مطالب اين شماره:


دوست محترم – تحول بنیادی روستایی در یک نگاه



اخبار كمیسیون بینالمللی آبیاری و زهكشی

دوست محترم

 -اجالس ساالنه کمیسیون بین المللی آبیاری و زهکشی

تحول بنیادی روستايی 1در يك نگاه



اخبار كمیته ملی آبیاری و زهكشی ایران

 -معرفی گروهکار کارشناسان بخش جوان



1نهمین اجالس شورای جهانی آب در فروردینماه سال
 1011در شهر داکار کشور سنگال با حضور بیش از  01111نفر
از حدود  151کشور برگزار میشود .در این همایش بررسی

اخبار كمیتههای منطقهای

 آغاز فعالیت کمیته منطقهای آبیاری و زهکشی استاناردبیل
 آغاز فعالیت کمیته منطقهای آبیاری و زهکشی استانقزوين

مشکالت مدیریت منابع آب جهان در  0اولویت با زیر
مجموعههای مرتبط برنامهریزی شده است که از طریق
برگزاری حدود  111نشست در موضوعات گوناگون انجام
میشود .یکی از این اولویتها (اولویت شماره  )0توسعه
روستایی 0است.
با توجه به چشمانداز کمیسیون بینالمللی آبیاری



پیشكسوتان آب ایران



به سوی توسعه پایدار

عاری از فقر و گرسنگی از طریق توسعه پایدار روستایی" را

-

جايزه مجله پرماکالچر  02( 0202هزار پوند جايزه برای

ترسیم کرده چگونگی این توسعه در سطح جوامع روستایی

پروژهها و ايدههای خالقانه)

مورد توجه قرار میگیرد.



معرفی طرح

 طرح تأمین و انتقال آب به اراضی دشتهای ايذهو باغملك و تأمین آب شرب شهرهای شمالشرق
خوزستان


-



و زهکشی در سال  ،0101که طی آن "جهانی با امنیت آبی،

اجرای برنامههای توسعه روستایی به طور عمده بر توسعه
کشاورزی در محیطهای روستایی تمرکز دارد .تجربه نشان داده
است که این رویکرد نمیتواند به تنهایی در فقرزدایی نقش
مؤثر داشته باشد ،چون اوال فواید توسعه کشاورزی مشمول
همه روستاییان نمیشود (بیشتر مشمول زمینداران به خصوص

معرفی كتاب

مالکان بزرگ میشود) ،ثانیا استفاده از فناوریهای نوین باعث

احیای رودخانه؛ رويکردی راهبردی به منظور برنامهريزی

کاهش نیاز به نیروی انسانی شده که این خود در درازمدت

و مديريت

باعث کاهش اشتغال روستاییان و فقر روزافزون آنان و مهاجرت

اینفوگراف

 -مصرف آب شهری در ايران و جهان؛ با تاکید بر شهر تهران

1 Rural Transformation
2 Rural Development

بیشتر به سمت شهرها خواهد شد .روستا جامعهای است با ابعاد

کشاورزان خردهمالک برای افزایش بهرهوری نهادهها

گوناگون که به توسعه همهجانبه عالوه بر کشاورزی نیاز دارد.

و افزایش درآمد ناشی از فعالیت کشاورزی خود باید با علوم

بنابراین برای بهبود معیشت روستاییان و ریشهکن کردن فقر،

و فناوریهای روز دنیا آشنا باشند .تا کنون تولید دانش در

باید در روستاها تحول بنیادی صورت گیرد .از این رو کمیسیون

بخش کشاورزی و آبیاری ،بیشتر درخدمت کشاورزی در مقیاس

بینالمللی آبیاری و زهکشی نیز در این راستا ،همراه با ارتقای

بزرگ بوده است و خردهمالکان بهره چندانی از این دانش رو به

برنامههای معمول توسعه روستایی ،تمرکز خود را بر محور

گسترش و پیشرفتهای آن نداشتهاند .مشارکت عمومی-

تحول بنیادی روستایی معطوف خواهد کرد.

خصوصی 0در بخش کشاورزی و آبیاری شاید بتواند از طریق

تحول بنیادی روستایی بنا به تعریف صندوق بینالمللی

مشارکت کارشناسان جوان به فرآیند تحول بنیادی جوامع

توسعه کشاورزی 1شامل افزایش بهرهوری کشاورزی ،افزایش

روستایی سرعت بخشیده و رابطه دولتها و کشاورزان

تجاریسازی و کاالهای مازاد قابل فروش و تنوعبخشی به

خردهمالک را تقویت نماید .تجربه متخصصان خبره بخش

الگوهای تولید و معیشت است .این امر همچنین شامل

آبیاری و زهکشی و انگیزه و کارآفرینی کارشناسان جوان

گسترش فرصتهای شغلی مناسب خارج مزرعه و فرصتهای

میتواند بستری باشد که در درون آن دانش مفید و کاربردی

کارآفرینی ،پوشش و دسترسی بهتر روستا به خدمات

برای این گونه کشاورزان تولید شده و دستاوردهای پژوهش

و زیرساختها و امکان دسترسی بیشتر و نفوذ در فرآیندهای

و نوآوری به سطح مزارع (هر چند کوچکمقیاس) آورده شود.

سیاستی مربوطه است .همه این موارد منجر به رشد وسیع

افزایش دانش در زمینه مدیریت پایدار آب کشاورزی

روستایی و ایجاد فضاهای روستایی با مدیریت بهتر

و کاربردی نمودن و ترویج آن به گونهای که در خدمت

و پایدارتر میشود .توسعه کشاورزی و روستایی بخشی از

کشاورزان معیشتی قرار بگیرد از جمله مأموریتهای کارشناسان

برنامههای تحول بنیادی است.

آبیاری و زهکشی است و میتواند تا حدودی به بهبود معیشت

 01درصد افراد فقیر دنیا در مناطق روستایی زندگی

در مناطق روستایی منجر شود ،ولی این موارد فقط بخشی از

میکنند .تحول بنیادی روستایی ،بهترین راه برای پایان دادن به

اقدامات الزم جهت تحول بنیادی روستایی است .توانمند

گرسنگی ،از بین بردن فقر شدید ،افزایش سالمت و بهداشت

نمودن روستاییان برای ارتباط مستقیم با بازارهای متنوع در

و باال بردن رفاه در سراسر جهان است.

مقیاسهای مختلف و ایجاد زمینههای جدید اشتغال در

بر اساس گزارشات فائو ،مزارع کمتر از یک هکتار 01

بخشهایی مستقل از کشاورزی میتواند در زمینه تحول

درصد کل مزارع دنیا را تشکیل میدهند ،اما وسعت آنها تنها

بنیادی روستایی راهگشا باشد .امید است کمیسیون بینالمللی

 0درصد کل زمینهای کشاورزی است .کشاورزی در روستاها

آبیاری و زهکشی با مشارکت فعال و مؤثر در اجالس نهم

عمدتا کوچکمقیاس بوده و به صورت خانوادگی انجام میشود

بتواند این موضوع را بیش از پیش تبیین نماید.

و نقش اساسی در تضمین امنیت غذایی و اقتصاد و معیشت
اغلب خانوارهای روستایی دارد.

1 IFAD

2 Public- Private Partnership

اخبار کمیسیون بینالمللی آبیاری و زهکشی
ايران
اجالس ساالنه کمیسیون بین المللی آبیاری و زهکشی

هفتاد و یکمین اجالس کمیسیون بینالمللی آبیاری
و زهکشی به همراه بیست و چهارمین کنگره بینالمللی به دلیل

به صرفهجویی در استفاده از آب شده ،و همچنین تدوین
سیاستها یا راهبردهای جدید صرفهجویی آب در بخش
کشاورزی که نتیجه آن کاهش هزینهها بوده شامل این
تقسیمبندی میشود.
 جایزه ویژه کشاورزان

شیوع سریع ویروس کرونا و لزوم توجه به مراقبتهای بهداشتی

جایزه ویژه کشاورزان نیز به برترین عملیات انجام شده در

و پرهیز از برگزاری تجمعات بینالمللی با حدود یکسال تأخیر ،از

سطح مزرعه با هدف صرفهجویی و حفاظت از منابع آب

تاریخ  6لغایت  10جوالی  0101میالدی مطابق با  16الی 00

اختصاص دارد.

تیرماه سال  1011شمسی در شهر سیدنی کشور استرالیا برگزار

باتوجه به تمدید زمان ارائه آثار برتر (تا تاریخ  01جوالی

خواهد شد .بر همین اساس هفتاد و یکمین اجالس شورای

سال  )0101در زمینههای موضوعی فوق از کلیه عالقمند،

بینالمللی اجرایی این کمیسیون همزمان با پنجمین کنفرانس

متخصصین و مبتکرین صنعت آب دعوت به عمل آمده تا آثار

منطقهای آفریقایی با تأخیر بیش از شش ماه در اواخر سال

خود را در قالب فرمت تعریف شده در سایت کمیسیون

میالدی  0101در کشور مراکش برگزار خواهد شد .تاریخ قطعی

بینالمللی آبیاری و زهکشی به نشانی زیر تهیه و جهت بررسی

آن متعاقبا به اطالع کمیتههای ملی عضو خواهد رسید.

و تأیید اولیه به دبیرخانه کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
ارسال فرمایند.

جوایز صرفه جویی در آب کشاورزی

http://icid-ciid.org/award/watsave/43

هر ساله کمیسیون بینالمللی آبیاری و زهکشی جوایز
ارزندهای را به همراه لوح یادبود به بهترین آثار و فعالیتهای انجام

انتخابات گروهکار متخصصین جوان کمیسیون بینالمللی

شده در زمینه حفاظت یا صــرفهجویی در مصرف آب کشاورزی

آبیاری و زهکشی

اختصاص میدهــد .این جوایز در چهار بخش زیر اهدا میگردد.

انتخابات هماهنگکننده گروهکار متخصصین جوان کمیسیون

 جایزه فناوری

بینالمللی آبیاری و زهکشی در ماه مارچ سال  0101میالدی

این جایزه با هدف ارتقاء ،ترغیــب و گسترش کاربــرد

از میان  8کاندیدا از کشورهای ایران ،روسیه ،اکراین ،ترکیه،

فناوریهــای نوین که منجــر به صرفهجویی در مصرف آب

سریالنکا ،مصر ،تاجیکستان و نیجریه در میان تمامی اعضای

کشاورزی شده ،در نظر گرفته شده است.

کمیتههای ملی عضو برگزار گردید ،که خانم دکتر ایمان رگب

جایزه بخش کارشناسان جوان

از کشور مصر و آقای مهندس حسن فراهانی (عضو گروهکار



این جایزه به برترین آثار در زمینه فناوریهای صرفهجویی در

بخش جوان) از کشور ایران با کسب بیشترین آرا در این

آب ،عملیات مبتکرانه مدیریتی ،حفاظت و استفاده پایدار از منابع

انتخابات به پیروزی رسیدند .کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران

آب که توسط بخش جوان (افراد زیر  01سال) کمیتههای ملی

ضمن تبریک این افتخار به آقای مهندس فراهانی و آرزوی

عضو تولید شده ،اختصاص خواهد داشت.

موفقیت برای ایشان ،امیدواری خود را برای تداوم حضور تمامی

 جایزه مدیریت ابتکاری در بخش آب

اعضای کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران در عرصههای

این جایزه به ابتکارات مدیریتی با هدف افزایش دسترسی به

بینالمللی ابراز میدارد.

آب برای مصارف مختلف اختصاص دارد .تحقیقاتی که منجر

اخبار کمیته ملی آبیاری و زهکشی ايران
معرفی گروهکار کارشناسان بخش جوان

کارگاههای فنی برگزار شده:


کارگاه فنی مدیریت استفاده از آب شور؛



کارگاه آموزشی اینترنت در آبیاری؛



کارگاه آموزشی سنجش از راه دور ( )RSو سامانه

گروهکار کارشناسان بخش جوان کمیته ملی آبیاری و

اطالعات جغرافیایی ()GIS؛

زهکشی ایران از سال  1005تنها با داشتن سه عضو شروع به



کار کرده و تاکنون با داشتن اعضای جوان و پر تالش به

کارگاه آموزشی مدلسازی در آبیاری؛



کارگاه آشنایی با راهبردهای مهندسی در آبیاری و

صورت مستمر و منظم وظایف خود را اعم از تهیه لوح فشرده
نرمافزارهای مرتبط با آب ،مستند نمودن نشریات و کتب
قدیمی با تهیه لوحهای فشرده ،برگزاری مسابقات علمی ،تهیه
و چاپ خبرنامههای فصلی ،تهیه خبرنامه بینالمللی ،تألیف
و ترجمه نشریات ،برگزاری کارگاه آموزشی ،همکاری در تکمیل
بانک اطالعاتی شناسنامههای شبکههای آبیاری و ...دنبال
نموده و عالوه بر آنها در بسیاری از فعالیتهای کمیته
همچون برگزاری کارگاهها ،همایشها و کنفرانسهای کمیته
ملی نقش بسیار مؤثری داشته است .از افتخارات این بخش
کسب مقام ریاست گروهکار بینالمللی بخش جوان برای
چندین دوره پیاپی است .اهم فعالیتهای این گروهکار از ابتدا تا
کنون به شرح زیر میباشد:
کتابها و نشریات منتشر شده:
ترجمه و تألیف برخی از کتابها یا نشریات در زمینه کاری
مرتبط با شرح وظایف گروه ،از جمله فعالیتهای مؤثر این
گروهکار بوده است .از مجموعه انتشارات چاپ شده این
گروهکار میتوان به موارد زیر اشاره کرد:


راهکارهای مقابله با خشکسالی؛



آبیاری در مقیاس کوچک برای مناطق خشک؛



استفاده از آب در کشاورزی؛



کاربرد ژئوسنتتیکها در پروژههای آبیاری و زهکشی؛



کتاب آب برای غذا ،آب برای زندگی.

زهکشی؛


کارگاه آموزشی تخصصی مدل هیدرولیکی .HEC–RAS

نشستهای تخصصی برگزار شده:
عالوه بر کارگاههای ذکر شده این گروهکار بهصورت دورهای
جلساتی با نمایندگان دانشجویی کمیته ملی در سراسر کشور
برگزار نموده و نیز حسب درخواست دانشکدههای مهندسی
آب در اکثر شهرها ،اقدام به برگزاری نشستهای دانشجویی
نموده است ،که در هر یک از این نشستها عالوه بر معرفی
کمیته ملی و وظایف آن چندین مقاله علمی نیز توسط اعضای
بخش جوان ارائه شده است .دانشگاههای شهرهای اهواز،
بیرجند ،زابل ،همدان ،شیراز ،مشهد ،قزوین ،شهرکرد،
کرمانشاه ،ارومیه ،شاهرود و گرگان از جمله میزبانان این
نشستها بودهاند.
بازدیدهای تخصصی برگزار شده:
عالوه بر موارد ذکر شده این کارگروه طبق تفاهمنامه منعقد
شده با انجمن تاریخ آب آلمان همکاریهای الزم در برگزاری
بازدیدهای فنی و علمی بخش جوان طرف آلمانی از سازههای
آبی ایران و همراهی نمودن هیأت فوق را انجام داده و با
هماهنگیهای صورت پذیرفته طی دو دوره اعضای این
گروهکار و برخی کارشناسان و دانشجویان داخلی از سازههای
آبی کشور آلمان بازدید به عمل آوردند که نتایج این بازدیدها
در گزارشات مفصلی درج و در آرشیو کمیته ملی نگهداری
میشود.

فعالیتهای ملی:

اعضای فعلی گروهکار:

کتاب تاریخ آب و آبیاری در ایران معاصر ،یکی از مهمترین

آقای مهندس علیرضا سالمت (رئیس گروهکار)

نشریات اخیر این گروهکار است که تألیف آن به دلیل صرف

خانم مهندس سارا اکبرنژاد

زمان زیاد جهت جمعآوری اطالعات به مدت  6سال به طول

خانم مهندس نیلوفر صادقی

انجامیده و هم اکنون در مرحله داوری و چاپ قرار دارد .این

خانم مهندس المیرا ابدی

گروهکار در تدوین این کتاب که مروری جامع و کامل بر

خانم مهندس مینا محمودی

فعالیتهای علمی و عملی انجام شده در زمینه آب و لیست

آقای مهندس حسن فراهانی

مشاهیر صنعت آب طی سده اخیر بوده اهتمام بسیار نموده

آقای مهندس مجتبی پورمقدم

است .از دیگر فعالیتهای انجام شده برگزاری مسابقه
سراسری نقاشی ،کاریکاتور و عکاسی با موضوع آب در
اسفندماه سال  1030میباشد ،که جوایز برگزیدگان در حاشیه
مراسم نشست ساالنه کمیته ملی آبیاری و زهکشی اهدا
گردید .تهیه شناسنامه شبکههای آبیاری و زهکشی کشور که
در حال حاضر در حال تهیه و تکمیل میباشد از دیگر
فعالیتهای ملی مهم اعضای این گروهکار میباشد.
فعالیتهای بینالمللی:
گروهکار بخش جوان کمیته ملی آبیاری و زهکشی همواره در
کنار فعالیتهای ملی در عرصه بینالمللی نیز بسیار فعال بوده
است .از جمله این فعالیتها عبارتند از شرکت مؤثر اعضای
این گروهکار در تیم برگزاری بیست و یکمین کنگره
بینالمللی آبیاری و زهکشی  0111که در مهرماه سال 1031

آقای دکتر محمد جواد امامی اسکاردی
همچنین از جمله افرادی که پـیش از ایـن در ایـن گـروهکـار
فعالیت داشته اند می توان به آقایان دکتر حسن رحیمی (رئـیس
اسبق گروه کـار) ،مهنـدس علیرضـا تـوکلی ،مهنـدس مهـران
نوروزی ،مهندس محمدرضا انتصـاری ،دکتـر عبـاس قـاهری،
مهندس سید حسـن طباطبـایی ،مهنـدس بهنـام باغبـان زاده،
مهندس مهرزاد احسانی ،مهندس هومن خالدی ،دکتـر مهـدی
قبادی نیا ،دکتر حامد ابراهیمیان ،مهنـدس نیمـا نجفـی ،دکتـر
اســماعیل بیــات ،دکتــر مرتضــی یزدخواســتی ،دکتــر رحمــان
داوطلب ،مهندس سـعید نیـک قلـب ،دکتـر مسـعود سـلطانی
و خانم ها مهندس نیلوفر صـادقی ،مهنـدس سـحر ملـکزاده،
دکتر پروانه کـاظمی و دکتـر مـریم یوسـفی اشـاره نمـود کـه
بدینوسیله از تالشهای این عزیزان نیز سپاسگزاری میشود.

در تهران ،ثبت طومار شیخ بهایی به عنوان اولین سامانه
جهانی آبی ایران ،ثبت پنج سازه تاریخی آبی ایران در
کمیسیون بینالمللی آبیاری و زهکشی و دریافت لوح تقدیر در
کنگره بینالمللی سال  0113کشور اندونزی ،دریافت بورسیه
کامل از موسسه دااد ( )DAADآلمان توسط  5نفر از اعضای
گروهکار جهت شرکت در دورههای تخصصی تابستانی در
دانشگاه اوستفالیای آلمان .از جمله آخرین فعالیتهای اعضای
این گروهکار انتخاب آقای مهندس حسن فراهانی به سمت
هماهنگکننده گروهکار متخصصین جوان کمسیون بینالمللی
آبیاری و زهکشی در انتخابات ماه مارچ سال  0101میالدی از
آخرین میباشد.

اخبار کمیتههای منطقهای
آغاز فعالیت کمیته منطقهای آبیاری و زهکشی
استان اردبیل

در روز چهارشنبه  10اردیبهشتماه سال جاری با حضور
رییس هیأتمدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقهای اردبیل
و اعضای هیأت مرکزی کمیته منطقهای آبیاری و زهکشی
استان اردبیل و معاونان و مدیران شرکت آب منطقهای
اردبیل و با حضور ویدیو کنفرانسی دبیرکل کمیته ملی
آبیاری و زهکشی ایران ،کمیته منطقهای آبیاری و زهکشی
استان اردبیل شروع به کار کرد.

در دانش ،فنون و مهارتهای آبیاری و زهکشی در جهت
حفظ منابع آب و خاک استان به منظور ایجاد امنیت آبی
و امنیت غذایی کشور باشیم.
مهندس مهرزاد احسانی دبیرکل کمیته ملی آبیاری
و زهکشی ایران نیز در این مراسم ،با برشمردن نقش و
اهمیت کمیته ملی ،تشکیل کمیتههای منطقهای را در
گسترش فعالیتهای کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران در
استانها و پیگیری مصوبات گروههای کار کمیته ملی آبیاری
کمیته منطقهای آبیاری و زهکشی اردبیل در قالب هفت

و زهکشی و به دست آوردن اطالعات و آگاهی از مسائل

گروهکار تخصصی سامانههای آبیاری در مزرعه ،توسعه

آبیاری و زهکشی مناطق مختلف کشور ضروری دانست .وی

و مدیریت سامانههای آبیاری ،زهکشی و محیطزیست،

همچنین تأثیرگذاری بیشتر در فرآیندهای تصمیمگیری

استفاده پایدار از منابع آب برای تولید محصوالت کشاورزی،

دستگاههای اجرایی ،ارتقاء سطح علمی کارشناسان آبیاری

مشارکت آببران در مدیریت شبکههای آبیاری ،مدیریت آب

و زهکشی استان از طریق برگزاری دورهها و کارگاههای

کشاورزی در شرایط خشکی و خشکسالی و بخش

آموزشی و شناسایی و ثبت سازههای تاریخی استان را از

کارشناسان جوان آغاز به فعالیت خواهد کرد.

جمله وظایف حائز اهمیت کمیته ملی دانستند .مهندس

در این مراسم مدیرعامل شرکت آب منطقهای اردبیل با

احسانی بر ضرورت همکاری و پشتیبانی دستگاههای اجرایی

اشاره به وسعت بیش از صد هزار هکتاری شبکههای آبیاری

استان شامل شرکت آب منطقهای ،سازمان جهاد کشاورزی،

و زهکشی مدرن در دست بهرهبرداری استان اردبیل

استانداری و سازمان برنامه و بودجه جهت پیشبرد برنامههای

و همچنین طرحهای گسترده در دست مطالعه و در دست

کمیته منطقهای تأکید نمودند.

اجرای شبکههای آبیاری و زهکشی استان و ظرفیتهای

دکتر علیرضا پیل پایه رئیس کمیته منطقهای آبیاری

موجود در بخشهای دولتی و خصوصی و جامعه دانشگاهی

و زهکشی استان اردبیل با تشکر و قدردانی از شرکت آب

در استان ،تشکیل کمیتهمنطقهای آبیاری و زهکشی را برای

منطقهای اردبیل در اقدام مؤثر در پیگیری تأسیس و شروع

استفاده از مشارکت کارشناسان و محققان بومی منطقه

فعالیت علمی و فنی کمیته منطقهای آبیاری و زهکشی

و گسترش زمینههای علمی و فنی در راستای اهداف

استان اردبیل ،گروههای کاری و برنامه و اهداف آنها را

و وظایف کمیته ملی آبیاری و زهکشی گام مهمی دانستند.

برشمردند.

مهندس عباس جنگی مرنی مدیرعامل شرکت آب

در ادامه مهندس یزدانخواه دبیر اجرایی کمیته منطقه

منطقهای اردبیل با اعالم پشتیبانی شرکت آب منطقهای

آبیاری و زهکشی استان اردبیل اقدامات انجام شده برای

ذیربط در تشکیل و ادامه فعالیت کمیته منطقهای اظهار

استقرار و تجهیز دفتر کمیته ،ایجاد سایت و هماهنگیهای

امیدواری کرد با فعالیت کمیته منطقهای آبیاری و زهکشی

انجام شده با دبیرخانه کمیته ملی را برای حاضرین جلسه

اردبیل و نقش آن در گسترش ارتباطات با سازمانها

تشریح نمود.

و نهادهای دولتی و غیردولتی منطقه و شناسایی مسائل

در این مراسم ،بر اساس ابالغهای صادره از کمیته ملی

و چالشهای اصلی مدیریت منابع آب و آبیاری و زهکشی

آبیاری و زهکشی ایران ،دکتر علیرضا پیل پایه (رئیس کمیته

استان و انجام تحقیقات و بررسیهای مرتبط با این چالشها

منطقهای) ،دکتر امین کانونی ،دکتر مجید رئوف ،دکتر

و بهبود وضعیت آبیاری و زهکشی ،شاهد ارتقاء و پیشرفت

کرامت اخوان ،مهندس صابر جهانگیری ،مهندس بهروز

مشارکت و همفکری کلیه نخبگان و محققان منطقه و

محمدی ،مهندس سجاد برنوسی ،مهندس مرتضی

گسترش فعالیتهای علمی و فنی در راستای پیشبرد اهداف

یزدخواستی و مهندس سعید یزدانخواه (دبیر اجرایی کمیته

کمیته ملی آبیاری و زهکشی دانستند.

منطقهای) به عنوان اعضای هیأت مرکزی کمیته منطقهای

مهندس یداله ملکی مدیرعامل شرکت آب منطقهای

آبیاری و زهکشی استان اردبیل معرفی شدند و احکام ایشان

قزوین همچنین درخواست نمودند در خصوص نیازهای

توسط مهندس جنگی مرنی مدیرعامل شرکت آب منطقهای

آموزشی دستگاههای اجرایی مرتبط با مسائل کمیته،

اردبیل به نمایندگی از دبیرکل کمیته ملی تقدیم شد.

علیالخصوص شرکت آب منطقهای و سازمان جهاد
کشاورزی ،در کمیته منطقهای آبیاری و زهکشی،
بررسیهای الزم انجام گردد تا بتوان دورههای آموزشی مفید
و کاربردی که حلقه گمشده در بین این دو دستگاه میباشد
را اجرایی نمود و در این راستا ارتباط بین صنعت و دانشگاه
را بهبود بخشید .ایشان اظهار داشتند در خصوص مسائل
پساب و آبهای نامتعارف در سطح استان قزوین ،کمیته
منطقهای میتواند با توجه به ظرفیتهای موجود در استان،
در راستای برنامه ریزی در این رابطه و ایجاد امنیت آبی و
غذایی اقدام نماید.

آغاز فعالیت کمیته منطقهای آبیاری و زهکشی
استان قزوين

همچنین ایشان با توجه به حضور مدیران دستگاه های
اجرایی و رؤسای دانشگاههای معین استان در این جلسه

در روز یکشنبه  05خردادماه سال جاری با حضور رئیس

اظهار امیدواری کردند که دستگاههای اجرایی و دانشگاههای

هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای قزوین،

استان حمایت و پشتیبانیهای الزم را از همه جوانب از

جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی مرتبط و دانشگاههای

کمیته منطقه ای داشته باشند تا بتوان از پتانسیلهای این

استان ،اعضای اصلی کمیته منطقهای آبیاری و زهکشی

کمیته به عنوان بازوی کمکی و ارشادی بهره برد.

استان قزوین و معاونان و مدیران و با حضور ویدئو کنفرانسی

مهندس مهرزاد احسانی دبیرکل کمیته ملی آبیاری و

دبیرکل و دبیر اجرایی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران،

زهکشی ایران نیز در این مراسم ،ضمن تشریح فعالیتها و

کمیته منطقهای آبیاری و زهکشی استان قزوین شروع به

اهداف کمیته ملی آبیاری و زهکشی ،اظهار داشتند با توجه

کار کرد.

به پتانسیلهای بسیار خوب استان قزوین تشکیل کمیته

در این مراسم مدیرعامل شرکت آب منطقهای قزوین با

منطقهای را در این استان امری ضروری و تشکیل آن را در

اشاره به شبکه آبیاری و زهکشی دشت قزوین که یکی از

گسترش فعالیتهای کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران در

منحصر به فردترین شبکههای کشور میباشد و شبکه

استانها و پیگیری مصوبات گروههای کار مربوطه و به

آبیاری و زهکشی در حال اجرای سد نهب و پتانسیلهای

دست آوردن اطالعات و آگاهی از مسائل آبیاری و زهکشی

موجود در بخشهای مختلف استان اعم از دولتی ،خصوصی،

مناطق مختلف کشور مهم دانست .ایشان توضیحاتی را در

دانشگاهی و تحقیقاتی ،تشکیل کمیته منطقهای آبیاری و

خصوص ایجاد گروههای کار تخصصی در کمیته منطقهای

زهکشی در استان قزوین را امری ضروری و مهم برای

بر مبنای مسائل محلی و منطقهای ،انتشار یافتههای استانی

و تألیف کتاب و انتشار خبرنامه ارائه نمودند .وی همچنین

گمرکچی ،دکتر مسعود سلطانی ،مهندس علیرضا لشگری،

تأثیرگذاری بیشتر در فرآیندهای تصمیمگیری دستگاههای

مهندس محمد مهدی رحمانی ،مهندس سمیه غفاری پله

اجرایی ،ارتقای سطح علمی کارشناسان آبیاری و زهکشی

شاهی ،مهندس عباد مهدوی و مهندس شیما کبیری (دبیر

استان از طریق برگزاری دورهها و کارگاههای آموزشی و

اجرایی کمیته منطقهای) به عنوان اعضای اصلی کمیته

شناسایی و ثبت سازههای تاریخی استان را از جمله وظایف

منطقهای آبیاری و زهکشی استان قزوین معرفی شدند

حائز اهمیت کمیته منطقهای بر شمردند .مهندس احسانی بر

و احکام ایشان توسط مهندس ملکی مدیرعامل شرکت آب

ضرورت همکاری و پشتیبانی دستگاههای اجرایی استان

منطقهای قزوین ،مهندس بیرانوند مدیرعامل شرکت آب

شامل شرکت آب منطقهای ،سازمان جهاد کشاورزی،

و فاضالب استان و دکتر پیمان دانشکار آراسته رئیس کمیته

استانداری و سازمان برنامه و بودجه جهت پیشبرد برنامههای

منطقهای ،تقدیم شد.

کمیته منطقهای تأکید نمودند .در این راستا دکتر نوروزی
دبیر اجرایی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران در خصوص
همکاری این کمیته در پروژه ثبت سازههای تاریخی آب و
جایزه صرفهجویی آب توضیحاتی را ارئه نمودند.
در ادامه برخی از مدیران دستگاههای اجرایی و رؤسای
دانشگاهها نظرات و پیشنهادات خود را در راستای هر چه
بهتر شدن فعالیتهای کمیته منطقهای ارائه نمودند.
دکتر پیمان دانشکار آراسته رئیس کمیته منطقهای

با تأسیس کمیتههای منطقهای آبیاری و زهکشی اردبیل

آبیاری و زهکشی استان قزوین با تشکر و قدردانی از

و قزوین تعداد کمیتههای منطقهای فعال در کشور به 10

مدیرعامل شرکت آب منطقهای قزوین در اقدام مؤثر در

مورد رسیده است.

پیگیری تأسیس و شروع فعالیت علمی و فنی کمیته
منطقهای آبیاری و زهکشی استان قزوین ،پتانسیلهای

پیشکسوتان آب ايران

علمی و فنی موجود در استان و نحوه اقدام در خصوص
فعالیتهای استانی ،کشوری و بینالمللی و برنامه کاری
گروههای تخصصی کمیته و اهداف آنها را برشمردند.

به سبب سابقه طوالنی آموزش و بکارگیری فنون مرتبط
با علـوم آب و آبیـاری در ایـران ،بـیشـک دانـشآموختگـان

در ادامه دبیر اجرایی کمیتـه منطقـه آبیـاری و زهکشـی

بسیاری در این رشته وجود دارند که در طول سالیان متمـادی

استان قزوین مهندس شیما کبیری اقدامات انجام شده برای

حضور در عرصه های آموزشـی ،پژوهشـی و اجرایـی خـدمات

شروع به کار کمیته و نحوه انتخاب اعضای کمیته بـر طبـق

شایانی را در جهت رشد و شکوفایی روزافزون دانش ،فرهنـگ

اساســنامه کمیتــههــای منطقــهای آبیــاری و زهکشــی

و تمدن این مرز و بوم از خود به جا گذاشتهاند.

و هماهنگیهای انجام شده با دبیرخانه کمیته ملـی را بـرای
حاضرین جلسه تشریح نمودند.

ب ـه لحــاض ضــرورت صــیانت از دســتاوردهای بــا ارزش
پیشکسوتان و لـزوم ارج نهـادن بـه تـالش بـی شـائبه آنـان

در این مراسم ،بر اساس ابالغهای صادره از کمیته ملی

و همچنــین ایجــاد انگیــزه هرچــه بیشــتر در نســل جدیــد

آبیاری و زهکشی ایران ،دکتر پیمان دانشکار آراسته (رئیس

کارشناسان این رشته الزم است از چهـرههـای مانـدگار ایـن

کمیته منطقهای) ،دکتر سعید کاظمی ،دکتر افشین یوسف

رشته یاد شود.

به همین روی بـر آن شـدیم کـه در ایـن شـماره از خبرنامـه

دفتری حضور و غیاب ،تصدی امور دفتر و بایگانی،

و شمارههای آتی کلیه افرادی که تـا پـیش از سـال  1051در

معاون اداره مطالعات کشاورزی و اقتصاد آب ،رئیس

این رشته فارغ التحصیل شده اند و در بخـشهـای مختلـف از

قسمت مطالعات آبیاری و اقتصاد آب (بنگاه مستقل

جملــه دانشــگاههــا ،مراکــز تحقیقــاتی ،مهندســین مشــاور،

آبیاری)

پیمانکاران و غیره فعالیت نمودهاند با ذکر نام و نیـز اشـارهای

 -عضو علیالبدل دادگاه بدوی اداری

مختصر و گذرا به سوابق علمی و کاری معرفی شوند.

 معاون دفتر فنی واحد آب ،مدیر کل دفتر نظارتو امور بهرهبرداری (وزارت نیرو)

 آقای مهندس روحاهلل فرزانه مؤید

ایشان بعد از بازنشستگی در سال  1058به عنوان کارشناس

در سال  1030در اصفهان دیده

در دفتر مهندسین مشاو یکم مشغول به کار شدند و تا پایان

به جهان گشودند .ایشان مدرک

حیات خود در آن دفتر فعالیت مینمودند .آقای مهندس حبیب

تحصیلی کارشناسیارشد در رشته

اهلل جوادی در سال  1003در سن  81سالگی دیده از جهان

مهندسی زراعی را از فرانسه

فرو بستند.

دریافت نمودند .شادروان فرزانه در
سال  1000به مدت یک سال در دانشکده کشاورزی

به سوی توسعه پايدار

دانشگاه یوتا مشغول تحقیقات در رشته مهندسی زراعی
بودند و پس از این سفر بود که به فکر تأسیس رشته

جايزه مجله پرماکالچر 0202

مهندسی آبیاری و آبادانی در دانشکده کشاورزی دانشگاه

 02هزار پوند جايزه برای پروژهها و ايدههای خالقانه

تهران افتادند و این رشته را ایجاد نمودند .ایشان در
سال 1000پس از الحاق دانشکده کشاورزی به دانشگاه
تهران به مقام استادی این دانشگاه رسیدند .آقای مهندس
فرزانه مؤید پس از سالها خدمت به کشاورزی و به ویژه
رشته مهندسی آب ایران در  00مرداد سال  1068در سن
 05سالگی در شهر پرت در استرالیا درگذشتند.

سومین دوره مسابقه ساالنه
مجله پرماکالچر در سال
 0101برگزار خواهد شد.
جایزه  05هزار پوندی
پرماکالچر شامل دو بخش "جایزه مجله پرماکالچر" و
"جایزه جوانان پرماکالچر" میباشد .نفر اول منتخب جایزه-

 آقای مهندس حبیب اهلل جوادی در

ای به مبلغ  5هزار پوند ،و نفرات رده دوم تا پنجم جایزهای

سال 1038در ابهر زنجان دیده به

به ارزش  0511پوند دریافت خواهند کرد .در بخش جوانان

جهان گشودند .ایشان در سال

نیز نفر اول  5هزار پوند و نفرات دوم و سوم مبلغ  0511پوند

 1001موفق به اخذ دانشنامه

دریافت خواهند کرد .حتی کسانی که برای دورههای قبل

مهندسی کشاورزی از دانشگاه

این جایزه اقدام کرده بودند نیز میتوانند مجددا طرحهای

کشاورزی کرج شدند .خالصهای از سوابق حرفهای آقای

خود را برای این جایزه ثبت کنند .این جوایز به طرحهایی

حبیب اهلل جوادی به شرح ذیل میباشد:

داده خواهد شد که به تحول در جوامع به سمت پیاده کردن

 متخصص کشاورزی ،کارمند فنی دفع آفات (وزارتکشاورزی)
 -کارمند اداره آبیاری ،تصدی دایره لوازم فنی ،تصدی

روشهای پرماکالچر و بازیابی زیستگاهها کمک کرده و
همچنین برای حمایت از جوانان خالق سراسر جهان در
زمینه پرماکالچر اهدا میشود .هیأت داوران این جایزه نیز از

افراد متخصص شبکه بینالمللی پرماکالچر تشکیل شده
است .اسامی برندگان این جوایز در شماره  110مجله
پرماکالچر که در  01ژانویه  0101چاپ میشود ،اعالم
میگردند .مقاالت استخراج شده از این ایدهها نیز در
شمارههای آتی چاپ خواهند شد.

جایزه بزرگ مجله پرماکالچر

از سال  0118که اولین دوره مسابقه مجله پرماکالچر

بیانیه آقای آنتونی رودال ،0یکی از داوران جایزه مجله

برگزار شد ،صدها طرح از سراسر جهان برای شرکت در این

پرماکالچر در سال  ،0113در خصوص انتخاب پروژه جامعه

مسابقه دریافت شده است و یکی از اهداف اصلی برگزاری

زنان آفریقا به قرار زیر بوده است:

این مسابقه ثبت و شناساندن طرحهای خالقانه پرماکالچر به

"در وضعیت حال حاضر جهان که مهاجرت از یک طرف

مردم جهان است .در سال  0113جامعه زنان آفریقا 1جایزه

و تغییرات اقلیمی از طرف دیگر ،عدم قطعیتهای فراوانی در

بزرگ  11هزار پوندی این مسابقه را برنده شد .طرح جامعه

مورد آینده پیش روی جوامع گذاشتهاند ،به نظر من جامعه

زنان آفریقا در مورد فعالیتهای آنها در خصوص به کار

زنان آفریقا روشهای کاربردی پرماکالچر را درست در خط

بستن روشهایی برای حل بلندمدت مشکل امنیت غذایی در

مقدم نبرد برای مرگ و زندگی در کمپ پناهجویان ارائه

کمپ پناهجویان پاالبک ،0در شمال اوگاندا بوده است .در

کرده است ،که بوسیله آن زندگی میلیونها مهاجر را نجات

این طرح ،جامعه زنان آفریقا از روشهای پرماکالچر استفاده

داده است .جامعه زنان آفریقا در واقع امید را بین مردم

کردند تا نحوه ایجاد باغچه دائمی 0را به پناهجویان کمپ

شکوفا کرده است .بیشتر اختالفات در دنیا از غارت زمین،

پاالبک آموزش دهند .نتیجه آموزش دادن این روش به

قحطی غذا و تغییرات اقلیمی ناشی میشوند .به نظر من

پناهجویان این بود که آنها به تغذیه سالم و مواد غذایی

فعالیت امید بخش جامعه زنان آفریقا میتواند چراغ راهی

تازه و متنوع دسترسی پیدا کردند و نیاز غذایی کوتاهمدت

برای جوامع در حال توسعه در سراسر دنیا باشد .من سالها

و درازمدت آنها نیز تا حد زیادی برطرف شد.

در زمینه طرحهای توسعه در کشورهای مختلف کار کردهام
و فکر میکنم که جامعه زنان آفریقا با جدیت همچنان در
حال تالش برای توسعه طرحهای پایدار بر اساس اصول

1 African Women Rising
2 Palabek
3 Permagarden

4 Anthony Rodale

پرماکالچر و روشهای کشاورزی -اکولوژیکی 1است .من

آقای لسانی پس از گذراندن دوره طراحی پرماکالچر نزد

اعتقاد دارم که جامعه زنان آفریقا میتواند به ارتقاء و انتقال

معلم پرماکالچر استرالیایی ،خانم رزماری مورو( 5ایشان

مفهوم پرماکالچر در جامعه جهانی کمک کند .ما هم اکنون

پرماکالچر را در بسیاری از کشورهای جنگزده و کمپهای

به ایدههای بزرگ و تغییر بزرگ احتیاج داریم".

پناهجویان ترویج داده است) ،وقت خود را به آموزش

در سال  0118نیز مؤسسه پرماکالچر غنا ،به دلیل
فعالیتهای قابل توجه در میان جوامع کشاورزان و حتی

پرماکالچر در مدارس برای رسیدن به امنیت غذا ،آب و
انرژی در مناطق فقیر و جنگزده ،صرف میکند.

فراتر از آن ،برنده این جایزه شد .مؤسسه پرماکالچر کشور
غنا تا کنون در حدود  8هزار کشاورز را در زمینهها مختلفی
از قبیل زنبورداری ،نحوه ایجاد خزانه برای پرورش درختان
بومی و جنگل خوراکی 0آموزش داده است .این مؤسسه
صندوق ذخیرهای برای کودکان مدارس ایجاد کرده است و
با آموزش نحوه پرورش مواد غذایی و قارچ ،سود حاصل از
فروش این محصوالت را در حساب ذخیره کودکان برای
آنها پسانداز میکند .همچنین این مؤسسه طراحی
پرماکالچر و نحوه کشت و کار در باغچه خانه را به زنان
آموزش میدهد .آقای پل یبوا 0از مؤسسه پرماکالچر کشور
غنا میگوید" :توسعه دادن شبکه پرماکالچر و اجرای پروژه-
های پرماکالچر با تمرکز بر افزایش توانمندی جوامع بومی،
برای ما هم یک فرصت و هم یک چالش بوده است".
جایزه جوانان مجله پرماکالچر

خوشبختانه امسال جایزه جوانان نسبت به دورههای قبل،
جایزه جوانان افزایش پیدا کرده است .افراد جوان  05ساله و
کمتر میتوانند در این بخش شرکت کنند .جایزه نفر اول 5

در سال  ،0118خانم میلیسنت آنیانگو 6از کشور تانزانیا
به دلیل راهبری ،وقف فعالیت خود و خالقیت در زمینه
پرماکالچر ،برنده جایزه بخش جوانان شد .ایشان مبلغ حاصل
از این جایزه را نیز صرف خرید ابزارهای آموزشی و ابزارهای
طبخ و تهیه غذا برای یتیمان و بیخانمانها کردند .میلیسنت
همچنان به تحصیالت خود ادامه میدهد تا از طریق آن
بتواند روشهای پرماکالچر و امنیت غذایی را به افراد
بیشتری آموزش دهد.
اطالعات کامل در خصوص این جایزه ،نحوه ثبت نام ،و
موضوعات مسابقه از طریق آدرس زیر قابل دسترسی است:
https://www.permaculture.co.uk/articles/2020permaculture-magazine-prize

هزار پوند ،و نفرات دوم و سوم  0511پوند میباشد.
در سال  ،0113نفر اول آقای محمد قسیم لسانی 0از
کشور افغانستان بوده است .او میگوید:
" ...آموزش میتواند التیام بخش ذهنهای آزردهای باشد

منبع:
https://www.permaculturenews.org/2020/06/02/2500
0-for-worldwide-projects-transforming-lives/

که فکر میکنند افغانستان هیچ وقت جایی بهتر برای زندگی
نخواهد شد".
1 Agro-ecological
2 Food forest
3 Paul Yeboah
4 Mohamed Qasim Lessani

5 Rosemary Morrow

6 Millicent Anyango

معرفی طرح
طرح تأمین و انتقال آب به اراضی دشتهای ايذه و

 -1مشخصات و اهداف طرح

 -1-1توسعه شبکه آبیاری و زهکشی به وسعت حدود 01

باغملك و تأمین آب شرب شهرهای شمالشرقخوزستان

هزار هکتار شامل  0واحد عمرانی و با نیاز خالص 158 ،108

دشتهای ایذه و باغملک یکی از مستعدترین مناطق

و  100میلیون مترمکعب در سال به ترتیب برای حالتهای

استان خوزستان برای توسعه با محوریت کشاورزی میباشد.

کم مصرف ( )Kمیانمصرف ( )Mو پرمصرف ()P؛

دشتها و تپه ماهورهای مستعد ،رقوم ارتفاعی و بارندگی

 -0-1توسعه باغات دیم به وسعت  01هزار هکتار با

مناسب ،آب و هوای معتدل و وجود جنگلها و مراتع منحصر

بهرهگیری حداکثری از پتانسیل بارش منطقه از طریق

به فرد در کنار رودها و جویبارهای متعدد ،همه بستر و شرایط

بکارگیری روشهای استحصال آب باران؛

الزم را برای توسعه و بهبود وضعیت کشاورزی آبی و دیم

 -0-1توسعه دو شهرک کشاورزی (کشت گلخانهای) در

فراهم ساختهاند .از سوی دیگر محدوده شهرستانهای ایذه

دو شهرستان ایذه و باغملک و انتقال  51درصد تولید

و باغملک منبع عظیم جاذبههای طبیعی ،تاریخی ،مذهبی

صیفی ،جالیز و سبزیجات الگوی کشت پیشنهادی به داخل

و فرهنگی کشور محسوب میگردد.

مجتمعهای گلخانهای به میزان حدود  011هکتار؛

توانمندیهای بارز این منطقه سیاستگذاران و

 -0-1ایجاد زیرساخت برای توسعه صنعت گردشگری در 0

برنامهریزان توسعه را بر آن داشته است که کشاورزی را به

ناحیه هر یک به وسعت  011هکتار از طریق مجتمعهای

عنوان محور توسعه پایدار قلمداد نمایند .بدون تردید

گردشگری؛

سرمایهگذاری در بخش کشاورزی و گردشگری در این منطقه

 -5-1تأمین آب شرب شهرها و روستاهای محدوده طرح

بهترین ،مؤثرترین و مطلوبترین راه نیل و دستیابی به

در سه دوره کوتاهمدت ( ،)1011میانمدت ( )1015و

توسعهی پایدار و دستیابی به الگوی بهینه توسعه پایدار از

بلندمدت ( )1001و فازبندی اجرای آن همگام با مراحل

همان ابتدای طرح مدنظر قرار گرفته و فرآیند مطالعات و

انتقال آب به میزان  60میلیون مترمکعب (  05م.م.م شهر

خروجیهای طرح نیز بر این اساس تدوین گردیده است.

ایذه مابقی مربوط به بقیه شهرهای شمال شرق خوزستان

در سیمای توسعه محدوده طرح ،اندرکنش طرحهای
توسعه مشتمل بر توسعه شبکههای آبیاری و زهکشی ،توسعه

شامل قلعه تل ،باغملک ،هفت گل ،رامهرمز و صیدون و
روستاهای تابعه).

باغات دیم ،توسعه مجتمعهای گردشگری و تأمین آب شرب
شهرهای هدف در جهت تحقق توسعه پایدار منطقه به صورت
به هم پیوسته و یکپارچه مدنظر قرار گرفته است .در این

 -2موقعیت محدوده طرح و گزینههای مناسب آبگیری
و انتقال آب

راستا ،تالش برای انسجام بخش فعالیتهای توسعه

محدوده مورد مطالعه در جنوب غربی ایران در شمال شرق

کشاورزی و مدیریت چندهدفه منابع و مصارف آب کشاورزی

استان خوزستان در محدوده  0شهرستان ایذه و باغملک

و شرب از یک سو و از سوی دیگر ایجاد زیرساختهای الزم

و همجوار با شهرستان لردگان استان چهارمحال و بختیاری

جهت توسعه صنعت گردشگری در این منطقه با هدف ارتقای

واقع گردیده است .این محدوده در بخشی از حوضه آبریز

کمی و کیفی جنبههای اجتماعی ،اقتصادی و زیستمحیطی

رودخانههای کارون بزرگ و مارون جراحی قرار گرفته است.

محدوده ،مورد مطالعه قرار گرفته است.

گزینههای مطروحه مناسب برای انتقال شرب و کشاورزی
محدوده شامل موارد ذیل میباشد:

 انتقال از طرح کارون ( 0گزینههای  k1و  k2مشتمل برهشت زیر گزینه)؛
 انتقال از محدوده پل سوسن (گزینه  k3مشتمل بر دو زیرگزینه)؛ -انتقال از سد شهید عباسپور (گزینه  k4مشتمل بر دو

شبکه آبیاری و زهکشی ایذه و باغملک به اتمام رسیده و در
مرحله جذب سرمایهگذار جهت اجرا میباشد.
جدول  -1خالصه مشخصات گزینههای آبگیری و انتقال آب به
محدوده دشتهای باغملک و ایذه

زیرگزینه).
در شکل شماره یک موقعیت محدوده مورد مطالعه
و گزینههای انتقال  k1تا  k4و در جدول شماره یک خالصه
مشخصات گزینههای مطروحه نشان داده شده است.
 -3گزینه برتر

گزینه  MK1-5که شامل آبگیری از تونل شماره  0نیروگاه
سد کارون  0برای انتقال مشترک نیاز آب شرب و نیاز
میانمصرف کشاورزی ساالنه محدوده دشتهای ایذه و
باغملک به ترتیب به میزان  60و  31م.م.م .از طریق سامانه
به طول  3/0کیلومتر (شامل خطوط لوله به طول 0/3
کیلومتر و تونل به طول  0/0کیلومتر) با پمپاژ حدود 001متر
به عنوان گزینه برتر معرفی شده است.
وضعیت مطالعات و اجرای طرح

مطالعات طرح خط انتقال از مخزن سد کارون  0و همچنین

شکل  -1گزینههای سامانه انتقال آب از کارون به محدوده دشتهای ایذه و باغملک

این کتاب از دو بخش اصلی تشکیل شده است :بخش اول

معرفی کتاب

چهارچوب برنامهریزی و اجرای اقدامات احیای رودخانهها و نیز

احیای رودخانه؛ رویکردی راهبردی

اصول مهم و مسائل احیای رودخانه را ارائه مینماید .بخش

به منظور برنامهریزی و مدیریت
مؤلف :رابرت اسپید و همكاران
مترررجمین :سییید ل یی چاوشیییان

دوم به بحثهای مفصل و با جزئیات بیشتر در مورد روشهای
در این کتاب ،ضمن تشریح تاریخچه و سیر تکامل رویکردهای

بهمیین یییار لی ناهییر دهقانیییان
نیلوفر هاد ی امیر لی بدالهی

احیای رودخانه ،موضوعاتی نظیر تدوین اهداف کوتاهمدت

انتشارات :مركز منطقهای مدیریت آب

و بلندمدت احیاء ،چالشها و قوانین احیای رودخانه ،ارزیابی

شهری

هزینهها و مزایای اقدامات احیاء ،اولویتبندی اقدامات احیاء

سال1939 :

و احیای رودخانههای شهری مطرح شده است .این کتاب بر

کتاب حاضر چهارچوبی را برای برنامهریزی و اجرای اقدامات
احیای رودخانهها با بهرهگیری از تجربیات موفق بینالمللی ارائه
مینماید .چهارچوب مذکور به منظور تعادلبخشی بین انواع
کارکردهای رودخانه و احیای رودخانه با توجه به جنبههای
اجتماعی ،اقتصادی و محیطزیستی در سطح حوضه آبریز طراحی
شده است.

احیای رودخانههای شهری اختصاص دارد.

ارتباط بین احیای رودخانه ،برنامهریزی و مدیریت فرآیندهای
حوضه آبریز و نحوه یکپارچگی و پیوند اقدامات احیاء با
اقدامات گستردهتر در زمینه مدیریت آب تأکید کرده و راهنمای
مفیدی برای کسانی است که مسئول انجام اقدامات احیای
رودخانهها هستند.

اينفوگراف

قابل توجه عالقمندان

الف -نسخه الکترونیک کتب و نشریات کمیته ملی آبیاری
و زهکشی ایران از طریق آدرس اینترنتی زیر قابل دانلود
http://irncid.org/Publication.aspx
میباشد.
ب -شمارههای پیشین خبرنامه کمیته ملی آبیاری و زهکشی
ایران از طریق آدرس اینترنتی زیر قابل دانلود 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 آدرس اینترنتی زیر مراجعه نمایند .شایان ذکر است
که این ژورنال توسط انتشارات معتبر  Wileyچاپ میشود.
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/%28IS
SN%291531-0361

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

اعضای هیأت تحريريه اين شماره:

مجتبی اکرم
سعید نیریزی
مهرزاد احسانی
علیرضا سالمت
سحر نوروزی
سهیال پوررسانه
هومن خالدی

حسن فراهانی
المیرا ابدی
سعید نیکقلب عاشوری
مریم یوسفی
نیلوفر صادقی
محمد جواد امامی اسکاردی
پریسا کهنسال
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