مطالب اين شماره:


دوست محترم – شورای جهانی آب



اخبار كميسيون بينالمللی آبياری و زهكشی

-

اولین کنفرانس آب رورکی

 برگزاری سومین کنفرانس بین المللی چند رشتهای در مورد آبهایمعدنی
 -برگزاری مسابقه صرفهجويی آب ((WatSave 2020



اخبار كميته ملی آبياری و زهكشی ایران

-

معرفی گروهکار استفاده پايدار از منابع آب برای تولید محصوالت
کشاورزی



اخبار كميتههای منطقهای

 نشست تخصصی متخصصین حوزه آب و محیطزيست کارگاه آموزشی کینوا و مديريت بهرهوری از منابع آب و خاکنامتعارف



به سوی توسعه پایدار

 گلخانه زمستانی پرورش سبزيجات در تمام طول سال در سرمایشديد



دوست محترم
شورای جهانی آب

شورای جهانی آب به عنوان بزرگترین و معتبرترین نهاا
بینالمللی ر حوزه آب ر سال  6991تأسیس شده و ر حاال
حاضر بیش از  055عضو حقوقی ر سطوح ملی و بینالمللای
بخشهای ولتی و خصوصی وزارتخانهها مؤسسات علمی
آموزشی و پژوهشی ار  .بیرخانه مرکزی این شورا ر شاهر
مارسی کشور فرانسه مستقر است.
اجالس شورای جهانی آب به عناوان بزرگتارین رویادا
آبی ر جهان هر سه سال یکبار باا هادا ارا اه ارحهاای
خالقانه و ابتکاری و همچنین تبا ل انش و تجربیات روز نیا
ر حوزه آب ر یکای از کشاورهای عضاو برگازار مایشاو .
هشتمین اجالس این رویدا جهانی ر ساال  6991ر کشاور
برزیااب برگاازار شااد و قاارار اساات نهمااین اجااالس آن ر
فرور ینماه سال  6055ر شهر اکار کشور سنگال با حضاور
بیش از  05555نفر از حدو  605کشور نیا برگزار شو .
ر این رویدا جلسات مشاورتی کارگااههاای آموزشای
و نشسااتهااای تخصصاای بااا حضااور مقامااات بلنااد پایااه از

فناوریهای نوین

نمایندگان مجالس شهر اران وزرا و برخای رسساای جمهاور

 -چشم انداز کاشت کینوا

کشورهای عضو ر ی حدو یک هفته برگازار خواهاد شاد.
همچنین نها های بینالمللی فعال ر حوزه منابع آب از ریق



معرفی طرح

-

طرح مخازن چاهنیمههای سیستان


-


-

معرفی كتاب
رگرسیون چندگانه :مفاهیم و کاربردها در مهندسی آب

معرفی اینفوگراف
سیالبهای دیماه  8931با تاکید بر استان سیستان و بلوچستان

برگزاری نشستها و کارگاههای فنی اقادا باه ارا اه آخارین
ستاور های علمای ماینمایناد و ر کناار آن شارکتهاای
تجاری نیز باا معرفای تجهیازات و ا وات ر نمایشاگاههاای
جانبی به نبال گسترش کسب و کار خو خواهند بو .
کمیساایون بااینالمللاای آبیاااری و زهکشاای بااا هاادا
آما هسازی و تولید گزارشات فنی محتوامحور و حضاور فعاال
ر این گروهکار ویاژهای متشاکب از نماینادگان کشاورهای

عضو را تشکیب ا ه است .این کمیسیون بینالمللای ر حاال
رایزنی با کمیتههای ملی عضو جهت مشارکت گستر ه آنهاا
ر اجالس سنگال می باشد و ر نظار ار از فرصات بوجاو
آمده برای ارتقای مدیریت آبیاری ر تأمین امنیت غااایی باه
نحو مطلوب استفا ه نماید .برنامههای اجرایی ایان رویادا ر

اخبار کمیسیون بینالمللی آبیاری و زهكشی
ايران
اولین کنفرانس آب رورکی

مؤسسااه فناااوری

رورکاای6هندوسااتان

و مؤسسااه ملاای

چهار گروه ستهبندی شده است:

هیدرولوژی رورکی این کشور به ور مشاترک هار ه ساال

الف) امنیت آبی و بهداشت؛

یکبار همایش بین المللی را ر زمینه های مختلاف آب برگازار

ب) آب و توسعه روستایی؛

مینمایند .ر این راستا باا توجاه باه اهمیات تاأثیر احتماالی

ج) تعامالت و همکاریهای بینالمللی؛

تغییرات اقلیمی ر بخش آب اولین کنفرانس آب رورکای باا

) ابرازها و روشهای مور نیاز برای ستیابی به اهداا مور
نظر رویدا .
کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران نیز به عنوان یکای از
کمیتاههااای ملای پیشاارو و باه عنااوان باازوی اجرایاای ایاان

موضوع "جنبه های هیدرولوژیکی تغییرات اقلیمای" از  01تاا
 02فوریااه  0505ر مؤسسااه فناااوری رورکاای ر کشااور
هندوستان برگزار گر ید.
مباحث اصلی این کنفرانس نیز به شرح ذیب بو ند:

کمیسیون بر آن شد تا با رایزنی باا کمیتاههاای ملای عضاو

 .6نظارت بر ا ههای هیدرولوژیکی و هواشناسی و مدیریت آن؛

حداکثر مشاارکت اعضاا را ر قالاب برگازاری نشساتهاای

 .0تغییرات اقلیمی مدلسازی اقلیمی و پیش بینیها؛

تخصصی ر قالب موضوعات ذیب اشته باشد:

 .9مدلسازی هیدرولوژیکی تحت تغییر آب و هوا؛

 -6گار از مرحله توسعه روستایی به سمت روستاهای خو گر ان؛

 .0ارزیابی منابع آب و تغییرات اقلیمی؛

 -0نقش زنان ر مدیریت آبیاری و زهکشی؛

 .0مدیریت آب زیرزمینی؛

 -9پیوند آب غاا و انرژی؛

 .1سیب و مدیریت آن؛

 -0سامانه هوشمند مدیریت منابع آب؛

 .1ینامیک رو خانه و سازههای هیدرولیک؛

 -0اثرات تغییر اقلیم بر سامانههای آبی ر منا ق خشک

 .2خشکسالی و مدیریت آن؛

و نیمه خشک؛

 .9بهرهبر اری از سیستم منابع آب و تغییرات اقلیمی؛

 -1توسعه ظرفیتهای بخش کارشناسان جوان کمیسیون بینالمللی؛

 .65مدیریت محیطزیست و کیفیت آب؛

 -1تقویت مشارکت کشاورزان ر مدیریت و احیا منابع

 .66استراتژیهای سازگاری؛

آبهای زیرزمینی.

 .60رابطه آب انرژی و موا غاایی؛

کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران آما گی خو را جهت
همکاری و تدوین برنامههای مشترک با نها های عالقمند به
حضور ر این همایش جهانی را اعال می نماید .به همین

 .69چهارچوب سیاست؛
 .60کاااهش تغییاارات اقلیماای از ریااق ماادیریت انتشااار
گازهای گلخانهای.

لیب از تمامی نها های ولتی و شرکتهای خصوصی فعال
ر زمینه آب و محیط زیست ر ایران عوت مینماییم با
حضور محتوامحور ر رویدا های مختلف این اجالس مهم
بینالمللی که مهمترین رویدا آبی جهان محسوب میشو
نقش مؤثری را ر این زمینه ایفا نمایند.

عالقمندان جهت کسب ا العاات بیشاتر مایتوانناد باه
وبسایت زیر مراجعه فرمایند.
www.iitr.ac.in/rwc2020/
1Roorkee

برگزاری سومین کنفرانس بینالمللی چند رشتهای
در مورد آبهای معدنی
 13مارس لغایت  1آوریل  30( 0202تا  31فروردینماه )3111

سومین کنفرانس بین المللی چند رشته ای ر مور آب های
معاادنی کااه ر خصااو

پیاادایش بهاارهباار اری حفاظاات

و ارزش گااری آب های معدنی می باشاد از تااری  96ماارس
لغایاات  9آوریااب  0505بااه سرپرسااتی انجماان بااینالمللاای
هیدروژ ولوژیستهاای کمیسایون آب معادنی و حرارتای 6ر
کشور ایتالیا برگزار خواهد شد.
این کنفرانس فرصتی استثنایی برای به روزرساانی اناش
ر خصااو

فعالیاات تحقیقاااتی آبهااای معاادنی ر بااین

انشمندان ملی و بینالمللی خواهد بو .

میشو  .جوایز به رحهایی اهدا میشاو کاه توساط آنهاا
واقعا صرفه جویی ر آب صورت میگیر نه اینکه تنها نتاای
رحها و ایدههای بالقوه برای تحقیقات آینده نشان ا ه شو .
کمیسیون بینالمللی هار سااله از ریاق یاک فراخاوان باه
کمیتههای ملی عضو کمیسیون بینالمللی ا االع میدهاد تاا
نامز های خو را برای این مسابقه معرفی کنند.
عالقمندان برای شرکت ر مسابقه صرفهجویی آب برای
کسب ا العات بیشاتر مایتوانناد باه آ رس اینترنتای زیار
مراجعه و سپس رح یا مقاله تحقیقاتی خاو را بارای اوری
اولیه تا تاری  65ار یبهشتماه  6999به بیرخانه کمیته ملی
آبیاری و زهکشی ایران ارسال نمایند.
http://www.irncid.org/NewsDet.aspx?NID=220

سه موضوع اصلی این همایش به شرح زیر است:
 .6هیااادروژ ولوژی هیدروژ وشااایمی و هیااادروژ وفیزیک

اخبار کمیته ملی آبیاری و زهكشی ايران

(منشاء محافظت و مدیریت آبهای معدنی و حرارتی)؛
 .0بطریهای آب معدنی (عرضه و تقاضا)؛
 .9آبهای معدنی و حرارتی (مسا ب بهداشتی آب رماانی
تکنیکهای آب رمانی).
عالقمندان جهت کساب ا العاات بیشاتر مایتوانناد باا
وبسایت و یا ایمیب به شرح ذیب ر ارتباط باشند.
https://iah.org/events/minwat-2020
segratario@iahitaly.it

معرفی گروه کار استفاده پايدار از منابع آب برای
تولید محصوالت کشاورزی

گروهکار استفا ه پایدار از مناابع آب ر تولیاد محصاو ت
کشاااورزی از سااال  6919تحاات عنااوان گااروهکااار گیاااه
و مصرا آب ر کمیته ملی آبیاری و زهکشای ایاران شاکب
گرفت و فعالیتهای خو را آغاز نمو  .اعضای اولاین وره آن
( )6919-10عبارت بو ند از آقایان مرحاو جمشاید خیرابای

برگزاری مسابقه صرفهجويی آب ((WatSave 2020

منجمی مجید احتشامی محالتی علیرضاا تاوکلی علیرضاا
سالمت محمدرضا انتصاری سیداسداهلل اسدالهی علی اصاغر

همانطور که ر شماره پیشین خبرنامه ا االعرساانی شاد

فرشی و محمدحسن مو یی .و سال بعد ناا ایان گاروه باه

کمیسیون بین المللی آبیاری و زهکشی مطابق برنامه هرسااله

گروه کاار اساتفا ه پایادار از مناابع آب ر تولیاد محصاو ت

خو ر راستای حمایت از نوآوریهای مطارحشاده ر زمیناه

کشاورزی تغییر یافت.

آبیاااری و زهکشاای مسااابقه سااا نه  WatSaveرا برگاازار
میکند .بر این اساس هر سال به رحهای برگزیده با هادا

الف) شرح وظایف گروهکار:

صرفهجویی و حفاظت از منابع آب کشااورزی جاوایزی اهادا

 )6بهرهوری آب ر کشاورزی

1 International Association of Hydrogeologists Commission
)on Mineral and Thermal Water (IAH CMTW

 بهرهوری تولید؛
 بهرهوری اقتصا ی؛

 بهرهوری آب باران (زراعت یم چوب و علوفه مراتع)؛
 الگوی کشت و تأثیر آن ر بهرهوری؛
 بهرهوری آب ر شرایط شور؛
 بهرهوری ر تولیدات آبزیپروری؛
 اثر بهره وری و سیاستگااری بهره وری آب کشاورزی
(کاهش فقر رشد اقتصا ی و امنیت غاایی)؛
 الگوی کشت موجو و جایگزینی با محصو ت جدید؛
کشت گلخانهای.

 ارزیااابی اثربخشاای فناای -اجتماااعی -اقتصااا ی
پروژههای مربوط آبیاری هوشمند و اتوماسیون؛
 کاربر های نر افزارها و مدل های آبیااری ر بهباو
بهرهوری مصرا آب و مدیریت پایادار مناابع آب ر
تولید محصول کشاورزی؛
 کاربر  GISو  RSر مدیریت پایدار منابع آب برای

 اصول و کاربر کم آبیاری؛


ستورالعمبهای کمآبیاری؛

 آبیاری موجی؛
 کارآیی مصرا آب ر کشت گلخانهای؛
 تبخیر و تعار گیاهاان ( ساتورالعمب محاسابه آب
مور نیاز گیاهان)؛
 سناریوهای صرفهجویی ر مصرا آب؛
 صرفهجویی آب ر کشاورزی؛
 شورورزی استفا ه پایدار از منابع آب و خاک شور ر
 مدیریت تقاضا و مصرا آب کشاورزی ر ایران؛

 )9فناوریهای استفا ه از آب ر کشاورزی؛
 )0پیشرفت فناوری استفا ه از آب کشاورزی و کاربر آن؛
ر توسعه علم

و فناوری استفا ه از آب کشاورزی؛
 )1مدیریت تحویب تقاضا و مصرا آب کشاورزی؛
 )1مدیریت مصرا آب کشاورزی؛
 )2رابطه آب خاک گیاه اقلیم انسان و بهرهوری استفا ه
از آب ر کشاورزی؛
 )9الگوی مصرا آب کشاورزی ر تولید محصو ت
کشاورزی؛
 )65بهینهسازی کالسیک و غیرکالسیک الگوی کشت
و مصرا آب؛
 )66ارزیابی فنی الگوی مصرا آب موجو و راهکارهای
 )60مدیریت زراعی؛

 .6برخی از کتابهای منتشر شده:

کشاورزی؛

تولید محصو ت کشاورزی.

بهبو ؛

ب) اهم فعالیتهای گروهکار

 آبیاری کابلی؛

 )0فناوری

 )0نقش تحقیقات آموزش و تروی

 )60گزارشات تحلیلی پیرامون مسا ب روز آب و کشاورزی ر
کشور.

 سیاستگااری بهبو بهرهوری آب کشاورزی؛



 )69سیاستگااری و ساختار آب ر تولید کشاورزی؛

 آب مجازی و ر پای اکولوژیکی آب؛
 بهینهسازی الگوی کشت و تخصای

بهیناه مناابع

آب ر راستای مدیریت پایدار منابع آب و خاک.
 .0برخی از باز یدهای فنی:
 باز یااد از شاایوههااای استحصااال آب باااران ر
آذربایجانشرقی ()6920؛
 باز یاادهااای مختلااف از گلخانااههااای تهااران
و شهرستانها ( ی سالهای  6920و )6929؛
 باز ید از سیستمهای آبیاری تحات فشاار ا اره کاب
آبیاری تحت فشار وزارت جها کشاورزی ()6920؛
 باز ید از گلخانه ها و کارخانه تولیاد قاارخ خاوراکی
صدا ر استان البرز ()6920؛
 باز ید از پروژه های تحقیقاتی بین المللی چاالش آب
و غاااا ( )CPWFر جنااوب حوضااه آبریااز کرخااه

و همچنین شبکههای آبیاری ز و شاوور ر اساتان

عنوان :برنامه پایش و مدیریت یکپارچه راهبر ی

خوزستان ()6921؛

آب ()6991

 باز ید از سد و شبکه آبیاری رو زن فارس ()6922؛
 باز ید از باغات زیتون کشت و صنعت فدک ر
استان قم ()6929؛
 باز ید از باغات یم استان فارس ( اراب استهبان)
و ایستگاه تحقیقات آبخوانداری کوثر فسا ()6991؛
 باز ید از گلخانه کرج و آبیک تحت عنوان (چالشها
و ظرفیتهای همبست آب -انرژی و تولید ر
گلخانهها) ()6991؛
 باز ید از شبکههای آبیاری نخلستانها آبخوانداری
آبشیرینکن شورورزی انش بومی کشت انگور
ر استان بوشهر (.)6992
 .9برخی از نشستهای تخصصی برگزار شده:
 نشست تخصصی با اساتید خبرگان و مدیران
بخشهای اجرایی شرکتهای خدمات آبیاری

عنوان :بررسی تخصی

آب سد مخزنی گلپایگان

()6991
 آقای کتر براهیمی (کارشناس گروهکار)
عنوان:

رح مطالعات جامع پساب ر استان

اصفهان ()6991
 آقای مهندس خورشیدیان (کارشناس گروهکار)
عنوان :مطالعات آمایش استعدا یابی ایجا و
توسعه شهرهای کشاورزی و گلخانهای ()6991
 آقای کتر گو رزی (کارشناس گروهکار)
عنوان :پخش سیالب بر آبخوان راهی به سوی
توسعه پایدار کشاورزی و تأمین آب مور نیاز ()6991
 .0برخی از کارگاههای فنی و رویدا های برگزار شده:
 روشهای کاربر ی برآور نیاز آبی گیاهان ()6911؛

تحتفشار پیرامون پیشینه رحهای آبیاری تحت

 کمآبیاری ()6919؛

فشار رویکر ها و چالشها؛

 نگرش کاربر ی به مدیریت آبیاری ر شرایط

 نشست مشترک با کارشناسان وزارت جها
کشاورزی پیرامون سند ملی آب؛
 برگااازاری جلساااات بحاااث و گفتگاااو پیراماااون

.0

 آقای کتر بابازا ه (کارشناس گروهکار)

کمآبیاری ()6926؛
 ارتقاء کارایی مصرا آب با کشت محصو ت
گلخانهای ()6921؛

ناار افاازار  AQUACROPو تواناااییهااای آن بااا

 مشارکت ر کمیته برگزاری کنفرانس تجربههای

حضور اساتید مربو ه باه منظاور تهیاه نشاریه یاا

ساخت شبکههای آبیاری و زهکشی و تأسیسات آبی

بولتن از کارایی این نر افزار.

()6995؛

عوت از متخصصین و کارشناسان گروه کار بارای ارا اه
سخنرانی و تبا ل نظر
 آقایان کتر سهرابپور و عزیززا ه ( عوت از

 کارگاه تخصصی هماندیشی مدیریت تقاضا و مصرا
آب کشاورزی ر شهر گرگان (.)6990
 .1برخی از فعالیتهای ر ست انجا :

متخصصین)

 تدوین و ارا ه گزارش باز ید از استان بوشهر؛

عنوان :تأمین آب منا ق ساحلی با استفا ه از آب

 تألیف کتاب معرفی آب سبز (تعاریف مفاهیم

شیرینکنها ر سال ()6990

و چالشها)؛

 آقای کتر نیما انسانیت ( عوت از متخصصین)

 کتاب بایدها و نبایدها ر بهرهبر اری از آب

عنوان :تغییر اقلیم واقعیتها و فریبها ()6990

زیرزمینی از منظر تولید پایدار محصو ت

 آقای مهندس سو اگری ( عوت از متخصصین)

کشاورزی؛

 تهیه گزارشات تحلیلی پیرامون مسا ب روز آب
و کشاورزی کشور؛

 کتر علیرضا توکلی (ر یس)

 برگزاری جلسات هماندیشی مختلف؛

 مهندس امیرعلی فتاحی ( بیر)

 انجا باز یدهای تخصصی از پروژههای بارز کشور

 کتر مهدی سرا ی تبریزی

و تهیه گزارشات کارشناسی؛
 برگزاری جلسات هماندیشی مختلف با موضوعات
روز کشور؛
 هماهنگی با انشگاه بینالمللی اما خمینی (ره) ر
مور برگزاری کارگاه تخصصی هماندیشی ارزیابی
رح احیاء و تعا لبخشی آب زیرزمینی ()6999؛
 تدوین مقاله برگرفته از باز ید استان بوشهر (تجربه
مدیریت کامال ولتی و غیرمشارکتی آبیاری
(مطالعه مور ی :شبکه آبیاری و زهکشی آبپخش
لوار و الکی).
پ) افتخارات اعضای گروهکار:
 )6کسب عنوان کتاب برتر سال برای اثر ساتورالعمبهاای
کمآبیاری (اولین جشنواره مهندسی آب کشاور) ماولفین
سپاسخواه توکلی و موسوی؛
 )0جایزه بینالمللی صرفهجویی آب کشاورزی
افتخار سه سال متوالی برنده جایزه بینالمللی صرفهجویی آب
کشاااورزی ر بخااش ایاادههااای کارشناسااان جااوان کمیتااه
بینالمللی آبیاری و زهکشی به شرح ذیب:
.6

ت) اعضای فعلی گروهکار:

کتر مهدی سرا ی تبریزی سال ( 0561مکزیک) بارای
رح « ه رصد صرفه جویی ر آب آبیاری با استفا ه از
میکرو یسیمترهای وزنی -زهکش ار»

 کتر مسعو گو رزی
 کتر محسن براهیمی
 مهندس محمو رضا خورشیدیان
 کتر ها ی رمضانی اعتدالی
 مهندس فا مه سا ات مرتضویزا ه
 مهندس علی ا اری
 مهندس حسین رساننژا
 کتر علی قدمی فیروزآبا ی
ث) احترا به پیشکسوتان گروهکار
از جمله افرا ی که پیش از این ر این گروهکار فعالیت
اشتهاند میتوان به آقایان کتر منجمی

کتر مجید

احتشامی کتر علی اصغر فرشی شا روان مرحو

کتر

جمشید خیرابی مهندس محمدرضا انتصاری مهندس
سیداسداهلل اسدالهی مهندس صمد

ربندی مهندس

محمدحسین سا ات میر ی مهندس علیرضا سالمت کتر
مجید میرلطیفی کتر علی ابراهیمی پاک مهندس حمیدرضا
حجازی مهندس آرش ذامیا ی کتر فرها خورسندی کتر
نا ر حیدری کتر علیرضا توکلی مهندس عباس کشاورز
کتر حسین هقانیسانی
حمیدکار ان مقد

مهندس مسعو عال ی مهندس

مهندس محالتی کتر حمید سیا ت

کتر بهروز عربزا ه و کتر محمد اسماعیب اسدی آرش
تافته و سرکار خانمها مهندس پروانه کاظمی مهندس ژاله

 .0امیرعلی فتاحی و فا مه سا ات مرتضویزا ه سال 0562

وزیری مهندس سحر ملکزا ه و مهندس هانیه کوثری

(کانا ا) برای رح «صرفه جویی قابب توجاه ر مصارا

مهندس فریماه امیدی و مهندس نجمه ابراهیمی بسابی اشاره

آب آبیاااری بااا افاازو ن خاکسااتر حاصااب از سااوزاندن

نمو که بدینوسیله از تالشهای این عزیزان و سروران نیز

فضو ت ا ر اراضی کشاورزی»

سپاسگزاری میشو .

.9

کتر ها ی رمضانی اعتدالی و همکاران سال 0569
(اندونزی) برای رح «کاربر شیر کنترل بی برای
صرفهجویی ر مصرا آب»

اخبار کمیتههای منطقهای
نشست تخصصی متخصصین حوزه آب و محیطزيست

نشست تخصصی متخصصین حوزه آب و محیطزیست باا
موضوع "همزیستی باا سایالب – شاناخت و عماب" ر 00
آذرماااه  92ر انشااکده مهندساای زراعاای انشااگاه علااو
کشاورزی و منابع بیعی ساری برگزار شد.
این نشست با همکاری انشگاه علو کشااورزی و مناابع
بیعی ساری کمیته منطقهای آبیااری و زهکشای مازنادران
اعضاااای هیاااأت علمااای و انشاااجویان مقاااا ع کتااارا
و کارشناسیارشد گروه مهندسی آب و با حضاور متخصصاان
مدیران ارشد کارشناسان صاحبنظران و اساتید فعاال ر ایان
حوزه ر راستای محورهای ذیب برگزار شد.

کشاورزی

انشگاهیان محققان و نیز فعا ن بخش

خصوصی ر هشت محور اصلی برگزار گر ید.
نقطه عطف این کارگاه برقراری ارتباط مؤثر و مفید و با
زبان مشترک بین کشاورزان کارشناسان محققان و فعا ن
بخش خصوصی ر زمینه فرآوری و بازاریابی کینوا بو ه که
ضمن به اشتراک گااری تجارب مشکالت و معضالت
بخشهای مختلف ر کارگاه بیان شد.
محورهای بررسی شده ر کارگاه فو به شرح زیر بو :


معرفی کینوا و سابقه تحقیق و کشت آن ر جهان
و کشور؛



مدیریت ماشینهای کشاورزی ر مزرعه؛



کاربر منابع آب و خاک نامتعارا ر مدیریت آبیاری
مزرعه کینوا؛



مدیریت تغایه کینوا؛



مدیریت آفات و بیمارها و علفهای هرز کینوا؛

 .0مدیریت حوضه و رو خانه



کاربر کینوا ر تغایه ا و یور؛

 .9برنامهریزی برای زمان وقوع و بعد از سیب



فرآوری پس از بر اشت کینوا.

محورهای موضوعات ارا ه شده ر نشست علمی
 .6آما گی برای سیالب

ر انتهای برگزاری کارگاه حاضرین با حضور ر مزارع
تحقیقاتی کینوا واقع ر مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی
و منابع بیعی خوزستان ضمن آشنایی میدانی با کینوا به
صورت اجرایی نحوه پوستگیری و فرآوری کینوا را مشاهده
نمو ه و با بعضی از محصو ت آن از نز یک آشنا شده و
با حضور محققان ر مزرعه به سؤا ت کشاورزان و
کارشناسان به ور کامب پاس
کارگاه کینوا

کارگاه آموزشی کینوا و مدیریت بهرهوری از منابع آب و
خاک نامتعارا ر روز چهارشنبه مورخ  00یماه 6992
توسط کمیته منطقهای آبیاری و زهکشی خوزستان و با
همکاری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع
بیعی استان خوزستان و سازمان آب و بر خوزستان ر
سالن آمفی تئاتر این سازمان با شرکت جمعی از
بهرهبر اران کشاورزان کارشناسان بخش اجرا ر زمینه

ا ه شد.

به سوی توسعه پايدار
گلخانه زمستانی پرورش سبزيجات در تمام طول سال در
سرمای شديد

ر زمستان بار تپاه ماهورهاای پوشایده از بارا ایالات
مینسوتا 6ر آمریکاا گیااهی رشاد نمایکناد .اماا ر گلخاناه
"زمستان سر  "0کاهو و کلم 9ر مای  90رجاه ساانتیگرا

شکل  -1سو ویکا  84ساله در گلخانه خود در مزرعه پارادوکس 6در روزهای

پرورش ا ه میشاوند .ایان گیاهاان توساط و کشااورز باه

سرد زمستان مشغول به کار است .محصول به دست آمده از این گلخانه

نا های آقای تا پریو 0و خانم سو ویکاا 0ر ایان گلخاناههاا

برای مالکین گلخانه ،حیوانات آنها و  11خانواده دیگر کفایت میکند.

کشت میشوند بدون اینکه مصرا بر قابب توجهی اشاته
باشند.
بیشتر حرارت و تما نور مور نیاز برای گیاهان کشت
شده توسط تا و سو از نور بیعی خورشید تأمین میشو .
حرارت جمع شده ر قسمت با یی گلخانه توسط مندههایی
وار یک سیستم ذخیره انرژی حرارتی شده که پس از غروب
آفتاب این حرارت برای گر کر ن گلخانه استفا ه میشو  .ر
شبهای بسیار سر از یک گر کن گازی نیز برای کمک به
سیستم خورشیدی حرارتی استفا ه میشو تا حداقب ما از 0
رجه سانتیگرا کمتر نشو .

شکل  -2نمایی از باال از گلخانه زمستان سرد در مزرعه پارادوکس در
روستای آترتیل

جنوبی7

در  24ژانویه  .2118دمای گلخانه در حدود 22

درجه سانتیگراد و نزدیک به دمای حداکثر میباشد.

برای راحی گلخانههای "زمستان سر " از فناوری جدید

میتوان چنین گلخانههایی را ر مقیاس کوچک با هزیناه

به همراه انش سنتی اساتفا ه مایشاو  .محققاین انشاگاه

کمی تأسیس کر  .تا و سو ایان گلخاناه را باا بو جاهای ر

مینسوتا معتقدند که ایده راحی این گلخانهها به مرحله رشاد

حدو  0هزار

ر آمریکا تأسیس کر ند .برای پوشش یاواره

و شکوفایی رسیده است .ر حال حاضر ر حادو  00گلخاناه

جنوبی گلخانه از پالستیک شفاا با زاویه  15رجه به منظور

زمستان سر ر مینسوتا ر مرحله بهرهبر اری است و چندین

جاب حداکثر انرژی خورشید ر زمستان استفا ه شاده اسات.

گلخانااه یگاار از ایاان نااوع نیااز ر مرحلااه راحاای هسااتند.

آنها همچنین تصمیم ارند که برای مقابله با سرمای شادید

همچنین انجمن کشاورزان زمستانی امکان مشارکت تجربیات

شب از یک بخاری چوبسوز نیز استفا ه کنند .سو مایگویاد

و آموختههای کشاورزان را فراهم میآور .

من میخواهم به مر نشاان بادهم کاه حتای مایتاوان ر
سرمای شدید منا ق شمالی نیز غاا تأمین کر .
این ومین سالی است که سو ر این گلخانه گیاه کشات
میکند (سال  .)0560ایشان به عنوان مدیر ارشد این گلخانه
1 Minnesota
2 Deep winter
3 Kale
4 Tom Prieve
5 Sue Wika

6 Paradox Farm
7 Southernt Otter Tail County

با قت بر محصو ت کشت شده نظارت میکند .او میگویاد

تازه استفا ه میکنناد و همچناین محصاو ت خاو را باه 1

کااه هرساااله تجربیااات جدیاادی از کشاات ر ایاان گلخانااه

خانوا ه یگر از همسایگان خو میفروشند یا مبا له میکنند.

میآموز  .تجربیاتی برای پرسش به ساؤا تی از قبیاب اینکاه
چه گیاهانی بهترین گزینه برای کشت زمستان هساتند چاه
نوع خاکی مناسابتار اسات ماؤثرترین راه بارای گرماایش
گلخانه ر شبهای سر زمستانی چیست بهترین ایده بارای
کاهش هزینههای ساخت کدا است
چندین قطعه ناو انی پالستیکی به ول یک متار کاه باا
خاک پر شدهاند از سقف گلخانه آویزان میشوند که به عنوان
ر یفهای کشت عمب مایکنناد .ایان ر یافهاا ر بقاات
مختلف از سقف تا ارتفااع یاک متاری از کاف گلخاناه قارار
میگیرند و گیاهان ر آنها کشت میشوند .ر کاف گلخاناه
نیز کیسههای پالستیکی سوراخ ار قرار ارند .جوانههای کلام

شکل  -3ناودانیهای مورد استفاده در رنگ و اندازههای مختلف برای
کشت سبزیجات و علوفه استفاده میشوند .چغندر ،کلم قرمز روسی ،کلم
چینی ،و کوماتسونا از جمله گیاهانی هستند که در گلخانه زمستان سرد در
مزرعه پارادوکس کشت میشوند.

چینی شلغم تربچه و لبو از بالی سوراخهاای کیساههاای
پالستیکی سبز یده مایشاوند .بساتر سانگی کاف گلخاناه

ر زمستان و ر این گلخانه گونههای فراوانی مایتوانناد

حرارت مور نیاز برای جوانهزنی این گیاهان را فراهم میکند.

به خوبی و با عملیات نگهداشت کمی رشد کنند .اما همچناان

کوماتساونا1

سو ر حدو  2ساعت ر هفته را به برنامهریزی برای الگاوی

سو میگوید امروز مقداری کلم قرمز روسی و

(از خانوا ه اسفناج) که یک سبزی آسیایی با رشد سریع اسات
را بر اشت خواهیم کر  .او مایگویاد کاه سابزیهاای رایا
آسیایی بهترین گزینه برای کشت ر گلخانههای زمستان سر
هستند .همچنین بسترهایی برای کشت جو یده میشو کاه
بارهای آن سبز شده و همانند علف باه نظار مایآیناد و باه
عنوان غاایی بسیار مغای برای بز و گاو اساتفا ه مایشاوند.
تأمین غاای ا نیاز بخشای از زنجیاره غااایی ایان نموناه
کشاورزی پایدار میباشد .تا میگویاد هنگاا غااا ا ن باه
ا ها به راحتی و با سات ایان جواناههاای جاو را از خااک
بیرون میکشیم و روی هام انباار مایکنایم و ر اختیاار ا
میگااریم و آنها نیز با لات تما آن را مایخورناد .ر ای
یک ماه گلخانه پر از گوجهفرنگی و یگر سابزیهاای جاوان
میشو که ر فصب گر بر اشت میشوند .ر تابستان نیاز از
محیط بسیار گر گلخانه برای خشککر ن گوجهفرنگیهاای
1 Komatsuna

کشت آبیاری و بر اشت مشغول است .سو ارای مدرک کترا
ر علو اجتماعی است و میگوید من ساعتهای زیا ی را ر
ول روز ر این گلخانه مایگاارانم و لزوماا هماه مواقاع ر
اینجا کار نمیکنم .از آفتاب لپاایر و ماای مطباوع هاوا ر
گلخانه لات میبر  .بو ن ر ایان محایط بارای مان ناوعی
تفریح و آرامش روحی است .گیاهان ر این گلخاناه ر حاال
رشد هستند و بر اشت یگری ر ای  9هفتاه آیناده انجاا
خواهد شد .او میگوید این گیاهان حاصلخیزی بسایار باا یی
ارنااد .برخاای از ایاان گیاهااان و مرتبااه ر سااال بر اشاات
میشوند اما از برخی گونهها نیز حتای چهاار مرتباه ر ساال
بر اشت میکنم.
منبع:
https://www.mprnews.org/story/2014/02/03/deepwinter-greenhouse-grows-veggies-year-round#gallery

فناوریهای نوين

یب

چشم انداز کاشت کینوا

شوری خاک یکی از عمدهتارین مشاکالت کشااورزی ر
نواحی خشک و نیمه خشک نیاست .ر ایان ناواحی کمباو
آب مای زیا و اقلیم بسیار خشک غالبا علت اصلی افزایش
شوری است که تولید گیاهان را ر این نواحی محدو میکند.
یکی از مشاکالت رایا

ر سراسار جهاان کااهش عملکار

محصول گیاهان گیلکوفیت ر اثر شاوری خااک مایباشاد.
 91/0رصد از منابع آبی موجو ر ساطح کاره زماین شاور
و مساحت زیا ی از آن به صورت بیعای باا مشاکب شاوری
مواجه است .کشت گیاهان مقاو به شوری (هالوفیتها) یکی
از راهکارهای مؤثر ر تأمین منابع غاایی مور نیااز ر چناین

پایدار و افزایش رآمد کشاورزان و امنیت غاایی خواهد شاد.
کینوا یک شبه غله ارای پروتئین با کیفیت با و فاقد گلاوتن
است بنابراین میتواند نقش مهمی را ر رژیام غااایی افارا
مبتال به بیماری سلیاک ایفا کند .ر بین غالت گند و جاو
تحمب با تری نسبت به شوری ارند .پنجاه رصاد کااهش
عملکر گند رقم کویر و جو رقام مرو شات باه ترتیاب 60
و  05سیزیمنس بر متر گزارش شده است .ر حالی کاه ر
شوری  00سیزیمنس بر متر عملکر کینوا تنهاا  05رصاد
کاهش مییابد .اگر چه آستانه کاهش عملکر کینوا و غاالت
مور اشاره با هم تفاوت زیا ی ندار ولی کاهش عملکر باه
ازای واحد افزایش شوری ر کینوا بسیار کمتر از غالت یگر
است و همین عاماب موجاب مایشاو کیناوا جازو گیاهاان
شورزیست اختیاری ستهبندی شو .

شرایطی میباشاد .یکای از گوناههاای متحماب باه خشاکی
و شوری کینوا میباشد.

کینوا ارای مکانیسمهای مختلفی برای مقابلاه باا تانش
شوری است .یکی از راهکارهای مقابله گیاه وجو کیسههای
نمکی ر سطح و زیر برگ و برروی پانیکول است که موجب

خانوا ه اسافناجیان) (Chenopodiaceaeباا  906گوناه

فع نمک اضافی جاب شده مایشاو  .ایان گیااه مقاومات

و بیشترین زیرگونه از جمله خانوا ههایی است که نسابت باه

زیا ی ر برابر یف گستر های از تنشهای غیر زناده مانناد

شوری تحمب ارند باه اوری کاه گیااه کیناوا کاه گیااهی

سرما شوری و خشکی از خو نشان می هاد و همچناین باه

یکساله و بومی منا ق آمریکای جنوبی و ارتفاعات آند است

خوبی قابلیت رشد ر خاکهای حاشیهای را ار  .سازمان غاا

از گیاهان زیرخانوا ه اسفناج و چغندرقند میباشد و با وجاو

و کشاورزی ملب متحاد )FAO) 1ساال  0569را باه عناوان

ارزش غاایی با یی که ار

ر شرایطی کاه اراضای ارای

حاصلخیزی کم و یا ارای محدو یت هستند به خوبی قابب
کشت بو ه و محصول مناسب تولید میکند .این محصول با
ارزش غاایی مطلوب و پتانسیب با ی رشد و تولید ر شرایط
نامساعد محیطی است .کشت کینوا از نظر تولید به ویاژه ر
منا ق جنوبی موجب ایجا تنوع ر محصو ت زراعی تولید

"سال جهانی کینوا" گزارش نمو و هدا اصالی آن متمرکاز
کر ن توجه جهانی بر ارزش غااایی امنیات غااایی و تناوع
1 Food and Agriculture Organization of the United Nations

زیستی قرار ا  .کشت گیاهاان مقااو باه خشاکی و شاوری

معرفی طرح

بهترین راهکار برای بهبو کاهش عملکر محصاو ت اسات
به وری که ر شرایط یکسان افت عملکار کمتاری اشاته
باشند .یکی از گونه های متحمب به خشاکی و شاوری کیناوا
است.











به عنوان اولین سازههای مهندسی بعد از مطالعات مشاور ایرانی-

صالحی  .هقانی ا .و سلطانی  .6991تأثیر تنش شوری
و روشهای مختلف پرایمینگ بار بر سبز و خصوصیات گیاهچه
کینوا .مجله تنشهای محیطی ر علو زراعی.
صالحی  .6991 .انتخاب ژنوتیپهای برتر کینوا تحاات تنااش
شااوری .سااازمان تحقیقااات آمااوزش و تروی کشاااورزی.
گاازارش نهایاای .ر ساات تدوین.
صالحاای  .هقاناای ا .و سااعا ت س .6990 .امکانساانجی
توسااعه کشاات کینااوا بااا منابااع آب شااور ر ایااران.
ومیاان کنگااره ملاای و چهار همیاان کنگااره علااو
زراعاات اصالح نباتااات ایااران .گیالن -رشاات.
جوا ی پور ز .موحدی هنوی  .و بلوچی ح .ر .6990 .ارزیابی
پارامترهای فتوسنتزی محتوا و فلورسانس کلروفیب برگ ارقا
گلرنگ تحت تنش شوری .مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی.
.01-90 :)0(1
شریفان ح .جمالی  .و سجا ی ا .6991 .بررسی اثر سطوح
مختلف شوری بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی گیاه کینوا تحت
رژیمهای مختلف آبیاری .علو آب و خاک .ر نوبت چاپ.
رنجباار غ .ح .و بناااکار  .ح .6929 .آستانه تحمب به شااوری
چهااار رقاام تجاااری گنااد مجلااه پژوهشهای خاک .جلد
.000-091:)9( 00
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سرآغاز فعالیتهای مهندسی آب ر منطقه سیستان به هاه
 6905شمسی باز میگر که سدهای انحرافی کهاک و زهاک

مراجع:


طرح مخازن چاهنیمههای سیستان

-

فرانسوی ایکواوفر به ترتیاب باا هادا انحاراا آب باه اراضای
میانکنگی ر شمال سیستان و انتقال آب به اراضای شایب آب و
پشت آب توسط انهار اهری و شهر ر رفین رو خانه سیستان
اجرا شادند .ساایر تاسیساات اصالی و عمادهای کاه ر منطقاه
سیستان بنا شدند عمدتاً از اوایب هه  6905به بعد اجرا شدند که
مطالعات آنها ر سال  6901توسط شارکت مهندساین مشااور
ژاپنی کاژه -سانیو انجا شده است.
هیرمند یا هلمند نا رو ی اسات کاه از اساتان هلمناد
افغانستان روان شده و به ریاچه هامون ر استان سیساتان
و بلوچستان ر ایران می ریز  .این رو به نا های مختلفای
نظیر هیرمند هلمند هندمند و  ...ر کتب گوناگون تاریخی
و گیتاشناسی آمده است .این رو خانه با حوضاه آبریازی باه
وسعت  905هزار کیلومترمربع بزرگتارین رو فاالت ایاران
و کشاور افغانساتان اسات .خاساتگاه ایان رو کاوههاای
هندوکش است و از ارتفاعات کوههای بابایغما ر شمال غرب
کابب سرچشمه میگیر و پس از گاشتن از ریگستان و شت
مارگو به ایران میرسد .ر هنگا ورو به ایران به و شااخه
تقسیم میشو یک شاخه رو خانه پریان مشترک است کاه

-

حدو  05کیلومتر مرز ایران و افغانستان را ی میکند سپس
به اخب افغانستان ور ز ه و باه هاامون پاوزک مای ریاز .
شاخه یگر رو سیستان نا ار کاه حادو  15کیلاومتر از

-

عرض شت سیستان را ی میکند و به هامون هیرمناد ر
ایران میریز .
ر شت سیستان مخازن چاه نیمههای شماره یاک تاا
چهار که چهار گو ال بیعای هساتند ر بخاش شاهرکی-
نارو ی قرار ارند .ایده استفا ه از گو الهاای چااه نیماه باه
عنوان منبع ذخیره آب برای شت سیستان ابتدا توسط مشاور

ژاپنای مطارح شاده اسات کاه آب از ریاق یاک کاناال
تغایهکننده به نا فیدرکانال یک از رو خانه سیستان گرفتاه
شده و به مخزن شماره یک هدایت میشو  .مخازن شاماره
و و سه نیز با و آبراهه به مخزن شماره یک متصب هستند.
مخزن شماره چهار (سد مخزنی زابب) مخزن چهارمی است
که به صورت ظروا به هم مرتبط به مجموعه مخازن چااه
نیمهها متصب گر یده اسات .ایان مخازن از ساه ارا باه
ارتفاعات بیعی محاط بو ه است و جبهه شمالی آن با یاک
سد مسدو میگر  .سطح این مخزن ر تراز نرمال بالغ بار
 655کیلومترمربع میباشد که منجار باه تبخیار شادید آب
ذخیره شده ر مخزن چاهنیمه چهار میشو .
فیدر کانال و آبراهههای ماکور نیز به صاورت ظاروا
مرتبط به هم کار میکنند .ابتادای فیادرکانال یاک توساط
آبگیر ریچه ار ورو جریان را کنترل می نمایاد .ر اوقاات
سیالبی (ماههای بهمان تاا ار یبهشات) کاه ساطح آب ر
رو خانه با میآید ریچههاای هاناه آبگیار بااز مایشاو
و قسمتی از جریان وار مخازن مایشاو  .چاون فیادرکانال

شکل  :1نقشه شماتیک جانمایی موقعیت چاهنیمههای سیستان

ورو ی با شیب کم و تقریبا افقی است جریاان ورو ی باه
مخازن وقتی میسر است که سطح آب رو خانه ر محاب و
شاخگی با تر از سطح آب ر مخزن چاه نیمه باشد .ر حاال
حاضر برای افزایش ظرفیت بی ورو ی از رو خاناه سیساتان
به چاهنیمه یک اقدا به احداث فیدرکانال و شده است.
چاه نیمهها امروزه با توجه باه شارایط بحرانای موجاو

مشخصات سازههای مرتبط با مخازن چاه نیمه ها:

-

هانه آبگیر چاهنیمهها (سازه جریکه) از رو خانه سیستان
ر فاصله و کیلومتری با ست سد کهک ( ر ابتدای
محب انشعاب رو خانه سیستان از رو خانه هیرمند) قرار
ریچه کشویی میباشد.

اشته و ارای پن

وظیفه تأمین آب شرب شهرهای زابب و زاهادان را نیاز بار

 -فیدر کانال یک بعد از هانه آبگیر بدون هیچ سازهای به

عهده ارند ر حالی که ر ابتدای امر وظیفاه اصالی آنهاا

چاهنیمه اول متصب میگر  .براساس مقاا ع عرضای

کمک به تأمین آب مطمائن زراعای بارای اراضای شایبآب

تهیه شده عرض کف این کانال ر محب آبگیری حدو

و پشاتآب پاایین و حاداکثر تاأمین آب آشاامیدنی زاباب

 95متر ناخال

و عمق آن ر حدو  9/2متر و ظرفیت

و روستاهای مجاور بو ه است .ارتباط بین مخازن چااهنیماه

بی حداکثر  615مترمکعب بر ثانیاه ر تاراز حاداکثری

شماره یک با رو خاناه سیساتان از ریاق کاناالی باه ناا

رو خانه سیستان میباشد .این پاروژه از ساال  6900تاا

هدریس ر با ست سد انحرافی سیستان برقرار میشو  .ر

 6915مور اجرا قرار گرفات و ر ساال آبای  6916باه

شااکب شااماره یااک نقشااه شااماتیک جانمااایی موقعیاات

بهرهبر اری رسید.

چاهنیمههای سیستان نمایش ا ه شده است.

 فیدر کانال و ر فاصاله  055متاری پاایین سات سادانحرافی کهک قدیم انتخاب گر یده است .کانال خااکی
و با مقطع ذوزنقاهای مرکاب عارض ورو ی کاناال 15

متر ول آن  0کیلومتر و ارای  2عد ریچه کشاویی

معرفی کتاب

میباشد .این پروژه هماکناون باا پیشارفت فیزیکای 95
رصد ر ست اجرا میباشد.

رگرسیون چندگانه :مفاهیم

 -کانااال ارتبااا ی مخاازن یااک بااه و کااه ااول آن 5/9

و کاربردها در مهندسی آب

کیلومتر و عرض کف آن  65متر اسات .باین مخاازن 0

مؤلف :بیژن قهرمان

و  9آبراههای وجو ندار و مخزن و تنها به مخزن یک

انتشارات :جهاد دانشگاهی (دانشگاه

مرتبط میباشد.

فردوسی مشهد)
سال1326 :

 کانال ارتبا ی مخازن یاک باه ساه کاه اول آن 6/6کیلومتر و عرض آن  90متر میباشد.

بسیاری از مدل سازی ها ر علو تجربی و مهندسی به رگرسیون

 -هدریس کانال انتقال آب از چااهنیماههاا باه رو خاناه

وابسته است .ر این کتاب مفاهیم رگرسیون با توجاه باه جنباه

سیستان میباشاد کاه باا ظرفیات خاروج حاداکثر 05

کاربر ی بو ن آن توضیح ا ه شده است .بار اسااس ا ه هاای

مترمکعب ر ثانیه واقع ر شمال شرقی چاه نیمه شاماره

واقعی استان های خراسان چندین مثاال ر ماور مهندسای آب

یک است .ول آن ر حادو  9/0کیلاومتر و عماق آن

راحی و با جز یات کامب حب شده تا باه رک مفااهیم کماک

حدو  0متر است.

کند .انشجویانی که ر شاخه های مختلف مهندسی آب تحصیب

 کانال ارتبا ی بین مخازن چاه نیمه ساه و چهاار یاککانال با بستر افقی و مقطع ذوزنقهای شکب باه عارض

می کنند مخا بان اصلی این کتاب هستند .آنان باا مطالعاه ایان
کتاب با اصول مدلسازی آشنا خواهند شد.

 00متر میباشد.
معرفی اينفوگراف

منابع :خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران خبرگزاری عصر ایران خبرگزاری تسنیم خبرگزاری مهر شرکت مدیریت منابع آب ایران

قابل توجه عالقمندان

الف -نسخه الکترونیک کتب و نشریات کمیته ملی آبیاری
و زهکشی ایران از ریق آ رس اینترنتی زیر قابب انلو
میباشد.
http://irncid.org/Publication.aspx

ب -شمارههای پیشین خبرنامه کمیته ملی آبیاری و زهکشی
ایران از ریق آ رس اینترنتی زیر قابب انلو میباشد.
http://irncid.org/NewsLetter.aspx

پ -عالقمندان برای ارسال مقاله به ژورنال کمیسیون
بینالمللی آبیاری و زهکشی که از نشریات معتبر آب میباشد
میتوانند به آ رس اینترنتی زیر مراجعه نمایند .شایان ذکر است
که این ژورنال توسط انتشارات معتبر  Wileyچاپ میشو .
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/%28IS
SN%291531-0361

ت -عالقمندان به عضویت ر کانال رسمی کمیته ملی
آبیاری و زهکشی ایران میتوانند به لینکهای زیر ر
پیا رسانهای سروش و ایتا مراجعه نمایند.
https://sapp.ir/irncid
https://eitaa.com/irncid
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