیاء از سه اليه اصلی
تشکیل شدهاند (شکل :)۰
اليه حسگر :9در اين اليه دريافت و سنجش اطالعات
بهصورت لحظهای انجام میشود.
اليه شبکه :۰ارتباط بین اشیای هوشمند ،اجازای شبکه و
سیستم مرکزی (سرور) در اين اليه صورت میگیرد.
اليه خدمات :9اين اليه ارائهدهنده خدمات به کاربران است
(.)Tzounis et al., 2017
سیستم اينترنت اشیاء شبیه به مغز انسان است .اين سیستم که
احساس ،هوش و توانايی فکر کردن ،به خاطر سپردن ،تصمیم
گرفتن و واکنش باه محیط فیزيکی را از مغز انسان الهام
میگیرد ،از سه قسمت تشکیل شده است :بخش اول ،اجزای
حسگرهاسات کاه مشابه با شبکههای عصبی است؛ بخش
دوم شبکه ارتباطی واحدهای پردازش اطالعاات و درگاههای
هوشمند است کاه مشابه باا نخااع ستون فقرات است و
بخاش سوم مرکز دادههاا ياا واحد مديريت داده و پردازش
است کاه باه مغز انساان تشابه دارد .باا وجاود پیشرفتهای
بازرگ در ساختار اينترنات اشیاء ،تاالش بارای رسایدن باه
1- Perception Layer
2- Network Layer
3- Application Layer

الیه اول :حسگر
الياه حسگر در پايینترين سطح ابزارهای مرباوط به اينترنت
اشیاء قرار دارند .در اين اليه سنجش و جمعآوری اطالعات
اشیاء و محیط پیرامون صورت میگیرد .اين اليه شامل
حسگرها ،فعالکنندهها و برچسبهايی (تاگ )4است که از
طريق شبکه حسگر بیسیم ( )WSN5باه يکديگر متصل
میشوند .به دلیال اينکه نرخ انتقاال داده در هر حسگر پايین
است ،باه يک شبکه حسگر بیسیم (کاه شامل چندين حسگر
متصل به هم میباشد) نیاز است تا بتاوان اطالعاات را پاس
از جماعآوری در اختیاار مقصاد مدنظار قارار داد ( Tzounis
 .)et al., 2017شابکه حساگر بیسایم شبکهای قدرتمناد
اسات کاه اطالعاات دريافتای از حساگرها را باا هزيناه و
مصارف انارژی کمتار جمعآوری میکند .اين شبکه از طريق
حسگرهای مختلف مستقر در اراضی کشاورزی که به صورت
بیسیم به هم متصل هستند و اطالعات را به صورت خودکار
ارساال میکنناد ،محصاوالت کشااورزی را رديابای و بار
آنها نظاارت میکند .معموال شبکههای حسگرهای بیسیم از
واحدهای (ماژول )9پردازشگر ،واحاد میکروکنترلار ()MCU7
کمقادرت ،ياک ياا چناد واحاد حساگر (ديجیتاال يا غیر
ديجیتال) و واحدهای مخابراتی امواج راديويی تشکیل شدهاند
و توسط فناوری بیسیم کمقدرت پشتیبانی میشوند ( Munir
4- Tag
5- Wireless Sensor Network
6- Module
7- Micro Controller Unit

 .)et al., 2021شکل ( )9طرح يک شبکه حسگر بیسیم
را نشان میدهد.

شکل  -3طرح یک شبکه حسگر بیسیم به همراه چندین حسگر
متصلبههم

الیه دوم :شبکه
در ايان الياه ،انتقاال دادهها و اطالعاات حساگرهای متصال
باه اشیاء باه زيرساختهای کنترلکنناده باه منظاور ذخیاره،
تجزيه و تحلیل و پردازش هداياات مایشاوند ( Gubbi et
 .)al., 2013ايااان الياااه باياااد بتواناااد حجااام بااااالی
دادههايی را که توساط حساگرهای بایسایم و دساتگاههاای
هوشامند تولیاد مایشاوند ،پشااتیبانی کنااد .پروتکال هاای
ارتباطی بر اساس استانداردهای بایسایم  9سااخته مایشاوند.
اساامی برخای از پروتکل های ارتباطای در شااکل ( )4نشاان
داده شده است (.)Israni et al., 2015

الیه سوم :خدمات
اليه خدمات ،به عنوان سومین اليه از ابزارهای مربوط به
سیستم اينترنت اشیاء اهمیت بسیاری دارد .ذخیره و استفاده از
اطالعات و ارائه خدماات باه کارباران در ايان الياه صاورت
میگیرد ( .)Tzounis et al., 2017ايان الياه
کاربردهاای متنوعی در سیستم اينترنت اشیاء دارد .برای مثال
کاربرد اين اليه در سیساتم شاهر هوشامند باا کاربارد آن در
کشااورزی هوشامند متفااوت اسات .الياه خدماات از ياک
زيرالياه باه ناام الياه میانای ۰تشاکیل شاده اسات کاه
ارتباطدهنده و ادارهکننده اپلیکیشنهای مختلف در اين سیستم
است.
اين اليه به عنوان اليه پردازشگر نیز شناخته شده است .الياه
میانی مساائول ذخیااره ،پااردازش و آنالیااز حجاام باااالی
اطالعاات رسایده از الياه حساگر است .اين الياه مایتواناد
مجموعه متنوعی از خدمات را مديريت کند و در اختیاار کااربر
قرار دهد .در اليه خدمات ،فناوریهای متنوعی مانناد راياانش
ابری ،9پاياگاه دادهها 4و واحدهاای پردازش کنناده دادهها باه
کار رفتاه اسات ( .)Sethi & Sarangi, 2017دسترسای
باه اطالعاات ارائه شده در اياان اليااه توسااط کاربااران از
طريق کامپیوتر ،تبلت و تلفنهای همراه هوشمند امکاان پاذير
میشود .عاالوه بار ايان کارباران میتوانند ابزارهاای مرباوط
باه سیساتم اينترنات اشیاء را از طريق اينترنت کنتارل کنناد.
اليه خدمات تنوع بسیاری در شکل ،منبع تغذيه ،قابلیات هاای
زيستمحیطی ،سازگاری با دستگاههای ديگر ،قدرت پاردازش،
دستگاههای جانبی و سیستمهاای شابکهای موجاود در بیاان
شبکهها دارد ( .)Tzounis et al., 2017راياناش اباری و
سیساتم اينترنات اشیاء هساته اصلای نسال جدياد فناااوری
اطالعاات ( )IT5هساتند .اماروزه باا توجاه باه افزاياش نیااز
باه محاسابات پیچیاده و تجهیازات سختافزاری و نرمافزاری
خااص و مشاکل باودن نگهاداری حجام زيااادی از دادههاا
بار روی کامپیوترهاای شاخصی ،راياانش ابااری روز باه روز
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کارايای خاود را بیشتر نشاان میدهد .از ايان رو بااا توجااه
باه اينکه اطالعات جمعآوریشده توسط مجموعاه الياههاای
اينترنت اشیاء از حجم بااليی برخوردار است ،میتوان از رايانش
ابااری بااه عنااوان نااوعی زيرسااااخت پشااتیبانیکننااده بااارای
نگهاداری و پاردازش اطالعاات اسااتفاده کاارد .باه عباارت
ديگاار سیسااتم اينترناات اشاایاء از شاابکه حسااگر هوشاامند،
شبکههاای ارتباطاای بایسایم و ساارويس رايانااش ابااری
تشاکیل شاده اساات ( .)Israni et al., 2015شاکل ()5
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يکی از راهکارهای مديريت پايدار منابع آب ،استفاده مجدد از
رواناب /پساب شهری و روستايی است که با توجه به طیف
وسیع آاليندههای محیطزيستی موجود در آن ،نیازمند تصفیه
اضافی و استانداردسازی براساس نوع مصرف میباشد.
بازگردانی پسابها عالوه بر کاهش فشار بر منابع آبی ،از نظر
اقتصادی نیز در مقايسه با هزينههای زياد پروژههای انتقال آب
به ويژه به صورت بین حوضهای و تبعات محیطزيستی،
اجتماعی و اقتصادی آن مقرون به صرفه است .امروزه با توجه
به هزينههای باالی راهکارهای متداول تصفیه ،استفاده از
روشهای زيستی چون تاالبهای مصنوعی افزايش
چشمگیری يافته است.
تاالب مصنوعی:

تاالبهای مصنوعی با الهام از فرايندهای فیزيکی ،شیمیايی
و بیولوژيکی موجود در اکوسیستمهای طبیعی به منظور حذف
و جداسازی آاليندهها از پساب طراحی میشوند .تاالبهای
مصنوعی سازههايی کمعمق هستند که عموما از ذرات شن
و ريگ با دانهبندی مشخص پر میشوند .همچنین ،در اين
سامانه گیاهان مقاوم به شرايط اشباع کشت میشوند.
تاالبهای مصنوعی بسته به دورنمای مورد انتظار (تصفیه
پساب يا رواناب) ،دارای روش طراحی متفاوتی هستند .اين

سامانه بر اساس الگوی جريان به دو دسته جريان آزاد سطحی،
زيرسطحی(افقی ،عمودی و ترکیبی) تقسیمبندی میشود.
انتخاب نوع طراحی سامانه عالوه بر توجه به توصیف جنبشی
واکنشهای بیولوژيکی تصفیه ،به آگاهی از کارکرد الگوی
جريان نیز وابسته است .به طور کلی سامانههای تاالبهای
مصنوعی دارای پنج بخش اصلی:
 )9استخر(محل حرکت جريان)
 )۰محیط متخلخل (نوع دانهبندی فیلتر)
 )9گیاهان
 )4پوشش استخر(عايقسازی جريان)
 )5ورودیها و خروجیها هستند .گیاهان متداولی که در اين
سیستم مورد استفاده قرار میگیرند عبارتند از:
 گیاه لوئی ()cattail گیاه جگن ()sedge– گیاه سمار ()rush
مزایای تاالب مصنوعی

استفاده از سامانه تاالب مصنوعی با طراحی مناسب در مقايسه
با سامانههای متداول مذکور با راندمان يکسان ،مزايايی از
قبیل )9 :کاهش هزينه سرمايهگذاری اولیه جهت توسیسات
مکانیکی و ساختمانی  )۰هزينههای عملیاتی ،تعمیر و
نگهداری پايین  )9توسعه محیطزيست گیاهی و جانوری )4
نیاز کمتر به نیروی انسانی آموزش ديده  )5عمر مفید باالی
سامانه را دارا است.
همانطور که بیان شد ،تاالب مصنوعی دارای دو نوع مدل
طراحی جريان سطحی آزاد و زيرسطحی است که تمرکز
سامانههای تاالب مصنوعی برای تصفیه پساب تصفیهخانه بر
مدل جريان زيرسطحی (افقی يا عمودی و يا ترکیبی) و
سامانههای جمعآوری و تصفیه رواناب بر مدل سطحی آزاد
است.
مدل جریان سطحی

در اين مدل ،آب توسط نیروی ثقل در سطح زمینی رسی با
نفوذپذيری کم گسترش میيابد .اين تاالبها به تاالبهای
طبیعی شباهت زيادی داشته و عموما برای تصفیه پسابهای با
آاليندگی نه چندان زياد و يا برای جمعآوری و تصفیه رواناب
استفاده میشوند .در اين تاالبها  80درصد مواد جامد معلق در

دو روز اول حذف میشوند .از جمله مزايای اين مدل میتوان
نیاز به زمان ماند هیدرولیکی کمتر ،هزينه اولیه کم ،عملیات و
نگهداری بسیار آسان ،توانايی بیشتر در حذف فسفر ،عدم نیاز
به مصرف انرژی و امکان پرورش ماهی را نام برد .همچنین،
معايب اين نوع سامانه شامل توانايی کمتر در حذف  TDSو
 ،BOD ،COD ،N ،TSSتوانايی بسیار کم در حذف
کلیفرم ،افزايش موجودات موذی در منطقه ،تبخیر زياد ،ايجاد
لجن در سطح تاالب و در نتیجه افزايش بو در منطقه اشاره
نمود.
مدل جریان زیرسطحی افقی

در مدل جريان زيرسطحی افقی ،پساب از طريق لوله ورودی
به سامانه تغذيه شده و به آرامی از درون محیط متخلخل عبور
کرده تا به محل خروجی برسد .اين سامانه توانايی بااليی در
حذف مواد آلی ( COD ،TSSو  )BODرا دارد .از جمله
مزايای اين نوع سامانه نیز میتوان به تصفیه باال (در صورت
طراحی دقیق 60 ،درصد همانند تصفیه پیشرفته) ،عدم تولید بو
و حشرات ،مديريت بهتر و اطمینانپذيری بیشتر در سیال
خروجی ،عدم تولید لجن ،بدون نیاز به انرژی جانبی به استثنای
انرژی مورد نیاز برای شستشوی بستر ،استفاده از نی برای
مصارفی چون کاغذسازی ،تولید فیبر و علوفه دام و تبخیر و
نفوذ کم اشاره نمود .راندمان کم در حذف فسفر ،گرفتگی بستر
و فضای زياد از جمله معايب اين سامانه است.
مدل جریان زیرسطحی عمودی

در اين تاالبها ،پساب از سطح به صورت عمودی به درون
سامانه و به آرامی تغذيه شده و سپس توسط شبکه زهکشی در
کف تخلیه میشود .معموال اين مدل تاالب در جوامع کوچک
به کارگرفته شده و دارای هزينه باالتر و عملیات بیشتر نسبت
به دو مدل قبل است .همچنین ،در اين مدل گرفتگی بستر
بیشتر بوده و در مقابل ،قادر به حذف  TSSبا راندمانی باالتر
در حدود  68درصد است.
جریان ترکیبی

در اين نوع سامانه ترکیبی از تاالبهای با جريان زيرسطحی
افقی و عمودی با هدف برطرف شدن معايب هر يک از
سامانههای جداگانه توسعه يافته است .ترتیب قرارگیری مدل
افقی و عمودی به هدف تصفیه وابسته است.

شکل -1تاالب مصنوعی با جریان زیرسطحی افقی (تصویر باال) و
عمودی (تصویر پایین)

منابع
 -9اخروی ،س .س ،.اسالمیان ،س .س ،)9966( ،.تاالب
مصنوعی ،چالش -راهکار -طراحی ،علوم و مهندسی آب و
فاضالب۰9,-5 )9(5 ،
 -۰ساالری ،ح ،.حسنی ،ا ،.برقعی ،م ،.يزدانبخش ،ا ،.رضايی،
ح ،)9969( ،.عملکرد سیستم تصفیه فاضالب روستايی بهروش
تاالب مصنوعی در حذف ازت و فسفر از فاضالب (مطالعه
موردی  :روستای مراد تپه) ،آب و فاصالب
 -9باريکلو ،م ،.نصرتی ،م ،.اسماعیلزاده ،م ،)9965( ،.انواع
تاالب های مصنوعی تصفیه فاضالب و مقايسه کردن آنها با
يکديگر ،همايش بین المللی پژوهش های مهندسی شیمی و
مواد
4- Eslamian, S., Okhravi, S., and Eslamian, F.,
(2019), Constructed wetland: Hydraulic design,
Taylor and Francis Group, CRC Press, 88 pages.

معرفی سازه
سازه های آبی شوشتر يادگار دو هزارساله
مهندسی هوشمند ايرانی

به درستی نمیدانیم که سازههای آبی تاريخی شهر شوشتر چه
زمانی ساخته شدهاند .شايد در عصر هخامنشی و شايد قبلتر از
آن در روزگار ايالمیان .اما میدانیم که دست کم از دوران
ساسانی تا  90سال پیش در خدمت کشاورزی و صنعت خطه
خوزستان بودهاند .شوشتر که همچون جزيرهای در قلب

خوزستان میان شاخههای مختلف کارون قرار گرفته است ،از
آن روزی در راه جهانی شدن گام برداشت که «بند میزان» را
روی کارون بنا کردند؛ شايد در دوره ساسانی (هزاره سوم تا
هفتم میالدی) و شايد بسیار پیش از آن در دوران هخامنشی
(هزاره ششم تا چهارم پیش از میالد) .شهرستان شوشتر در
شمال استان خوزستان و در  85کیلومتری شمال اهواز قرار
دارد .اين شهرستان از شمال به کوههای بختیاری و شهرستان
گتوند ،از شمالغرب و غرب به شهرستانهای دزفول و شوش،
از شرق به شهرستان مسجدسلیمان ،از جنوبشرق به رامهرمز
و از جنوب به اهواز محدود است.
بدين ترتیب ،بندی که از پس قرون و اعصار همچنان
پابرجاست ،کارون را در محدوده شوشتر به دو شاخه «گرگر» و
«شطیط» تقسیم میکند ،سپس در مسیر اين دو شاخه و در
گذر زمان ،پلها ،بندها ،آسیابها و توسیسات ديگری بنا شده
که امروزه شوشتر را دارنده يکی از کهنترين ،پیچیدهترين و
بزرگترين سازههای آبی جهان ساخته است.
●آسیابها و آبشارها
گرگر در مسیر يک کانال دستکند پیش میرود و بر سر راه
خود به مجموعهای از آسیابهای قديمی میرسد و احداث آن
را به اردشیر بابکان از پادشاهان ساسانی نسبت دادهاند .جريان
آب ،چرخ آسیابها را به حرکت درمیآورد و از طريق چند
آبشار به يک حوضچه بزرگ میريزد .اين آبشارها هیچ
کاربردی ندارند جز اين که پساب آسیابها را به شکل زيبا
درآورند و اسباب انبساط خاطر مردم شوند .در واقع نیاکان ما
حتی از پساب آسیابها نیز بهره جستهاند و آنها را به صورت
آبشارهای زيبا درآوردهاند.
در مجموعه آبشارها ،روی هم رفته  9۰آسیاب شناسايی شدهاند
که برخی از آنها از بین رفتهاند و برخی ديگر توسط سازمان
میراث فرهنگی مرمت شدهاند .عالوه بر اين ،تعدادی
چهارطاقی در اطراف آبشارها به چشم میآيند که در گذشته
محل استراحت آسیابان بودهاند و يکی که در دوره قاجار
ساخته شده ،حالت نمازخانه داشته است .به اينها بايد تعدادی
پلکان و پل و ساباط را نیز اضافه کنیم که روی هم به
مجموعه آسیابها و آبشارهای شوشتر در قلب تاريخی اين
شهر شکل میدهند.
●دومین نیروگاه برقآبی ايران

جالب اين که بخشی از نخستین توسیسات صنعتی جديد در
ايران نیز در همین مجموعه پاگرفته اند و میراث هزارههای
کهن را به میراث معاصر پیوند زدهاند .از جمله اينها نیروگاه
«مؤسسه برق نمکی» است که در سال  999۰شمسی توسط
شخصی به نام حاج محمدعلی نمکی شوشتری با استفاده از
امکانات فنی آن زمان در ضلع غربی مجموعه آسیاب ها و
آبشارها ساخته شده است .اين نیروگاه با قدرت  9000کیلووات
دومین نیروگاه برقآبی ايران و اولین نیروگاه برقآبی خوزستان
بود( .اولین نیروگاه برقآبی کشور در عباسآباد همدان به سال
 9908ساخته شده است) .مؤسسه برق نمکی ،برق حدود 950
منزل مسکونی و  400رشته المپ برای روشنايی معابر را
تومین میکرد و تا سال  99۰7داير بود.
●نهر داريون
بعد از گرگر به شاخه شطیط میرسیم .قديمیترين سازهای که
روی شطیط بنا شده ،نهر دستکند داريون است .اين تنها
سازهای است که نام بانی خود يعنی داريوش بزرگ هخامنشی
را حفظ کرده است و خیلی راحت میتوان فهمید که ۰500
سال عمر دارد .زمینهايی که میان گرگر و شطیط قرار دارند و
«میان آب» خوانده میشوند ،از سطح اين دو رود باالترند .نهر
داريون وظیفه دارد که اين اختالف سطح را جبران کند وآب را
به زمینهای کشاورزی برساند.
●پل -بند شادروان
در  900متری نهر داريون به پل شادروان بر میخوريم .پلی
عظیم که دو سوی شطیط را به هم متصل میکند و با 500
متر طول ،دارای  44دهانه بزرگ و  49دهانه کوچک است.
شايد بتوان آن را بزرگترين پل تاريخی ايران دانست .برخی
پژوهشگران بنای اولیه پل شادروان را به هخامنشیان نسبت
میدهند ،اما قول معروف اين است که اين پل را شاپور اول
ساسانی با به کارگیری هزاران اسیر رومی بنا کرده است .شکل
و شمايل پل هم اين فرضیه را قرين صحت میسازد و از
تعمیر مکرر آن در دورههای بعد حکايت میکند .اين پل نقش
يک بند را نیز ايفا میکند و آبادیهای پايیندست کارون به
ويژه اهواز را از سیالب محفوظ میدارد.
●پل -بند لشکر
اثر ديگری که نقش برجستهای در سازههای آبی شوشتر دارد،
پل -بند لشکر متعلق به دوره ساسانیان است .اين پل ارتباط

بین شوشتر با آبادیهای جنوب آن را برقرار میساخته است.
برفراز صخرهای که ابتدای پل بند قرار دارد ،يک اتاقک
صخرهای به شکل چهارطاقی به چشم میخورد که گويا پیش
از اسالم کاربرد مذهبی داشته است و در دوره اسالمی به
نواقلی يا همان اتاقک نگهبانی بدل شده است.
اين آثار شناسنامه مهندسی آب در ايران باستان هستند و در
سال  ۰006میالدی به پیشنهاد سازمان میراث فرهنگی ،صنايع
دستی و گردشگری کشور از سوی سازمان يونسکو در فهرست
میراث جهانی ثبت شدند.
مجموعه آسیابها و آبشارهای شوشتر از بینظیرترين
نمونههايی هستندکه جهت استفاده از آب در دوران کهن مورد
بهرهبرداری قرار گرفته است .اين محوطه مجموعهای از سد،
تونلها ،کانالهای فرعی و آسیابهای آبی است که به صورت
يک مجموعه صنعتی -اقتصادی بوده و جزئی از مجموعه
بزرگ سازههای آبی شوشتر است.
يکی از ويژگی های بسیار بارز اين مجموعه مجاورت آن با
بافت تاريخی شهر شوشتر است .اين محوطه عالوه بر
استفادههای صنعتی ،در زمان کمآبی نیز آب مورد نیاز ساکنین
را فراهم مینمود .به طور کلی اين مجموعه از شاهکارهای
فنی -مهندسی اعصار کهن است.

معرفی کتاب

راهنمایی بر صرفهجویی
واقعی آب با لحاظ بهرهوری
آب محصول
اين سند فنی به منظور ارائه يک
راهنمای عملی و روشن در
خصوص چگونگی اتخاذ صرفه
جويی "واقعی" آب در کشاورزی با انتخاب عوامل اثرگذار
برای افزايش بهرهوری آب محصول میباشد .يک وجه تمايز
بین صرفهجويی "واقعی" آب در مقايسه با صرفه جويی
"آشکار" آب وجود دارد .صرفهجويی "آشکار" آب ،کاهش
برداشت از آب را بدون لحاظ تغییرات در مصرف آب ،گزارش
میکند .اين اصطالح معموال به عنوان تعريفی برای آب
صرفهجويی شده به واسطه عوامل اثرگذار ،به کار میرود.
صرفه جويی "واقعی" آب ،کاهش مصرف آب و نیز جريانات
برگشتی تجديدناپذير (رواناب يا نفوذ) ،را گزارش میکند .اين
راهنما بر پارادوکس بین صرفهجويی آب در مقیاس مزرعه و
حوضه توکید میکند ،که معموال جهت افزايش دسترسی به آب
برای ساير کاربران ،در نظر گرفته نمیشود (اين مهم به از بین
بردن افسانههای رايج در اين زمینه ،کمک میکند).
يک چهارچوب ،عوامل مؤثر بر صرفهجويی در مصرف آب را
در سه موضوع طبقه بندی میکند :مديريت آب ،مديريت خاک
و زمین ،زراعت .يک فهرست از انتشارات ،اطالعات مربوط به
هر يک از عوامل را براساس تغییرات در میزان آب آبیاری
کاربردی ،بیان کرده است که مشتمل بر مصرف آب (به عنوان
مثال :تبخیر و تعرق) ،عملکرد گیاه و بهرهوری آب ،میباشد.
بهترين عوامل اثرگذار برای دستیابی به بهرهوری باالتر آب،
مربوط به روشهای بهزراعی است .کاهش در مصرف آب
(تبخیر و تعرق) از طريق شیوههای بهزراعی و مديريت آب
منتخب ،انجام میشود.
درک "واقعی" صرفهجويی در مصرف آب يک مفهوم خاص
است .اين راهنما اطالعاتی را در مورد تغییرات مورد انتظار در
مقیاس مزرعه برای عوامل مؤثر مختلف ،ارائه میدهد .اين اثر

در مفهوم وسیعتر ،نیاز به تجزيه و تحلیل در سطح منطقه يا
مقیاس حوضه دارد.
آب صرفهجويی شده ،مقدار آب حاصل از کاهش مصرف است
و يا کسری از جريانات برگشتی تجديدناپذير که میتواند برای
مصارف جايگزين مورد استفاده قرار گیرد .با پیروی از مفاهیم و
دستورالعملهای اين راهنما ،تصمیمگیران میتوانند مديريت
سیستمهای منابع آبی خود را برای دستیابی به صرفه جويی
"واقعی" در آب و معرفی عوامل اثرگذار پايدار ،ارتقاء بخشند.
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الف -نسخه الکترونیک کتب و نشريات کمیته ملی آبیاری
و زهکشی ايران از طريق آدرس اينترنتی زير قابل دانلود
میباشد.
http://irncid.org/Publication.aspx
ب -شمارههای پیشین خبرنامه کمیته ملی آبیاری و زهکشی
ايران از طريق آدرس اينترنتی زير قابل دانلود میباشد.
http://irncid.org/NewsLetter.aspx
پ -عالقمندان برای ارسال مقاله به ژورنال کمیسیون
بینالمللی آبیاری و زهکشی که از نشريات معتبر آب میباشد
میتوانند به آدرس اينترنتی زير مراجعه نمايند .شايان ذکر است
که اين ژورنال توسط انتشارات معتبر  Wileyچاپ میشود.
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.
1002/%28ISSN%291531-0361
ت -عالقمندان به عضويت در کانال رسمی کمیته ملی آبیاری
و زهکشی ايران میتوانند به لینکهای زير در پیامرسانهای
سروش و ايتا مراجعه نمايند.
https://sapp.ir/irncid
https://eitaa.com/irncid
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