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رشد جمعیت و نیاز به تولید غذای بیشتر ،بهرهوری پایین

اخبار كمیسیون بینالمللي آبیاری و زهکشي

مصرف آب کشاورزی و محدودیت منابع ،تغییر اقلیم ،توسعه

هشتمین کنفرانس منطقهای آسیايي

شهرنشینی و چالشهای زیست محیطی ،ضرورت تغییر نگرش

-

اخبار كمیته ملي آبیاری و زهکشي ایران
-

برگزاری جلسه شورای عالي کمیته ملي آبیاری و زهکشي ايران

-

برگزاری نشست تخصصي تلفات آب در کشاورزی آبي
 بازديد گروه کار «توسعه پايدار سامانههای آبیاری درمزرعه» از کشت و صنعت فدک

معرفي سازههای تاریخي ()HIS
-

سد تاريخي زو

معرفي طرح
-

طرح سد و شبکه زمکان

به سوی توسعه پایدار
-

تفکر کشت تک محصولي

محیطزیست
-

به مدیریت جامع آب ،غذا و انرژی را از مقیاسهای محلی به
منطقهای و بینالمللی ایجاب میکند.

1

تعدد و پیچیدگی ارتباط عوامل مختلف و تغییرات گستترده
و سریع زمانی و مکانی آنها لزوم انجام همکاریهتای مشتتر
در مقیاس منطقته ای و بتین المللتی و تبتاد دستتاورد هتا بتین
کشورهای مختلف را گوشزد میکند .عالوه بر آن ظرفیتسازی
و تربیت نیروی انسانی و اشاعه دانش نقش موثری در مواجهته
با چالشهای پیش رو خواهد داشت .برنامه بینالمللی تحقیقتات
آبیاری و زهکشی  IRPIDتوسط کمیسیون بینالمللتی آبیتاری
و زهکشی  ICIDبا هدف پاسخگویی به ایتن نیتازهتا و تتامین
امنیت آب و غذا و کاهش فقر و حفاظت از محیطزیست شتکل
گرفته است ICID .با برخورداری از شبکه گسترده کشتورهتای

اثرات عمده محیطزيستي بر پروژههای آبیاری و زهکشي

عضو ،امکان ایجاد مراکز منطقهای برای هتمافزایتی کشتورهتا

و فرآيند کلي ارزيابي آنها

و انجام فعالیتهای مشتتر و تبتاد و اشتاعه دستتاوردهتای

معرفي نرم افزار

حاصله و ظرفیتسازی را به خوبی فراهم مینماید .بدین منظور

Bentley StormCAD V8i

تتتاکنون دو مرکتتز منطقتتهای تحقیق تات آبیتتاری و زهکشتتی در

اینفوگرافها

کشورهای ایران و چین شکل گرفته است.

هزينه همکاری محدود شده آب در آسیای مرکزی

معرفي كتاب

1 International Research Program for Irrigation and
Drainage

برنامهریزی فعالیتها همزمان با برگزاری کنگره بینالمللی آبیاری

فعالیتها پیشبینی شده است .کمیته مشورتی با ریاست مسئو

و زهکشی در تهران در سا  8831عمال آغتاز بته کتار نمتود .در

 ،8PCTAعضویت ریاست مراکز منطقه ای ،دبیتر کتل ،ICID

ابتدا با تباد تفاهمنامه همکاری بتا  88کشتور ،فعالیتتهتا آغتاز

نماینتدگان  IWMI, FAOو بانتک جهتانی و ریاستت برختی

و سپس با برگزاری کارگاههای آموزشی بترای کارشناستان ارشتد

گروههای کار  ICIDتشکیل متیگتردد .مراکتز منطقتهای کته

عراقی ،همکاری با سازمان ملل و میزبانی اجالس جهانی استفاده

مسئولیت اصلی اجرای برنامته را بته عهتده دارنتد بتا عضتویت

ایمن از پساب در کشاورزی و شرکت در مجامع جهانی تحقیقتات

حداقل سه کشور تشکیل میشود.

آبیاری و زهکشی ادامه یافت .با توجته بته ضترورت ستازماندهی
موثرتر فعالیتها در ICID

با انتخاب جناب آقای دکتر نتیریتزی

به عنوان ریاست کمیسیون بینالمللی آبیتاری و زهکشتی تتالش

مسئولیتهای مراکز منطقهای:

 -هتتدایت فعالیتتتهتتای تحقیقتتاتی طبتتم برنامتته مصتتوب

جدی در تهیه و تصتوی چتارچوب  IRPIDبتا همکتاری مرکتز

و همجهت با استراتژیهای ،ICID

منطقهای ایران صورت گرفت که در نهایتت چتارچوب متذکور در

 -هماهنگی انجام تحقیقات با کیفیت باال،

ستتا  8831بتته تصتتوی رستتید .بتتر استتاس چتتارچوب مصتتوب

 -گزارش نتایج تحقیقات و تقویتت کشتورهای عضتو بترای

چشم انداز  IRPIDتقویتت تحقیقتات آبیتاری و زهکشتی بترای

دستیابی به اهداف مورد نظر.

دستیابی به امنیت آب و غذا تعیین شده است .ماموریت برنامه بته

انجام این مسئولیتها از طریم تسهیل اجرای تحقیقات

صورت تسهیل فعالیتهای تحقیقاتی در زمینته علتوم ،فتنآوری

هماهنگ در زمینه علوم ،فنآوری و مدیریت آبیاری و زهکشی

و مدیریت آبیاری و زهکشی برای توسعه ظرفیت کشورهای عضو

در کشورهای عضو ،حمایت از تباد فنآوریهای پیشرفته

به منظور تامین امنیت آب و غذا و کاهش فقر ضتمن حفاظتت از

و مناس

برای منطقه مورد نظر ،حمایت از فعالیتها برای

محیطزیست تعریف شده است.

توسعه ظرفیت کشورهای عضو با برگزاری کارگاههای آموزشی،
تقویت کارآیی کشورهای عضو برای انجام فعالیتها در سطح

اهداف برنامه:

ملی و کمک به تامین منابع مالی مورد نیاز از طریم اجرای

 -ایجاد زمینه مناس جهت گسترش فعالیتهای تحقیقاتی،

پروژههای مشتر صورت میپذیرد.

انتقا فنآوری و تامین نیازهای شبکه ارتباطی کشورهای
عضو؛
 شناسایی و تقویت ظرفیت کشورهای عضو برای گسترشارتباطات ،کارایی و بهرهوری؛
 افزایش اثر بخشی تحقیقات و نوآوری در کشورهای عضوبا ایجاد هماهنگی و همکاری بیشتر مابین اعضا؛
 کمک به کشورهای عضو برای تامین منابع مالی مورد نیازفعالیتها.
در این چارچوب یک کمیتته مشتورتی بترای سیاستتگتذاری،
نظارت و حمایت و مراکز منطقهای برای برنامهریتزی و اجترای

مرکز منطقهای تحقیقات بینالمللی آبیاری و زهکشی ایران

پس از تصوی چتارچوب برنامته ،بتا حمایتت ستازمان آب
و برق خوزستان دبیرخانه مرکز منطقهای ایران در اهواز مستتقر
گردید .اولین جلسه هیات مدیره مرکز منطقهای ایتران در کنتار
کارگاه بتین المللتی همکتاریهتای تحقیقتاتی و توستعه پایتدار
کشاورزی در تابستتان  8831در اهتواز برگتزار شتد .طتی ایتن
نشست و با حضور ریاست  ،ICIDنمایندگان کشورهای روسیه،
عراق ،کره جنوبی ،و مالی و حضور مجتازی دبیتر کتل ،ICID
برنامهریزی فعالیتها صورت گرفت .عالوه بر آن با شترکت در
1 Permanent Committee for Technical Activities

دو جلسه کمیتته مشتورتی  ،IRPIDپیشتنهاداتی در ارتبتاط بتا

کشاورزی و بهرهبرداری به هنگام مخازن چند هدفه با تاکید بتر

استراتژیهای مرکز ارایه گردید که در برنامه نهایی آن گنجانده

مصرف کشاورزی در حوضه آبریز کارون بزرگ بوده استت کته

شتتد .برنامتتهریتتزی و اقتتدام الزم بتترای گستتترش ارتبتتاط بتتین

معاونت آب و خا وزارت جهاد کشاورزی و سازمان آب و برق

کشور های عضو مرکز منطقته ای ایتران از ستا  8831توستط

خوزستان وابسته به وزارت نیرو بته نماینتدگی از کشتور ایتران

دبیرخانه این مرکز صورت گرفت .بدین صورت که دعوت نامته

و اداره کل تحقیقات علمی و مهندسی هیدرولیک و احیا اراضی

هایی به کمیتههای ملی آبیاری و زهکشی  81کشور افغانستان،

روسیه به نمایندگی از آن کشور عهده دار انجتام توافقتات متی

تاجیکستتتان ،اوکتتراین ،مصتتر ،پاکستتتان ،ازبکستتتان ،ترکیتته،

باشند .همچنین بته منظتور توستعه ظرفیتت ستازی و پترورش

قزاقستان ،سوریه ،هند ،قرقیزستان ،روسیه ،عراق ،کتره جنتوبی،

نیروهای کارشناسی متخصص زمینه برگزاری دوره های کوتتاه

مالی ،تانزانیا ،نیجریه و استونی که عضتو  ICIDبتوده و برختی

مدت و نیز مبادلته استتاد و دانشتجو میتان دو کشتور از جملته

دارای تفاهم نامه همکاری با کمیته ملی ایتران هستتند ارستا

اقدامات در دست بررسی است .به جهت اجرائی نمودن مفاد این

گردید و به دنبا آن برگزاری دومین جلسه هیات مدیره مرکتز

برنامه مقرر شد که متدیریت و اجترای تحقیقتات و موضتوعات

در کنار سیزدهمین کارگاه بین المللی زهکشی در اسفند ماه سا

تعریف شده ،از طریم مرکز منطقه ای ایران واقع در اهواز انجام

 8831در اهواز انجتام شتد .در ایتن جلسته معارفته نماینتدگان

گیرد و نمایندگان ایران و روسیه نیز جهت اخذ کمکهای متالی

کشورهای جدید عضو مرکز و بررسی و تصوی برنامه عملیاتی

از نهادهای ملی و بتینالمللتی بته منظتور تتامین منتابع متالی

مرکز منطقه ای ایران صورت گرفت .در حا حاضتر کشتورهای

و اعتباری جهت اجرایی نمودن تواقفتات صتورت گرفتته اقتدام

روسیه ،کره جنوبی ،مصر ،عراق ،تاجیکستان و ایران عضو مرکز

الزم را انجام دهند.

منطقهای ایران هستند .همزمان با برگتزاری بیستت و ستومین
کنگتتره بتین المللتی آبیتاری و زهکشتی و شصتتت و هشتتتمین

اخبار کمیسیون بینالمللي آبیاری و زهکشي

نشست هیات اجرایی کمیسیون بینالمللتی آبیتاری و زهکشتی
( ICIDمهرماه  )8831در کشور مکزیتک جلسته مشتترکی بتا
حضورکشتتورهای عضتتو مرکتتز ،ریاستتت  ICIDو همچنتتین

هشتمین کنفرانس منطقهای آسیايي

 1می  81( 1181اردیبهشت ماه )8831

کشورهای افغانستان ،گرجستان ،پاکستان نمایندگان سازمان آب

از آنجایی که اکثریت جمعیت آسیا هنوز در مناطم روستایی

و برق خوزستان و وزارت جهاد کشاورزی به منظور هم اندیشی

زندگی می کنند ،تحو و توسعه روستایی متیتوانتد یتک ابتزار

و تعامل بیشتر در جهت اجرایتی نمتودن اهتداف مرکتز برگتزار

قدرتمند جهت توسعه پایدار و بهبود انعطاف پذیری خانواده هتای

گردید .در آبان ماه  8831دو کشور ایران و روسیه طی جلستات

روستایی برای مقابله با چالشهای در حا ظهور باشتد .در ایتن

کارشناستی و فنتی متعتتدد بتتا حضتتور متخصصتین صتتنعت آب

راستا تباد تجربیات از نقاط مختلف جهان در ستطو مختلتف

و کشتتاورزی کتته در ای تران برگتتزار گردی تد ،نستتبت بتته انجتتام

سیاسی ،عملی ،تکنولوژیکی و علمی در حل چالش های مختلف

همکاریهای مشتر تحقیقاتی ،آمادگی و تمایل خود را اعالم

مربوط به امنیت غذایی در آسیا کمک خواهتد کترد .بته همتین

نمودند .انتخاب موضوع براساس اولویتهای مد نظر در هتر دو

جهت کمیسیون بین المللتی آبیتاری و زهکشتی از ستا 1118

کشور با توجه به مسایل و مشکالت پیش رو در هتر دو کشتور

کنفرانس منطقهای آسیا را مانند دیگر مناطم (قتارههتای اروپتا،

صورت گرفت .بر این اساس موضوعات مشتتر متورد توافتم

آفریقا و آمریکا) ،سازماندهی نمود که تتاکنون هفتت کنفترانس

برای همکاریهای تحقیقتاتی دو جانبته شتامل توستعه پایتدار

منطقهای آسیا برگزار شده است.

کشاورزی در محیطهای شور ،تصفیه و استفاده مجدد از زهتاب

هشتمین کنفرانس منطقه ای آستیایی توستط کمیتته ملتی
آبیاری و زهکشی نپا با همکاری وزارت آبیتاری ،دولتت نپتا

سعید نیریزی در کمیسیون بتینالمللتی آبیتاری و زهکشتی ،از
زحمات ایشان تقدیر ویژه به عمل آمد.

و سایر شرکا با موضوع "آبیاری در حمایتت از انقتالب همیشته
سبز" در تاریخ  1می ستا  81( 1181اردیبهشتت متاه )8831

برگزاری نشست تخصصي تلفات آب در کشاورزی آبي

برگتتزار خواهتتد شتتد .عالقمنتتدان بتته کست اطالعتتات بیشتتتر

 11بهمن ماه 1۹۳۱

میتوانند به وبسایت زیر مراجعه فرمایند.
http://nencid.org.np/

اخبار کمیته ملي آبیاری و زهکشي ايران

تلفات آب در کشاورزی آبی از موضتوعات مهتم در بختش
آب کشور میباشد که شناخت ،اندازهگیری و کنتر آن میتواند
نقش به سزایی در بهبود بهره برداری از منابع آب کشتور داشتته
باشد .در این ارتباط در تاریخ  88بهمن  8831نشستی تخصصی
با موضوع "تلفتات آب در کشتاورزی آبتی" در محتل شترکت

برگزاری جلسه شورای عالي کمیته ملي آبیاری و زهکشي ايران
 ۵دی ماه 1۹۳۱

جلسه شورای عالی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایتران در
تاریخ  1دی ماه  8831در محل وزارت نیرو با حضور قائم مقتام

متتدیریت منتتابع آب ایتتران ،توستتط گتتروه کتتار توستتعه پایتتدار
سامانههای آبیاری در مزرعه و با حضور حدود  11نفر از استاتید
و کارشناسان صاح نظر کشور برگزار شد.

وزیر نیرو ،معاون آب و آبفای وزارت نیترو ،معتاون آب و ختا
وزارت جهتاد کشتاورزی ،اعضتتای شتورایعالی و هیتات اجرایتتی
کمیته ملی برگزار شد.

در ابتدای نشست آقای مهندس مهرزاد احسانی (دبیر کتل
کمیته ملی آبیاری و زهکشی) ضمن خوشامدگویی به حاضترین
مقدمه ای در خصوص اهمیت موضوع تلفات آب بیان کردند .در
در این جلسه گزارشی از فعالیتهای کمیتته ملتی آبیتاری

ادامه آقای دکتر حسین دهقانی سانیج (رییس گروه کار توستعه

و زهکشتتی ایتتران در ستتا گذشتتته و فعالیتتتهتتای پتتیش رو

پایدار سامانه های آبیاری در مزرعه) شرحی مختصر در خصوص

و همچنین گزارشی از حضور نمایندگان کمیتته ملتی در بیستت

علت برگزاری این رویداد بیان داشته و سواالت محوری نشست

و سومین کنگره و شصت و هشتمین اجالس بینالمللی آبیتاری

را به شر زیر بیان کردند:

و زهکشی که در مهرماه سا جاری در کشور مکزیتک برگتزار
شده بود ارایه گردید .به خاطر انتخاب کشور ایتران بته عنتوان
بهترین کمیته ملی از بین کشورهای عضو کمیسیون بینالمللتی

 -8اجزای تلفات در مقیتاس هتای مختلتف مزرعته ،شتبکه
آبیاری و زهکشی و دشت کشاورزی کدامند؟
 -1شاخصهای مناس بترای نشتان دادن تلفتات کدامنتد

آبیتتاری و زهکشتتی در دوره ستته س تاله  ،1182-1181در ایتتن

و چه مشخصههایی را باید مورد توجه قرار دهند؟

مراسم از اعضتای فعتا کمیتته ملتی تقتدیر و تشتکر گردیتد.

 -8چتترا بایتتد تلفتتات را کتتاهش داد و روشهتتای کنتتتر

همچنین با توجه به اتمام دوره مستئولیت ریاستت آقتای دکتتر

و کاهش تلفات کدامند؟

 -2روش های کاهش تلفات چه شاخصه هتایی بایتد داشتته

آبیاری در مزرعته» تصتمیم بته بازدیتد از محتل و آشتنایی بتا
شیوههای مدیریت مزرعه در شرایط خشک از نزدیک ،بگیرند.

باشند؟
 -1روش ارزیابی اقدامات کنتر و کاهش تلفات در ستطو
مختلف (مزرعه ،شبکه و دشت) چگونه باید باشد؟
آقای دکتر نیریزی (رئیس افتختاری کمیستیون بتینالمللتی
آبیاری و زهکشتی ( )ICIDنیتز از جملته ستخنرانان بختش
ابتدایی نشست بودند کته بته بیتان اهمیتت موضتوع تلفتات
اشاراتی داشتند .در ادامه آقای دکتتر حستین دهقتانی ستانیج
و آقای مهندس هومن خالدی مقالهای را با موضتوع "تلفتات
آب در کشاورزی آبی" ارایه کردنتد .ادامته جلسته بته بحت
و تباد نظتر میتان متخصصتان و کارشناستان در خصتوص
سواالت محوری نشست اختصاص یافت .شتایان ککتر استت
بعد از تهیه گزارش این نشست سه ساعته ،یک بیانیه از طرف
کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران براساس نظرات و مباحت
مطر شده به عنوان خروجی ایتن نشستت تخصصتی تهیته
خواهد شد .این نشست تخصصی ،دومین نشستت گتروه کتار
توسعه پایدار سامانههای آبیاری در مزرعه در سا جاری بتود.
نشست قبلی این گروه کار در تتاریخ  8831/11/18در ستالن
خلیج فارس شرکت مادر تخصصی منابع آب ایران با موضتوع
" بررسی عوامل موثر بر مقدار نفوک عمقی آب آبیاری و تغذیه
سفرههای آب زیرزمینی" برگزار شده بود.

کشت و صنعت فد از ستا  8811بتا  81هکتتار زمتین
فعالیت خود را آغتاز کترد .ایتن مجموعته در بیستت ستاله او
فعالیت ،محوریت کار متمرکتز بتر کشتت گنتدم ،کرت و  ....بته
صورت مکانیزه و طی سالیان گندم اصال شده بترای کشتور را
به سفارش سازمان اصال بذر تولید کرده است .از ستا 8811
به بعد با توجه به اهمیت روغن برای مصرف داخلی و همچنتین
مشکل کمبود آب ،سیاست کشت و صتنعت بته ستمت احتدا
باغات زیتون با روش آبیاری قطره ای جهت داده شد.
با توجه به کیفیت پایین ختا در منطقته در زمتان ایجتاد
کشت و صنعت حجم زیادی خا زراعی به منطقه منتقتل و از
تکنیکهای مختلف برای غنیسازی آن استفاده شد .کانا کود
ابداع شخص آقای بلند نظر بترای نخستتین بتار در جهتان بته
عنوان روشی برتر برای ایجاد باغات که توسط ایشان بته ثبتت
اختراع نیز رسیده است در باغ زیتون به کارگرفته شد .در واقع با
این روش ،کشت و صنعت زیتون فد موفم بته تولیتد زیتتون
ارگانیک برای اولین بار در کشور شد ،زیرا بتا استتفاده از کانتا
کود سهم زمین از متواد آلتی و معتدنی کته بته آن بازگردانتده
میشود به حدی است که پس از گذشت بیست سا میزان مواد
آلی خا به  1درصد رسیده است.

بازديد گروه کار «توسعه پايدار سامانههای آبیاری در مزرعه»
از کشت و صنعت فدک
سوم اسفندماه 1۹۳۱

کشت و صنعت فد

از سا  8811در کیلتومتر  81جتاده

قم-کاشان توسط آقای احمد بلندنظر تاسیس گردید .هم اکنون
این کشت و صنعت  811هکتاری کلکسیون بی نظیری از 811
رقم درخت زیتون از ایران و سایر نقاط جهان را در ختود جتای
داده است .کشت و تولید این محصو با تکنیکهای کتاربردی

نمایی از کانال کود (مواد آلی در درون خاک مدفون می شود)

خاص برای مدیریت بهینه مصرف آب و افتزایش بهترهوری آب
کشاورزی موج گردید تتا گتروه کتار «توستعه پایتدار ستامانه

در شرایط کانا کود ریشه درختان بتاغ بهتم تنیتده شتده
است که این امر موج میگردد در شرایط تنشهتای محیطتی

و رطوبتی درختان تحمل باالتری از خود نشتان دهنتد .شترکت

جنوبی بعد از سد کریت دانستت .متاستفانه هتیچگونته متدر

کشت و صنعت زیتون فد  ،تولید کننده نها زیتون به تفکیک

مستندی از دوره تاریخی این اثر (کتیبه یا منبع تاریخی) بهدست

رقتتم استتت .بتترای ایتن منظتتور در ابتتتدا قلمتتههتتا در گلخانتته

نیامده است .با این وجود ،نتوع مصتالح متورد استتفاده و نحتوه

مخصوص کاشته میشوند.

کاربرد آنها در بنا و برخی شواهد دیگر به ویژه همجواری ستازه

در این مرحله هیچ گونه آبیاری صورت نمی گیترد و تنهتا بترای

سد با محوطه تتاریخی تپته حصتار بتاال کته متعلتم بته دوران

تنظیم رطوبت محیط آب مه پاش می شود .پس از دو تا سه ماه

تاریخی قبل از اسالم است ،دوره تاریخی این بنا را بته قبتل از

قلمههای ریشهدار شده به گلخانه دیگری منتقل و تا دو سا در

اسالم میرساند .این سد در  2کیلومتری روستای بنیخانیتک از

آن نگهداری میشوند تا پس از این مدت به محل کاشت متورد

توابع دهستان مصعبی شهرستان سرایان قرار دارد.

نظر انتقا یابند .دمای گلخانههتا بتا استتفاده از بختاری گتازی
تنظیم میشود .دی اکسید کربن تولیدی حاصل از سوختن گتاز
توسط قلمتههتا استتفاده و موجت تستریع در رونتد رشتد آنهتا
میشود.

شکل  -1نمایی از سازه و آبگیر سد زو
گلخانه کاشت قلمه

این سد بزرگ با طو تاج  11متر ،عتر

تتاج حتدود 82

متر و ارتفاع بیش از  11متر ،توده بزرگی از قلوه سنگ و مالت

معرفي سازههای تاريخي

()HIS

سد تاريخي زو

 -1معرفی سازه

ساروج است که در مسیر درهای عمیم واقع شده است.
جهتتت مستتیلی کتته ستتد بتتر روی آن بستتته شتتده استتت،
شما شرقی -جنوبغربی بوده و در نتیجه خود سد دارای جهت
شما غربی -جنوبشرقی میباشد .آبگیر سد در حتا حاضتر از

در مسیر یکی از مسیلهای منشع از کتوههتای واقتع در

رسوبات حاصل از سیالبها انباشته شده به گونهای کته ستطح

شما شهر سرایان در استان خراستان جنتوبی ،ستدی تتاریخی

رسوبات با تاج سد همسطح شده است ،لذا مستیر جریتان آب از

دیده میشود که میتوان آن را دومین سد تاریخی بلند خراسان

مسیل واقع در غرب این سد ادامه مییابد.

تخلیه آب سرریز آبگیر ،توسط لوله سفالیای کته در عمتم

 -2دالیل منحصر به فرد بودن سازه:

حدود  8/1متتری از ستطح تتاج ستد کارگذاشتته شتده ،انجتام

بتتا طراحتتی پلکتتانی نمتتای ختتارجی دیتتواره ستتد ،اختتتالف

تاج سد حدود  82متر میباشد که احتمتاال

ضخامت از پایه سد تا تاج سد ایجاد و باع شده است که ستد

در پایه ،ضخامت دیواره سد به بیش از  11متر متیرستد و ایتن

به یک توده حجیم بستیار مستتحکم تبتدیل شتود .ایتن شتیوه

امر به منظور افزایش استحکام سد میباشتد .در مجتاورت ستد

طراحی ،یکی از دالیل اصلی سالمت بنتا متیباشتد .همچنتین

تتتاریخی زو ،دره ی تا کتتا زو قتترار دارد کتته طتتو ای تن کتتا

موقعیت قرارگیری بنا و سالمت آن باع شتده استت کته ایتن

میشده است .عر

 1کیلومتر ،عر

آن متغیر از  1تتا  21متتر ،ارتفتاع آن  11تتا

سازه ،قابلیت تبدیل شدن به منطقهای تفرجگاهی را داشته باشد.

 111متر و وسعت منطقه تقریبا  11کیلومتر مربع است .جریتان
آب در مسیر ایتن دره جاکبتهای دیتدنی ایجتاد کترده و باعت

 -3وضعیت فعلی حفاظت از سازه:

سرسبزی و شادابی منطقه شده است که میتواند به عنوان یکی

با توجه به احدا سد شهید پارسا در باالدست این سد در

از مقاصد گردشگری مورد توجته مستافران و گردشتگران قترار

سا  ،8812درحا حاضر بهرهبرداری از سد زو متوقف شده

گیرد .این کا در اثتر فرستایش آبهتای روان در زمتینهتای

است .وضعیت این سد به لحاظ ظاهری مناس است ،اما جهت

رستتوبی و آبرفتتی ایجتتاد شتتده استتت و در بعضتی قستتمتهتتا،

نگهداری و حفاظت از سازه سد ،عملیات کنتر پایداری سد

پرتگاههایی با شی مالیم و در برخی منتاطم پرتگتاههتایی بتا

بایستی انجام گیرد .مخزن سد نیز انباشته از رسوب میباشد .در

شی تند ،ایجاد کرده استت .در قستمتهتایی از ایتن منطقته،

حا حاضر برنامهریزی برای انجام مطالعاتی درخصوص امکان

درههایی بته شتکل  Vو در بعضتی نقتاط بته شتکل  Uقابتل

بهرهبرداری مجدد از سد زو درصورت مرمت ،توسط شرکت آب

مشاهده است.

منطقهای خراسان جنوبی در دست انجام است.

معرفي طرح
طرح سد و شبکه زمکان

سیمای طرح:

ستتد زمکتتان در حوضتته آبریتتز ستتیروان و در فاصتتله 881
کیلومتری غرب استان کرمانشاه 12 ،کیلتومتری باالدستت ستد
آزادی و شهرستان داالهو و  21کیلومتری شهر اسالم آباد غرب
و در منطقه گهواره قرار دارد .این سد بر روی رودخانته زمکتان
احتتدا گردیتتده استتت و از نظتتر حوضتته آبریتتز بخشتتی از
سرشاخه هتای حوضته رودخانته هتای مترزی غترب محستوب
می شود .سد زمکان سد مخزنی سنگریزه ای با هسته رستی کته
طو تاج آن  111متر و ارتفاع بدنه ستد از پتی  11متتر استت.
حجم مخزن این سد در تراز نرما  18میلیون مترمکعت و آب
قابل تنظیم آن  81میلیون مترمکع است .سترریز ایتن ستد از
شکل  -2نمایی از دره یا کال زو

نوع بتنی با شوت آزاد به طو  181متر است .سیستم انحراف از

نوع تونل با مقطع نعل اسبی به قطر تمتام شتده  1متتر استت.

در شکل  8جانمایی شبکه زمکان در استان کرمانشاه و در شکل

آبگیر سد از نوع سرسره ای و همچنین استتفاده ثانویته از تونتل

 1نمایی از سد زمکان نشان داده شده است.

انحراف میباشد.
سد زمکان در سفر معتاون او محتترم ریتیس جمهتور در
مردادماه سا جاری آبگیری گردید .کارهای جزیتی از عملیتات
اجرایی ستد بتاقی مانتده استت کته در حتا انجتام متیباشتد.
مهمترین مساله در حا حاضر در سد زمکان اصتال شتی در
جنا چپ سرریز زمکان است که عملیات اجرایی در این جبهته
کاری آغاز شده است .به منظور تکمیل کارهای باقی مانده سد،
مناقصهای توسط دستگاه اجرایی در حا برگزاری میباشد.
اهداف کشاورزی سد زمکان ،تامین آب  181هکتار اراضی
بهبتتود ،مشتتتمل بتتر باغ تات موجتتود از محتتل ستتد تتتا گهتتواره
و همچنین  8111هکتار اراضی توسعه شبکه است .نحوه تامین
آب اراضی بهبود ،از لوله  111میلی متر انتهای تونل استت کته
آب مورد مصرف محیط زیست و حقابه بتران از آنجتا رهاستازی
میگردد.
آب مورد نیاز این شبکه پس از سد زمکتان توستط کانتا
بتنی به طو  3کیلومتر ،کانا آب بر درجه  8بته طتو 2111
متر در ساحل راست ،کانا آب بر درجه  8به طتو  1111متتر
در ساحل چپ و همچنین لوله های فوالدی به اقطار 111-311
میلیمتر به طو  1311متر تامین میگردد .شبکه زمکتان دارای

شکل  :1جانمایی شبکه زمکان در استان کرمانشاه

 1ناحیه عمرانی با مشخصات زیر میباشد:
• ناحیه عمرانی ( 8گهواره یک) 811 :هکتار
• ناحیه عمرانی ( 1گهواره دو) 111 :هکتار
• ناحیه عمرانی ( 8ویله) 881 :هکتار
• ناحیه عمرانی ( 2هوه رو) 811 :هکتار
• ناحیه عمرانی ( 1چغابور) 821 :هکتار
• ناحیه عمرانی ( 1کبود جوب) 111 :هکتار
در مجموع پیشرفت فیزیکی کل فعالیتهای شبکه زمکان 11
درصد میباشد .عمده عملیات شبکه زمکان به اتمام رسیده
است و مهمترین کار باقیمانده در شبکه زمکان ،خرید و نص
تجهیزات الکتریکا و مکانیکا ایستگاه های پمپاژ است که در
حا انجام میباشد.

شکل  :2سد زمکان

به سوی توسعه پايدار
تفکر کشت تک محصولي

و موتورهای جستجو ،در کنار مزیتتهتای ختود ،باعت انتشتار
محبوبیت فرهنگ غربتی و شترکتهتایی از جملته وا

متارت8

و موسانتو 1شده است.
فرهنگ غربی به صورت بسیار گسترده و در مقیاس بزرگ
کل دنیا را تحت تاثیر خود قرار داده است .مردم به ندرت
میتوانند انتخاب کنند که کدام جنبه از فرهنگ غربی روی
زندگی آنها موثر باشد و از کدام جنبه تاثیر نپذیرند .معموال در
زمینههای اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی یا بایستی راه خود را

پس از دوره انقالب صنعتی ،کشاورزی بته ستمت کشتت تتک
محصولی حرکت کرد .ظهور ماشینهای سنگین ،به ایجاد رفتاه

رفت یا سوار بر موج بود.8
خانم هلنا نوربرگ هوج ،2نویسنده کتاب "آینده باستانی" 1

در برخی زمینههای زندگی و در طرف مقابل ،پیچیدگیهایی در

میباشد ،که در این کتاب به اثر منفی غلبه هنجارهای غربی بر

زمینههای دیگر ،منجر گردید.

شیوه زندگی مردم الدا  1در آسیای میانه میپردازد .بر طبم

پس از طی هزاران ستا  ،روشهتای کشتاورزی بشتر بته

این کتاب "در فرهنگ باستانی الدا  ،نیازهای اساسی بشر

جایی رسیده است که در نهایت به شتدت متتاثر از رویتدادهای

و در عین حا رعایت خط قرمزهای طبیعت در نظر گرفته شده

طبیعی میباشد؛ ماهها تالش برای به ثمتر رستاندن محصتو ،

بود و این شیوه زندگی ،هم برای انسان و هم طبیعت به درستی

ممکن است در اثر یک خشکسالی طوالنیتر از دورههتای قبتل

تقویت

جوابگو بود .روابط تعریف شده در سیستم سنتی باع

و یا حملته کنتتر نشتده آفتات از بتین بترود یتا یتک بیمتاری

متقابل ،هماهنگی و حفظ پایداری در کل سیستم میشد ".با

باکتریایی ساده میتواند منجر به سرایت و یا مرگ متردم شتود.

ورود تفکر کشت تک محصولی به فرهنگ هماهنگ الدا که

از دوره انقالب صنعتی به بعد ،انسان به الگویی اعتماد کرد کته

هزاران سا در این منطقه پابرجا بود ،این ناحیه اساسا زیر و رو

به تصور خود باع کاهش آستی پتذیری او و هتدایت محتیط

ثروتمندتر

طبیعی به نفع خود میگردید.
این الگو توسط اربابان سترمایهداری ،بتا هتدف ستوقدادن

شد .البته با رویکردهای سرمایهداری ،ساکنین الدا
شدند .اما تفکر کس

درآمد بیشتر باع

ظهور مشکالت

دیگری برای جامعه و اکوسیستم شد.

بشر به سمت پیشرفت و ترقتی ،ارایته گردیتد .از طترف دیگتر،

فراگیر شدن فرهنگ سرمایهداری نیازمند تبعیت تام از

عواق ناشی از این الگوهتا بته طتور متتوازن بتین گتروههتای

اصو و روش آن است ،و با گرایش بیشتر و بیشتر مردم به

مختلف مردم تقسیم نمیشد؛ مردم عادی بیشتترین خستارت را
در مقابتتل ایتتن سیاستتتهتتا دیتتدهانتتد و اکثریتتت شتتاهد رشتتد
سرمایهداری صنعتی در نقاط مختلف دنیا بتودهایتم .بستیاری از
افراد مطلع در نقاط مختلف دنیا به این نتیجه رسیدهاند که تنهتا
راه کاهش آسی پذیری انسان در برابر قتدرت طبیعتت ،روشتی
است که در ابتدا در اروپا و سپس به نحو توسعه یافته ،در آمریکا
استفاده شدهاست .در نگاه او ممکن است ،دسترسی راحت بته
اینترنت و موتورهای جستجو یک مزیت باشد ،اما به ندرت دیده
میشود که کسی عمیقا به تاثیر این ابزارها فکتر کنتد .اینترنتت

1-Walmart:
کمپانی آمریکایی عظیم که در زمینه فروش کاال به صورت اینترنتی فعالیت
میکند.
2-Mosanto:
شرررکت بررآرر آمریکررایی کرره در زمینرره کررود شرریمیایی و بیو کنولررو
کشاورز فعالیت میکند.
3- My way or highway
4- Helena Norberg-Hodge
5- Ancient Future
6- Ladakh:
الداک نام ناحیها بین کشمیر و جامو میباشد که از کرو هرا کران ت را
هیمالیا و به سمت جنوب ادامه دارد ،و نژاد هند  -آریرایی و تتری در آت
سکنی دارند.

سمت این فرهنگ ،تنوع فرهنگی در دنیا در حا تضعیف است.

که به نظر میرسد خوب نبود .تمامی کشاورزان خرده مالک

و شناخت ما از دنیا

کامال به ورودیها (کود شیمیایی و آفتکش) و فنآوریهای

تفکر کشت تک محصولی ،قابلیت در

و شناخت جایگاه انسان در دنیا را از ما سل کرده است.

ارایه شده توسط شرکتهای بزرگ کشاورزی وابسته شدند

طبم گفته نویسنده هندی ،واندانا شیوا" 8بشر از خردمندی

و همچنین روشهای سنتی خود را که باع حفظ حاصلخیزی

و عقل به سمت دانش رفت و ما در حا حاضر از دانش به

خا

میشد ،رها کردند .کشاورزان ،به جای کشت متنوع برای

سمت اطالعات میرویم و این اطالعات بدون شناخت ریشه

امرار معاش خود و تامین بازارهای کوچک محلی ،روز به روز بر

آنها بسیار ناقص هستند .ما در حا پرورش انسانهایی با

سطح زیر کشت تک محصولی ،برای محصوالتی که در

کاستیهای فراوان هستیم".

بازارهای بزرگ جهانی تقاضای بیشتری داشت ،افزودند.

از دست رفتن تنوع و شناخت فرهنگی و حرکت به سمت
کشت تک محصولی به روش غربی ،خطری است که همگام با
تغییرات اقلیمی و بسیاری از تهدیدات دیگر ،زندگی بشر روی
کره زمین را به خطر میاندازد.
روشی که ما امروزه برای تولید غذای خود به کار میبندیم

امروزه رویکرد کشت تک محصولی برای تهیه غذای
انسان کامال مشهود است .در گذشته ،اگرچه خشکسالی
و قحطی باع

شیوع گرسنگی میشد ،اما با این حا مردم

کرت ،سویا ،گندم و برنج بیشترین سطح زیر کشت را در

تغذیه خوبی داشتند و به خوبی معیشت میکردند .از  111سا

دنیا دارند .برای سودآور بودن این نوع کشاورزی ،الزم است تا

قبل ،با رشد جمعیت در جهان ،طبقه صنعتی /سرمایهدار سعی

به کشاورزان خُرد میدان داد تا در سطح وسیعتر کشت کنند.

کرد که این تفکر را در مردم تثبیت کند که تنها راه تهیه غذای

بجای کشت در  11هکتار ،الزم بود تا در سطح  1111هکتار

کافی ،استفاده از یک سیستم کشاورزی با حداکثر بهرهوری

کشت شود و همچنین نیاز به ماشینهای سنگین ،از جمله

و استفاده گسترده از کود شیمیایی و آفتکشها است .در ابتدا،

تراکتور و کمباین بود .همچنین ارقام پرمحصو که دستکاری

انقالب سبز که از حدود  11سا پیش آغاز شد ،باع رشد قابل

ژنتیکی شده بودند ،با کمک چندین تن کود شیمیایی کشت

توجهی در تولیدات کشاورزی شد .زمینهای حاصلخیزی که با

میشدند ،که این الگو جایگزین الگوی کشت در مزارع کوچک

دقت تمام نگهداری شده بود و از نسلهای قدیم به ما به ار

سنتی با تنوع باال ،گردید .با این حا  ،علیرغم پیشرفتهای

رسید ،تحت فشار کشت و استفاده از کودهای شیمیایی ،از طرف

حاصل در کشاورزی ،امروزه با هر بار بارندگی ،مقدار زیادی از

شرکتهای صنعتی کشاورزی قرار گرفتند.

الیه رویی خا شسته میشود.

ورود کودهای شیمیایی باع

افزایش محصو شد .دفع

علفهای هرز و آفات که قبال به صورت دستی انجام میشد،

خطرهای کشت تک محصولی

دیگر توسط علفهرزکشها و آفتکشهای موجود در دسترس

کشت تک محصولی خطرات زیادی را به همراه دارد.

کشاورزان خرده مالک صورت میگرفت .اما این شرایط آنطور

شخم زدن ساالنه زمین برای تامین مواد مغذی رشد گیاهان،
باع کاهش عمر خاکی شده است که سابقا فرآیندهای تولید

1- Vandana Shiva

مواد مغذی در آن به صورت طبیعی انجام میشده است .وارد

نیاز برای رشد گیاه را فراهم میکند ،اما همچنان خا
مواد ریزمغذی موجود در خا

فاقد

سالم و طبیعی میباشد ،که این

تالش خود را به کار میبندد تا دوباره وضعیت را به شکل سابم
با تنوع زیستی باال برگرداند.

امر منجر به تولید محصوالت فاقد مواد ضروری ریزمغذی
میشود.

1

ادغام بایر و موسانتو

2

با کم شدن کخایر نفتی ،در آینتده بشتر بتا مشتکل تتامین

پس از حدود  11سا از انقالب سبز ،روز بته روز بته ایتن

کودهای شیمیایی برای تغذیته ختا و تتامین غتذای جمعیتت

نتیجه میرسیم که رویکرد افزایش افسار گستیخته ستطح زیتر

فزاینده دنیا مواجه خواهد شد .در طبیعت کشت تتک محصتولی

کشت و کنتر طبیعت ،مسیری کته متورد انتظتار بتود را طتی

تعریف نشده استت .اگتر نگتاهی بته یتک اکوسیستتم طبیعتی

نمیکند .ختا هتای کشتاورزی حاصتلخیزی کتمتتری دارنتد،

بیندازیم ،میبینیم که گیاهان متنوعی در یک مکان کنار یکدیگر

محصوالت آسی پذیری بیشتری نسبت به آفتات و بیمتاریهتا

زندگی می کننتد .هتر گیتاه ،در کنتار گیاهتان دیگتر ،قتار هتا،

دارند و بسیاری از کخایر ژنتیکی خود را از دست دادهایم .ممکن

حشرات ،حیوانات و  ...دارای نقشی در آن اکوسیستم متیباشتد.

است بته نظتر برستد کته ایتن مستایل باعت تجدیتد نظتر در

تنوع بیشتر باع انعطافپتذیری بتاالتر اکوسیستتم نستبت بته

روشهای کشاورزی ما شتود .امتا ایتن افتزایش آستی پتذیری

مخاطرات میشود .ضربالمثل "همه تخممرغها را در یک سبد

کشاورزی باع شدهاست که همچنان به صورت کورکورانه بته

نگتتذار" یتتک کتتالم عالمانتته استتت کتته از بزرگتتان متتا بتته متتا

غو های صنعتی ،که کشاورزی و صنایع غذایی را تحت کنتر

رسیدهاست .با روش کشت تک محصولی صنعتی ،نه تنها همته

خود دارند ،اعتماد کنیم .اخیرا ،شرکتهتای موستانتو و بتایر ،دو

تخممرغها را در یک سبد میگذاریم ،بلکه سبد تخممرغ را نیتز

شرکت سردمدار تولید مواد شیمیایی کشاورزی در دنیا ،بتا یتک

در گوشهای از میز میگذاریم که ممکن است هر لحظه با یتک

قتترارداد  11میلیتتون دالری بتتا یکتتدیگر ادغتتام شتتدند تتتا یتتک

تکان کوچک این سبد افتاده و همته تختممترغهتا بشتکند .بتا

مشارکت بتزرگتتر را بترای کنتتر بختش عظیمتی از آینتده

حرکت در خالف جهت طبیعت و کتاهش تنتوع ،انستان باعت

کشاورزی روی کره زمین ،تشکیل دهند.

تشدید آسی پذیری خود میشود .تمرکز بر کشت یک گیتاه در

شرکت موستانتو از نظتر تولیتد بتذرهای دستتکاری شتده

یک سطح وسیع سرآغاز ایجاد بحران است .تنوع باع میشود

ژنتیکتتی ،بستتیار شتتناخته شتتده و شتترکت بتایر در زمینتته متتواد

که گونههای نابودگر با یکدیگر به تعاد برستند ،در حتالی کته

شیمیایی کشاورزی ،از جمله آفتکتش ،قتار کتش و کودهتای

کشت تک محصولی باع افزایش ریسک ازدیاد و طغیان یتک

سنتتیک تخصص دارد.

گونه آفت مخترب محصتو کشتاورزی متیشتود .روشهتای

همکاری این دو شرکت باع تسلط بیشتر آنها بر عرصه

کشاورزی صنعتی این مشکل را به این صورت "حل" کردهانتد:

کشاورزی ،و تاثیر باالی آنها بر جهتدهی مصرف کود شیمیایی

سرمایهگذاری و استفاده مداوم از آفتکشها ،قار کشها و هتر

و استفاده از فناوریهای کشاورزی شده ،که منجر به ستودآوری

نوع سم قابل تصور قویتر و قویتر برای کنتر طبیعت .برخی

بیشتری برای آنها میشود .زمانی که این ادغام بته طتور کامتل

محصوالت تراریخته حاوی باکتریهتایی هستتند کته آنهتا را

انجام شود ،تنها  8شرکت  11درصد کل بذر و  12درصد آفتت-

نسبت به برخی بیماریها مقاوم میکند .اما اگرچه ممکن استت

کشها را در دنیا به دست خواهند داشت.

توانایی باالی دانشتمندان حتوزه کشتاورزی در کنتتر محتیط

منبع:

permaculturenews.org

طبیعی به ما اطمینان خاطر دهد ،اما واقعیتت ایتن استت کته از
پس هر مشکلی که آنها "حل" میکنند چند شکل دیگر پدید
میآید .طبیعت تحمل کشتت تتک محصتولی را نتدارد و تمتام

1- Bayer
2- Mosanto

اثرات بر روی شبکه آبیاری به صتورت کتاهش میتزان آب در

محیطزيست

دسترس (سطحی یا زیرزمینی) و یا کاهش کیفیت آب گردد.

اثرات عمده محیطزيستي بر پروژههای آبیاری و زهکشي

مسایل عمتده محتیطزیستتی ناشتی از سیستتمهتای آبیتاری

و فرآيند کلي ارزيابي آنها

و زهکشی ناپایدار و تمهیدات مناس بترای بهبتود آنهتا را بته

افزایش روز افزون جمعیت و نیاز فزاینده بته متواد غتذایی،

شر زیر میتوان بیان نمود (جدو شماره .)8

حداکثر استفاده از امکانات موجود برای تولید پایدار محصتوالت

جدول شماره  :1مسابل عمده محیط زیستی ناشی از سیستمهای

کشاورزی را ضروری ساخته است .واقع شدن ایتران در منطقته

آبیاری و زهکشی ناپایدار و تمهیدات مناسب برای بهبود آنها

خشک و نیمه خشک جهان ،در کنتار افتزایش نیتاز داخلتی بته

مسایل

محصتتوالت کشتتاورزی ،اهمیتتت تتتامین آب مطمتتئن بتترای
کشاورزی در کشور را دو چندان ساخته استت .در همتین راستتا
طی دهه های اخیر گام های بلندی برای اجرای طر های توسعه
آبیاری در کشور برداشته شده است .از آنجایی که هرگونه توسعه
نیازمند بهره برداری و استفاده از منابع طبیعتی بتوده و هتر نتوع
فعالیت انسانی تاثیراتی در محیط بر جای متی گتذارد ،ضتروری

اراضتی تحتت

تخریت
آبیاری:
 oشوری
 oقلیائیت
 oباتالقی شدن
 oاسیدی شدن خا

است که ابعاد محیط زیستی طر های توسعه به دقت متد نظتر
قرار گیرد .نادیده گرفتن اثرات زیست محیطی طر های آبیاری
و زهکشی ،بروز مشکالتی از جمله تخری محیط زیستت ،بتاال
آمدن سطح آب زیرزمینی و ایجاد اراضی مانتدابی را بته همتراه
خواهد داشت که این امر در طو زمتان بته دلیتل افتت شتدید
سطح سفره آب زیرزمینی و افزایش آلودگی ناشی از نفتوک زه آب
و آبهای شور ،تولیدات کشاورزی را کاهش میدهد

.

اثرات عمده محیطزیستی پروژههای آبیاری و زهکشی

در بررستی اثترات محتیط زیستتی طتر هتای آبیتاری
و زهکشی ،دو موضوع باید مد نظر قرار گیرد که عبارتند از:
 -8اثرات پروژه بر روی محیطزیست
 -1اثرات عوامل خارجی بر روی پروژه
کشاورزی فشرده و پیشرفته به لحاظ افزایش مصرف انواع کود
و سم میتواند به آلتودگی آب زیرزمینتی منجتر گتردد .بهبتود
راندمان آبیاری ،ممکن است به میزان قابل مالحظهای موج
کاهش آب برگشتی گردد کته اغلت در پتاییندستت توستط
شبکههای آبیاری دیگر و یا حیات وحش متورد استتفاده قترار
میگیرد .به همین ترتی توسعه باالدست میتواند موج بروز

زوا شرایط اجتمتاعی-
اقتصادی:
 oافتزایش و گستترش
امرا مرتبط با آب
 oافزایش عدم برابری
 oتضعیف ساختار جوامع
تخری شرایط اکولوژیکی
(اکوسیستمی):
 oکاهش تنوع زیستتی
در محدوده پروژه
 oآسی به اکوسیستتم
پاییندست به لحتاظ
کتتتاهش کمیتتتت
و کیفیت آب
تهیسازی آب زیرزمینی:
 oخشتتک شتتدن آب
چاه های شرب و آبیتاری
نفوک آب شور به سفره
در سواحل
 oکاهش جریتان پایته
/تاالبها

روشهای بهبود

 توسعه و بهبود بهرهبرداری از سیستم آبیاری
و زهکشی به منظور تامین تقاضا از نظر میزان
و زمان
 فراهمنمودن سیستم زهکشی شامل هدایت
و تخلیه آب در حوضچههای تبخیری یا دریا (در
مواردی که کیفیت آب رودخانه به شدت تحت تاثیر
جریان زهکشی آسی میبیند).
 برقراری یا اصال ساختار مدیریت آبیاری به
منظور اطمینان از کس درآمد کافی برای نگهداری
سیستم آبیاری و زهکشی
 تجزیه خا و پایش تغییرات حاصله (به صورتی
که امکان شناخت مسایل بالقوه
و نحوه مدیریت آنها فراهم گردد).
 بهبتود متدیریت آبیتاری و زهکشتی بته منظتور
جلوگیری از گسترش امرا
 توسعه تسهیالت و امکانات بهداشتی
 فراهم آوردن پو و وقت کافی بترای مشتارکت
وسیع متردم بته منظتور اطمینتان از بهینتهستازی
برنامهها ،ملحوظ شدن تمامی جوامع مورد نظر
 لحاظ نمودن خدمات مالی و برنامتههتای تترویج
کشاورزی در تلفیم با تغییرات پیشنهادی در آبیاری
و زهکشی
 تعریف نیاز اکولوژیکی
 بهرهبرداری از سدها بته منظتور تتامین نیازهتای
پاییندست و تشویم برای توسعه حیات وحتش در
اطراف مخازن
 تخصیص اراضی (به صورت قانونی و تحت حمایت
ارگانهای حفاظتی) به عنتوان ستیالب دشتتهتا،
تاالبها ،آبخیزها ،تخلیهگاه آب زهکشی و مجرای
عبور رودخانه
 تعریف و اجرای قوانین در رابطته بتا برداشتت آب
زیرزمینی
 رفتارسنجی سطح آب زیرزمینی
 تعدیل آببهای برداشت از منابع آب زیرزمینی

فرآیند ارزیاابی اثارات محایط زیساتی پاروژههاای آبیااری
و زهکشی

ارزیابی اثرات محیط زیستی 8روشی است که در آن اثترات

-

مستقیم یا غیرمستقیم
برگشت پذیر یا غیر قابل برگشت
اولیه یا ثانویه

ناشی از انجام یک پروژه از قبیل پروژههای آبیاری و زهکشی یا

 قطعی یا احتمالی موقت یا دائمیاثرات پروژه بر محیطزیست را کته باعت بهبتود وضتعیت

اثرات ،عملیات بته صتورتی انجتام پتذیرد تتا کمتترین اثتر بتر

موجود گردد ،اثرات مثبتت و اثراتتی را کته وضتعیت موجتود را

محیطزیست وارد گردد .فاکتورهای محیط زیستتی کته در ایتن

تضعیف و یا بحرانی سازد ،اثرات منفی مینامند.

عملیات آنها بر محیط زیست بررسی و پیشبینی میگردد تتا در
هنگام انجام پروژه ،با توجه به شناخت وضتعیت موجتود و نتوع

متتورد شناستتایی و بررستتی قتترار متتیگیتترد و وضتتعیت موجتتود

اثراتی را که در زمان کوتاه و سریعا رخ میدهنتد را اثترات

محیطزیست را مشخص مینمایند شامل محتیطهتای فیزیکتی

کوتاه مدت و اثراتی را که ابتدا مشخص نمتیگتردد و در زمتان

(زمین شناختی ،لرزهخیزی ،هوا ،آب خا و صدا) ،محتیطهتای

طوالنی بروز مینمایند ،اثرات بلند مدت مینامند.

اجتماعی و اقتصادی (جمعیت ،سواد و آموزش ،دیتن ،بهداشتت

اثرات مستقیم ،اثراتی هستند که به طور واضح و به شتکل

و درمان ،امکانات رفاهی و محیطهای فرهنگی (اماکن تفریحی،

مستقیم بر فاکتورهای محیط زیستی تاثیر میگذارند در حالیکته

امتتاکن متتذهبی ،امتتاکن علمتتی ،آثتتار تتتاریخی و باستتتانی و،)...

اثرات غیر مستقیم اثرات ناشی از عملیات مستقیم بوده و در بلند

محیطهای بیولوژیکی (گیاهان و جانوران) و آلودگیهای محیط

مدت نمایان میگردند.

زیستتتی موجتتود (هتتوا ،ختتا  ،آب ،صتتدا) متتیباشتتد .بررستتی
فاکتورهای فوق ،شناخت کاملی از وضعیت موجود محیطزیست

تعدیل فرآیندهای توسعه اولیه ،قابلیت برگشتپذیری دارند ،امتا

به کارشناسان مربوطه ارایه میدهد .پس از این مرحلته ،فرآینتد

اثرات غیر قابل برگشت ،اثراتی هستند که قابل برگشتپتذیری

پروژههای آبیاری و زهکشتی در مرحلته ستاخت ،بهترهبترداری

و جبران نمیباشند.

اثرات برگشتپذیر ،اثراتی هستند که با کارهای مدیریتی با

و زمان پتس از بهترهبترداری بته طتور کامتل متورد بررستی و

اثرات اولیه ،اثراتی هستتند کته در مراحتل اولیته عملیتات

شناسایی قرار میگیرد .در این گام ،مشخص میشود که پتروژه

حاد گردیده و تاثیرات محیطی آنها قابل پیشبینی و احتمتاال

از ابتدای آمادهسازی و ساخت تا انتهای دوره بهرهبترداری ،چته

قابل رویت است .اثرات ثانویه ناشی از فعالیتتهتای اولیته و در

عملیات و فرآیندهایی را شامل متیگتردد و در هتر مرحلته چته

مدت زمانی پس از بروز اثرات اولیه ظهور مینماید.

موادی را به محیطزیست وارد یا تغییراتی در آن ایجاد مینماید.

اثرات قطعی ،اثراتتی هستتند کته بتروز آنهتا کتامال قابتل

اثراتی که از یک فرآینتد و یتا عملیتات بتر فاکتورهتای محتیط

پیشبینی و حتی مشاهده میباشد .اثرات احتمالی ،اثراتی هستند

زیستی پیش بینی میگردد ،میتواند مثبت و یا منفی باشد .ایتن

که بروز آنها کامال و به طور قطعی ،قابل پیشبینی نمیباشد اما

مرحله از مطالعات ارزیابی (یعنی شناخت اثرات) پتس از مراحتل

احتما بروز آنها وجود دارد.

شناسایی وضعیت موجود محیطزیستت انجتام متی پتذیرد .ایتن

اثرات موقت ،اثراتی هستند که در کوتاهمدت بروز مینماید

اثرات از نظر تقسیم بندی به انواع زیر تقسیم میگردند:

و پس از مدتی از بین میروند .اثرات دایمی ،اثراتی هستند

-

مثبت یا منفی
کوتاه مدت یا بلند مدت
)8 - (EIA) (Environmental Impact Assessment

که در مدت زمان طوالنی و حتی در تمام زمان اجرای طر  ،بتر
محیط تاثیرگذار میباشند .پس از شناسایی نتوع اثتر ،معیتار آن
شناسایی و مورد بررسی قرار میگیرد .جهت ایتن امتر ،معمتوال
سه معیار شامل میزان اثر ،اهمیت اثر و دامنه اثتر متدنظر قترار

میگیرد .میزان اثر نشاندهنتده انتدازه تغییراتتی استت کته در

به کاربر این امکان را میدهد که با تعریف گرافیکی شبکه لوله،

اجرای پروژه بر محیط پدید میآید .دامنته اثتر نشتانگر محتیط

اطالعاتی ماننتد خصوصتیات لولته ،مشخصتات ورودی ،ستطح

تحت تاثیر است .اهمیت اثر نیز برای گونههتای مهتم از لحتاظ

حوضه و اطالعات بارندگی را به عنتوان ورودی در برنامته وارد

اکولوژیکی و یا مکانهای با ارزش فراوان به کار برده می شود.

کنتتد StormCAD .امکتتان بهتترهگیتتری از دادههتتای ورودی

در این عوامل این پارامتر بر اساس ارزش و اهمیت فاکتورهتای
تاثیرپذیر مشخص میگردد .یکتی از مراحتل مهتم در ارزیتابی
اثرات محیط زیستی یک پروژه آبیاری و زهکشتی ،پتیشبینتی
تغییرات در محیط زیست منطقه میباشد .پس از شناسایی نتوع،
اهمیت و میزان اثرات ،تغییراتی را که در صورت اجرای پروژه بر

بهصتورت اطالعتات  ،GISنقشته  CADو همچنتین اشتکا
مقطع مختلف شبکه انتقا ازجمله لولته ،نتیم لولته ،مستتطیلی
و… را در اختیار کاربران قرار میدهد.
اطالعات بارندگی بر اساس جدو بتارش یتا معتادالت آن

محیطزیست به وقوع خواهد پیوست ،باید پیشبینی گردد .برای

محاسبه میشود .این برنامه قادر است منحنیهای شدت ،مدت،

این منظور ،وضعیت محیطزیست منطقه در سه حالتت وضتعیت

فراوانی را به عنوان نتایج خروجی ترسیم کند.

موجود ،وضعیت آینده منطقه بدون اجرای پروژه و وضعیت آینده
منطقه در صورت اجرای پروژه مطالعه و بررسی میگردد .مرحله
بعدی انتخاب گزینته برتتر متی باشتد .ایتن امتر بتا استتفاده از
متدولوژیهای مختلف صورت می پذیرد .انتخاب روش با توجته
به نوع و وسعت پروژه و نظرات کارشناسان ،متیتوانتد متفتاوت
باشد .گاهی برای اطمینان از نتیجه حاصله میتتوان از بتیش از
یک روش برای ارزیابی و انتخاب گزینه برتر استفاده نمود .پس
از ارزیابی اثرات گزینهها و انتخاب گزینه برتر ،از آنجایی که هر
یک از آنها دارای اثرات منفی بر محیطزیست متیباشتند ،بایتد
روشهایی جهت حذف ،کتاهش و یتا کنتتر اثترات نتامطلوب
و سوء زیستمحیطی ،امکان تجدیدپتذیری ،احیتا و یتا جبتران
خسارت وارده بر محیطزیستت ارایته گتردد .آخترین مرحلته از

شبکههای ثقلی با استفاده از مد های عددی شامل ،روش
مستقیم و روش گام استاندارد جریان متغیر تدریجی حل میشوند.

ارزیابی پروژههای آبیاری و زهکشی نیز ارایه روشهای مدیریت

محاسبات جریان برای شرایط تحتفشار و شرایط جریان متغیر

محیط زیستی است که جهت همتاهنگی فعالیتتهتای توستعه

شامل پرش هیدرولیکی ،برگشت آب و منحنیهای افت ،معتبر

و محیطزیست در راستای دسترسی بته اهتداف توستعه پایتدار،

است .ابزارهای خروجی نرمافزار به کاربر اجازه میدهد تا نتایج را

صورت میپذیرد.

هم به صورت گزارش و هم به شکل گرافیکی چاپ کند.
در نهایت سیستم بهینه سیالبرو تحلیل میگردد و مقادیر

معرفي نرم افزار
Bentley StormCAD V8i

 Bently StormCAD V8iبرنامهای بسیار قوی بترای
طراحی و تحلیل جریان ثقلی شبکههای سیالبرو است .برنامته

نهایی قطر لوله ،عمم دفن و شی لوله تعیین میشود.
یکی دیگر از مزایای نرمافزار  StormCADارایه گزارش از
نتایج طراحی به صورت جدو و پروفیل طولی مجاری سیالبرو
با فرمت ( dwgشامل تراز کف مجرا و عمم جریان) است.

درون حوضه ،برنامهریزی شتوند و نته در محتدوده دولتتی

اينفوگراف

و مرزهای سیاسی .برای مثا چنانچه کخیره آب و کنتتر

هزينه همکاری محدود شده آب در آسیای مرکزی

کشورهای آسیای مرکزی مدتهاست بر سر منتابع آب
دو رودخانه آمودریا و سیردریا با هم رقابت دارند .علتیرغتم
تهدیدهای سیاسی جهت همکاری و مشارکت تا کنون پتنج
کشتتور قزاقستتتان ،قرقیزستتتان ،تاجیکستتتان ،ترکمنستتتان
و ازبکستان با هم بر سر این منابع به تفاهم نرسیدهاند .یک
تحقیم تازه منتشر شده از اندیشکده آدلفی و مرکتز محتیط
زیست منطقه آسیای مرکزی خطرات و هزینههای ناشتی از
مشارکت محدود شدهآبهای فرامرزی را مورد بررسی قترار
داده است و طیف وستیعی از آثتار مخترب آن را شناستایی
کرده است .گرچته کمتیستازی ایتن اثترات کتار مشتکلی
میباشد اما در این گزارش هزینه فرصت از دست رفته عدم
مشارکت و همکتاری 2/1 ،میلیتارد دالر تخمتین زده شتده
است .منابعی که حتو موضتوع آبهتای فرامترزی بحت
کردهاند بر این نکته تاکید دارند کته همکتاری و مشتارکت
پیرامون منابع آبهای فرامرزی باید به صورت یکپارچه و در

سیالب در مناطم کوهستتانی و باالدستت صتورت گیترد،
برای مناطم پتایین دستت بستیار اقتصتادیتتر متیباشتد
و امنیت بیشتری در مقابل کنتر سیالب بهوجود متیآورد.
بنابراین سوا این است :اگر همکاری و مشارکت اینچنین
محاسنی را به همتراه دارنتد ،چترا بته ایتن انتدازه محتدود
میباشند؟ این عدم مشارکت و همکاری ناشتی از تضتادی
که بین تمایالت و خواستههتای باالدستت و پتاییندستت
وجود دارد میباشد .در زمان اتحاد جماهیر شوروی سدها و
مخازن بزرگی با هدف اولیه تامین آب مورد نیاز کشتاورزی
در کشورهای قرقیزستان و تاجیکستان ساخته شتده بودنتد
که در طو دوره تابستان کشورهای ازبکستتان ،قزاقستتان
و ترکمنستان از آن بهتره متی بردنتد و ایتن ستدها هتدف
ثانویهای هم داشتند که آن تولید انرژی برقابی بود در ازای
آن کشورهای باالدستت یعنتی قرقیزستتان و تاجیکستتان
متتیتوانستتتند از منتتابع زغتتا ستتنگ و گتتاز کشتتورهای
پاییندست استفاده کنند.

اینفوگراف  -1هزینهها و خطرات همکاریهای محدود.

اینفوگراف  -2تخمینی از هزینههای ناشی از همکاری و مشارکت محدود

این سامانه تقسیم منتابع بعتد از فروپاشتی اتحتاد جمتاهیر

 -8بهبود همکاری منطقهای :با توجه به دو سناریوی قبل

شوروی فسخ گردید و در آن زمان کشورهای باالدست توانستتند

بهدست میآید و باع بهدستت آمتدن چتارچوب قتانونی بترای

انرژی مورد نیازشان را با انرژی برقابی تامین کنند اما کشورهای

مدیریت منتابع مشتتر متیشتود .گرچته پیتاده ستازی چنتین

پایین دست بتا تتنش آبتی مواجته شتدند .در نتیجته بایتد گفتت

چارچوبی برای مذاکره بسیار دشوار است اما بیشترین پتانستیل را

هزینههای عدم مشارکت و همکتاریو یتا مشتارکت و همکتاری

برای محاسن اقتصادی در مقیاس و سطحی خوب رقم میزند.

ناکافی بسیار چشمگیر است و در آینتده نیتز بته علتت افتزایش
جمعیت ،ضعف زیرساختها و تغییرات اقلیم ایتن فشتار افتزایش
مییابد و به طبع آن کشاورزی نیز آسی میبیند ،این گزارش در

معرفي کتاب

سه سناریوی جتایگزین بترای متا نشتان متیدهتد کته چگونته

یاریگری گروداران در

همکاری و مشارکت در سطو مختلف میتوانتد باعت کتاهش

حکمرانی فراگیر آب

هزینهها شود و روابط منطقهای را بهبود بخشد.
 -8بهبود همکاری فنی و تکنیکی :از جملته همکتاری در

نویساانده :سااازمان بااینالمللاای
همکاری و توسعه اقتصادی
متاارجم :حمیدرضااا دورودیااان

امنیت سدها و سیستتمهتای هشتداردهنده کته باعت کتاهش

انتشارات :پژوهشگاه فرهنگ ،هنر

خطرات اجتماعی ،سیاسی و محیط زیستی میشود و هزینه هتای

و ارتباطات

ناشی از وقوع سیالب یا خشکسالی را بهبود میبخشد.

سال1331 :

 -1بهبود همکاری سیاسی میان کشتورها :ایتن همکتاری

این کتاب به نتایج یک پروژه تحقیقاتی میان رشتهای کته

موج تکمیل همکاری و مشارکت فنی میشود که میتوانتد بتا

در خصوص مدیریت یکپارچه منابع آب در مهمتترین رودخانته

توافم نامههای چند جانبه حکمرانی زیرساختهای خاص ماننتد

مرکزی ایران زاینده رود ،انجام شده است ،میپردازد.

سدها را بهبود بخشد.

در اثر تغییرات آب و هوایی و همچنین کتم رنتگ شتدن

قابل توجه عالقمندان

مفهتتوم جتتامع متتدیریت پایتتدار منتتابع آب ایتتن رودخانتته طتتی
سا های اخیر به کرات خشک شده است.
نه تنهتا ایتن استترس آبتی موجت بتروز اختتالف بتین
بخشهای مختلف مصرفکننده و استانهای همجوار گردیتده

الف -نسخه الکترونیک کت و نشریات کمیته ملی آبیاری
و زهکشی ایران از طریم آدرس اینترنتی زیر قابل دانلود
میباشد.
http://irncid.org/Publication.aspx

است ،بلکه اکوسیستمهای مهم منطقه را نیز تهدیتد متیکنتد.

ب -شمارههای پیشین خبرنامه کمیته ملی آبیاری و زهکشی
ایران از طریم آدرس اینترنتی زیر قابل دانلود میباشد.

حوضه زایندهرود مهمترین دستتاورد ایتن پتروژه بتوده استت.

http://irncid.org/NewsLetter.aspx

بنابراین توسعه مشتر مفهوم مدیریت یکپارچته منتابع آب در
اقدامات تکنولوژیکی و غیرتکنولتوژیکی جتامع انجتام شتده در
استفاده مجدد از پسابها جهت افتزایش ظرفیتت ،بتا شترایط
محلی تطبیم داده شده و به منظور شروع فرآیند یکپارچه تکرار
شونده مدیریت یکپارچه منابع آب اعما شدهاند.
همچنین با طراحی یک ابزار تکنولوژی محور مدیریت آب
و ایجاد ارتباط ،اعتماد ،همکاری و هماهنگی بتین ستهامداران
و موسسات به وجود آمده است.

پ -عالقمندان برای ارسا مقاله به ژورنا کمیسیون
بینالمللی آبیاری و زهکشی که از نشریات معتبر آب میباشد
میتوانند به آدرس اینترنتی زیر مراجعه نمایند .شایان ککر است
که این ژورنا توسط انتشارات معتبر  Wileyچاپ میشود.
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/%2
8ISSN%291531-0361

ج -به اطالع میرسانیم «دستورالعمل عضویت حقوقی کمیته
ملی آبیاری و زهکشی ایران» تهیه و به تصوی هیات اجرایی
و شورایعالی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران رسیده است .با
تصوی این دستورالعمل از این پس اشخاص حقوقی همچون
شرکتها ،موسسهها و غیره امکان عضویت در این کمیته ملی
را خواهند داشت .عالقمندان جهت کس اطالعات بیشتر
میتوانند با دبیرخانه کمیته تماس گرفته و یا به آدرس زیر
مراجعه نمایند.
=http://irncid.org/GetFilePublication.aspx?FilePrm
8451_13348.pdf

د -عالقمندان به عضویت در کانا رسمی تلگرام کمیته ملی
آبیاری و زهکشی ایران میتوانند به لینک زیر مراجعه نمایند.
https://telegram.me/irncid
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