مطالب اين شماره:


دوست محترم – سیالب



اخبار كمیسیون بینالمللي آبیاري و زهكشي

دوست محترم

سیالب

 42 -امین کنگره بینالمللی کمیته آبیاری و زهکشی



اخبار كمیته ملي آبیاري و زهكشي ایران
-





قنات فتحآباد

سوختهای زيستی (بخش دوم)

معرفي طرح
-



مزرعه

هزار و يا حتی میلیونها نفر شود .از میان سیالبهای مرگبار

محیطزیست
-



فعالیتهای گروهکار توسعه پايدار سامانههای آبیاری در

میتواند عالوه بر زيان سنگین مالی ،موجب نابودی صدها

معرفي سازههاي تاریخي )(HIS
-

سیالب از مرگبارترين پیشآمدهای طبیعی است که

شبکه آبیاری و زهکشی شهر ری

بزرگ جهان در سالیان گذشته میتوان به موارد زير اشاره کرد:
.1
.2
.3
.4

سیالب سال  1881رود زرد در چین با نابودی يک تا دو
میلیون نفر؛
سیالب سال  1131با نابودی يک تا چهارمیلیون نفر؛
سیالب سال  1138رود زرد در چین با نابودی  055تا
 855هزار نفر؛
سیالبهای سالهای  1115و  1111در بنگالدش در اثر
دو طوفان دريايی با  005هزار نفر کشت.

به سوي توسعه پایدار
-



مفهوم پرماکالچر

معرفي نرم افزار
-



معرفی نرمافزار VS2DRTⅠ

معرفي كتاب
-

اقتصاد آب شهری ،کاربرد تئوریها و سیاستگذاریهای
اقصادی در صنعت آب و فاضالب



اینفوگراف
-

گستردگی مديريت سیالب در سطح نهادی ،جرافیايی و
مالی

با پیشرفت فنون ارتباطی و مديريت پیشآمدهای طبیعی،
مرگ و میر انسانی سیالبها و طوفانهای دريايی از دههی
 05میالدی سده گذشته به نحو چشمگیری کاهش يافته است.
برای نمونه در طوفان دريايی مورا در سال  ،2511به دنبال
هشدارها 055 ،هزار نفر از کرانه ساحلی بنگالدش تخلیه شدند
و مرگ و میر انسانی تنها  18نفر گزارش شد.
با وجود کاهش چشمگیر مرگ و میر انسانی ،زيان مالی
سالیانه سیالبها از چند میلیارد دالر در دههی  05میالدی به
چند صد میلیارد دالر در نخستین دههی سده بیست و يكم
رسید.

در اثر گسترش چشمگیر جوامع شهری و روستايی در

همین طور طوفانی با تلفات انسانی  1855نفر در کشور

دشتها و  ،...خطر رويداد سیالبهای ويرانگر در جهان به

هلند در سال  1103روی داد و به دنبال آن پروژه عظیم دلتا

نحو چشمگیری افزايش يافته به طوری که که تعداد

در مدت نزديک چهار دهه با موفقیت اجرا شد.

پیشآمدهای بزرگ ناشی از سیل در جهان از  15رويداد در

برای نهادينهشدن راهبردهای نوين در يک جامعه نیاز

سال  1114به  00رخداد در سال  1115و  103رويداد در سال

است که ابتدا راهبرد مورد نظر بیان شود و در برنامههای

 2553رسیده و اين موضوع مهر تأيیدی بر افزايش چشمگیر

توسعه منظور گردد ،سپس دانش به دست آمده ترويج

خطر سیالبهای ويرانگر در سالیان اخیر است.

و اندك اندك با کاربرد حرفهای و موفق در پروژههای واقعی

سیلهای فاجعهبار در نیواورلئانز آمريكا ( ،)2550چین

به فرهنگ تبديل شود .امید است اين رويكرد نیز در ايران اجرا

( ،)2515پاکستان ( ،)2515چین ( ،)2511ژاپن (،)2511

شود و موجب کم کردن زيان ناشی از پیشآمدهای طبیعی در

کوئینزلند استرالیا ( )2511و بانكوك تايلند ()2511

کشور گردد.

و نیز سیالبهای ناشی از توفانهای هاروی و ايرما در آمريكا

گروهکار بینالمللی رهیافتهای فراگیر سیل در کمیسیون

گواههايی هستند که در گذشتهی نه چندان دور ،هزاران نفر به

بینالمللی آبیاری و زهكشی در سال  1115تحت عنوان

کام مرگ کشیده شده ،میلیونها نفر بیخانمان شده

گروهکار روشهای غیرسازهای مديريت سیالب فعالیت خود را

و صدها میلیارد دالر زيان بر جای گذاشتهاند .به عنوان نمونه

آغاز و دو کتاب راهنمای روشهای غیرسازهای مديريت

تنها زيان مالی طوفانهای هاروی و ايرما  115میلیارد دالر

سیالب و راهنمای برنامهريزی رهیافتهای سازهای مديريت

برآورد شده است.

سیالب را در سالهای  1111و  2550منتشر کرده است.

ايران نیز در میان کشورهای با خطرپذيری باالی سیل

انتشار دو کتاب راهنما در زمینهی رهیافتهای غیرسازهای

دستهبندی شده است در مطالعات خطرپذيری سیل که توسط

و سازهای مديريت سیالب از طرف اين گروهکار و تغییر نام

سازمان ملل انجام شده 15 ،شهر کشور با جمعیت بیش از

گروهکار به "رهیافتهای فراگیر سیالب" نشانگر اجماع

 105هزار نفر در سال  2520با سیالبهای ويرانگر روبرو

تخصصی بر همافزايی رهیافتهای غیرسازهای و سازهای

خواهند بود .سیالبهای ويرانگر بهار  1318با مرگ و میر

بسته به شرايط خاص منطقه مورد مطالعه است.

و زيانهای بزرگ بزرگ مالی در بیش از ده استان کشور از

الزم به ذکر است که نام اين گروهکار در سال  2511به

جمله گلستان ،لرستان ،فارس و خوزستان از آخرين نمونه های

"مديريت تطبیقی سیالب" تغییر يافته و رياست اين گروهکار

خسارات سیالب در ايران است.

از سال  2511بر عهده نماينده ايران بوده و اين گروهکار هم

يكی از مهمترين کارها برای کاهش خطر پیشآمدهای طبیعی

اکنون در حال تألیف کتاب مديريت تطبیقی سیالب است.

کسب تجربه از رويدادهای پیشین و برنامهريزی و اقدام برای

با تالش چند ساله گروهکار ملی رهیافتهای فراگیر

کاهش مرگ و میر و زيان آتی است .به عنوان نمونه در سال

سیالب و کمیته ملی آبیاری و زهكشی کتاب راهنمای

 1101طوفانی در ژاپن بیش از  0555نفر را به کام مرگ

برنامهريزی روشهای غیرسازهای ترجمه شده است که تا

کشاند .به دنبال اين طوفان و برنامهريزی مناسب تا  30سال

انتهای سال  1318منتشر خواهد شد.

بعد و رخداد زلزله کوبه ،تعداد کل مرگ و میر اين کشور از

اين کتاب را آقای پرفسور دايونديک از کشور هلند که

تمامی پیشآمدهای طبیعی کمتر از  155نفر در سال شد (توجه

رياست گروهکار رهیافتهای فراگیر سیالب را بر عهده داشتند

داشته باشید که ژاپن کم و بیش با تمامی پیشآمدهای طبیعی

با همكاری اعضای گروهکار مربوطه تألیف کردهاند.

مانند زلزله ،طوفان ،سونامی ،سیل و زمینلغزش روبرو است).

مهمترين محورهايی که در اين کتاب مورد توجه خاص قرار

و مسائل مربوط به امنیت جهانی آب و غذا است .به عنوان

گرفتند عبارتند از:

مثال ،سؤاالت دومین کنگره ( )1104مسائل مربوط به عمق

 روابط میان شاخصهای سیالب و خسارات؛ سطح حفاظت مطلوب؛ کاربرد مدلهای رياضی هیدرودينامیک در مديريت سیالب؛ -ارزيابی خسارات سیالب.

آزاد در کانالهای آبیاری ،نگهداری از کانالهای آبیاری با
اشاره ويژه به کنترل علفهای هرز و تغذيه آبهای زيرزمینی
بود .در کنگره پنجم ( ،)1103مسئله تأمین مالی و اقتصادی
آبیاری و کنترل سیالبها و در کنگره  11ام ( )1181مسئله
بازسازی و نوسازی سیستمهای آبیاری و زهكشی مطرح شد.

بهعالوه در چارچوب محورهای فوق ،مطالعات موردی از

تأثیر آبیاری و زهكشی در  14امین کنگره ( )1115معرفی

کشورهای مختلف ارائه گرديده است .ترجمه اين کتاب با توجه

شد .مديريت آب و جنبههای سازمانی در  10امین کنگره در

به ابعاد تخصصی آن چالشآور بوده است و دو تیم ترجمه

شهر الهه کشور هلند ( )1113بررسی گرديد .پايداری آبیاری

و ويرايش در يک دورهی طوالنی تالش جدی برای تهیه

و مشارکت کشاورزان ،دو سؤال از سؤاالت  10و  18امین

و ارائه اين کتاب به مديران و کارشناسان ايرانی داشتهاند.

کنگره که مربوط به تولید مواد غذايی در شرايط کمبود آب،

در مقطع زمانی حاضر (پس از سیالبهای بزرگ بهار

فقر و چالشهای زيستمحیطی میباشد ،بود .در  21کنگره

 ،)1318با توجه به تجارب طراحی ،احداث و بهرهبرداری از

بینالمللی آبیاری و زهكشی که در ايران برگزار گرديد،

صدها طرح بزرگ آبی در سراسر کشور و خیل عظیم

مديريت آب در کشاورزی و چالشهای بهرهوری از آب و زمین

دانشآموختهگان در رشتههای مختلف آب ،هواشناسی ،عمران،

مورد بررسی قرار گرفت.

فناوری اطالعات ،مديريت بحران ،محیط زيست و  ....امید

در واقع اين کنگره بر مسائل پیشرو که بايد در آبیاری،

است پیشرفتهای مهمی در مديريت جامع و تطبیقی سیالب

زهكشی و مديريت سیل مورد توجه قرار گیرد ،تمرکز دارد.

کشور حاصل شود.

بهطور معمول در طول کنگره ،مقاالت برای دو سؤال ،يک
جلسه ويژه ،سمپوزيوم و سمینار ارائه و مورد بحث قرار

اخبار کمیسیون بینالمللی آبیاری و زهکشی

میگیرند .در کنگرهها معموال همه کمیتههای ملی و اعضای
آن ،کشورهای عضو ،ساير سازمانهای بینالمللی واجد شرايط

 42امین کنگره بینالمللی کمیته آبیاری و زهکشی

سپتامبر  2525استرالیا ،سیدنی

و برخی از کشورهای غیر عضو ،مشارکت دارند.
جلسات فنی کنگرهها در قالب مشروح مذاکرات تألیف

کمیسیون بینالمللی آبیاری و زهكشی ( )ICIDاز سال

میشوند که به عنوان يک راهنمای معتبر و مرجع برای

 1101هر سه سال يكبار کنگره بینالمللی آبیاری و زهكشی را

محققان و متخصصان در سراسر جهان ،از جمله کشاورزان

برگزار نموده است .اولین کنگره بینالمللی آبیاری و زهكشی

محسوب میشود.

در سال  1101در شهر دهلی کشور هند برگزار شد

بر اين اساس  24امین کنگره بینالمللی آبیاری و زهكشی

و تاکنون  ،ICIDبیست و سه کنگره را برگزار کرده است.

همزمان با  11امین نشست هیأت اجرايی در سپتامبر  2525در

 23امین کنگره  ICIDدر ماه اکتبر سال  2511در شهر

شهر سیدنی استرالیا برگزار خواهد شد.

مكزيكوسیتی کشور مكزيک برگزار شد .سؤاالتی که در اين

عالقمندان جهت ثبت نام و يا کسب اطالعات بیشتر در

کنگره مطرح شده است به وضوح نشان دهنده تغییرات

اين خصوص میتوانند وبسايت کنگره به آدرس زير مراجعه

سؤاالت از لحاظ فنی به سؤاالتی در مورد پايداری آبیاری

فرمايند.
https://www.icid2020.com.au

اخبار کمیته ملی آبیاری و زهکشی ايران
معرفی فعالیتهای گروه کار
توسعه پايدار سامانههای آبیاری در مزرعه

گروهکار "توسعه پايدار سامانههای آبیاری در مزرعه"
کمیته ملی آبیاری و زهكشی ايران از سال  1310با نامهای
مختلف مشغول به کار بوده و با بهرهگیری از استادان دانشگاهها
و مراکز پژوهشی ،کارشناسان وزارتخانههای نیرو و جهاد
کشاورزی ،شرکتهای مشاور و  ...به صورت پیوسته و منظم
وظايف خود مانند تألیف و ترجمه کتاب و نشريات ،برگزاری
کارگاههای فنی ،تهیه خبرنامه بینالمللی ،بازديد تخصصی از
پروژههای آبیاری و زهكشی و  ...را دنبال نموده است .هدف
اصلی کنونی اين گروهکار ،بهبود روشهای مؤثر و پايدار برای
سامانههای آبیاری در مزرعه به عنوان بخش مهمی از مديريت
به هم پیوسته منابع آب است.
فعالیتهای اينگروهکار همواره بر مسائل و چالشهای روز
کشور با امید به گرهگشايی از مشكالت و مهار آسیب به منابع
آب متمرکز بوده است.
فعالیتهای مهم گروهکار توسعه سامانههای آبیاری در مزرعه
در سال  1311بر موارد زير متمرکز بوده است:
 تألیف کتاب بهینهسازی مصرف انرژی در آبیاری؛
 برگزاری نشست تخصصی تلفات آب و آبیاری؛
 تالیف کتاب راهنمای طراحی و راهبردی ماشینهای
آبیاری سنترپیوت و لینیر؛
 تألیف کتاب آبیاری در زراعت برنج؛
 بررسی موضوع توسعه پايدار و آبیاری؛
 بررسی لزوم ارتقای نیروی انسانی شاغل در امور آبیاری؛
 تألیف کتاب فرآيند تبخیر از سطح خاك؛
 تهیه نشريه سامانههای آبیاری کمفشار.
به منظور توسعه فعالیتهای گروه و به کارگیری افراد
جوان و عالقمند به آبیاری و کشاورزی با تصويب هیأت
اجرايی دو عضو جديد به نامهای آقای دکتر ابراهیم اسعدی

اسكويی عضو هیأت علمی پژوهشگاه هواشناسی و علوم جوی
و خانم افروز تقیزاده کارشناس ارشد فیزيک و حفاظت خاك
از دانشگاه بوعلی سینای همدان را در گروهکار پذيرفته است.
همچنین اين گروهکار با هدف فراهم سازی بستری برای
فعالیت افراد جوان و دارای مهارت به عالقمندان اين رشته
برای عضويت در اين گروهکار فراخوان داده است .گروهکار
توسعه پايدار سامانههای آبیاری در مزرعه با توجه به
بررسیهای خود در دنیا و کشور در سال  ،1311به پايین بودن
کارايی سیستمهای آبیاری به دلیل سطح آگاهی بهرهبرداران
درباره استفاده از سیستمهای مختلف آبیاری دست يافته است.
بنابراين گروهکار تصمیم به بررسی برنامه سازمانهای وابسته
دارد .با توجه به آسیبهای وارد شده از سیل در ابتدای سال
 1318در مناطق مختلف کشور گروهکار تصمیم به بررسی
تأثیر ابعاد اين رويداد بر سامانههای آبیاری در مزرعه در طی
سال جاری دارد.
اعضای کنونی گروهکار شامل  15نفر به شرح زير است:
 آقای حسین دهقانی سانیج (رئیس)
 آقای حامد ابراهیمیان
 آقای ناصر ولیزاده
 آقای هومن خالدی
 آقای ابراهیم اسعدی اسكويی
 آقای علی گرجی
 آقای حسین بابازاده
 آقای محمدرضا يزدانی
 آقای امیرحسین آقايیراد
 خانم افروز تقیزاده
از میان افرادی که پیش از اين در گروهکار فعالیت
داشتهاند میتوان به آقايان سعید نیريزی ،ناصر مهردادی،
محمدجواد عابدی ،مهدی ماهرانی ،مهران نوروزی ،عبدالرضا
فالح رستگار ،علیرضا سالمت ،عباس رهبر ،فريبرز عباسی،
نادر ابراهیمی بیرنگ و زندهياد جمشید خیرابی اشاره کرد.

معرفی سازههای تاريخی )(HIS

 .2دالیل منحصر به فرد بودن سازه
 -1-2مسیر انتقال آب قنات از مظهر تا محل مصرف

قنات فتحآباد
 .1معرفی سازه

فتح آباد ،در دهستان باغستان از توابع بخش مرکزی
شهرستان فردوس در استان خراسان جنوبی واقع شده است.
اين روستا در فاصله  20کیلومتری شمال شرقی شهر فردوس
واقع و از طرف شمال به روستای بادامو ،از جنوب به مرکز
دهستان يعنی باغستان ،از طرف شرق به روستای گستج و از
طرف غرب به روستای مهويد محدود میشود .قنات فتح آباد

در شمال غربی روستای فتح آباد بشرويه قرار گرفته است.
قنات فتح آباد از مجموعه قناتهای کوهستانی است که به
علت قرارگیری مادر چاه در محدوده رشته کوه غرب و جنوب
غرب شهرستان بشرويه موسوم به اشترانکوه ،دارای عمق
چندانی نمیباشد و به همین دلیل در اين قنات وظیفه رساندن
آب به سطح زمین را (از مادر چاه تا مظهر قنات ،در بدنه دره
متقاطع کوره قنات) پنج حلقه چاه بر عهده دارند .يكی از نكاتی
که قنات فتح آباد را از ساير قنوات بشرويه متمايز میکند وجود
سازهای موسوم به پلهای آببرسر (ترناو) است که در فاصلهای
حدود دو کیلومتری پايیندست مظهر قنات قرار دارد و آب را از
يک سمت دره به سوی ديگر آن منتقل میسازد و جريان آب
قنات پس از انتقال به وسیله اين پلها به يک رشته قنات
فرعی میپیوندد که آب را به روستا می رساند قرارگیری يک
دره عمیق در پیچ و خمهای زياد در حد فاصل مادر چاه قنات
فتح آباد و زمینهای بايری که منتهی به روستا میشوند ،باعث
شده است که مسیر مستقیم مناسبی برای انتقال آب از زير
زمین وجود نداشته باشد تا آب قنات در نزديكی زمینهای
زراعی از دل زمین سربرآورد ،به همین دلیل مقنیان به اجبار
آب را در فاصلهای دور به سطح زمین رساندهاند .البته شايد
دلیل ديگری نیز برای اين اقدام بتوان بیان کرد و آن تأمین
آب برای سكونتگاههای کوهستانی کوچكی است که در
گذشته در دل اين دره شكل گرفتهاند و اکنون ديگر خالی از
سكنه هستند.

از دامنه شرقی اين کوه رودخانهای موسوم به «نیباز»
سرچشمه گرفته و حدود  15کیلومتر از غرب به شرق جريان
میيابد و در پايیندست «پلهای ترناو» واقع در غرب روستای
فتح آباد و در فاصله يک کیلومتری از روستا تغییر نام يافته
است و با عنوان «کمنگار» به سمت شمال جريان میيابد
و پس از طی مسافتی حدود  45کیلومتر ،در نزديكی بشرويه به
«کالشور» میپیوندد .در حال حاضر اين رودخانه خشک
و جريان آن فصلی است و آبی که اکنون از چشمهها میجوشد
به کانالی در دامنه جنوبی دره هدايت شده و در دوردست مورد
استفاده قرار میگیرد .اما گويا در گذشته به نحو ديگری آب
جاری و قنات از آن سو به اين سوی رودخانه هدايت میشده
و در نهايت به کاريز روستا میرسیده است .آب پس از اينكه
در باالدست رودخانه نیباز به سطح زمین رسید ،بايد مسیری
طوالنی و پرمخاطرهای را بپیمايد تا به کاريز روستا برسد .در
گذشته آب را با شیوهای بسیار خارقالعاده و منحصربهفرد تا
نزديک پلها انتقال میدادهاند .در اين شیوه در يكی از
بدنههای رودخانه با ايجاد کانال در دل تپههای شنی از جنس
کنگلومرا در ارتفاعی مشخص از کف رودخانه که با حرکت به
سمت پايیندست بیشتر میشود آب را به پلها میرساندهاند.
اين اختالف ارتفاع ،تكنیكی است بسیار شناخته شده برای
رساندن ارتفاع آب به اندازهای که بر پلهای آببرسر اشراف
داشته باشد .مهندسان با استفاده از عوارض طبیعی زمین و نیز
کمی شیب در نظر گرفته شده در طول کانال ،آب را با آرامش
به جريان انداخته و در نهايت از روی پل عبور دادهاند .شیب
ماليم و حرکت آرام آب باعث تخريب حداقلی در بدنه و کف
کانالهای مذکور بوده چرا که میبايست آب همیشه در يک
ارتفاع قرار بگیرد تا بتواند از روی پل عبور نمايد .نكته بسیار
قابل توجه چگونگی طراحی و ساخت کانالهای پیچدرپیچ در
دل کوههای شنی است؛ زيرا چگونگی جهتيابی مسیر کانالها
در دل تپههای شنی کامال مشخص نیست .مقنیان و سازندگان
اين کانالها به دلیل پیچ و خم عوارض طبیعی رودخانه به

اجبار مسیر کانالها را بارها چرخاندهاند تا آب از دل تپهها عبور

 -2-2پلهای آببرسر ترناو

کند و به مقصد برسد .بقايای اين کانالها ،امروزه از محدوده

بقايای معماری پل ترناو مشتمل بر دو سازه معماری

کوههايی که ساختار شنی دارند تا نزديكی پل ترناو ،نیز

سنگی است که پل قديمی به مقتضای زمان و به دلیل

مشخص است و البته بخشهای بسیار محدودی از آن سالم

فرسودگی تخريب گشته و پل جديدی بهجای آن ساخته شده

مانده و در ساير نقاط به دلیل آببردگی بدنه رودخانه تنها

است .پل قديمی در نقطهای کمعرض بر دامنههای سنگی

بقايايی از سنگچینها مشخصکننده موقعیت کانال است.

دوسوی رودخانه ساخته شده است .اين پل دارای يک دهانه

بقايای مقطع کانال مبین اين مطلب است که کف آن با چند

اصلی عريض و بلند و دو دهانه کوچكتر در سمت راست دهانه

اليه نازك مالت مرغوب اندود شده تا از تخريب کف آبراهه

اصلی است .دهانه اصلی به کمک دو پايه قطور از سنگ الشه،

در هنگام عبور آب جلوگیری شود .آب پس از رسیدن به پل از

ساروج و گچ با قاعده مربع استقرار يافته و دارای حدود  22متر

طريق جويی که بر روی آن ساخته شده ،فاصله بین دو سوی

بلندی میباشد .دو دهانه فرعی پل بر روی سطح ارتفاعات

دره را طی میکند .پل با مصالح سنگ و مالت گچ و آهک

کناره رودخانه و صرفا جهت امتداد مجرای آب بر فراز آنها

و ماسه دقیقا در محلی ساخته شده که رودخانه عرض کمتری

ساخته شدهاند و از ارتفاع و عرض کمی برخوردارند .آنها نیز

داشته است .نكته بسیار جالب آن است که پايههای سازه بر

دارای پايههای سنگی هستند که در مراحل مرمتی با مالت

روی تخته سنگهای بزرگ و عظیمی که در بدنه رودخانه باال

گچ تقويت گرديده است.

آماده ،ساخته شده است .در واقع اين سنگها پايه

بقايای طاقهای فراز ديوارها حاکی از آن است که بر روی

و زيرسازیهای طبیعی بسیار مستحكمی برای احداث پل بوده

پايهها طاقهای سنگی هاللی قرار داشته است .پل جديدتر در

است .پلهای ايجاد شده با توجه به شواهد ،دو باب بوده

همان منطقه و به فاصله حدود  25متری از پل قديمی و در

و چنان که از ظاهر آنها پیداست يكی از آنها که از لحاظ

سمت شمال آن ساخته شده و به جهت اينکه مثل پل قديمی

ارتفاعی کوچکتر است ،پايههای قطورتری دارد .اين پل در

محل استقرار آن در سمت چپ صخره نبوده ،نحوه ساخت آن

قسمت طاق اصلی کامال دچار تخريب شده و پل ديگر که با

نیز تغییر کرده است؛ بدين معنی که برای دهانه اصلی ،پايه

فاصله حدودا  25متر از پل اولی فاصله دارد سالمتر برجای

مجزا ساخته نشده بلكه با استفاده از برجستگیها و شیبهای

مانده و تا چندی پیش آب قنات فتح آباد را منتقل میکرده

کنار رودخانه ديوار پهن و بلندی عمود بر رودخانه ساخته شده

است .آب پس از عبور از روی پل وارد يک کانال در بدنه ديگر

است و علیرغم استفاده از مصالح تقريبا يكسان از جهت

رودخانه شده و از طريق لولههای سفالی موسوم به زورنا (ناوه)

ساختار اين دو پل ،تفاوت محسوسی دارند .در بلندترين نقطه

به چاهی میريخته است که اين چاه به کمک  01حلقه چاه

پل بزرگتر که دو طبقه است ،بقايای جوی آبی که وظیفه

ديگر (قومس) آب را تا روستا هدايت میکردهاند .به دلیل

انتقال آب قنات را به دو سوی دره داشته ديده میشود و حاکی

اختالف ارتفاع و تغییر مسیر حرکت آب از حالت افقی به

از آن است که از آن برای عبور و مرور استفاده نمیشده و از

عمودی و همچنین برای جلوگیری از تخريب بدنه چاه و در

سطح بااليی طاق پايینی برای عبور و مرور محدود استفاده

نهايت ريزش آن ،از لولههای سفالی استفاده میشده است .در

میکردهاند .در سمت چپ طبقه اول اتاقكی ساخته شده که

حال حاضر که مسیری جديد برای عبور آب و انتقال آن به

دارای يک ورودی و يک پنجره است .در بدنه اين پل درگاهها

روستای فتح آباد در بدنه ديگر رودخانه در نظر گرفته شده

و تاقچههايی تعبیه گرديده که به نظر میرسد همراه با تأمین

است ،هنوز هم اين زورنا وظیفه ريختن آب به داخل قومس را

نور ،فضاهای معماری منظر زيبايی برای پل به وجود آورده

برعهده دارد.

و عالوه بر آن پرکننده فضای بین جرزها نیز هستند .ساخت

پل متأخر را با توجه به نوع خاص معماری ،چیدمان سنگها در

وسیله قطعات سنگ بستر ،رودخانه را در مسیر موافق جريان آب

ديواره و جرز پل و نحوه اجرای طاق و نیز به دست آمدن تعداد

و با شیبی ماليم سنگفرش میکردهاند تا عالوه بر زيباسازی

قابل توجهی قطعه سفال سطحی مربوط به قرون میانی اسالم

بستر و حريم پل ،با پیشگیری از شستهشدن بستر در زير طاقها

در ايران ،به دوره سلجوقی منسوب کردهاند.

و نفوذ آب به پی ،استحكام بنا در مقابل سیالبها را به دنبال

سازندگان برای اجرای شالوده پلهای ترناو به دلیل

داشته است .برای مسطحکردن پل ،الزم است که فرورفتگیهای

قرارگیری اين پل بر روی يک رودخانه فصلی و موقعیت خاص

مابین طاق دهانههای پل به گونهای پر شود که فشار وارده بر

مكانی آن از عوارض طبیعی استفاده نموده و تالش کردهاند

پايهها را به حداقل رسانده و جلوی رانش طاقها را بگیرد .برای

محل ساخت پل را مكانی انتخاب نمايند که رودخانه دارای

اين کار بر روی پايهها و اغلب عمود بر آنها دهلیزهايی ساخته

کمترين عرض باشد و پیهای در نظر گرفته شده برای

میشد که به آن کانه يا کنو میگويند .کنو يكی از ابتكارات دوران

قرارگیری پايهها ،قطعات سنگ بزرگی باشد که به صورت

ساسانی به حساب میآيد و جهت صرفهجويی در مصرف مصالح

طبیعی از دل بدنه رودخانه بیرون زدهاند .عرض محدود

و پايین آمدن هزينهها نیز از اهمیت زيادی برخوردار بوده است.

رودخانه در محلی که برای ساخت پل درنظر گرفته شده ،اين

پايداری پلها طی چند قرن داليل متعددی دارد که مهمترين

امكان را به سازندگان داده است که بدون آنكه نیاز به ايجاد

آنها عبارتند از؛ طراحی دقیق کانال ،مكانيابی درست برای

پايههای مجزا در کف رودخانه باشد بر روی پايههای دو طرف

احداث پل ،اطالعات کامل از حداکثر بارندگی و سیالبهای

رودخانه طاق پل را اجرا کنند .نوع طاقی که در اين پل اجرا

منطقه ،استفاده از مصالح مناسب و حفاظت و نگهداری مستمر.

گرديده ،قابل مقايسه با نوع طاقها و قوسهايی است که در
اواسط اسالم برای ساخت بناها کاربرد داشتهاند .محلی که پل
بر روی آن قرار گرفته به لحاظ جنس بستر در اين بخش از
رودخانه ،با قطعات بزرگ سنگ در کف و ديواره تشكیل شده
و دارای استحكام قابل توجهی بوده است .پايههای ساخته شده
برای پلهای آببرسر به دلیل عدم واقعشدن در کف رودخانه با
قاعده مستطیلهايی است که از سمت بدنه رودخانه شكل آن
دستخوش تغییرات شده و به پیروی از عوارض طبیعی ،کوچک
و بزرگ گرديدهاند.
يكی از پايههای پل بزرگتر نیز همانند پل کوچک است اما
برای ساخت پايه سمت چپی پل بزرگتر به دلیل کوچک بودن

شکل  :1تصویری از پلهای آببرسر ترناو

 .3وضعیت فعلی حفاظت از سازه

سنگی که پايه بر روی آن قرار گرفته ،سازندگان با ترفندی بسیار

قنات فتح آباد در سال  1384در فهرست آثار ملی به ثبت

جالب ديوارهايی بین دو قطعه سنگ ايجاد کرده و با اجرای سقفی

رسیده است و عملیات تثبیت ،بازسازی و احیای آن در سال

مستحكم برای آن عالوه بر ساخت صفحههای مناسب جهت

 1312توسط اداره کل میراث فرهنگی ،صنايع دستی

قرارگیری بخشی از پايه بر روی آن ،اتاقكی ايجاد نمودهاند که

و گردشگری استان انجام شده است.

احتماال جهت نگهبانی استفاده میشده است .در دومین مرحله

امروز نیز قنات فتح آباد شريان اصلی زندگی در اين روستاست

پس از پیسازی ،استحكامبخشی بستر رودخانه در اطراف پی

و زندگی مردم به آن وابسته است .باتوجه به تخريب بخشی از

و پايههای پل بوده که اغلب سازندگان با ذائقهای که داشتهاند ،به

پلها به دلیل عدم مرمت ،در حال حاضر آب قنات از طريق خط

لوله به محل مصرف انتقال میيابد و در صورت مرمت و راهاندازی

چرا از زیستدیزل به عنوان مکمل سوخت گازوئیل

کانال امكان احیای مسیر قديمی وجود دارد .تأمین اعتبارات برای

استفاده میکنیم؟

استحكامبخشی ،مرمت و احیای مسیر انتقال آب ،توسط شرکت

 -1زيستديزل احتراق کاملتری نسبت به گازوئیل داشته

آب منطقهای و اداره کل میراث فرهنگی ،صنايع دستی

و منجر به کاهش اساسی هیدروکربنهای نسوخته (،)UHC

گردشگری استان در دست پیگیری است.

منواکسیدکربن و ذرات معلق ( )PMمیشود.
 -2زيستديزل دارای نقطهی اشتعال باال بوده () <130°C

محیطزيست
سوختهای زيستی (بخش دوم)

در خبرنامه قبل سوختهای زيستی معرفی گرديد .از مزايا

که در نتیجه فراريت کمتری داشته و خطرات حین حمل و نقل
و نگهداری آن را در مقايسه با گازوئیل کاهش میدهد.
 -3استفاده از زيستديزل به عنوان سوخت جايگزين و پاك
میتواند هم از نظر اقتصادی و هم از نظر سالمت محیطزيست

و معايب عمومی استفاده از سوختهای زيستی صحبت به میان

و شهروندان مفید واقع شود.

آمد .منابع تأمین سوختهای زيستی تشريح و میزان تولید آن در

 -4زيستديزل دارای خاصیت روانکنندگی بوده که موجب

جهان ارائه شد .اما نكته قابل تأمل در بحث معايب کلی

کاهش فرسايش قطعات و اجزای موتور و افزايش طول عمر

سوختهای زيستی ،رقابت تولید سوختهای زيستی با تأمین
مواد غذايی مورد نیاز بشر میباشد و شايد مهمترين نكتهای
است که آينده تولید اين منابع تأمین انرژی را مبهم ساخته است.
اما در اين بخش ،سعی شده است تا يكی از متداولترين
انواع سوختهای زيستی که در حال حاضر در سطح جهانی

آن میگردد.
 -0شستشوی داخل سیلندرها که منجر به افزايش طول عمر
کارکرد ديزل و پايین آمدن استهالك دستگاهها میگردد.
 -0ايجاد افزايش روانكاری داخل بخشهای مرتبط به

تولید و مورد استفاده گسترده قرار می گیرد ،مورد تشريح بیشتر

سوخترسانی ديزل و جلوگیری از ايجاد خط و خش داخل

واقع شود .اين سوخت زيستی زيستديزل يا  BioDieselاست.

سیلندر.
 -1باال بردن کیفیت گازوئیل مصرفی (افزودن بیوپروديزل يا
گازوئیل نفتی با نسبتهای دو تا پنجدرصد)
 -8سوختی پاكتر از گازوئیل نفتی به دلیل احتراق کاملتر (به
دلیل داشتن  11درصد اکسیژن)
 -1کاهش اکسیدهای سولفور خروجی اگزوز زيرا در اين

زیستدیزل چیست؟
مكمل سوخت زيستديزل يا گازوئیل زيستی ،يک سوخت
گازوئیلی پاك است که از منابع طبیعی و قابل تجديد مانند
روغنهای پسماند خوراکی تولید میشود .زيست ديزل درست
مانند گازوئیل نفتی عمل میکند .اين محصول قابل استفاده در هر
دستگاه ديزلی با سوخت گازوئیل میباشد (ديزل ژنراتور ،کمپرسور،
ماشینهای حمل بار ديزلی ،ماشینهای راهسازی و .) ...

سوخت اصال سولفور وجود ندارد.
 -15زيستديزل به صورت طبیعی ،تجزيهپذير است و به طور
کامل در طبیعت تجزيه میشود.
 -11کاهش میزان کوبش در ديزلها با توجه به احتراق کامل
سوخت.
 -12زيستديزل باعث کاهش مقدار گازهای گلخانهای میشود.

به چه میزان از زیست دیزل در گازوئیل استفاده

مزایای اجتماعی – اقتصادی تولید زیستدیزل از

کنیم؟

روغنهای پسماند خوراکی

زيستديزل را میتوان حداکثر به میزان  25%به گازوئیل

 -1کاهش آلودگیهای ناشی از ورود پسماندهای خوراکی به

جهت استفاده در دستگاههای ديزلی پايه گازوئیلسوز استفاده

فاضالب شهری توسط آشپزخانههای صنعتی و کارخانههای

کرد .در صورت استفاده بیش از  25%میبايست تغیراتی در

مصرفکننده و تولیدکننده روغنهایخوراکی و همچنین

سیستم سوخترسانی دستگاههای ديزلی انجام پذيرد.

ادارات دولتی و مراکز نظامی.

اضافه کردن تنها  2%زيستديزل تمامی ويژگیهای
روانکنندگی بیوديزل را به گازوئیل میبخشد.

 -2جلوگیری از ورود مجدد اين ضايعات به چرخه خوراك
انسان و دام (شیرينیپزیها ،کارخانجات تولید خوراك دام).
 -3جلوگیری از ورود اين ضايعات به صنايع بهداشتی  -آرايشی.

تولیدکنندگان حال و آینده زیستدیزل
اگر چه در حال حاضر کشورهای اروپايی و آمريكايی

مزایای بیودیزل از لحاظ تولید

مهمترين مراکز تولید زيستديزل به شمار میروند اما به دلیل

 -1بیوديزل از مواد اولیه تجديدپذير بومی مانند روغنهای

واقع شدن کشورهای آسیايی و آفريقايی عمدتا در نواحی

گیاهی خوراکی ،غیر خوراکی ،روغن پسماند حاصل از

مجاور استوا ،عالوه بر اينكه بهترين مناطق برای تولید

رستورانها و چربی حیوانی حاصل از دام و طیور تهیه میشود.

دانههای روغنی میباشند ،دارای دشتهای وسیعی از کرچک

 -2در صورتی که از روغنهای پسماند به عنوان ماده اولیه

و جاتروفا هستند که دو گیاه عمده برای تولید زيستديزل

استفاده شود ،پاکیزگی محیطزيست از اين پسماندها را نیز بايد

میباشند .کرچک و جاتروفا مصارف حیوانی و انسانی ندارند

به مزايای بیوديزل افزود.

و به طور وسیع برای تولید زيستديزل میتواند به کار گرفته

 -3استفاده از اين محصول کمكی غیر مستقیم در جهت

شوند ،از اين رو ،آسیا و آفريقا بیشترين پتانسیل را برای تولید

جلوگیری از پیشرفت بیماریهای مرتبط با آلودگی هوا نظیر

زيستديزل دارا میباشند .پیشبینی شده است که در سال

سرطان در ايران میباشد.

 2525زيستديزل تولید شده از مواد اولیه غیر خوراکی ،حدود
 25%از مصرف ديزل جادهای در برزيل ،اروپا ،چین و هند را به
خود اختصاص دهد.

تولید زیستدیزل در ایران
انجمن سوختهای زيستی ايران (وزارت علوم ،تحقیقات
و فناوری ،کمیته سوختهای زيستی و ستاد توسعه زيست
فناوری معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری با همكاری
دفتر  )SGP1تولید سوخت پاك زيستی  Biodieselرا برای
اولین بار در ايران توسط نخبگان علمی برتر از سال  1313در
دستور کار خود قرارداده است که توانستهاند راهكارهای بسیار
مناسبی را در راستای باال بردن عمر مفید دستگاههای ديزلی
و همچنین کاهش چشمگیر آلودگی هوا داشته باشند.

 1برنامه کمکهای کوچک تسهیالت محیطزيست جهانی

منابع:

تصفیهخانهها و حذف محصوالت تازهخوری (صیفیجات

 -1احمدفرهاد طالبی ،میثم طباطبائی ،مسعود توحیدفر ،عبدالرضا

و سبزيجات) و کاهش حداکثر تراکم کشت به  155درصد با

باقری ،سعید ملک زاده شفارودی 10 ،الی  11تیرماه ، 1312

حجم آبی معادل  230میلیون مترمكعب پساب در نظر گرفته

"بررسی پتانسیل تولید سوخت زيستی از منبع جلبک

شده است.

" Dunaliella salina
 -2الیزابت کوشن ،آدريان وايتمن ،جرارد دتروله، 2515 ،
development: issues and impacts for poverty
and natural resource management
توسعه انرژی زيستی پیامدها و اثرات آن بر کاهش فقر و مديريت
منابع طبیعی
 -3فرهاد شفیعی ،پويا نادری  21 ،مهرماه  ، 11جايگاه
و چالشهای توسعه و بهینهسازی فناوری تولید سوخت زيستی
ريزجلبكی در ايران و جهان
 -4طاهره ولدبیگی ،فروه رئوفی ،فرزاد اسماعیلی ،سال ،1312
سوختهای زيستی (بیواتانول و بیوديزل)
5- 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

شکل  -1موقعیت کلی اراضی سامانههای طرح (شرقی و غربی)

آنچه که در حال حاضر تحت عنوان آب سطحی در منطقه
مطالعاتی نام برده میشود چیزی جز فاضالبها و روانابهای
شهر تهران و توابع آن نمیباشد .در گذشته تعدادی از
روستاهای محدوده طرح از رودخانههای اطراف تهران همانند

معرفی طرح
شبکه آبیاری و زهکشی شهر ری

کن ،حقابه داشتند .به مرور با گسترش شهر تهران ،اين نهرها
در محدوده توسعه شهر قرار گرفتند و به مرور کارايی خود را از
دست دادند .در حال حاضر استفاده از آب فاضالب رواج

شبكه آبیاری و زهكشی شهرری ،جزيی از طرح ساماندهی

و گسترش يافته و بخشی از اقتصاد و توسعه منطقه به آن

آبهای سطحی جنوب تهران میباشد .با توجه به پراکندگی

وابسته گشته است .اين انهار ،حامل بخشی از آبهای سطحی

منابع آب ،اراضی مذکور به دو سامانه اصلی به نامهای سامانه

شهر تهران میباشند و در طول مسیر خود عالوه بر انتقال

شرقی و سامانه غربی تقسیم شده است.

روانابهای سطح شهر و حوضه آبريز خود ،بخشی از

در چارچوب موافقت اصولی اولیه تخصیص آب جنوب

فاضالبهای شهر تهران را نیز با خود حمل می نمايد .آب اين

تهران ،مساحت شبكه آبیاری و زهكشی شهر ری به میزان

انهار در حال حاضر جايگزين آب سالم کشاورزی که در گذشته

 28،440هكتار اراضی حقابهبر ،مشتمل بر اراضی سامانه شرقی

جريان داشت ،شده است .منابع آب زيرزمینی نیز در منطقه

(اراضی تحتپوشش تصفیهخانه فاضالب جنوب و مرکزی

مورد مطالعه شامل چاهها وقنوات میباشد که در اين طرح در

تهران و تصفیهخانه آبهای سطحی سرخهحصار) به مساحت

نظر است که بخشی از فاضالبها و روانابهای شهر تهران

11،040هكتار و اراضی سامانه غربی (اراضی تحتپوشش

توسط تصفیهخانههای مذکور تصفیه شود و در تلفیق با منابع

تصفیهخانه آبهای سطحی صالح آباد) به مساحت 10،855

آب زيرزمینی در شبكه مورد استفاده قرار گیرد .در حال حاضر

هكتار و با اتخاذ الگویکشت متناسب با کیفیت پساب خروجی

مطالعات مرحله دوم طرح شبكه آبیاری و زهكشی شهر ری به

تصويب شرکت مديريت منابع آب ايران رسیده است و اجرای

به وسیله ترکیبی از فناوریهای مختلف و توجه به اکولوژی

طرح از طريق جذب سرمايهگذاری بخش خصوصی و به روش

میباشد ،که در مقابل روشهای جاری کشاورزی که منابع

طرح و ساخت به همراه تأمین منابع مالی ،در دست اقدام

طبیعی را مصرف کرده و باعث کاستن آن میشوند ،قرار دارد.

و پیگیری است .در تصوير شماره يک موقعیت کلی اراضی طرح
(سامانههای شرقی و غربی) نشان داده شده است.

در اينجا فرهنگ به معنی مرحلهای از تمدن بشر در
خصوص ارتباط انسان با زمین و جامعه است .مفوم کلیدی
پرماکالچر در روش "طراحی" است .بنابراين برای پايدار کردن
فرهنگ بايد روش زندگی خود را برای رسیدن به يک جامعه

به سوی س
توسعه پايدار

متمدن و توسعه يافته طراحی کنیم.
اما سوال اين است که چگونه میتوانیم به نحو پايدار با

مفهوم پرماکالچر

در چندين شماره قبل خبرنامه ،در اين ستون ،تحت عنوان

زمین و انسانهای ديگر ارتباط داشته باشیم؟ پاسخ اين است

"به سوی توسعه پايدار" ،روشهای مختلف کشاورزی در

که بايد طراحی به گونهای انجام شود تا ارتباط موجود میان

سطح مزرعه و باغچههای شهری ،با تأکید بر اصول استفاده

علوم ،اجزای تشكیل دهنده منابع ،انسان و زمین و همچنین

پايدار از منابع طبیعی توضیح داده شد .تمامی مطالبی که در

انسانها بازگردانده شود.

اين ستون آورده شده است در زير چتر مفهوم

"پرماکالچر"1

علومی که انسان برای برطرف کردن نیازهای خود از آنها

قرار میگیرند؛ و اما پرماکالچر چیست؟ در اين شماره به تعريف

استفاده کردهاست ،بايد به نحو مثبت و مؤثر با يكديگر مرتبط

آن توسط افراد بنیانگذار آن پرداخته میشود .مطالب پیش رو

شود و طراح را به سوی راه حل هدايت کند .دانش مديريت

از صحبتهای آقای جف الوتن 2در برنامه  TEDو همچنین

حوضه آبريز ،يكی از علوم بسیار مهم در اين زمینه است .آب

کتاب آقای بیل مولیسن( 3بنیانگذار پرماکالچر) با عنوان

عامل بقای کشاورزی است .بنابراين الزم است تا ارتباط

"پرماکالچر :راهنمای طراحی" 4اتخاذ شده است .منظور از

مؤثری میان دانش مديريت حوضه آبريز و کشاورزی برقرار

بنیانگذار در جمله قبل اين نیست که روشهای معرفی شده
توسط آقای مولیسن و الوتن توسط خود آنها ابداع شدند،
بلكه بخش زيادی از اين روشها در نقاط مختلف دنیا استفاده
میشدهاند ،اما اولین بار اين دو نفر بودند که اين روشها را به
صورت هدفمند زير چتر پرماکالچر مدون کردند.
پرماکالچر چیست؟
پرماکالچر از دو کلمه پايدار و فرهنگ تشكیل شده است،0
و يكی از اهداف آن رسیدن به فرهنگ استفاده پايدار 0از منابع،

1 Permaculture
2 Geoff Lawton
3 Bill Mollison
4 Permaculture: A designer’s manual
5 Permaculture: Permanent Culture

شود .ارتباط میان مديريت حوضه و معماری شهرها و روستاها
نیز بايد برقرار شود .بسیاری از شهرها دارای سیستمهای
جمعآوری آب عظیمی هستند که در نهايت اين آبها به
رودخانهها ريخته میشوند .دانش توزيع آب به مشترکین نیز
بايد به مديريت حوضه مرتبط شود ،زيرا مردم نیاز به آب سالم
دارند .همچنین اين ارتباط با علوم خاك نیز بايستی برقرار
شود .در سالهای اخیر علوم خاك پیشرفتهای شگرفی
داشتهاند و در نتیجه اين پیشرفتها انسان توانسته است کمبود
مواد مغذی در محصوالت را از طريق دادن عناصر مغذی به
خاك جبران کند .علوم پرورش دام نیز بايستی با تمامی علوم
 0در مصاحبه از کلمه  regenerativeاستفاده شده است ،که در متن "پايدار"
ترجمه شده است .کلمه  regenerativeدر مورد منابع طبیعی به اين معنی
است که در برابر مصارفی که از يک سیستم میشود ،سیستم بتواند خود را بازيابی
کند و بقای خود را حفظ کند.

فوق مرتبط شوند .زيرا طراحی صحیح نحوه پرورش دام
میتواند به کشاورزی ،تأمین نیاز انسان و منابع خاك منفعت
برساند و به همین صورت ،تمامی علوم فوق بايستی به يكديگر
مرتبط شوند .شمای کلی ارتباط شاخههای علوم ذکر شده ،در
شكل شماره  1ترسیم شده است.

شکل  -2ارتباط میان اجزای تشکیل دهنده منابع

در مورد ارتباط انسان و زمین ،مهمترين مسئله ،سالمت
خاك است .سپس رابطه سالمت خاك و سالمت گیاهان،
سالمت حیوانات و در نهايت سالمت انسان که به يكديگر
مرتبط هستند .خاك يک منبع بسیار حیاتی است که همه چیز
از آن آغاز شده و سپس به آن باز میگردد .خاك اصلیترين
شکل  -1ارتباط میان علوم مختلف

منبع تغذيه گیاهان و حیوانات است ،که اين منابع غذايی نیز در
نهايت وارد بدن انسان میشوند .حفظ سالمت تمامی منابع

در خصوص اجزای تشكیل دهنده منابع ،اگر انسان به

مذکور منتهی به تأمین سالمت اکوسیستم میشود و به اين

عنوان محور طراحی سیستمهای کشاورزی در نظر گرفته شود،

صورت طرز فكر اکوسیستمی شكل میگیرد .پرماکالچر در

که تمام طراحی توسط انسان و برای فايده رساندن به انسان

مورد سامانههای اکوسیستمی ،به عنوان منبع تأمین کننده

انجام میشود ،در اين حال نیز بین اجزايی که به صورت

سالمت انسان بحث میکند .بنابراين زمانی که زنجیره فوق

مستقیم به انسان سود میرسانند و بین اجزايی که به صورت

شكل بگیرد ،نیازهای انسان از طريق طرز فكر اکوسیستمی

غیر مستقیم سود میرسانند ارتباط وجود دارد (شكل  .)2میان

تأمین خواهد شد .در شكل  3ارتباط میان اجزای فوق نشان

سدی که برای نگهداری آب ساخته میشود و برکهای که در

داده شده است.

حیاط خانه برای آبیاری باغچه سبزيجات ساخته میشود ارتباط
وجود دارد .میان سد و درختانی که در محیط اطراف محل
زندگی انسان وجود دارند ارتباط وجود دارد.
آبی که از طريق سد منتقل میشود برای آبیاری درختان
و گیاهان خوراکی در باغچه خانهها استفاده میشود .همچنین
از اين آب برای آبیاری و تأمین آب گلخانهها استفاده میشود.
همین درختان اطراف خانهها محلی برای خانهسازی پرندگان
هستند .پرندگان جزيی از اکوسیستم هستند که منافع خاص
خود را به آن میرسانند.

شکل  -3ارتباط میان زمین و سایر اجزای اکوسیستم

در نهايت ،در خصوص ارتباط انسانها ،بايد به جوامع
انسانی توجه کنیم .در سالهای اخیر جوامع انسانی رشد قابل

در مهارتهای خود بازبینی انجام دهند ،و واهمهای از دادن
يک طرح خوب و متفاوت نداشته باشند.

توجهی در زمینه همصدايی اجتماعی داشتهاند .صدای انسانها
باعث شده است که نیاز به يک سیستم متفاوت داشته باشیم.

"به نظر من مشخصه یک فرهنگ و تمدن پیشرفته در بلندی

صدای انسانها باعث شدهاست که بگويند تأمین نیاز انسان

ساختمانها و برجهای آن نیست ،بلکه در میزان دانش مردم به
تعامل با محیطزیست و شهروندان خود است".

بايستی از روش بهتری صورت گیرد و بگويند که اين جريان

از جمالت یکی از قبایل سرخپوست

مطابق با خواسته ما پیش نمیرود .حرکت به سوی پرماکالچر
در بین برخی کشورها ،در شهرهايی که در حال تغییر به اين

نقل قول از آقای جف الوتن :چند سال قبل وارد پروژه

نگرش هستند پیش میرود ،تا به مردم ديگر شهرها اين پیام را

توسعه شهر "مصدر" در ابوظبی ،با هدف تأسیس بزرگترين

بدهد که انسان بايد به سمت يک فرهنگ مثبت بهتر در آينده

شهر "کربن خنثی" 2شدم .حقیقتا خوشحالم که به عنوان يک

پیش برود.

مشاور در تیم طراحی معماری فضای سبز مشارکت میکنم

تشكیل کمیتههای سرپرستی زمین 1تحولی شگرف بوده است،

و با برخی از حرفهایترين متخصصین جهان روی اين طرح

که با آموزشهای خود مردم را به بازگشت به سمت زندگی

متفاوت و آيندهنگر کار میکنیم .اما همواره ديدگاه من اين

روستايی و ارتباط با طبیعت تشويق کرده است.

است که ما حتی میتوانیم از هدف کربن خنثی فراتر برويم و

اصالح اصول اقتصادی و آموزش اقتصاد مبادلهای به

شهرهايی با تولید کربن مفید ايجاد کنیم .چنانچه انسان روی

عنوان اقتصاد وابسته به پول باعث میشود که انسانها

کره زمین به اين هدف برسد ،میتوانیم بگويیم که ما به وسیله

مهارتهای خود را به اشتراك گذاشته و آنچه که به عنوان

طراحی خود برنده بازی هستیم! تحقیقات ما در اين پروژه

محصول دريافت میکنند را با يكديگر معاوضه کنند .در دوران

نشان دادهاست که با پیشرفتهترين فناوریهای موجود در

حاضر ،که عصر تبادل اطالعات میباشد ،خودکفايی ،و در عین

جهان تنها میتوان  05%کربن تولید شده در شهرها را خنثی

حال ارتباط میان جوامع ،و انعطافپذيری ،برای تثبیت کردن

کرد ،در حالی که  %45باقیمانده مربوط به موجودات زنده است.

رويكرد پرماکالچر در جوامع الزم است .زيرساختهای ارتباطی

بنابراين چنانچه نتوانیم ارتباط مؤثری میان فناوریها

عظیمی برای به اشتراك گذاشتن مهارتها و تجربههای نقاط

و موجودات زنده برقرار کنیم ،نمیتوانیم بگويیم که شهر

مختلف دنیا وجود دارد .بیش از آن چیزی که به نظر میرسد

"کربن خنثی" تأسیس کرده و يا فراتر از آن ،تولید کربن مفید

در اين زمینه اطالعات و تجربیات وجود دارد .اما طراحان بايد

کردهايم .پس بايد به دقت در مورد نحوه ايجاد شهرهای با
کربن مفید فكر کنیم ،زيرا ممكن است که اين ايده باعث
تحول در شیوههای طراحی و در نهايت رسیدن به روش

1 Community Land Trusts (CLT):
کمیته سرپرستی زمین یک مؤسسه غیرانتفاعی است که مسکن قابل خرید،

زندگی اليق انسان بر روی کره زمین شود.

باغهای مشترک ،ساختمانهای شهری ،فضاهای تجاری و داراییهای

منبع:

www.ted.com

مشترک دیگر را از طرف یک کمیته ،رشد میدهد و بر آنها نظارت
میکند .کمیته سرپرستی زمین نیازهای اشخاص را برای دسترسی به زمین و
حفظ امنیت اجاره ،با درنظرگرفتن نیاز کمیته به حفظ قابل خرید بودن ،تنوع
کاربری اقتصادی ،و دسترسی محلی به خدمات مورد نیاز را ،متعادل میکند
(منبع :ویکیپدیا)

2 Carbon neutral

معرفی نرم افزار
معرفی نرمافزار VS2DRTⅠ

(بسته نرم افزار گرافیکی برای شبیهسازی دو بعدی
حرکت آب ،انتقال حرارت و امالح واکنشپذير)

اين بسته نرمافزاری که در ماه فوريه  2511منتشر شده
است ،تمام ابزار مورد نیاز برای ايجاد ،اجرا و مشاهده نتايج

راهنمای آنالين نرمافزار اطالعات اضافی مورد نیاز برای

شبیهسازی حرکت آب ،انتقال امالح واکنشپذير و حرارت را در

اجرای برنامه را در اختیار کاربر قرار میدهد .اين برنامه رايگان

محیط متخلخل غیراشباع فراهم آورده است .بسته نرمافزاری

بوده و از آدرس زير قابل دريافت است.

منتشر شده با يک رابط گرافیكی کاربر ( )GUIادغام شده
است که امكان رسم هندسه جريان و اصالح پارامترهای مدل
را برای کاربر ايجاد میکند .برای اين منظور سه مدل موجود
که توسط  USGSتوسعه يافته و به کار گرفته میشود که

https://www.usgs.gov/software/vs2drti-a-graphicalsoftware-package-simulating-water-flow-heattransport-and-reactive

همچنین برای اطالعات بیشتر میتوانید با آدرس ايمیل زير
مكاتبه کنید.
Richard Healy
Email: rwhealy@usgs.gov

شامل مدلهای  VS2DT ،VS2DHو PHREEQC
میباشد .اين بسته نرمافزاری که نمونه پیشرفته VS2DI-

معرفی کتاب

 V1.3است ،دو کاربرد اساسی دارد.
 -1شبیهسازی حرکت آب و انتقال امالح و حرارت

اقتصاد آب شهری ،کاربرد

()VS2DRTⅠ

تئوریها و سیاستگذاریهای

 -2پسا پردازشگر استاندارد برای نمايش نتايج شبیهسازی

اقصادی در صنعت آب و فاضالب

(.)VS2POST

Urban Water Economics,
Application of Economic
Theories and Policies in
Water and Wastewater
Services

کاربرهای نسخه  VS2DRTⅠبه راحتی و با سرعت
میتوانند به بررسی حرکت آب و انتقال آلودگی در رژيمهای
مختلف هیدرولوژيكی بپردازند .اين ابزار ارزشمند میتواند برای
آزمايش فرضیهها (به طور مثال بررسی تأثیر شكل ،موقعیت

مولفین :سید حسین سجادیفر ،محمد داودآبادی

و پارامترهای هیدرولیكی اليه کم تراوا بر روی حرکت و يا

انتشارات :مرکز منطقههای مهدیریت آب شههری -تههران (تحهت

نفوذ آلودگی از اليه سطحی خاك) مورد استفاده قرار گیرد.

پوشش یونسکو)
سال1331 :

همچنین اين بسته نرمافزاری برای آموزش فیزيک خاك

کتاب اقتصاد آب شهری ،کاربرد تئوریها و سیاستگذاریهای

مقدماتی يا انتقال آلودگی زيرسطحی بسیار مفید است.

اقصادی در صنعت آب و فاضالب ،موضوعهای مرتبط به

کاربردهای متداول نرمافزار شامل بررسی تغذيه آب زيرزمینی،

اقتصاد آب را از جوانب مختلف بررسی کرده است .در اين

تبادل آب سطحی و زيرزمینی و انتقال آلودگی از مكانهای

کتاب سعی شده است مسائل و تجربههای برخی از کشورها با

دفع زباله میباشد.

موضوعهای مرتبط با تئوری اقتصاد آب تشريح شود .اين کتاب
به زبان انگلیسی نوشته شده است.

اينفوگراف
گستردگی مالی و جغرافیایی سیالبهای بهار  8931در ایران

قابل توجه عالقمندان

الف -نسخه الكترونیک کتب و نشريات کمیته ملی آبیاری
و زهكشی ايران از طريق آدرس اينترنتی زير قابل دانلود
http://irncid.org/Publication.aspx
میباشد.
ب -شمارههای پیشین خبرنامه کمیته ملی آبیاری و زهكشی
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 زهكشی 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/%28IS
SN%291531-0361

ت -عالقمندان به عضويت در کانال رسمی کمیته ملی آبیاری
و زهكشی ايران میتوانند به لینکهای زير در پیامرسانهای
سروش و ايتا مراجعه نمايند.
https://sapp.ir/irncid
https://eitaa.com/irncid
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