مطالب اين شماره:


دوست محترم  -مديريت تطبيقي سيالب



اخبار كميسيون بينالمللي آبياري و زهكشي

دوست محترم

 -ارسال مقاله به بیست و چهارمین کنگره بینالمللی آبیاری

مديريت تطبیقی سیالب

و زهکشی و هفتاد و يکمین اجالس ساالنه هیات اجرايی
 پنجمین کنفرانس منطقهای آفريقا -برگزاری مسابقه صرفهجويی آب ((WatSave 2020



اخبار كميته ملي آبياري و زهكشي ايران

 بازديد گروهکار توسعه پايدار سامانههای آبیاری در مزرعه از گلخانهتارال امین

از سال  7102با پیشنهاد ایران گروهکار مدیریت تطبیقی
سیالب در کمیسیون بینالمللی ببییارو و زشیشی

)(ICID

تشییل گردید .در حال حاضر این گیروهکیار در حیال تییلی
کتاب راشنمای با شمین عنوان است .مفهوم مدیریت تطبیق

 -گزارش برگزاری نشست علمی -تخصصی دستاوردها و چالشهای

با توجه به پتانسیل باال در مقابله بیا تهدییدشا و لیال شیاو

زهکشی پیشرو در طرحهای زهکشی و کنترل سیالب در گرگان

غیرقابل پی بین مانند تغییر اقلیم بسییار میورد توجیه قیرار

و نتايج آن
 معرفی گروهکار توسعه و مديريت سامانههای آبیاری بیانیه فرهنگستان علوم ،هشدار در مورد «غیرقابل بازگشت بودنوضعیت منابع آب کشور»



به سوي توسعه پايدار

 -بیابان سبز :مقابله مردم اردن با تغییر اقلیم از طريق پرماکالچر



فناوريهاي نوين

 -آبیاری قطرهای متحرک


-



معرفي طرح
طرح توسعه نوار ساحلی جنوب کشور از طريق شورورزی

محيطزيست

 -آبزیپروری چند تغذيهای به هم پیوسته  IMTAو توسعه پايدار



-

مدیریت تطبیق  ،انعطاف پیيیرو در تمیمیم گییرو شیا را
افزای

م دشد ،تممیمات که مقابله با عیدم قطعییتشیا در

فعالیتشاو مدیریت را موجب شوند .میدیریت تطبیقی یی
روش بزمون و خطا نیست ،اما بر مسئله بمیوزش و ییادگیرو
حین اجرا تیکید م کند .براو این مدیریت نهایت و سرانجام
وجییود نییدارد و وسیییلهاو بییراو تمییمیمگیییروشییاو مییر رتر
و منفعییتطلب ی بیشییتر اسییت .روش مناسییب در بیییارگیرو
مدیریت تطبیق این است که بدانیم لگونه م توان در جهت
بهبود شرایط زیست محیط  ،اجتماع و اقتمیادو شمننیین
افزای

علم و دان

و کاش

تن

در میان ذوربطیان از بن

استفاده بهینه کنیم .اساس میدیریت تطبیقی بیر رشیتهشیاو
مختلف استوار است امیا ههیور اولییه بن در دشیه  ،0721بیر

معرفي كتاب

 -رهیافتهای سازهای مديريت سیالب



گرفته است.

دیدگاه مدیریت منابع طبیع بود .این روش بیهعنیوان راشی
براو مقابله با عدم قطعیت و به منظور کیاش

بن شمننیین

اينفوگراف

براو مدیریت استراتژیی که توانای مواجهه با عدم قطعییت

تهران شهر قناتها

را داشته باشد ارائه گردید.

دیدگاهشا و تعاری مختلف درباره مدیریت تطبیق وجود

نمود مهم از مفاشیم تیامل یافته در مهارتشاو مهندس

دارد .اما عناصرو که براو بن در تئورو و عمل تعری

این است که مسیر عدم قطعیت شناسای م گردد .امروزه ،به

شدهاند عبارتند از :مدیریت اشداف که به طور مرتب ویرای

طور گستردهاو به این نتیجیه رسییدهانید کیه در بسییارو از

سیستم که

موارد ،نتایج سرمایهگياروشاو مهندس عمران را نمی تیوان

و بازبین

م شود ،مدل یا مدلشای

سرو اختیارات و انتخابات مدیریت ،

به طور دقیق پی بینی کیرد .پیشیگامان مهندسی و سیایر

و ارزیاب نتایج فعالیتشاو مدیریت  ،میانیزم جهت

پروژهشا ،مسئول مدیریت عدم قطعیت در پروژهشیا شسیتند .از

دخالت بموزهشا در تممیمگیروشاو بینده و ساختارو جهت

طرف دیگر ،بایید از فرصیت شیاو جدیید بیراو پیشیرفت در

مشارکت و یادگیرو ذوربطان.

عملیرد سیستمشاو منابع بب در میان پیشرفتشاو مهندس ،

مدیریت م شوند ،ی
پای

از ی

پیشرفتشاو گيشته مدیریت تطبیق به عنوان مدیریت

علوم بیوفیزی

و علیوم اجتمیاع اسیتفاده کیرد و اگیر شیدف

منابع طبیع به دشه  0721و تحقیقات که توسط مرسسه

بهرهبردارو از فرصتشاو نو یا بیمه در مقابل نتیایج بید باشید،

انجام شد ،باز م گردد.

مناسب در شیرایط جدیید کیه شیامل

بینالملل تحلیل سیستمشا 0در اتری

م بایست قابلیت واکن

اگرله مفاشیم قدیم مدیریت تطبیق براو احیاو اکوسیستم

وقایع غیرقابل پی بین است ،بوجیود بیید .انعطیافپیيیرو در

به اواخر دشه  0721مربوط است ،در دشه  0771این مفاشیم

طییول عمییر پییروژه بییراو توسییعه مییر ر و عملیییرد مناسییب

تیامل یافتهاند .در این مقطع زمان  ،سیاستگياران منابع

سیستمشاو مهندس ضرورو است.
مفاشیم و مهارت شاو میدیریت تطبیقی ابیدات ،تفییر در

طبیع استفاده از مدیریت تطبیق را پيیرفتند.
شدفگيارو مدیریت تطبیق ایجاد خطمش شای است
که به سازمانشا ،مدیران و سایر ذوربطان کم
در برابر اتفاقات غیرقابل پی بین واکن

م کند تا

نشان دشند و یا

زمان حال براو رفع تقاضاشاو متضاد و تطیابق بیا تمیایالت
و اولویتشاو اجتماع را ارائه م دشد .مدیریت تطبیق یی
سرو مهارتشاو مفید و شمراه با جزئیات علمی و ییادگیرو

حت از بن بهرهبردارو مناسب نیز بینند .به جاو جستجو

(بییه طییور ملییال گسییترش م یدلشییاو متنییاوب اکولییوژیی

موارد

و مهندس  ،جستجوو سناریو شیاو شیرکاو و فراینید اجرایی

براو پی بین

دقیق شرایط بت  ،مدیریت تطبیق

نامطمئن در پی بین بینده را سازماندش م کند و توجه را

(مانند مالقات با ذوربطانو را شامل م شود .تمرکیز اشیداف

سرو اتفاقات متحمل در بینده جلب م کند.

بییراو مشییارکت در

به ی

خطمش شاو مدیریت

بهگونهاو طراح

شدهاند که

انعطافپيیر باشند.

اقتمییادو و زیسییتمحیط ی در کم ی

تحقیقات علم با تمیمیمات میدیریت و مباحلیه و بمیوزش
ذوربطان بسیار مهم است.

در مدیریت تطبیق  ،مقمود افزای

توانای واکن شاو

بهنگام در مواجهه با اطالعات جدید و اشداف و تمایالت متغیر

محورشاو اصل مدیریت تطبیق منابع بب عبارتند از:
 پيیرش عدم قطعیتشاو جیدو در پارامترشیاو کلییدو

ذوربطان است .این روش ،ذوربطان را تشویق م کند که
مناهرات و مشاجرات را به ییدیگر نزدی
بحثشا تحت ی

سازند و این

پروژهشاو منابع بب؛
 لزوم تطبییقپیيیرو بیا تغیییرات و تبیدیل تهدییدشا بیه

الگوو خاص بهگونهاو که عدم قطعیتشا

بررس شده و بهتر درك شوند ،ارائه گردند.

فرصتشا؛
 نهادینه شدن انعطافپيیرو در تممیمگیرو؛
 پای

1 IIASA (International Institute for Applied Systems
)Analysis

دقیق ،فراگیر و ارزیاب پیوسته؛

 پییی بینیی شییاو مختلیی شیدروسیسییتم و شییمافزاییی
پی بین شا؛

 یادگیرو و اصالح پیوسته؛
 استفاده از دان

مسابقه بهترین مقاله دانشجوی برگیزار خواشید شید و بیه 1
مقاله برتر که به صورت شفاش و  7مقاله برتر که به صیورت
پوستر ارائه شده باشند جوایز نقدو اشدا خواشد شد.
جوایز در نظر گرفته شده براو نفرات اول تا سیوم مقیاالت
شفاش به ترتیب  011 ،0111و  701دالر و براو مقاالت ارائیه
شده به صورت پوستر به ترتیب  011و  701دالر م باشد.
عالقمندان جهت کسب اطالعات بیشتر در خموص کنگره
و موضوت مقاالت م توانند به نشان شاو زیر مراجعه فرمایند.

جدید؛

 اجتناب از اشتباشات بزرگ غیرقابل اصالح؛
 عدم تییه بر دیدگاه نیوتون (قطعیتو؛
 تاببورو نهادینه در ابعاد مختل ؛
 طراح و اجراو گام به گام؛
 تطبیق و شمزیست با محیطزیست؛
 افزای

قابلیت انجام واکن

www.icid2020.com.au
www.icid2020.com.au/student-awards

به موقع؛

 به روز کردن اشداف.
ارزيابي فوايد مديريت تطبيقي

برگزاری مسابقه صرفهجويی آب ((WatSave 2020

بسیارو از منافع میدیریت تطبیقی بیه صیورت افیزای
دان

از واکن

محیط زیسیت بیه اقیدامات میدیریت شییل

گرفتهاند .این توسعه علم  ،عدم قطعیت را کیاش

می دشید

و در نتیجییه تمییمیمات مییدیریت را بهبییود می دشیید .منییافع
تممیمات مدیریت در بینده مشخص م شیوند .انیدازهگییرو
و تبدیل این منافع به معیار استاندارد در تحلیلشاو اقتمیادو
یعن ریال ،مشیل است .ماشییت نامحسیوس ایین منیافع در
مقابل شزینهشاو محسوس از قبیل شزینیهشیاو برنامیهشیاو
پای

اکوسیسیتم ،کارشناسیان و پشیتیبان شیاو صینعت در

مدیریت تطبیق قرار م گیرند.
اخبار کمیسیون بینالمللی آبیاری و زهکشی
ايران
ارسال مقاله به بیست و چهارمین کنگره بینالمللی

بزرگترین لالش که امروزه در مورد کشاورزو بب وجیود
دارد ،تولید غياو بیشتر در مقابل ممرف بب کمتر است .ایین
شدف تنها با استفاده از تینولوژوشاو مناسب صرفهجیوی در
ممییرف بب ،ابزارشییاو مییدیریت و سیاسییتشییاو مناسییب
امیانپيیر است .براو این منظور الزم است تمیام ذینفعیان
درگیر در مدیریت بب ببیارو (مدیران ،کشاورزان و کیارگرانو
بییا اسییتفاده از سیاسییتشییا و انگیییزهشییاو تشییویق  ،بییراو
صرفهجوی و حفاهت از منابع بب و کیاش

ضیایعات مضیر

محیطزیست ،راشنمای شوند.
در شمین راستا ،براو حمایت از نوبوروشاو مطرحشده در
زمینییه ببیییارو و زشیش ی  ،کمیسیییون بییینالملل ی ببیییارو
و زشیش مسابقه ساالنه  WatSaveرا در سال  0772معرف
کرد ،که بر این اساس ،شر سال به طرحشاو برگزیده با شدف
صرفهجوی و حفاهت از منابع بب کشیاورزو ،جیوایزو اشیدا

آبیاری و زهکشی

م شود .جوایز ،به طرحشای اشدا م شیود کیه توسیط بنشیا

اجرايی
ساالنه هیات
اجالس
يکمین
هفتاد و
و
زشیشی
ببییارو و
بینالمللی
کنگره
لهارمین
بیست و
و شفتاد و ییمین اجالس ساالنه شیییت اجرایی بیا موضیوت
«نوبورو و تحقیق در مدیریت بب کشاورزو بیراو دسیتیاب
به اشداف توسعه پایدار» از تاریخ  10شهریورماه ال  6مهرماه
 0177در شهر سیدن کشور اسیترالیا برگیزار خواشید شید .در
شمین رابطه و در حاشیه کنگیره میيکور بیه منظیور تشیویق
دانشجویان و افیزای مشیارکت بنشیا در برگیزارو کنگیره،

واقعا صرفه جوی در بب به صورت صورت م گیرد ،نه اینیه
تنها نتایج طرحشا و ایدهشاو بالقوه براو تحقیقات بینده نشان
داده شود.
اوایل شر سال ،از طریق ی

فراخوان ،به کمیتهشاو مل

عضو کمیسیون بینالملل اطالت داده م شیود تیا نامزدشیاو
خود را براو این جوایز معرف کنند.

عالقمندان بیراو شیرکت در مسیابقه صیرفهجیوی

بب،

اخبار کمیته ملی آبیاری و زهکشی ايران

م توانند براو کسب اطالعیات بیشیتر در خمیوص شیرایط
زیر مراجعه و سپس طرح یا مقاله تحقیقیات

مسابقه به لین

بازديد گروهکار توسعه پايدار سامانههای آبیاری در

خود را براو داورو اولیه تا تاریخ  01اردیبهشتماه  0177بیه

مزرعه از گلخانه تارال امین

دبیرخانه کمیته مل ببیارو و زشیش ایران ارسال نمایند.
http://www.irncid.org/NewsDet.aspx?NID=220

8931سامانهشاو ببیارو در
مهرماهپایدار
اعضاو گروه کار52توسعه
مزرعه به شمراه نمایندگان شرکت بب منطقهاو بذربایجان
شرق

پنجمین کنفرانس منطقهای آفريقا

کمیسیون بینالملل ببیارو و زشیش فعالیتشاو خود را
تنها به مسائل جهان معطوف نم نماید و در سطح منظقهاو
نیز فعالیت دارد و کنفرانسشاو منطقهاو را با موضوعات
مورد عالقه اعضاو بن منطقه برگزار م کند.

با شدف ارزیاب

عوامل

شمنون تینی شاو

سیستم ببیارو در گلخانه شاو پیشرفته ،نق
ببیارو در گلخانهشا ،نق

مدیریت

این گلخانه شا در حل لال شاو

بب کشور و بهرهورو بب در گلخانهشا در تاریخ  70مهرماه
 0171از گلخانه تارال امین واقع در منطقه بزاد ارس بازدید
به عمل بوردند.

این کنفرانسشا شامل کنفرانسشاو منطقهاو بسیا ،اروپا،
بفریقا و بمرییا م شود که بستر مشترک را براو کشورشاو
این مناطق فراشم م کند تا به مسائل و مشیالت ویژه بن
منطقه بپردازند .شایان ذکر است که کنفرانسشاو منطقهاو
غالبا به عنوان ی

رویداد مستقل در حاشیه نشست بینالملل

شییت اجرای برگزار م شوند.
گروهکار منطقهاو بفریقیا نییز بیه منظیور تبیادل بخیرین
فناورو شا و تحوالت در بخ

زشیش  ،کنفرانس شیای را در

کشورشاو منتخب خود برگیزار می نمایید و تیا کنیون لهیار

مساحت این گلخانه براو  011شیتار شدف گيارو

کنفرانس منطقهاو بفریقا با موضوت مسائل میرتبط بیا بفریقیا

شده است که  01شیتار بن در دست بهره بردارو

برگزار شده است.

و  11شیتار بن تا پایان سال  0171به بهره بردارو

در این راستا پنجمین کنفرانس منطقهاو بفریقا با موضوت

م رسد .منبع تیمین بب این گلخانه از سوو شرکت بب

"مدیریت پایدار ببیارو براو ارتقاو انعطافپيیرو کشاورزو

منطقهاو به میزان  61لیتر بر انیه براو پروژه 01

در بفریقا" از تاریخ  06لغایت  07مارس  7171در کشور

شیتارو و با شیدرومدول بب ممرف در شر شیتار معادل

برگزار خواشد شد .عالقمندان م توانند جهت کسب

 0/7لیتر بر انیه و  071لیتر بر انیه براو پروژه

مراک

اطالعات بیشتر به بدرس زیر مراجعه فرمایند.
http://www.anafide.net

گلخانهاو 11شیتارو از رودخانه ارس تیمین شده است.

ایستگاه شواشناس تیسیس شده

سیستم ببیارو در گلخانه پیشرفته تارال امین به

در محل گلخانه ی

نظیر دماو کمینه ،بیشینه

صورت ببیارو قطره او است .در این گلخانه مدیریت بهینه

و  ...را

ب بیارو به نحوو اعمال م شود که بب ببیارو ،از ترکیب

اندازهگیرو و بت م کند و بخش از مدیریت گلخانه بر

بب تازه با بب تیمار شده و بب زشیش تیمین م گردد

اساس اطالعات دریافت از این ایستگاه شواشناس است.

و تلفات بب به حداقل رسیده است .از سوو دیگر سیستم

بت و با

مدیریت شوشمند گلخانه نیز بر اساس دماو شوا و دوره رشد

برنامه نرمافزارو اطالعات مدیریت شوشمند

مهم ایفا م کند که

است که اطالعات مختلف

و متوسط ،سرعت باد ،رطوبت نسب  ،ابرناک

در محیط داخل
استفاده از ی

در گلخانه اجرای

گلخانه نیز اطالعات اقلیم
شده است .در این بررس

مشخص

گردید که تارال امین با استفاده از به روزترین دان

گیاه ،در تعیین مقدار بب ببیارو نق
مجموت این عوامل منجر به افزای

بهرهورو بب ممرف در

گلخانه جلفا گردیده است.

و فناورو سیستمشاو گلخانهاو در اروپا (به ویژه کشور شلندو

بر اساس بمار سهساله عملیرد محمول در گلخانه تارال

Semi

امین ،میزان تولید محمول گوجهفرنگ  001تن در شیتار به

 Hydroponicخاورمیانه در منطقه بزاد ارس کرده است

ازاو بب ممرف حدود  70111مترمیعب براو شر شیتار است

که توانسته است ضمن تولید مستمر محمول سالم ،در

که معرف عدد بهرهورو  01/20کیلوگرم به ازاو شر مترمیعب

و گسترش صادرات به

بب کاربردو است .در حال که در شرایط کشت عادو و عدم

بازارشاو بین الملل موفق باشد .محمول اصل این گلخانه

استفاده از سیستم ببیارو قطرهاو ،به عنوان ملال در شهرستان

(با برند تجارو بتاویتاو است که داراو

مرند به ازاو شر  02111تا  01111مترمیعب بب در شیتار

ویژگ شاو خاص مانند ماندگارو باال ،طعم و عطر تازه،

حدود  70تا  11تن گوجهفرنگ تولید م شود که معادل

محمول شمسان و شمگون (از لحاظ رنگ ،شیل و اندازهو

بهرهورو  0/02کیلوگرم بر مترمیعب ممرف بب کاربردو

م باشد و شدف اصل این مجموعه استفاده از گونهشاو

است .مقایسه این دو بمار بیانگر مدیریت بهینه ممرف بب

جدید ،عدم استفاده از سموم و بفتک شا به منظور به

شمراه با افزای

عملیرد محمول است .با توجه به محدودیت

حداقل رساندن عوامل مضر و تولید محمول نهای عارو

منابع بب در کشور و با شدف افزای

اقدام به ساخت بزرگترین گلخانه شیشهاو

ایجاد ارزش افزوده ،اشتغال زای
گوجه فرنگ

از شرگونه ترکیب شیمیای

بهرهورو بب کشاورزو،

است .این محمول با شدف

پیشنهاد م شود در دیگر مناطق ایران نیز گلخانهشاو پیشرفته

صادرات به کشور روسیه و منطبق با تقاضاو بازار شدف

و شوشمند نظیر گلخانه تارال امین جلفا احداث و بهرهبردارو

تولید م شود.

گردد .شمننین پیشنهاد م شود از تجارب ارزنده ،دان

و

فناورو به روز این گلخانه جهت توسعه و احداث سیستمشاو
نوین گلخانهاو در کشور استفاده شود.
گزارش برگزاری نشست علمی -تخصصی دستاوردها
و چالشهای زهکشی پیشرو در طرحهای زهکشی
و کنترل سیالب در گرگان و نتايج آن
 5آبان ماه 31
دستاوردشا89و لال شاو زشیش
نشست علم  -تخمم

پی رو در طرح شاو زشیش و کنترل سیالب استان گلستان با
شمیارو مشترك شرکت سهام بب منطقهاو استان گلستان،

سازمان جهاد کشاورزو استان گلستان ،دانشگاه کشاورزو

پس از ارائه مقاالت ،با حضور کارشناسان زشیش  ،جلسه

و منابع طبیع گرگان و گروهکار زشیش و محیطزیست کمیته

پرس

و پاسخ برگزار گردید و مباحث مطرح شده مورد بحث

مل ببیارو و زشیش ایران در روز ییشنبه دوم ببانماه 0171

و بررس قرار گرفته و به سراالت حاضرین پاسخ داده شد.

در محل سالن اجتماعات دانشگاه علوم کشاورزو و منابع طبیع
گرگان با محورشاو زیر برگزار گردید.
 بررس ی دسییتاوردشاو طییرحشییاو زشیش ی در کنتییرلو شدایت ببشاو سطح در سطح طرحشاو شبیهشاو
اصل و فرع در دشت گرگان و ارزیاب بنشا؛
 بررس راهکارشاو کنترل روانابشاو دشت گرگان؛ اشمیت و نحیوه اسیتفاده از شیبیه زشیشی در شیدایتو کنترل روانابشا؛
 بررس مشیالت اجتماع و مباحث مشارکتدش در اجرا،بهره بردارو و نگهدارو طرح شاو زشیش و ارائه راهکار.

در پایان نشست نیز مقاالت ارائه شده و مباحث مطرح شده
توسط بقاو مهندس مجتب اکرم از سوو گروهکار زشیش
و محیطزیست کمیته مل ببیارو و زشیش ایران جمعبندو
گردید .لییده نیات مهم جمعبندو به عمل بمده به شرح ذیل
است:
 -0شبیه زشیش اجرا شده در منطقه گمیشان ا ر ملبت در
افزای

بهرهورو از اراض داشته ول براو بهینه کردن

مبان طراح شبیه زشیش دیمزارشا که براو اولین بار
در کشور به مورد اجرا گياشته شده است ،نیاز به بررس
و ارزیاب عملیرد و مزارت بزمایش وجود دارد.
در ابتداو نشست سخنران شاو افتتاحیه توسط بقایان

 -7منبع بب اراض منطقه ،بارندگ است که منبع نامطمئن

مهندس عل نظرو مدیرعامل شرکت بب منطقهاو گلستان

محسوب م شود .به احتمال زیاد با بیارگیرو زشیش

و دکتر عل نجف نژاد رئیس دانشگاه علوم کشاورزو و منابع

کنترل شده ،م توان ریس

طبیع گرگان به انجام رسید .در ادامه بقاو مهندس گیل

خشیسال شا و فمول خش

معاون طرح و توسعه شرکت بب منطقهاو استان گلستان در
مورد دستاوردشاو اجراو طرحشاو زشیش

و کنترل

بهرهبردارو از اراض در
را کاش

داد.

 -1محدودیت تراز تخلیهگاه (دریاو خزرو موجب کاش
کش

مجارو شده و این امر در نواح پاییندست که

و شدایت روانابشا به مجارو تخلیه سیالب در سطح

رودخانهشاو منطقه از حالت زشی

شبیهشاو اصل و بقاو مهندس گلعل پور مدیر بب و خاك

اراض تبدیل م شوند بیشتر بروز یافته است.

امور فن مهندس جهاد کشاورزو استان گلستان در مورد
دستاوردشاو اجراو طرحشاو زشیش
و اصالح منابع خاك و افزای

به منظور بهبود

بهرهورو در سطح شبیهشاو

فرع مطالب خود را ارائه نمودند.

به تغيیهکننده

 -0ساماندش رودخانهشا ،احداث دای شاو حفاهت  ،الیروب
مسیلشا و شیلدش قطعات زراع براو تخلیه ببشاو
سطح م تواند مشیالت سیلگیرو و ببگرفتگ اراض
را کاش

دشد.

 -0برخ مباحث مهم و لال شا شمننان باید مورد بحث

شم اکنون این گروهکارو با  00نفر عضو اصل ،

قرار گرفته و راشیارشاو مناسب پیدا شود .مانند ب ار

برنامهشاو مختل و متنوع را در دستور کار ساالنه خود قرار

زیستمحیط طرحشاو اجرا شده ،ا رات و ارتباط متقابل
و سیالب ،مبان

زشیش

بهینه زشیش

دیمزارشا

و پایدارو سازهاو و اجتماع و زیستمحیط طرحشاو

داده است و به عنوان ی

گروهکار مهم و مر ر در کمیته مل

ببیارو و زشیش  ،فعالیت م نماید .عمدهترین فعالیتشاو
این گروهکارو عبارتند از:

اجرا شده.
امید بن است این لال شا و مباحث ،مورد توجه
دستاندرکاران ،مراکز تحقیقات و دانشگاش و محققین قرار

الف -تأليف ،ترجمه و تدوين نشريات -كتاب هاي منتشر شده

 .0تحلیل بر راندمان شاو ببیارو0121 -

گرفته و نتایج حاصله تا زمان برگزارو اولین کنفرانس مل

 .7مجموعه مقاالت شمای

زشیش و اصالح اراض که در اواخر فروردینماه سال بینده

شبیه شاو ببیارو0121 -

با محوریت مسائل زشیش استان گلستان در گرگان برگزار

 .1جنبهشاو مال مدیریت بب0121 -

خواشد شد ارائه شود.

مشارکت کشاورزان در مدیریت

 .0تدارك براو پروژهشاو کول

ببیارو0121 -

 .0مجموعه مقاالت کارگاه فن ساخت کانال شیاو ببییارو،
محدودیتشا و راه حلشا0127 -

معرفی گروه کار توسعه و مديريت سامانههای آبیاری

گروهکار توسعه و مدیریت سامانهشاو ببیارو یی

از

گروهشاو کارو کمیته مل ببیارو و زشیش ایران است که
در سال  0122با پیروو از گروهشاو کارو کمیسیون
بینالملل ببیارو و زشیش از ادغام دو گروهکارو "مدیریت
بهرهبردارو و نگهدارو از شبیهشاو ببیارو و زشیش "
و "ساخت ،بهسازو و نوسازو شبیهشاو ببیارو و زشیش "
تشییل یافته است .سابقه فعالیت دو گروه ميکور به سال 0121
بر م گردد.
در سالشاو اخیر ،عنوان این گروهکار در کمیسیون بینالملل
ببیارو و زشیش

Modernizing Irrigation Services

) (MISبوده است و اخیرا در بخرین تغییرات و تممیمات اعالم
شده با عنوان

Modernization and Revitalization of

)Irrigation Schemes (WG-M&R

ادامه فعالیت خواشد

داد .گروهکار توسعه و مدیریت سامانهشاو ببیارو تاکنون با
شمین نام فعالیت

را در کمیته مل ببیارو و زشیش ایران

ادامه داده و برنامهریزو و اشداف
و گرای

و نگهدارو از شبیهشاو ببیارو و زشیش 0110 -
 .2برنامییهریییزو مییدیریت ،بهییرهبییردارو و نگهییدارو از
شبیهشاو ببیارو و زشیش 0110 -
 .1استفاده از لولهشاو کمفشار در ببیارو سطح 0117 -
 .7نگرش بر مسائل و مشیالت ساخت کانال شیاو ببییارو
در ایران (جمع بندو پرسشینامهشیاو مربوطیه از شیبیهشیاو
ببیاروو0117 -
 .01مجموعه مقاالت کارگاه فن سیستم زشیش زیر پوش
کانالشا0111 -
 .00مجموعییه مقییاالت مییدیریت بهییرهبییردارو و نگهییدارو
شبیهشاو ببیارو و زشیش 0110 -
 .07مدیریت بهیره بیردارو و نگهیدارو شیبیه شیاو ببییارو
و زشیش 0112 -
 .01نگهدارو سامانهشاو ببیارو0117 -

را شمسو با تغییر نام

 .00ساخت کانالشاو ببیارو -محدودیتشا و راشیارشا0171 -

ببیارو

 .00جمع بندو و تحلیل پرسشنامه شیاو مسیائل و مشییالت

این گروهکار در کمیسیون بین الملل

و زشیش  ،بازتعری نموده است.

 .6مجموعه مقیاالت کارگیاه فنی میدیریت ،بهیره بیردارو

سازهشاو کنترل و توزیع بب سامانهشاو ببیارو0177 -

 .06نشست اول بموزهشاو بهره بردارو براو طراح و اجراو

اصل و و در طرح ببادان ،ایستگاه پمپاژ میارد و شیبیه انوییه

بهتر سامانهشاو ببیارو0171 -

و سیستم لولهشاو کم فشار0111 -

 .02سامانهشاو بهرهبردارو خودکار کانال شاو ببیارو0171 -

 .1بازدید از شبیه ببیارو و زشیش دشت قزوین0110 -

 .01نوگرای در مدیریت ببیارو -روییرد ماسیات0171 -

 .0بازدید از شبیه ببیارو و زشیش سفیدرود گیالن از نگاه

 .07نشست دوم بموزهشاو بهیرهبیردارو بیا موضیوت حیریم،

بهره بردارو ،نگهدارو و امیانات ایجاد سیستم زشیش براو

ایمن و حفاهت  -دبیسنج اولتراسونی 0170 -

کشت دوم0116 -

 .71نشست سوم بموزهشاو بهرهبردارو بیا موضیوت عملییرد

 .0بازدید از سد و شبیه ببیارو زاینده رود اصفهان0176 -

کانالشا و سازه شاو شیدرولیی در شرایط کمبب 0172 -
 .70نگرش بر مفاشیم راندمان ببیارو – در دست لاپ

در استانشاو بذربایجان غرب و کرمانشاه0176 -
 .2بازدید از شیبیهشیاو ببییارو تحیتفشیار اشیر ،سیبالن

 .77حسابدارو و حسابرس بب  -در دست لاپ

و یامن در استانشاو بذربایجان شرق و اردبیل0172 -
 .1بازدید از شبیهشیاو ببییارو تحیتفشیار پاییاب سیامانه

ب -كارگاههاي فني برگزار شده

 -0مشارکت کشاورزان در مدیریت شبیهشاو ببیارو0121 -
 -7ساخت کانالشاو ببیارو ،محدودیتشا و راهحلشا0127 -
 -1مدیریت ،بهره بردارو و نگهیدارو از شیبیه شیاو ببییارو
و زشیش 0110 -
 -0سیستم زشیش زیر پوش

 .6بازدید از شبیه شاو ببیارو تحت فشار حسن لو و بیلیه وار

 .7بازدید از شیبیه شیاو ببییارو حوضیه زاینیده رود (ببشیار
و رودشتو و خور و بیابان

در استان اصفهان0171 -

د -جمع آوري ،تجزيهه و تحليه و جمهع بنهدي پرسشهنامه در

بتن کانالشا0111 -

 -0مدیریت ،بهره بردارو و نگهیدارو از شیبیه شیاو ببییارو
و زشیش 0110 -
 -6نشسییت اول بمییوزهشییاو بهییرهبییردارو و نگهییدارو از
شبیهشاو ببیارو براو طراح و اجراو بهتر -دوماه 0171
 -2نشسییت دوم بمییوزهشییاو بهییرهبییردارو و نگهییدارو از
شبیهشاو ببیارو براو طراح و اجراو بهتر -مهرماه 0171
 -1نشسییت سییوم بمییوزهشییاو بهییرهبییردارو و نگهییدارو از
شبیهشاو ببیارو براو طراح و اجراو بهتر -بذرماه 0176
 -7نشست لهیارم بمیوزه شیاو بهیره بیردارو بیراو طراحی
و اجراو بهتر سامانهشاو ببیارو تحتفشار-تیرماه 0171

زمينههاي:

 -0شناسنامه شبیه شاو ببیارو و زشیش کشور (ی

نسخه

از بن به طور محدود منتشر شده استو،
 -7مدلشاو کامپیوترو در زمینه طراح شبیهشاو ببیارو
 -1شناسای وهیای و شزینیه شیاو میدیریت ،بهیره بیردارو
و نگهدارو از شبیهشاو ببیارو،
 -0شزینه شاو عملییات بهیره بیردارو ،نگهیدارو و میدیریت
طرحشاو ببیارو و زشیش ،
 -0نحییوه انجییام عملیییات نگهییدارو از شییبیهشییاو ببیییارو
و زشیش کشور،
 -6نحوه برگشت شزینهشاو بهرهبردارو شبیهشاو ببیارو،
 -2محدودیتشا و مشیالت ساخت کانالشاو ببیارو،

ج -بازديدهاي فني به همراه تهيه گزارش

 -1مدیریت اندازهگیرو بب در شبیهشاو ببیارو،

 .0بازدید از شبیه ببیارو و زشیش درودزن0122 -
 .7بازدید از شبیه شاو ببیارو و زشیش خوزستان در دشت
بزادگان (کانال اصل  AMCو شهید لمران و زشیی

گرمسیرو استان کرمانشاه0172 -

شیاو

 -7مسییائل و مشیییالت سییازهشییاو کنتییرل و توزیییع بب در
سامانهشاو ببیارو.

اسامي اعضاي فعلي اين گروهكار به شرح زير مي باشد:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ی

استراتژو مل و اجراو دقیق بن در سطوح مدیریت بب،

محمدکاهم سیاش (رئیسو
عزت اله فرشادو (نایب رئیسو
وحید داسدار (دبیرو
مسعود اقبال
محسن براشیم
مسعود معلم
مهرزاد احسان
نمرت اله اسدو
عباس جنگ مرن
مریم یوسف
سحر نوروزو
در پایان الزم است از خدمات اعضاو پیشیین گیروه کیار

زیرزمین نه تنها به از بین رفتن کم بنشا منجر شده است

توسعه و مدیریت سامانه شاو ببیارو ،بقیاو دکتیر عبیدالیریم

بلیه در بعض مناطق کیفیت این منابع را نیز به حدو تقلیل

بهنیا و بقاییان مهندسیین احمید جعفیرو ،فیتح الیه کبریتی ،

داده است که بر اساس عرف علم کشاورزو استفاده از بنشا

ابوالفضل سپهرو من  ،علیرضا سالمت ،سید محمید سیادات

را در زراعت غیرممین ساخته است.

خاك و کشاورزو کشور و نیز منابع انسان مرتبط با بنشا
بتوان تا حد ممین از پیامدشاو این بحران کاست.
 -0در حال

که براو تیمین ی

نم بایست ساالنه بی

حالت پایدار نسب

از نیم از ببشاو قابل تجدید کشور

را برداشت و به ممرف م رساندیم امروز تا مرز ییمد
و بیست درصد و فراتر از بن نیز پی

رفتهایم ،به طورو که

ط حدود س سال گيشته بالغ بر ی

صد و بیست میلیارد

که عمال غیرقابل تجدید بوده

مترمیعب بب از منابع

و م بایست به عنوان ذخیره بب کشور محافظت م شدند
برداشت شده است .برداشت بی

از اندازه از منابع ببشاو

میرئ  ،علیرضا دالل زاده ،شییخ حسیین  ،اسیماعیل جبیارو،

 -7ممرف بب در بخ

بابای  ،سعید عیس پور ،محمدصادق جعفرو ،داریوش بهرهدار،

نحوو است که شر سال عالوه بر تمام ببشای که وارد

احمد پورزند و دکتر کیومرث ابراشیم و شمییارو صیمیمانه

الیهشاو ببدار م شوند حداقل بین ششت تا یازده میلیارد

بنشا در دوران عضویت تشیر و قدردان شود.

مترمیعب بی

کشاورزو از منابع بب زیرزمین به

از بن برداشت م شود و این در شرایط است

که بب شرب و بهداشت قریب به اتفاق شمه شهرشاو کشور
بیانیه فرهنگستان علوم
هشدار در مورد
«غیرقابل بازگشت بودن وضعیت منابع آب کشور»

نیز از شمین منابع تیمین م شود و پایان یافتن این منابع
صدمات جبرانناپيیر اجتماع نیز در پ خواشد داشت.
 -1در سالشاو گيشته بی

از بننه که م بایست به مدیریت

وضعیت کشاورزو در حال حاضر و روند توسعه

بب در سطح مزرعه توجه شود در بخ شاو فیزیی تیمین بب

و گسترش در ارتباط با ببشاو تجدیدپيیر و قابل دسترس

کشاورزو کشور

سرمایهگيارو شده است .به شمین دلیل بخ
0

گسترش پیدا کرده و سطوح اراض

ساالنه که عمدتا از منابع زیرزمین و بعضا در برخ نقاط

به صورت پهن رفت

کشور از منابع سطح تیمین م شود شرایط را فراشم کرده

کشاورزو و باغ از حدود دو برابر توان اکولوژیی بب سرزمین

است که صاحبنظران و دست اندرکاران زراعت و باغدارو

فراتر رفته است .حت در مواردو که توصیه شده است گیاشان

کشور بیندهاو نه لندان روشن را براو بن متمورند .به نظر

که ممرف بب بنشا کمتر است کشت شوند سطوح اراض

م رسد که با نگاش بسیبشناسانه بر بننه در سالشاو لند

تحت کشت بنشا به قدرو افزای

دشه گيشته به دلیل لگونگ نه لندان درست تخمیص بب

مجموت بب بیشترو نسبت به قبل ممرف م شود.

به بخ

پیدا کرده است که در

کشاورزو و نحوه بهرهبردارو و ممرف بن صورت

گرفته است ،براو برون رفت نسب از معضل باید با اتخاذ

1 extensive

 -0کشت برنج در استانشاو خوزستان ،اصفهان ،فارس

 گسترش گلخانهشا به صورت شرکتشاو تعاون

و خراسان از این جملهاند و ليا عمال به زوال منابع بب کم
شده است .ط لند سال گيشته مجلس و دولت اعتبارات

ارجحیت برخوردار است.
 براو تربیت نیروو متخمص براو ساخت و مدیریت

شنگفت را به توسعه روششاو ببیارو تحتفشار اختماص
داده است که در تولید و افزای

محمول تی یر لندان نداشته

گلخانه برنامهریزو شود.
 شمزمان براو ایجاد کارگاهشاو تبدیل محموالت تولید

و باعث ذخیره بب نشده است.

شده در گلخانه برنامهریزو شود.

 -0در سالشاو گيشته تولید بیشتر محموالت کشاورزو تنها بر

 جایاب مناسب براو احداث گلخانه و گیاشان مناسب

اساس محور تیمین بب بوده است .حال بنیه بب نیز تنها یی از
مرلفهشاو افزای

محمول است و به دیگر مرلفهشا مانند

بنشا براو تولید در گلخانه انجام شود.
 در طرح گسترش گلخانه براو ایجاد شغل و تیمین

ماشینبالت و بيور مناسب و نیروو کار بمد و مر ر توجه لندان
نشده است.
 -6کشاورزو باید به صورت فشرده 0و با استفاده از
مزیتشاو نیروو انسان و اقلیم کشور و نق

از

بن در تولید

ناخالص مالحظات سیاس صورت گیرد.

معاش روستاییان برنامهریزو شود.
 -7علت اصل شجوم بی
در بخ

از اندازه به منابع بب نبودن کار

صنایع و نیاز کشاورزان به داشتن دربمد حاصله از

کشاورزو براو امرار معاش م باشد .در صورت تداوم یافتن
این شرایط ،خسارات به صورت تجمع افزای

م یابد و الزم

است تا عالوه بر اعمال مدیریت قاطع و ییپارله بر منابع بب،
مواردي كه براي ني به اهداف مذكور مفيد است به

با انجام تمهیدات براو جایگزین نمودن سود ناش از تولیدات

شرح زير ميباشد:

کشاورزو با دیگر موارد مانند صنایع و گردشگرو ،استفاده از

 -0کشاورزو فشرده از جمله گلخانهاو؛

ببشاو سطح و زیرزمین را به تدریج کم نمود.

نیات

لند در مورد طرح گسترش گلخانه از دیدگاه بب

کشاورزو:
 در صورتییه طرح گسترش گلخانه منجر به کاش

 -1تیمین بب شرب و صنعت از طریق شیرین کردن بب شور
دریا قابل دسترس م باشد.
 -0دادهشاو تغییرات میزان برداشت از بب زیرزمین نشان

برداشت بب و ممرف بن در تولیدات کشاورزو شود

م دشد که میزان برداشت از سال بب  10-10شروت به

نماید

کرده است که بن شم به دلیل افت سطح بب

م تواند به طرح تعادل بخش بب زیرزمین کم
در غیر این صورت ا ر ملبت بر بن نخواشد داشت.

 در صورتییه با گسترش گلخانه از سطح زیر کشت

کاش
زیرزمین

و ببدش

ببخوانشا بوده است .روند افت نشان

م دشد که در سال بب  72-71میزان برداشت به  07میلیارد

«مزرعه باز» کاسته شود و در نتیجه منجر به کاش

مترمیعب و در  0سال بینده به  01میلیارد مترمیعب کاش

برداشت بب و ممرف بن در تولیدات کشاورزو شود

م یابد که کمتر از میزان مورد نیاز کشاورزو است .بنابراین

م تواند به طرح تعادل بخش بب زیرزمین کم

نماید.

 در وشله اول طرح گسترش گلخانه م تواند براو رفع
نیاز سبزو ،صیف و گل براو ممرف داخل برنامهریزو
شود و در وشله بعد براو صادرات شم سازماندش شود.

به نظر نم رسد که بارانشاو اخیر در سال  72-71کم
لندان به تغيیه و افزای

سطح بب زیرزمین بنماید.

 بایست برنامه تعادل بخش بب زیرزمین با شدت ادامه
یابد ،در غیر این صورت کاش

منابع بب زیرزمین با

شدت بیشترو ادامه خواشد یافت و تبعات منف بن
1 intensive

بیشتر خواشد شد.

 براو سرعت بخش به اجراو طرح تعادل بخش بب زیر

ابوالحجو تممیم گرفته که این بیابان را سبز کند .او که سابقا در

براو شوشمند کردن

عمان زندگ م کرده و معلم بوده ،شغل خود را رشا و قطعه

برداشت بب از لاه با کنتورشاو حجم شوشمند الزم

زمین کولی در دره دریاو مرده 1خریدارو کرد .وو م گوید

است.

که بیشتر غياو خود را از شمین زمین تیمین کرده و در

اعتبار بودجهاو کاف

زمین

 به نظر م رسد که مدیریت افزای
بخ

بهرهورو بب در

کشاورزو از طریق توسعه سامانهشاو ببیارو

نوین بدون شماشنگ با برنامه طرح تعادل بخش بب
زیرزمین موفقیت قابل قبول را نداشته باشد .بنابراین
پیشنهاد م شود که شمانند اعتبارات بودجهاو در نظر
گرفته شده براو طرح توسعه سامانهشاو ببیارو نوین،
بودجه مشابه براو شوشمند کردن برداشت بب از لاهشا
نیز در نظر گرفته شود.
 -0مفهوم فضاو سبز را تغییر دشیم و به جاو منظر

سبز0

مفهوم منظر خش  7را متداول کنیم و لمن را از فضاو سبز
حيف کنیم و لشمانمان را به بوتهشا و درختنهشاو زیباو
بیابان عادت دشیم .بدون تردید شمه اینها در سایه تدبیر و با
برنامهریزو منطق میسر است و این مهم عزم مل را م طلبد.

سالشاو بت درختان ملمر بیشترو خواشد داشت و باغ خود را
پربارتر و پایدارتر خواشد کرد.
كمبود آب
در حییدود سییه لهییارم از اردن بیابییان اسییت و در رده
کشورشاو با شدیدترین بحران کمبب قیرار دارد .در تحقیقی
که توسط دانشگاه استنفورد در سال  7102انجیام شید ،بییان
شده که در سالشاو بت بحیران کمبیود بب در اردن تشیدید
خواشد شد .در این تحقیق گفته شده است که تا انتهاو قیرن
اخیییر بارنییدگ در اردن  11درصیید کییاش
انت گراد افزای

خواشد داشت و فراوان و مدت خشیسال شا

دو برابر خواشد شد و بدون ارتقیاو کیاربرو اراضی و بهبیود
قراردادشاو مشارکت منابع بب ،تیمین غياو مورد نیاز مردم با
مشیل جدو مواجه خواشد شد.
خانم ابوالحج قطعه زمین خود به مساحت  611مترمربیع

به سوی توسعه پايدار

را در ی ی

منطقییه خش ی

و بن را تبدیل بیه یی
بیابان سبز :مقابله مردم اردن با تغییر اقلیم از طريق
پرماکالچر

کشور اردن در ی

بییا پوش ی

سیینگال خریییدارو

بیاغ حاصیلخیز کیرد .ایشیان بیشیتر

سالشاو زنیدگ خیود را در منطقیه باقیا ،0بزرگتیرین کمی
پناشجویان فلسطین در اردن سپرو کرد و در و میادر او نییز

قرار گرفته و بیابانشاو

جزو پناشجوشای بودهاند کیه از کرانیه بیاخترو رود اردن بیه

زیادو در بن واقع شده است و بسیار دور از انتظار است که

کشور اردن مهاجرت کرده بودند .او م گوید" :مین در بن فضیا

بتوان در این منطقه غياو مردم را از طریق کشاورزو تیمین

شاد نبودم .بن منطقه مرا افسرده کرده بیود .میردم در کمی در

کرد .شمننین اردن یی از کشورشای است که با خشیسال

اتاقشاو مربع شیل زندگ م کردند و جمعیت و بلودگ بسیار

و افزای

اقلیم خش

و دمییا  6درجییه

دما روبهرو بوده و در خط مقدم تی یرپيیرو از تغییر

بزاردشنده بود .من با سرمایهاو که داشتم تنهیا می توانسیتم در

اقلیم است .لراو ب رویه و استفاده از روششاو غیراصول

لنین منطقهاو قطعه زمین بخرم .ول زمان که بن را خرییدم

و نامناسب براو کشاورزو باعث رشد بیابانزای در منطقه شده

به قدرو خوشحال بودم که گریه می کیردم .اکنیون مین ایین

است .تحت لنین شرایط  ،یی از ساکنان منطقه (خانم

زمین را دارم .این خاك متعلق به من است و از اینجا می تیوانم

1Greenscape
2 Xeroscape

3 Dead Sea valley
4 Baqaa

سرزمینم فلسطین را ببینم که تنها لند کیلومتر بیا مین فاصیله

کردند .اما این توافق به دالیل مختلف از جمله تن شاو

دارد".

سیاس  ،مشیالت مال و مسائل محیطزیست  ،به تیخیر افتاد.
گرماو شدید ،خشیسال و شورو باالو خاك ،دره دریاو مرده
را تبدیل به یی از خشنترین محیطشاو طبیع کرده است.
بقاو الوتن و شمسر ایشان که اشل اردن است ،براو عمل
کردن پروژه بموزش خود در اردن قطعه زمین به مساحت
 1111مترمربع داراو خاك نامناسب براو کشاورزو در دره
دریاو مرده خریدارو کردند.
بنشا این شرایط را موقعیت مناسب براو نشان دادن
توانای بالقوه روششاو پرماکالنر براو تبدیل ی
به ی

سبک زندگي پايدار
باغ خانم ابوالحج مقابل محل پروژه بیابان سبز ،0کیه 01
سال پی

توسط بقاو جی الوتین ،7متخمیص پرماکیالنر

استرالیای بغاز شید ،قیراردارد .بقیاو الوتین یی

مجموعیه

بموزش پرماکالنر را در این منطقه راه اندازو کرده است تا به
مردم نحوه زندگ پایدار را در شرایط دسترس محدود به بب،
بموزش بدشد .اصطالح و روییرد پرماکیالنر (حالیت مخفی
کشییاورزو پیوسییته1و در سییال  0721توسییط بقایییان بیییل
مولیسون 0و دیویید شیولمگرن 0معرفی شید .پرماکیالنر بیه
نحوهاو از کشاورزو در زمین با تقلید از سیستمشیاو طبیعی
گفته م شیود .در واقیع شیدف ترکییب کیردن فعالییتشیاو
کشاورزو با محیط طبیع است تا اکوسیستم به صورت پایدار
باق بماند .خیانم ابیوالحج می گویید" :بقیاو الوتین بیه میا
تجربیات فراوان بموزش داده است .او به ما یاد داد که لگونه
شمگام با طبیعت باشیم ،نه علیه بن".
نجات ناحيه درياي مرده
در سال  7100دولت اردن و رژیم صهیونیست قراردادو
براو نجات منطقه دریاو مرده و بهبود دسترس به بب امضا
1 Greening the Desert
2 Geoff Lawton
3 Permaculture: Permanent Agriculture
4 Bill Mollison
5 David Holmgren

زمین خش

جنگل حاصلخیز ،م دانستند .بقاو الوتن م گوید" :ما

پروژه بیابان سبز را با بودجه و فعالیتشاو خود ،در سطح کول
بغاز کردیم".
استراتژي
پس از خریدارو زمین ،بقاو الوتن و تیم او شروت به
استحمال حداکلر بب قابل دسترس و کاشت درختان مقاوم
به خشی و گیاشان تلبیت کننده نیتروژن در خاك کردند
و استراتژوشای براو مقابله با تبخیر از سطح خاك به کار
گرفتند .بب حاصل از استحمام و شستشوو هروف براو
ببیارو درختان استفاده گردید .در پرماکالنر ،تمام ضایعات
مجددا مورد استفاده قرار م گیرند و شمواره بب در ی

لرخه

مورد استحمال قرار م گیرد.
سپس تنوت گونهشاو گیاش را با کاشت گیاشان زراع ،
سبزیجات و پرورش حیوانات کول  ،مانند مرغ و خرگوش
(که تولید کود م کنندو افزای
جنگل خوراک

دادند .به این شیوه ی

در دل بیابان به وجود بمد .بقاو الوتن

م گوید" :ما نشان دادیم که م توانیم نتایج قابل توجه
حت تحت شرایط به شدت دشوار بگیریم".
با انجام روششای مانند کشت گیاشان در کنار ییدیگر
و بهرهبردن از تعامل ملبت گونهشا و سطوح مختل

کشت

گیاشان در پرماکالنر ،م توان غياو بیشترو را با استفاده از
منابع کمتر تولید کرد .انرژو برق مورد نیاز براو پروژه بیابان

سبز کامال از طریق خورشید تیمین شده و شمه مواد زائد
بازیافت م شود .این پروژه شمننین ی

بخ

بموزش دارد

که در بن اصول و روششاو پرماکالنر به جوامع محل
و بازدیدکنندگان بینالملل بموزش داده م شود.

سالمت خاک
در روششاو مرسوم کشاورزو تنها کشت ت

محمول

انجام شده و در بنشا از کودشاو شیمیای استفاده می شیود،
که ممین است بیه کیاش

تنیوت زیسیت  ،فرسیای

خیاك

و تخریب محییط زیسیت منجیر شیود .ولی در پرماکیالنر از

دستهاي ياريرساننده

ترکیب مالچ و جوینهشاو ببییارو بیراو حفیا حاصیلخیزو
وارد پروژه بیابان سبز

خاك استفاده م شود .در طراح پرماکالنر ،روششاو مدرن

بقاو حایل ابویحی  01سال پی

شد .به دلیل اینیه بقاو الوتن پروژه دیگرو را نیز در استرالیا

با روششاو سنت و بیوم منطقیه و دانی

محلی ترکییب

مدیریت م کرد ،مدیریت پروژه بیابان سبز را به بقاو

م شوند .در پیروژه بیابیان سیبز از روششیاو جنگیلافزایی

در ببیارو

استفاده شیده ،امیا روششیاو محلی فیربورو میواد غیيای

ابویحی

واگيار کرد .خانواده بقاو ابویحی

و برداشت محمول و عملیات نگهدارو به ایشان کم
م کنند .بقاو ابویحی

به شمراه  71خانواده دیگر از

و شمننین پرورش دام نیز اسیتفاده گردییده اسیت .در پیروژه
بیابان سبز مسائل مربیوط بیه توسیعه پاییدار ،امنییت غیيای

روستاشاو اطراف ،تینی شاو پرماکالنر را از بقاو الوتن

و حفاهت از منابع بب در نظر گرفته شده است .در این پیروژه

فراگرفتند و بنشا را روو زمینشاو خود پیاده کردند.

تالش م شود تا به مردم نشان داده شود که لگونه م توانند

بقاو ابویحی م گوید" :خانواده من کشاورز بودهاند.
والدین من از مواد شیمیای

زیادو در کشاورزو استفاده

م کردند و ما نیز م بایست شمان محموالت را که بنشا

غياو خود را تیمین کنند و در عین حال به محیطزیسیت نییز
سود برسانند.
بقاو الوتن م گوید" :ما از بسیارو از روششاو سینت

کشت م کردند پرورش م دادیم .اما با استفاده از روششاو

استفاده کردیم .ما م توانیم با طراح خالقانه اکوسیستمشا با

پرماکالنر اکنون ما م توانیم محموالت متنوع کشت کنیم.

تغییر اقلیم مقابله کنیم .با ترکیب گونهشاو بوم و غیربیوم

بسیارو از خانوادهشای که در شمسایگ ما زندگ م کنند از

م توانیم خاورمیانه را سبز کنیم .ما م توانیم مشیالت جهان

شمین روششا استفاده م کنند و بنشا نیز نتایج لشمگیرو

را در باغشاو خود حل کنیم .به نظر من پرماکالنر میر رترین

خود

راه براو مقابله با تغییر اقلیم است و می تیوان مشیابه پیروژه

گرفتهاند .بنشا نیز مواد غيای فراوان از باغشاو کول
تولید م کنند".

بیابان سبز را در بیشتر مناطق اطراف اجرا کرد".

وقايع حدّي آب و هوايي

بقاو وننیونهوف م گوید" :ما جدل را انتخاب کردیم

1

خاورمیانه یی از کمببترین و خش ترین مناطق جهان

لون ی

مرکز اجتماع است که مردم م توانند در بن جمع

است که تحت تی یر تغییر اقلیم نیز می باشید .عیالوه بیراین،

شوند و از ییدیگر یاد بگیرند ".شدف از تیسیس این بامباغشا

اردن بییه طییور فزاینییدهاو تحییت تییی یر سیییل ،خشیسییال

توجه به محیطزیست و شمننین ارتقاو بموزش عموم است.

و فرسای

خاك قرار دارد .طبق گفته خانم صیفا الجایوسی ،

منبع:

www.middleeasteye.net

کارشناس و فعال عدالت زیسیت محیطی  ،وقیایع حیدبو بب
و شوای در اردن رو به افزای

است.

فناوریهای نوين

به نظر خانم الجایوس روییرد پرماکالنر در استفاده از
آبیاری قطرهای متحرک

انرژوشاو تجدیدپيیر بسیار قابل توجه است.
او م گوید" :اردن قابلیت بالقوه باالی

در زمینه

انرژوشاو تجدیدپيیر دارد ،ول ما بیشتر انرژو مورد نیاز خود
را از کشورشاو دیگر وارد م کنیم .تنها الزم است که
سوختشاو فسیل را با انرژو تجدیدپيیر جایگزین کنیم.
حرکتشاو بنیادواو ملل پرماکالنر م تواند باعث مشارکت
مردم اردن در رفع مشیالت محیطزیست بشود".
در اردن برخ پروژهشاو دیگر نیز در حال اجرا است که
در بنشا نیز از روششاو پرماکالنر استفاده م شود.
کم شاو سبز 7پروژهاو است که توسط افراد داوطلب اردن
و بینالملل براو توسعه بامباغ 1در کم شاو پناشندگان در
حال اجرا است.

ببیارو قطرهاو متحرك (MDIو 0به روش گفته شود که
لولهشاو دریپردار توسط دستگاه سنترپیووت یا لینیر روو
زمین در امتداد خطوط کشت حرکت م کند.
در مزرعه تحقیقات

دانشگاه ایالت

کانزاس ی

سنترپیووت با  0اسپن به ببپاش لپا و لوله دریپردار مجهز
شد .یعن نم شر اسپن ببپاش لپا به فاصله  0/0متر و نیم
دیگر اسپن به لولهشاو دریپردار به فاصله  0/0متر تجهیز شد.
در ی لهارم زمین دایرهاو شیل ،نیاز بب

روزانه 1/0

میلیمتر و در ی لهارم دیگر نیاز بب  6/7میل متر در روز
براو ذرت برنامهریزو شد.

بقاو ماییل وننیونهوف ،0از مشارکتکنندگان پروژه که
ی

مهندس معمار و طراح بلژیی

است ،م گوید" :به

پناشجویان این فرصت داده شده است تا غياو خود را تولید
کنند و ارتباط نزدی ترو با طبیعت داشته باشند ".شدف از
ایجاد این بامباغشا ارتقاو امنیت غيای و شرایط زندگ در
کم شاو پرجمعیت اردن است .این بامباغشا براو نخستین
بار در مرکز فرشنگ اجتماع

جدل در عمان به صورت

بزمایش اجرا شدند .در این طرح بزمایش دو گلخانه با مواد
بازیافت و کمپوستشاو ارگانی

تیسیس شدند.

1 Weather extremes

2 Greening the Camps
3 Roof garden
4 Michael Van Nieuwenhove

شک  – 1نيمي از يک اسپن ،آب پاش لپا و نيم ديگر لوله دريپردار و
اجراي  2رژيم آبي

5 Revisiting precision mobile Drip Irrigation under Limited
Water Irrigation Science Nov. 2017

روش كار

فاصله کشت بین دو ردی ذرت  26سانتیمتر و خطوط کشت

مشاهدات و نتايج

در مناطق کم بب ،کاش

در دوایر متمرکز اجرا شد .در پاو گیاه مین الیسیمتر نمب شد.

تبخیر در رواناب و تلفات

عمق بب م تواند به مدیریت صحیح ممرف بب کم

کند.

در این روش ،در قسمت قطرهاو ،رواناب دیده نشده و تلفات
عمق نیز به حداقل رسید .به کم

الیسیمتر مالحظه شد در

روش ببیارو قطرهاو متحرك تبخیر در مقایسه با لپا %10
داشت .هرفیت نگهدارو رطوبت در روش قطرهاو

کاش

بهبود داشت و در پایان فمل ،مطالعات در پروفیل خاك تا 7
شک  -2نمايش يک اسپن ،سمت راست پاشندههاي لپا و سمت چپ
لولههاي دريپردار

براو شر تیمار لهار تیرار با تیمین بب  1/0و 6/7
میلیمتر انجام شد .در این پژوش  ،دب

و فشار دستگاه

سنترپیووت تغییر نیافت .لوله دریپردار به قطر خارج  06و
ضخامت  0/0میلیمتر و دب شر روزنه  1/1لیتر در ساعت بود.
از فیلتر با م

 071معادل  070مییرون استفاده شد .طول

لوله دریپردار در ابتداو سنترپیووت  1متر و در انتهاو دستگاه
به  11متر م رسد .قطره لیانشا از نوت  PCو با فشار  0تا
 01متر و به فاصله  00سانتیمتر از ییدیگر قرار دارند .در
ابتداو اسپن اول ی
ممرف

کنتور حجم بب براو محاسبه بب

نمب گردید .در منطقه لپا ،به دلیل شمپوشان

ببپاششا مسیر حرکت لر شا مرطوب و فرورفتگ لر شا
مشاشده گردید ول در منطقه لولهشاو دریپردار  ،لر در
محل خش

حرکت کرده و فرورفتگ مالحظه نگردید.

متر نشان داد که ذخیره رطوبت در روش قطرهاو به ویژه در
رژیم  1/0میلیمتر بهتر از لپا بود ول در رژیم  6/7میلیمتر
ییسان بود .وزن دانه و بالل در دو روش تفاوت لندان
نداشت.
در روش لپا بب ممرف  212میلیمتر و در روش قطرهاو
 202میل متر بت شید کیه تفیاوت معنی دارو بیا یییدیگر
نداشتند ول مالحظه شد که در روش قطیرهاو تبخییر کمتیر
و تعرق بیشتر بوده است .در سیال  ،7100مییزان بارنیدگ در
کانزاس غرب  020 ،میل متر بود که  20%نیاز ببی را تییمین
کرد .نیاز بب ذرت در منطقه کانزاس غربی بیین 010-271
میلیمتر متغیر است ول در منطقه بزمای

 670میلیمتر بربورد

گردید .مالحظه شد بب ممرف در دو روش ییسان بود ولی
بازده تولید در لپا  7/1و در قطرهاو  7/2کیلوگرم به ازاو شیر
مترمیعب بب بود .راندمان ممرف بب (IWUEو در رژیم 1/0
میلیمتر بهتر بود .نیته قابل توجه بنست که بهبود بازده ببیارو
و بهرهورو بب در روش ببیارو قطرهاو متحرك بیاال اسیت،
یینواخت توزیع رطوبت در خاك سیلت لوم بیا شیر دو رژییم
بب توسط قطرهاو متحرك خوب و بین  71-10درصید بیود.
به نظر میرسد صاحبان دستگاه سنترپیووت و لینیر در منیاطق
با محدودیت منابع بب با جایگزین لولهشاو دریپردار به جیاو
ببپاش ،م توانند بسیارو از گیاشان ردیفی زراعی را ببییارو
کننید .در اییین صییورت از ابتییدا می بایسییت کشییت در دوایییر

شک  -3در پايان فص آبياري ،سمت راست فرورفتگي چرخ در خاک با
لپا و در سمت چپ حركت چرخ بدون فرورفتگي و فشردگي خاک در
روش قطرهاي

متحدالمرکز و منطبق با فاصله لر شا انجام شود .در منیاطق
خشیی  ،کییاش

تبخیییر توسییط روش قطییرهاو متحییرك

و یینواخت توزییع بهتیر می توانید در میدیریت ممیرف بب

و کاش

دسیتگاه

بب میر ر باشید .در شییل شیماره  0یی

سنترپیووت کیامال تغیییر یافتیه بیه روش قطیرهاو مالحظیه
م شود.

شک  -1توزيع مکاني مزارع آزمايشي احداث شده

برخي از مطالعات انجام شده تاكنون:
شک  -4كارگذاري لولههاي دريپردار ،در مزرعه ذرت به شک يک در
ميان رديف كاشت ،با دستگاه باراني سنترپيووت

از بنجا که ایجاد توسعه پایدار نیازمند نگاه جامع
و شمهجانبه به موضوت توسعه است ،در این طرح سع شده
است انوات مطالعات مورد نیاز جهت تحقق اشداف طرح انجام
شود .از جمله این مطالعات م توان به مطالعات شواشناس ،

معرفی طرح

شیدرولوژو ،رسوب و فرسای  ،وضع موجود کشاورزو،

طرح توسعه نوار ساحلی جنوب کشور از طريق شورورزی

طرح مل "توسعه نوار ساحل جنوب کشور از طریق
شورورزو" به کارفرمای شرکت توسعه منابع بب و نیروو
ایران از سال  70با بهرهگیرو از تجارب جهان و مراکز
تحقیقات مانند مرکز مل تحقیقات شورو ایران و شمراش
مشاوران کشور نظیر شرکتشاو مهندس
قدس ،دزبب ،طوس بب و ییم و برخ

مشاور مهاب
شرکتشاو

دان بنیان ،نسبت با احداث  01مزرعه بزمایش و  7مرکز

اجتماع  ،اقتمادو و اقتماد کشاورزو ،گردشگرو ،منابع
ببشاو نامتعارف ،دامپرورو ،زیرساخت ،زیست محیط ،
زمین شناس  ،خاکشناس  ،بب دریا و پدیده شاو دریای ،
کشاورزو و منابع طبیع  ،پوش

گیاش  ،ببزیان ،بب

زیرزمین  ،مرزبندو مناطق ساحل دریای و امنیت  ،الگوشاو
شورورزو ،طرحشاو در حال بهرهبردارو ،مطالعات و اجرای
در منطقه و  ....را نام برد .برخ از تولیدات این طرح در
اشیال  7ال  6نشان داده شده است.

پشتیبان در گستره نوار ساحل جنوب کشور انجام شده است.
شیل  ،0توزیع مزارت بزمایش

شورورزو در سراسر نوار

ساحل جنوب کشور را نشان م دشد .این طرح با شدف ایجاد
اشتغال و افزای

پایدارو اجتماع

و سیاس

در نواح

ساحل جنوب کشور بغاز و متعاقبا ایجاد توسعه پایدار در این
نواح مخموصا میران ،به طور جدو پیگیرو شده است.
نتایج اولیه به دست بمده از مطالعات مزارت بزمایش  ،امیان
کاشت گیاشان شورپسند و جلب شاو اقتمادو در سخترین

شک  -2مزرعه توليد چوب در بوشهر  ،الگوي استفاده ،آب فاضالب در

شرایط ممین (استفاده مستقیم از بب دریا و خاكشاو

خاک ابر شور )  57دسيزيمنس بر متر(

ابرشورو را تییید م کند.

مناطق (نظیر مزارت شورورزو ،مزارت درشت جلب

و ...و مورد

مطالعه قرار گرفته است .مشاوران این طرح شمننین از طریق
تحقیق و مطالعه ،برخ دیگر از الگوشاو جهان مورد استفاده
نظیر مجتمعشاو شورورزو ،گلخانهشاو دریای  ،مزارت
ییپارله تولید شمزمان انرژو و بب و  ...را براو توسعه این
مناطق مناسب دانسته و به جانمای برخ از این الگوشا در
شک  -3مزرعه ساليکورنيا – بوشهر (آبياري با آب دريا)

سراسر سواحل جنوب پرداختهاند .به عالوه در این طرح برخ
خش

از محموالت نظیر بگار ،روغن ،جلب

و  ...در مقیاس

بزمایشگاش تولید گردیده و امیان تولید بن شا در مقیاس
بزرگتر نیز مورد تییید مشاوران طرح قرار گرفته است .الزم
به ذکر است با تولید برخ از محموالت شورورزو در مقیاس
تجارو ،امیان کاش

واردات این محموالت به میزان قابل

توجه وجود دارد .دستاورد نهای بسیارو از این الگوشا ،ایجاد
شک  -4مزرعه كاشت نشاء جلبک – ساح سورو ،بندرعباس

اشتغال پایدار متی بر بنگاهشاو تجارو و خموص خواشد بود.
محیطزيست
آبزیپروری چند تغذيهای به هم پیوسته IMTA

و توسعه پايدار

توسعه جوامع بشرو در دشهشاو اخیر و در قالب شهرشاو
شک  -7رشد قاب توجه جلبک گراسيالريا پس از  11روز – ساح
سورو ،بندرعباس

بزرگ جهان موجب تولید پسابشاو صنعت و شهرو بسیارو
شده است که اغلب به صورت تمفیه نشده و یا با تمفیه ناقص
وارد رودخانهشا ،تاالبشا و ببشاو بزاد م شوند .پسابشاو
صنعت

اغلب حاوو مقدار زیادو فلزات سنگین شستند

و پسابشاو شهرو معموال داراو مقدار زیادو مواد مغيو
حاوو فسفر است .ورود مواد مغيو به پییرهشاو بب بسته
(تاالبشاو و ببشاو بزاد موجب افزای

رشد انوات جلب شا

و بهم خوردن لرخه اکولوژیی بن م شود .بهرهبردارو از
پییرهشاو بب با روییرد توسعه پایدار م بایست نه تنها بر بار
شک  -6كاشت ،رشد و آبياري آتريپلکس مستقيم با آب دريا جهت تعليف
شتر ،مزرعه بريس ،چابهار

یادبور م گردد از سال  70تاکنون با احداث مزارت
بزمایش  ،برخ از الگوشا و معیارشاو توسعه متناسب با این

مواد مغيو محلول در این پییرهشا نیفزاید ،بلیه بتواند بخش
از مواد مغيو تجمع یافته را استفاده و از مقدار بن بیاشد .پس
بیارگیرو روششا و راشیارشای

که بتواند از مواد مغيو

محلول در بب استفاده و ارزش افزوده تولید کند ،قطعا مفید

و در راستاو توسعه پایدار استفاده از منابع بب خواشد بود .یی

براو پاییندست را دارند .میانگین تولید ی

از روششاو جدید و اجرا شده ،روش نوین ببزوپرورو لند

ی

تغيیهاو به شم پیوسته  IMTAاست.

انوات دوکفهاوشا و  070تن جلب

آبزيپروري چند تغذيهاي به هم پيوسته ()IMTA

1

مزرعه ی

سیستم براو

شیتارو حدود  10تن انوات ماشیان 011 ،تن
دریای م باشد .البته این

میزان تولید نیازمند بررس دقیق کیف بب و توجه به مواد
مغيو مورد نیاز براو دوکفهاوشا م باشد.

این فرایند شامل پرورش گستره وسیع از ببزیان مانند
انوات ماش  ،میگو ،حلزون ،صدف و دولپهاوشا ،خیار دریای ،

از جمله فوايد اين روش:

م باشد .در این روش ،از

 -پایدارو زیستمحیط ؛

گیاشان و جلب شاو دریای
خروج ی

گونه ببزو (شامل غياو ممرف نشده و حت

فضوالت تولید شدهو براو ورودو گونه دیگر به عنوان کود

 پایدارو اقتمادو (به جهت بهبود خروج شا ،شزینه کمتر،تنوت محموالت و کاش

و یا غيا استفاده م شود .در قالب این مفهوم ،ادبیات به شم

 -افزای

پیوسته و یا  Integratedمربوط به کشت و پرورش

و غیرمستقیم؛

بخ شاو مختل

میمل در کنار شم و به صورت فشرده

و شمافزا با استفاده از بب غن شده م باشد .شمننین مفهوم

ریس

افت محمولو؛

سطح فعالیتشاو مزرعه و ایجاد اشتغال مستقیم

 امیان مدیریت بهتر سیستم؛ -انطباقپيیرو بیشتر پروژه با الگوو توسعه محل .

 Multi-trophicو یا لند تغيیهاو به گروهشاو مختل
ببزیان که در سطوح مختل تغيیه قرار دارند ،اشاره دارد شرلند

از جمله نکات مهم و حائز اهميت در اين فرآيند:

این سطوح مختل ببزیان ممین است متنوت باشد ول تیمیل

 -انتخاب درست محمیوالت و بیربورد انیدازه و مقیدار شیر

کننده ییدیگرند و در زنجیره غيای قرار خواشند گرفت.
تفاوت عمده اين روش با مجتمعهاي آبزيپروري سابق،
درنظرگرفتن چرخه غذايي براي پرورش ميباشد.

روش  IMTAم تواند در فضاو بسته و یا باز انجام
گیرد که در صورت انجام بن در فضاو باز یی از گزینهشا
استفاده از بب دریا م باشد .معموال ماشیان گوشتخوار و یا
میگوشا قسمت باالی شرم غيای را در  IMTAتشییل
م دشند .دفع بمونیاك و فسفر توسط بنشا م تواند توسط
عل شاو دریای و گونهشاو مشابه بنشا جهت رشد و نمو
استفاده شود .شمننین ماش و میگو م توانند با رشاسازو
مواد مغيو ارگانی  ،مواد الزم جهت تغيیه سختپوستان را
نیز ایجاد نمایند .گونهشاو شمانند سختپوستان که حلقهشاو
میانه فربیند را تشییل م دشند معموال نقش دوگانه داشته
و نق

شمزمان فیلتر نمودن بب باالدست و تولید مواد مغيو
)1 Integrated Multi-Trophic Aquaculture (IMTA

با توجه به نیازشاو اقتمادو ،زیست محیطی و بیا در

بخ

نظییر گییرفتن مراحییل شیییمیای در فربینیید تولییید پایییدار
محموالت؛
 -افییزای

احتمییال پدیییده تغيیییهگرای ی در ببییزوپییرورو

لندمنظوره به شم پیوسته؛
 افزای -افزای

سرمایهگيارو اولیه؛
ریس

بلودگ گونهشا (با توجیه بیه شیم پیوسیته

بودن این روشو؛
 -افزای

سطح دان

مورد نیاز براو مدیریت مجموعیه در

مقایسه با روششاو سنت ببزوپرورو.
كشورهاي پيشرو در اجراي روش و فرآيند IMTA

ژاپن ،لین (پروژه خلیج Sanggouو ،کره جنوب ،
تایلند ،ویتنام ،اندونزو ،بنگالدش از جمله کشورشاو پیشرو
در این زمینه و در قاره بسیا م باشند .کشورشاو شلند ،نروژ
و انگلستان در حال حاضر داراو مزارت فعال با استفاده از این

روش شستند .پروژه خلیج ) (Fundyدر کشور کانادا از جمله
پروژهشاو فعال در زمینه  IMTAم باشد .فلسطین اشغال نیز
در محدوده سواحل مدیترانه اجراو این روش را دنبال م کند.
کشور بفریقاو جنوب

دانشگاهشاو کیپتاون

نیز با کم

و استیهلم مزارع با شدف تولید لندمنظوره و با تینی
IMTA

ایجاد و بهرهبردارو م کند .شیل

نیز در منطقه

بمرییاو جنوب تحقیقات لشمگیرو در این زمینه در حال

شک  -3مزارع وتاسيسات  Aquacultureدر خليج  Sanggouچين،
استانShandong

انجام دارد.

معرفی کتاب

پروژه خليج  Sanggouدر چين

خلیج

Sanggou

در شرق شبهجزیره

Shandong

در لین

واقع شده است (شیل 0و و به عنوان مرکزو براو پرورش
ببزیان به خموص ببزیان در سیستم  IMTAشناخته م شود.
در حدود  011کیلومترمربع از این خلیج (بی

از نیم از بنو

با تولیدو حدود  701شزارتن انوات غياشاو دریای
IMTA

راهنماي برنامهريزي رهيافتهاي

به

اختماص یافته است .در حدود  11گونه ببزو مهم

در این خلیج تولید م شود که عبارتند از ،Kelp :حلزون
 ،Scallopخرلنگ ،صدف ببالون و خیار دریای  .تولید این
محموالت به روششاو شمانند  ،Long-linesقفس ،کاشت
و پرورش ،استخر در نواح داخل تر و استفاده از پدیده جزر
و مدو بدست م بیند (شیلشاو  7و 1و.

سازهاي مديريت سيالب
تأليف :ج وان داوانديک
ترجمه و تدوين :گروهكار رهيافتهاي
فراگير مديريت سيالب ،محمدرضا
متوسلي ،محمود مسچي ،محمدرضا
آلياسين ،كامران امامي ،سيد علي
چاوشيان ،فرهاد بني زمان ،محمدرضا
نيک فال ،مهرداد برخوردار ،علي
حيدري ،الهام افتخار جوادي ،شادي مرادي فالح ،سحر نوروزي
انتشارات :كميته ملي آبياري و زهکشي ايران
سال1331 :

کتاب حاضر یی از کتابشاو منتشر شده توسیط گیروه
کییار بییینالمللی سیییالب در کمیسیییون بییینالمللی ببیییارو
و زشیش است .مرل کتاب بقاو پرفسور داواندی

از کشور

شلند است که ریاست گروه کار رشیافت شاو فراگیر سییالب را
بر عهده داشتهاند و با کم

اعضاو گروهکار بینالمللی ایین

کتاب را تیلی نموده اند که توسط شمیاران کمیته مل ببیارو
و زشیش ایران نیز ترجمه و منتشر شده است.
شک  - 1مزارع  Aquacultureدر خليج  Sanggouچين،
استانShandong

شک  -2مزارع  Aquacultureدر خليج  Sanggouچين،
استانShandong

مهمترین محورشای که این کتاب در فمول مختل

به بن

پرداخته است عبارتند از:


روابط میان شاخصشاو سیالب و خسارات؛



سطح حفاهت مطلوب؛



کاربرد مدلشاو ریاض شیدرودینامی



ارزیاب خسارات سیالب.

در مدیریت سیالب؛

شمننین در لهارلوب محورشاو فوق ،مطالعات موردو از
کشورشاو مختل نیز ارائه شده است.

اينفوگراف

منابع:
نقشه قنوات شهر تهرانhttp://tdmmo.tehran.ir/Default.aspx?tabid=1068 ،
قنات در ایران :مطالعه موردو قنوات در تهران ،احمد مالی و احمد خورسندو بقای  ،حق تیلیر :شرکت پردازش و برنامهریزو شهرو وابسته به شهردارو تهران

قابل توجه عالقمندان

ال  -نسخه الیترونی کتب و نشریات کمیته مل ببیارو
و زشیش ایران از طریق بدرس اینترنت زیر قابل دانلود
م باشد.
http://irncid.org/Publication.aspx

ب -شمارهشاو پیشین خبرنامه کمیته مل ببیارو و زشیش
ایران از طریق بدرس اینترنت زیر قابل دانلود م باشد.
http://irncid.org/NewsLetter.aspx

پ -عالقمندان براو ارسال مقاله به ژورنال کمیسیون
بینالملل ببیارو و زشیش که از نشریات معتبر بب م باشد
م توانند به بدرس اینترنت زیر مراجعه نمایند .شایان ذکر است
که این ژورنال توسط انتشارات معتبر  Wileyلاپ م شود.
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http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/%28IS
SN%291531-0361

ت -عالقمندان به عضویت در کانال رسم کمیته مل
ببیارو و زشیش ایران م توانند به لین شاو زیر در
پیامرسانشاو سروش و ایتا مراجعه نمایند.
https://sapp.ir/irncid
https://eitaa.com/irncid
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