مطالب اين شماره:
*ثبت سامانه تخصیص آب «طومار شیخ بهایی» به عنوون
سامانه تاریخی آب نیرن در کمیسیو بیننلمللی آبیاری و
زهکشی
*نخبار کمیسیو بیننلمللی آبیاری و زهکشی
شصت و نهمین نشست بینالمللی هیات اجرايی

*نخبار کمیته ملی آبیاری و زهکشی نیرن

ثبت سامانه تخصیص آب «طومار شیخ بهايی»
به عنوان سامانه تاريخی آب ايران
در کمیسیون بینالمللی آبیاری و زهکشی
در حاشیه برگزاری هشتمین اجالس جهانی آب

شورای جهانی آب 1از ساا  1991ها سا ساا كبااار
اجالس جهانی آب را ب عنوان بزرگت كن روكداد آبی در ساح
بینالملل ،با هدف بسیج نماودن ازازاكد داناد و ااالعاا

رويدادهای برگزار شده:

جدكد ،خالقیت ،نوآوری و ارائ ا حهای ابتباری در حاوز آب

-

برگزاری دوره حسابداری آب

ب گزار مینماكد .تاكنون هشت اجالس از سا  1991ب ت تیب

-

برگزاری همايش حفاظت از منابع آب و سازگاری با کم آبی

-

نشست تخصصی مدرنسازی شبکههای آبیاری و زهکشی

در كشورهای ما اكد  ،)1991هلناد  ،)0222ژاپان ،)0222

*معرفی سازههای تاریخی ()HIS
-

مجموعه قنوات بشرويه

*معرفی طرح
-

طرح سد و شبکه تَنگِ حمام

*به سوی توسعه پایدنر
-

پلیمرهای سوپر جاذب کشاورزی ،راهکاری برای صرفهجويی
مصرف آب در مناطق کم آب

*معرفی نرم نفزنر

)HP2 (HYDRUS + PHREEQC+2D

*معرفی کتاب

مبزكك  ،)0222ت كی  ،)0229ز انس  )0210و ك جنوبی
 )0212ب گزار شد و هشتمین اجالس از تاارك  01اسانندما
 1292لغاكت س ز وردكن  1291در كشور ب زكل ب گزار شد.
در حاشی اكن روكداد منحص ب ز د ،م اسم اعحای جواكز
ب س ا ح ثات شد سامان های تاركخی

آب0

ب اور مشت ک

توسط كمیسیون بینالمللی آبیاری و زهبشی و شورای جهاانی
آب در تارك  19مارس در غ ز  WWCب گازار شاد .در اكان
م اسم سامان كانا آبیاری " "Genbgawaو اا ح توساه
اراضاای" "Sekikawa Suikeiاز كشااور ژاپاان و سااامان
تخصیص آب "اومار شی بهاكی" از اك ان اراك

شدند2.

اومار شی بهاكی ب عنوان سامان تااركخی آب اكا ان در
كمیسیون بین المللی آبیااری و زهبشای ثاات و توساط خاانم
نیلوز صادقی عضو گ و كار بخد جوان كمیت ملای آبیااری
و زهبشی اك ان) در اكن م اسم اراك شاد كا ماورد اسات اا
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و ت دك توساط پ وزساور ب اگاا ركایر شاورای جهاانی آب)

س ازك شود و ه سهم ب  012سهم جزئیت ك بین  1بلاوک

و آقای ركندرز ركیر كمیسیون بینالمللی آبیاری و زهبشای)

آبخور آن حدود  12كیلومت ی غ ب اصنهان تا  102كیلومت ی

ق ار گ زت.

ش ق اكن شه ادام داشت  ،ت سیم شد است .حساینی ابا ی،
 .)1219شی بهائی در ای كك سا  ،از اواكال آرر ماا  ،اای
مد  191روز ،ابتدا زصال سایالبی زاكناد رود ،كا آب اكان
رودخان ز اوان و قابل استناد ب ای كشااورزان باود محاساا
ك د و بهد از آن  121روز آب آن را با ج كاان عاادی و مانمم

مراسم تقدیر از سامانه تاریخی طومار شیخ یهایی

ب رسی و محاسا ك د و با توج ب محاساا دقیاق آن را با
 22سهم ب ای ه محل اصنهان ت سیم ك د .پر از آن ب ای

اومار شی بهاكی در خصوص شایو ت سایم عادالنا آب با

ه محل ب نسات ه سهم مهاد استناد  2شااان روز از آب

اراضی حوض زاكند رود میباشد .وقتی 212ساا پاید شای

رودخان را در نوبت م ر ب آن محل س ازك میك د .ام وز باا

بهاكی داشت با دقت ه چا تماا با ای ت سایم آب زاكناد رود

نصب دستگا هاای پیشا زت و آبسانجهاا در ن اام مختلا

اومار مینوشت ،شاكد هیچوقت زب ش را نمیك د كا روزی،

زاكند رود ب همان نتیج رسید اند كا او در  002ساا قاال

آب زاكند رود خشك شود .اومار شی بهاكی ب ای ت سیم ح اب

رسید بود .در ت سیما اومار شی بهاكی با اسااس وساهت

زاكند رود وقتی نوشت شد ك اختالف قادكمی میاان سااكنان

و نوع كشت ،میزان آب تحوكلی ب ه بخاد متنااو اسات

حوالی زاكند رود ب ای چگونگی ت سیم آب باال گ زت باود .اماا

و سهمبندی هم در خصوص منااق و هم درون ه منح تاا

شی بهاكی اومار جنگ و نزاع همیشاگی آنهاا را باا تنمایم

آخ كن حاد آن ،كا روساتا كاا مزرعا اسات ،وجاود دارد .آب

اومار ح اب زاكند رود پیچید.

زاكند رود ب  22سهم ت سیم میشود ك ب ش ح زك است:

اكاان اومااار در سااا  902هج ا ی قم ا ی ب ا عنااوان

 .1لنجان و النجان  12سهم

ت سیمنام قانونی به ب داری از آب رودخان زاكند رود نوشات

 .0ماربین و جی  12سهم

شد بود و را حلی مناسب با ای بها گیا ی عادالنا ما د

 .2ك ارج  2سهم

و ب وكژ كشاورزان از آب زاكند رود بود است .در زمان شای

 .0ب اآن و رودشتین  12سهم

بهاكی م د اصو پاكاداری در اساتناد از مناابب آب را كاامال

اكن ت سیما در داخل منح ب ساهمهاای كاوچبت ت سایم

رعاكت میك دند و دولت مالك آب بود و در م ابال ح ابا ای

میشود ،تا جاكی ك در بین بلوكا جمها با  012ساهم باال

ك تهیین میشد از م د مالیا مایگ زات .شای بهااكی باا

میگ دد .حسینی اب ی.)1211 ،

محاسا دقیق و بدست آوردن آماار بارنادگی مناااق مختلا

سها  012گان در بین ق اء و مزارع ب  2291سهم میرسد.

اصنهان ،حوم  ،كوهستانهای ااا اف و همچناین س چشام

 .1لنجان و لنجان  210سهم

زاكند رود ،ا ح دقیاق نه هاا و شایب و م حاب آنهاا و ساهم

 .0ماربین و جی  922سهم

استناد آب ه باا و محلا و مناز  ،با مشابل و اخاتالف

 .2ب اآن و رودشتین  1212سهم

چندكن سال اكن منح پاكان داد .پورزالح)1292 ،

 .0ك ارج  211سهم

ااق اكن اومار ،ج كان آب زاكند رود با  22ساهم كلای
ت سیم شد ك ه ساهم ،مهااد  2شااان روز قسامتی از آب
رودخان است ك باكاد آب موجاود در رودخانا با ها محلا

اصلی آن بود است .ب خصوص ح اب م د پاكین دست
حوض زاكند رود رودشتین و ب اآن) كا شااكد كبای از
دالكل اج ای قانون عادالن ت سیم آب در گذشت  ،همین
ح اب پاكیندست بود است .با ب كاارگی ی اكان داناد
سنتی و با ارزش اومار شی بهاكی) میتوان ب مدك كت
تقسیمات  572سهم حقابه در طومار شیخ بهایی

مهمترین نکات و مبانی تنظیم این طومار:

 .1اكن اومار ب روی كشتهاكی ك از نیم خ داد ما انجا
میشد اند ،ب نام ركزی شد و ب اور كامال با ت اوكم
زراعی توج داشت و آن را كبی از اصاو ا احای خاود
ق ار داد است.
 .0در اكن قانون كشتها با میزان آبدهی رودخان هماهناگ
شد است ،ت سیم آب ب اساس وجاود مناابب آب نهااد
شد و حتی در سا های پ آبی و وجود منابب آب بیشات ،
امبان ب خورداری عادالن هم ركننهان را در نم گ زت
است .اگ باالدسات متناساب باا ازازاكد مناابب آب در
دست س ،ب اززاكد كشت بپ دازند ،ب ای پاكیندست نیز
ح ی ب اب با آنها تهیین شد است.

كبپارچ و ب همپیوست در حوض آبخیز دست كازت.
مراجع:
1- News Update (International Commission on
Irrigation and Drainage Newsletter), April 2018

 .0پورزالح ،س ،.االای ،ع .1292 .لزو توجا با اوماار شای
بهاااكی در ماادك كت با هاام پیوساات و حوضا ای منااابب آب.
ششمین كنن انر ملی مدك كت منابب آب اك ان
 .2حسینی اب ی ،ح .1219 .زاكند رود از س چشم تا م داب ،نشا
گلها ،اصنهان
 .0حسااینی ابا ی ،ح .1211 .اصاانهان ر آورد زاكنااد رود .م كااز
اصنهانشناسی و خان ملل ،اصنهان
 .2حسینی اب ی ،ح .1211 .رابح اومار شای بهااكی باا ت سایم
سنتی آب زاكند رود ،زصالنام جغ ازیاا و محالهاا محیحای
گ و جغ ازیا ،سا او  ،پید شمار دو

 .2ح اب هم ب رسمیت شناخت شد است و امتیااز خاصای
ب ای باالدست و كا پاكیندست قائل نشد است.
 .0اكن قانون ب آب مورد نیاز منااق مسبونی شه اصنهان
و باغا و عمارا دور صنوی چهاربا  ،چهلستون ،با
میدان ن د جهان و  )...نیز توج ك د است.
 .2ح اب حوض هاكی ك در پاكین دست رودشاتین و با اآن)
ق ار دارند در اكن اومار كامال تضمین شد است.
 .2از وكژگیهای اصلی اكن اومار اكن است كا در آن هایچ
روستا و مزرع در كال منح ا و هایچ باا و محلا در
داخل شه از قلم نینتاد است .حسینی اب ی )1211
 .1در گذشت كشاورزان حوضا زاكناد رود با روش كشات
سنتی با مشور كبادكگ و متناساب باا الگاوی كشات
محلی اقدا ب كك كشت واحد و كبپارچ مایك دناد و
سح زك كشت متناسب باا میازان ح ابا باود اسات.
رعاكت ح اب تهیین شد در اوماار كبای از محورهاای

اخبار کمیسیون بینالمللی آبیاری و زهکشی
شصت و نهمین نشست بینالمللی هیات اجرايی

 10تا  11آگوست  01 0211تا  02م داد ما )1291
شصت و نهمین نشست بینالمللی هیاا اج اكای با هما ا
كنن انر "مدك كت پاكدار و خالقان آب كشاورزی متناساب باا
تغیی ا و تحوال آب و هواكی" از  10تا  11آگوسات 0211
 01تااا  02ما داد مااا  )1291در كانااادا ب گاازار خواهااد شااد.
موضوعا زك شاخ ای كنن انر نیز ب ش ح زك می باشد:
 -1رقابت در تقاضای آب

 ارزش اجتماعی -اقتصادی آبیاری آبیاری و مدك كت منابب آب در حوض های م زی -رابح آب ،غذا و ان ژی

 -مبانیز و است اتژی ب ای مادك كت رقاابتی ت اضاای

حسابداری آب 1از كشور است الیا بودند .تهداد حدود  112ننا از
بخااد دولتاای و خصوصاای در اكاان دور آموزشاای مشاااركت

آب

داشتند .اهم موضوعا اراك شد در اكن دور آموزشی عااار
 -5کشاورزی منعطف :تطابق کشاورزی با تغییرات اقلیمی

 -تغیی ا

اقلیمی و تاثی آن ب كشاورزی ،آبیاری

و زهبشی
 -است اتژیهای آبیاری ،زهبشی و كنت

بودنااد از  :مناااهیم حسااابداری آب ،انااواع حسااابداری ،نحااو
تشخیص عوامل مختل موث در حسابداری آب ،نحاو انجاا
حسابداری ملی در كشور است الیا و اقداما صاور گ زتا در

سیالب

ب ای توسه اقتصادی
 -استناد از كشاورزی هوشمند و زنآوریهای نوآوران

زمین مدك كت آب آن كشور با ارائ موردی نمون انجاا شاد
در حوض موری دارلینگ.

ب ای اززاكد به وری استناد از آب
 -3چشمانداز آبیاری و زهکشی

 آبیاری و ردپای آب استناد مجدد از آب و مدك كت كینیت آب است اتژیهای جاكگزكن ب ای توسه زك ساختهایآبیاری
 -است اتژیهای كنت

سیالب و زهبشی در جهت

حنظ منازب زكستمحیحی
عالقمندان جهت كسب ااالعا

بیشت در خصوص

كنن انر و نشست بینالمللی هیا اج اكی میتوانند ب آدرس
البت ونیبی  http://www.icid2018.orgم اجه ز ماكند.

در اكن دور آموزشی عالو ب تجارب كشور است الیا ،تج بیاتی
از حسابداری آب انجا شد در كبی از حوض های آب كز اكا ان
باا هماا ا گزارشاای در ماااورد شااااب جمااابآوری آماااار
و ااالعا منابب آب سححی و زك زمینی ارائ شد.

اخبار کمیته ملی آبیاری و زهکشی ايران
رويدادهای برگزار شده:
دوره حسابداری آب

ب منمور توسه داند و استناد از تجارب كشور اسات الیا
در زمین حسابداری آب ،دور آموزشای حساابداری آب توساط

در انتهای دور آموزشی ،ش كت كنندگان با انجاا بحا هاای

كمیت ملی آبیاری و زهبشای اكا ان در تاارك هاای  11و 19

تخصصی در گ و های مشاخص شاد با صاور عملای باا

اردكاهشت ما  1291در ته ان ب گزار شاد .مادرس اكان دور
آموزشاای خااانم دكتا پاك ادار ركاایر سااابق گ ا و تح ی اااتی

1 - Commonwealth Science and Industrial Research
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مناهیم حسابداری آب آشنا شدند .شا كت مادك كت مناابب آب

همچنین در اكن هماكد آماار باارش در  12ساا اخیا اكان

اك ان در نم دارد با ب رسی تجارب كشورهای مختل در زمین

شه ستان و م اكس آن با متوسط دراز ماد با ای حاضا كن

حسااابداری آب نسااات باا توسااه حسااابداری ملاای آب در

تش ك شد .در ادام  2 ،نن از كشاورزان ب بیان مشبال خود

حوض های آب كز و سح ملی اقادا كناد .بنااب اكن ب گازاری

در زمین عد همبااری نهادهاای مختلا در زمینا مساائل

هماكدها و نشستهاكی در زمین حسابداری آب باا مشااركت

گوناگون خود پ داختند .در انتهای جلسا  ،ب خای كشاتهاای

كشورهای موزق در اكن زمین را در دستور كار ق ار داد است.

جاكگزكن در اكن شه ساتان نمیا زعنا ان و كاملیناا) بجاای
كشت ب نج ب ای كشاورزان حاض در جلس تش ك گ دكد.

همايش "حفاظت از منابع آب و سازگاری با کم آبی"

در تارك  11اردكاهشت ما سا جاری هماكشی با عنوان

نشست تخصصی مدرنسازی شبکههای آبیاری و زهکشی

"حناظت از منابب آب و سازگاری با كم آبی" ب همت شا كت

نشست تخصصی با عنوان مدرن سازی شاب های آبیااری

آب منح ای ك مانشا و كمیت منح ا ای آبیااری و زهبشای

و زهبش ای روز دوشاانا مااور  91/20/00بااا حضااور ب خ ای

استان ك مانشا  ،در شه ستان صحن ب گزار شد.

كارشناسان وزار جهاد كشاورزی ،وزار نیا و ،دانشاگاهیان،

در اكن هماكد ك با حضور ز ماندار و دادستان شه ستان

مهندسین مشاور و پیمانباران تخصصی اكن زمین و نیز جمهی

ب گزار شد ،مسائل و مشبال ناشی از كشت محصو ب نج در

از دانشجوكان بخد آب ب گزار گ دكد .همچنین در اكن نشست

اكاان شه سااتان باا ای حاادود  022نناا كشاااورز حاضاا در

از تج بیا جهانی نیز ب واسح حضور دكتا ژكال بلاو اساتاد

جلس تایین گ دكد .از  02سا گذشت تاكنون ،كشت گیاا پا

تما مدرس عالی  SupAgroو دانشگا مونات پلیا ز انسا

مص ف ب نج در اكان شه ساتان رواج كازتا اسات و در حاا

استناد شد .مهاونات آب و خااک وزار جهااد كشااورزی ،باا

حاض  ،حدود  1022هبتار از اراضی اكن شه ستان زك پوشاد

همباری گ و علو و مهندسی آب دانشگا باین المللای اماا

كشت اكن محصو ق ار دارد.

خمینی ر ) قزوكن و كمیت ملی آبیاری و زهبشی اك ان متولی

در اكن جلس آقای دكت آرمان مسئو كمیتا منح ا ای

ب گزاری اكن نشست كك روز بودند.

آبیاری و زهبشی استان ك مانشاا سیاساتهاای وزار نیا و
و وزار جهاد كشاورزی را در خصوص ممنوعیت كشت با نج
در بسیاری از استانهای كشور را ب ای حاض كن در جلس بیان
نمودند.

در اكن نشست ك شامل دو بخد نیم وزی صا و عص بود،
تج بیا داخلی و خارجی در زمینا مادرنساازی شااب هاای
آبیاری و توزكب آب و همچنین مه زی ب خای تبنولاوژیهاای
موجود در اكن زمین ك در حا حاضا در ساح باینالمللای
و نیز در اك ان مورد استناد ق ار میگی ند ،ارائ گ دكد.

معرفی سازههای تاريخی
معرفی سازه

آسیاب تاركخی و سنتی در او مسای قناا مایباشاد .اكان

()HIS

آسیابها در مسی ج كان آب ،از ممها قناا تاا رسایدن با
اراضی كشاورزی ،در زاصل ای حدود د كیلومت و در محادود

مجموعه قنوات بشرويه

قنوا بش وك موسو ب قنا باال ،متشبل از هنت رشت
قنا است ك مجموعا آب كشاورزی شاه بشا وك را تاامین
میكنند .از اكن هنت رشت قنا  ،پانج رشات آنهاا در محال
آسیاب علیآباد ،در روستای رق  ،ب كبدكگ میپیوندند .ساپر
در محل آسیاب دهن  ،دو رشت دكگ قنا نیز ب آنها ملحاق
میشوند .مجموع اكن قنوا دارای  011حل ا چاا هساتند.
كمت كن عمق مادر چا  12متا اسات كا م باوم با قناا
می محمدخان میباشد و بیدت كن عمق مادر چا  02مت است
ك م بوم ب قنا عاد آباد میباشاد .ماادر چاا قناا در د
رق  ،در جنوب ش قی بش وك ك زمینهای حوم ش قی شاه
را مش وب میكند ،دارای عمق  02مت و او قناا

از ماادر

چا تا محل ش ب آب) ،حدود  12كیلاومت اسات .میازان كال
دباای اكاان رشاات قنااوا بجااز قنااا حجاایآباااد ،در ش ا اكط
خشبسالی ،در حدود  12لیت در ثانی است .اكان هنات رشات
عاارتند از :س د و گ  ،عاد آباد ،نص آباد ،بنادركز ،حجایآبااد،
می حسنخان ،می محمدخان.
در گذشات زاصال  1222متا ی ممها قنااا تاا محاال
مص ف ،ب صور خاكی و روباز بود است ك ساب هدر رزت
آب ب صور تاخی بود اسات .اكناون اكان مسای ااوالنی
كانا كشی و س پوشید شد است.

دشت غ بی ،بین روستای رق تا شه بش وك قا ار گ زتا اناد.
اكن آسیابها ب ت تیب از باالدست عااتند از :رق  ،میان ،دهن ،
آقا ،زنگی ،می زا و اولی .عمق تناور ها هنات آسایاب ب ابا
هشت مت بود و قح آنها در حدود دو مت میباشد .تنور هاا
ب گون ای ساخت شد است ك س مت آنها بیا ون از زماین
ق ار گ زت و پنج مت آنها داخل زمین حن شاد اسات .اكان
شیو ا احی ،ساب میشود ك آب از ممها قناا بالزاصال
وارد تنور نشود .آب قنا پر از ای مسی چند صد مت ی ب
روی زمین ،ب دلیل شیب موجود ،ب جاوی آبای كا بااالت از
سح زمین واقب شد است ،سوار میشود .اكن جاوی با روی
خاکركزی ق ار دارد ك كمكم ب ارتناع آن اضاز میشود و تا
س مت ازسح زمین ارتناع میگی د .در ح ی ت شایب جاوی،
كمت از شایب زماین اسات .ساپر آب داخال تناور آسایاب
میشود و پر از چ خاندن پ های آسایاب ،دوباار در ممها
جدكد ظاه میشود .در ادام مسی  ،بار دكگ آب در مسازتی ب
روی زمین ج كان داشت و در جاوكی ساوار شاد با خااك كز،
ج كان میكابد و سپر وارد تناور بهادی مایشاود و آسایاب
بهدی را ب ح كت در میآورد .اكن عمال هنات م تاا تبا ار
شد و بدكن ت تیب آسیابهای هنتگان ب ح كت در میآكند.
قدر آسیابها ت كاا با هم ب اب است .باكد توجا داشات كا
سیستم آسیابها عالو ب محاسن متهدد ،موجب جلاوگی ی از
تاخی آب نیز میشود .در صور عد وجود آسیابها در مسی
ح كت آب ك حدود  10كیلومت بود است ،میازان تاخیا آب
اززاكد میكازت .شد آسیاب از اكن هنت آسیاب ملبی باود
و در زمان ساخت قنا  ،پولی ب صاحب آنهاا پ داخات شاد

شکل  -1نمایی از قنات بشرویه

است ك كمك خ جی ب ای حن قنا و رساندن آب ب زماین
مورد نم بود است .درآمد شد آسیاب ملبی ب صااحاان آن

دالیل منحصر به فرد بودن سازه

كبی از نباتی ك قنوا بش وك را نسات ب دكگ قنا ها
شاخص و منحص ب زا د نشاان مایدهاد ،ق ارگیا ی هنات

میرسد و سهمی از آن ب مخارج نگهاداری قناا اختصااص
داد نمیشود .كبی از اكن آسیابها ب نا آسایاب زنگای نیاز
وق مدرس علمی بش وك است.

اراضی تنگ حما از سامان انت ا گ مسی ی تامین گ دد .خط
انت ا شاب تنگ حما شامل كاناا با م اااب روزن ا ای و
مستحیل ب او  2022مت و سینون ب او  222مت باا دو
رشت لول زوالدی ب قح  1022میلی مت میباشاد .دو كاناا
شکل  -5نمایی از آسیابها در مسیر آب قنوات بشرویه

وضعیت فعلی حفاظت از سازه

كبی از نبا قابل توج در خصوص آسایابهاای مسای

سمت راست و سمت چپ آب كانا اصلی  )MCرا ب اراضای
ساحل راست و چپ انت ا می دهند .م ااب كانا ها روزن ای،
اااو كانااا  ،LPCشااد كیلااومت و  2/1 ،RPCكیلااومت
می باشد .در سمت راست كانا آب سان ،ب منمور تامین زشاار

قنا بش وك  ،زند و زها بودن اكث آنهاسات .باا توجا با

سیستم آبیاری ،پانج اكساتگا پمپااژ و در سامت چاپ كاناا

حناظت دائمی و پوشد انهار قنا در سا  11توسط شا كت

آب سان ،شد اكستگا پمپاژ پید بینی و اج ا شد است.

آب منح ای استان خ اسان جنوبی ،ب جز كك آسیاب تخ كب
شد  ،ب ی مجموع در وضهیت مناسای در حاا بها با داری

پیشرفت کار شبکه آبیاری و زهکشی تنگ حمام:

است .خوشاختان در حا حاض  ،سا آسایاب توساط مالباان

کانال آبرسان سمت راست :تههدا وزار نی و عالو ب

آنها ب زهالیت خود ادام مایدهناد و سا آسایاب دكگا در

كانا آب سان ،احداث اكستگا های پمپاژ در اكن ناحی است ك

سا های اخی  ،مورد م مت و بازسازی ق ار گ زت اند و آماادگی

ب اتما رسید است .در حا حاض تنها نصب سیستم دراكو در

ش وع زهالیت مجدد را خواهند داشات .باا را انادازی و احیاای

پنج اكستگا پمپاژ باقیماناد اسات .نصاب سیساتم دراكاو با

آسیابهای بش وك  ،توج ما د با اهمیات اكان سااز هاای

درخواست وزار جهاد كشاورزی است.

تاركخی بیشت شد است ك میتواند زمین سااز تاداو زهالیات
آسیابهای تاركخی در ن ام مختل كشور باشد.

کانال آبرسان سمت چپ :در اكن ناحی عالو با كاناا
آب سان ،تهداد شد واحد اكستگا پمپاژ وجود دارد ك ساختمان
آنها احداث شد است .عملیا نصب تجهیزا داخل اكساتگا

معرفی طرح
طرح سد و شبکه تَنگِ حمام

سیمای طرح:

سد تنگ حما  ،سدی سنگ كز ای با هست رسی است ك
در استان ك مانشا و ب روی رودخان قور تو قا ار دارد .ااو

های پمپاژ با توج ب خسار های وارد شد ب ساختمانهاای
اكستگا های پمپاژ در اث زلزل اخی  ،زهال متوق می باشد .پر
از ت میم آسیبهای وارد شد  ،تجهیزا داخل اكن اكساتگا هاا
نیز نصب خواهد شد .در اراضی سمت چپ اج ای حادود چهاار
كیلومت لول گذاری نیز باقی ماند است .احداث جاد های داخل
مزارع نیز در انتهای كار انجا خواهد شد.

تاج سد  091مت  ،ع ض تاج هشت متا  ،حجام مخازن  21و

ایستگاه پمپاژ باباهادی :اكستگا پمپاژ اراضای باباهاادی

حجم تنمایم آن  09میلیاون مت مبهاب در ساا مای باشاد.

ك شاب آنها قاال اج ا شد اسات با علات ز ساود باودن

عملیا اج اكی اكن سد ب اتما رسید اسات .اراضای تحات

و پاسخگو ناودن زشار مورد نیاز شاب بناا با ت اضاای وزرا

پوشد اكن ساد 2222 ،هبتاار اسات كا دارای سا ناحیا

جهاد كشاورزی در دستور كار وزار نی و ق ار گ زت است.

عم انی باباهادی ،اراضی كانا سمت راست  )RPCو اراضی

شاب آبیاری و زهبشی تنگ حما در حا حاضا  91درصاد

كانا سمت چپ  )LPCبا مساحت خاالص با ت تیاب ،112

پیش زت اج اكی دارد.

 1122و  1202هبتار می باشد .م ا ر شاد اسات كمااود آب

در شبل زك جانماكی شاب تنگ حما در استان ك مانشا

آبیاری ،مانند آبیاری قح ای و بارانی ،میتواند با نحاو قابال

نشان داد شد است.

توجهی میزان هدررزت آب را كاهد دهد ،اما هزكن های اولی
باال ،عد حماكت و كاران دولتی ،عد حماكات زنای و خادما
پار از زا وش ،اساتناد از تجهیازا كامكینیات و تخ كاب
تجهیزا توسط جانوران ،باع شد است كا كشااورزان رد
متوسط جامه تماكلی با اكنگونا سیساتمهاا نداشات باشاند.
پیدبینای مایشاود كا تاا ساا  0202كمااود آب كبای از
بزرگت كن چالدهاای پاید روی هندوساتان باشاد .در اكان
كشور %12 ،از منابب آب شی كن با كشااورزی تخصایص داد
میشود .با رشد صناكب وابست ب كشاورزی ،ب نم میرسد ك
در سا های آتی نیاز ب آب كشاورزی اززاكد پیدا خواهد ك د.
با توج ب وسهت نواحی تحت كشت ،تنوع خاک و روشهاای

جانمایی شبکه تنگ حمام در استان کرمانشاه

به سوی توسعه پايدار
پلیمرهای سوپر جاذب کشاورزی
راهکاری برای صرفهجويی مصرف آب در مناطق کم آب

در قاا ن  ،01بشاا بااا كاااهد
چشاامگی منااابب آب كشاااورزی
و همچنااین ازاازاكد جمهیاات
و سح زك كشت با ای تاامین
غذای مورد نیاز اكان جمهیات رو
ب رشد ،خصوصا در منااق خشك و نیم خشاك مواجا شاد
است .همچنین كاهد بارشهای جوی در اكن منااق ،بحا ان
كماود آب را تشدكد ك د است .ب رسیها نشان داد است كا
منااق نیما خشاك آسایا هندوساتان) ،خاورمیانا و مناااق
بیابانی آز ك ا ،ك با مشبل رشد جمهیات نیاز مواجا هساتند،
بیشت كن تاثی را از اكن بحا ان كمااود آب خواهناد پاذك زت.
آبیاری سححی ،روش عمد آبیاری مورد استناد میباشاد كا
در اكن روش ،آب از روی سح خاک ب گیا منت ل مایشاود.
ااق اكن روش ،تنها در حدود  %22از آب مایتواناد در اختیاار
گیا ق ار گی د ،حا آنب  %22باقیماند توساط نناور عم ای،
رواناب و تاخی از دست س خارج مایشاود .روشهاای مادرن

كشاورزی ،تنها  %02از محصوال كشااورزی تحات پوشاد
روشهای مدرن آبیاری هستند .ب ی ناواحی زك كشات توساط
روشهاكی با مصا ف بااال و رانادمان پااكین آبیااری ،كشات
میشوند.
عالو ب اكان ،كشااورزان خا د مالاك درصاد بااالكی از
زمینهای تحت كشت را در اختیار دارند و درآمد پاكین حاصال
از اكن زمینهاای كوچاك ،اجا ای سیساتم مادرن آبیااری را
توجی پذك نمیكند .تاكید ب توسه پاكدار در بخد كشااورزی
باع شد است تا مسئولین اكن بخاد با دنااا روشهاای
م ون ب ص ز و توجی پذك و در عاین حاا مصا ف بهینا
زمین و منابب آب ،بدون تهدكد منابب اایهای و محایطزكسات،
باشند .كشور ما اك ان نیز س زمینی كم آب و خشاك اسات .از
میاازان كاال آب مصاا زی بااید از  92درصااد آن در بخااد
كشاورزی مص ف میشود ك درصد باالكی از آن ب شیو های
غلط هدر میرود .بخشای از اكان آب نیاز كودهاای شایمیاكی
محلو را شست و ضمن انت ا آن ها ب عمق ،باعا آلاودگی
رخاك محدود آبهای زك زمینی نیز میشود.
ام وز در اكث ن ام اك ان باغداران و كشاورزان باا كمااود
آب آبیاری و هزكن های باالی آبیااری مواجا هساتند ،كا در
نهاكت موجب باال رزتن قیمت محصوال وكاهد ع ض و ب
هم خوردن تناسب باین ع ضا و ت اضاا مایشاود .همچناین

ناودن خاک مناسب در ب خی از زمینهای زراعی و با ها باع
پاكین آوردن كینیت محصو میشود .وجود اكان مشابال در

انواع هیدروژلها:

دو دست بندی كلی ب ای هیدروژ های پلیاك كلآمید 2ارائ

كشاورزی ،مح ان و كارشناسان را ب اكن داشت تاا محصاو

شد است :هیدروژ های محلو و نامحلو در آب.

جدكدی ب ای پوشد دادن مشبال رك شد در اختیار بخاد

هیدروژ های محلو در آب در زمینهای كشاورزی مورد ب رسی

كشاورزی ق ار دهند.

ق ار گ زت اند و ن د موث آنها در كاهد ز ساكد ناشی از

پلیمرهای سوپرجاذب یا هیدروژل:

آبیاری ب اثاا رسید است .هیدروژ های نامحلو  ،در تماس با

از جمل راهبارهای مدك كتی ك میتوان در جهت استناد
بهین از منابب آبی موجود مورد استناد ق ار بگی د ،كارب د مواد

آب اززاكد حجم كازت و با هدف حنظ اوالنی مد راوبت ،در
كشاورزی و باغداری مورد استناد ق ار میگی ند.

جارب راوبت از جمل پلیم های آبدوست میباشد ،كا اكان
مواد عالو ب قابلیت جذب آب ،اصالحكنند خاک نیز هساتند.
اكن پلیم ها باعا ازازاكد كاارآكی آب و همچناین ازازاكد
محصو میشوند .پلیم های سوپ جارب آب ك پر از جاذب
آب ،هیدروژ نامید میشوند ،پلیم هاكی ب شاد آبدوسات
هستند ك ضمن ب خورداری از س عت و ظ زیت باالی جاذب
آب ،راوبت را در خود حنظ ك د و در موقاب نیااز ركشا  ،آب
و مواد غذاكی را در اختیار آن ق ار مایدهناد .اكان ماواد دارای
ظ زیت جذب آب تا بید از  022ب اب وزن خود در ساختارشان
را دارند و میتوانند تا  %92آب جذب شاد را در اختیاار ركشا
گیا ق ار دهند .سوپ جاربهاای ماورد اساتناد در كشااورزی

عملکرد هیدروژل:

هیدروژ ها خواص زك را در خاک اكجاد میكنند:
 اززاكد ظ زیت رخی آب. استناد از هیدروژ ها باع اززاكد راندمان مص ف آبمیشود .زك ا آبی ك از منح توسه ركش ب الك های
زك كن ننور میكند ،در ررا هیدروژ رخی میشود.
 اززاكد ننورپذك ی خاک. اززاكد زواصل آبیاری. كاهد هدررزت كود شیمیاكی. -كاهد ت اكم خاک.

مهمااوال اای ز آكناادهای پلیم كزاسایون از اك كلیاك اسایدها

 -كاهد ز ساكد خاک و رواناب.

و پتاسیم تهیا مایشاوند .پلایاكا كال هاا غی سامی ،ضاد

 -هیدروژ ها باع كاهد تند آبی گیاهان و اززاكد رشد و

حساسیت و ضد خوردگی بود و زاقد مساائل زكساتمحیحای

عملب د گیا میشوند خصوصا در خاکهای زاقد ساختار و

میباشند و آزماكد نشان داد است ك ن

جذب اایهی 1اكن

مواد در حدود  12تا  %12در سا است.

در منااق مستهد كمآبی).
 استناد از آنها ب ای نگهداشت آزتكدها ،قارچكدهاو عل ه زكدها.
 اززاكد تهوك خاک و زهالیت ارگانیسمهای موجود در خاک.در نواحی خشك ،استناد از هیدروژ در خاک شنی باع
اززاكد ظ زیت نگهداشت آب شد و در نتیج كبی از
ابزارهای موث ب ای حنظ راوبت مورد استناد گیاهان خواهد
بود .هیدروژ ها در واقب "منابب كوچك رخی آب در خاک"
میباشند .آب موجود در هیدروژ ها ،بست ب نیاز گیا  ،با

1 Natural Degradation Rate

2 Polyacrylamide

اختالف پتانسیل اسمزی میان سح ركش و سح هیدروژ ،

دوام هیدروژلها:

در اختیار گیا ق ار میگی د .اكن ژ ها میتوانند مواد مغذی را

اساسا هیدروژ ها پلیم های مصنوعی آلی هستند و قابال

نیز در خود حنظ ك د و آنها را رر رر در اختیار گیا ق ار

جذب توسط عوامل زند و غی زند محیحای هساتند .عاواملی

دهند .بناب اكن ،گیا هموار ب مواد مغذی دست سی داشت

ماننااد تااابد امااواج ز ا ابنند ،اكساایدكنند هااای شاایمیاكی،

و اكن ام باع بهاود رشد آن میشود.

نمكهای موجاود در كاود شایمیاكی ،سااكدهاای مباانیبی
و ك زدگی باعا تبا تبا شادن هیادروژ هاا شاد و اكان
تب های كوچك دكگ خواص ماد اصلی را نداشت و در نتیج
ظ زیت نگهداشت آب هیدروژ و ساك وكژگیهای آن كاهد
كازت و كا از بین میرود .خصوصا هیدروژ هاكی كا در ساح

تاثیر هیدروژل بر تثبیت و رشد گیاه:

هیدروژ ها ب ای اززاكد ظ زیت نگهداشت آب در خااک

خاک پخد میشوند ،در اث تندهای زوق و همچنین تاابد
نور ز ابنند ب آنها از بین میروناد .میبا وب هاای اایهای

بوجود آمدند .از اكن مواد ب ای تثایت و رشد گیا در خاکهاای

موجود در خاک نیز هموار تخ كبكنند میب وژ های محلو

خشك استناد شد است .اكن پلیم های آبدوست ب ای تأمین

و نامحلو میباشند.

آب نها های انت اا داد شاد با زماین در ناواحی خشاك
است الیا و آز ك ا استناد شد اند .میزان تاثی ژ ب رشاد گیاا ،
ب روش استناد از آن نیز بستگی دارد .تج ب نشان داد است
ك پاشیدن هیادروژ با صاور گ اناو هاای خشاك و كاا

مناب:
Narjary B., Aggarwal P., Kumar S., Meena M.D. 2013.
Significance of Hydrogel and Its Application in
Agriculture, Journal of Indian Farming, 62(10): 15-17,
January 2013

ت كیب ك دن آن باا خااک تماا منح ا توساه ركشا  ،روش
مناسای نیست .بهت است ك هیدروژ را ب صور كك الكا
در عمق كمی از سح خاک مادزون كا د .اماا روش مصا ف
بستگی ب نوع هیدروژ  ،انداز دان های آن و نوع گیا دارد.
تاثیر هیدروژل بر کارآیی مصرف آب:

كااارآكی مص ا ف آب نشااان دهنااد میاازان تولیااد و آب
مص زی است .ب بیاان دكگا نشاان دهناد میازان كیلاوگ
محصو تولید شد ب ازای ه مت مبهاب آب مصا ف شاد
است .هیدروژ  ،همانند كك مخزن موجود در خااک ،آب را در
خود حنظ ك د و آن را در مواقب مورد نیااز در دسات س گیاا
ق ار میدهد و ب اكن صور كارآكی مص ف آب توسط گیا را
ب حداكث میرساند .آب رخی شد در هیدروژ با ای ماد
اوالنی جهت مص ف گیا حنظ میشود .در كك ب رسی دكاد
شد ك با ت كیب ب اكای گیااهی و خااک شانی باا هیادروژ ،
جوان زنی ،رشد گیا و رانادمان جاذب ماواد مغاذی و آب ،با
میزان قابل توجهی اززاكد كازت.

معرفی نرم افزار
)HP2 (HYDRUS + PHREEQC+2D

اكن ب نام

حاصل ت كیب ن اززارهای HYDRUS

و  PHREEQCبود و قادر است ج كان آب ،انت ا گ ما
و انت ا امالح و واكندهای بیوشیمیاكی در محیط متخلل را
ب صور دوبهدی ب ای ش اكط اشااع و غی اشااع شای سازی
كند .نسخ او  HP2ب عنوان كك اززون ماژو ) هم ا
ن اززار  HYDRUSدر سا  0210منتش شد HP2 .شامل
چهار مد ب ای شای سازی است:
ج كان ناپاكدار آب رژكم ناآرا )
انت ا امالح با اجزا چندگان
ت كیای از واكندهای بیوشیمیاكی تهادلی/جناشی
انت ا گ ما در محیط متخلخل خاک) در ش اكط اشااع
و غی اشااع و ب صور دوبهدی

 HP2در واقب توسه قابل توج ه كك از ن اززارهای
 HYDRUSو  PHREEQCبا حنظ بیشت وكژگیهای
اصلی آنها میباشد .اكن ماژو ب ای شای سازی دوبهدی
ح كت آب در ش اكط اشااع و غی اشااع از مهادل ركچاردز
و ب ای شای سازی انت ا امالح و گ ما از مهادال

انت ا -

انتشار استناد میكند .با اكن وجود ب نام میتواند آزادان ای

معرفی کتاب
راهکارهای مدیریت آبیاری
در مناطق خشک
مولفین :مسعود پارسینژااد مهژدی
سرائی تبریزی

گست د ای از واكندهای بیوشیمیاكی با دمای پاكین) را در

انتشژژارات :کمیتژژه ملژژی آبیژژاری و

آب ،محیط متخلخل و آب زك زمینی شای سازی كند و اث

زهکشی ایران

مت ابل آنها را با مواد مهدنی ،گازها ،ماد ها و سحوح جذب

سال1337 :

ب اساس واكندهای تهاد ت مودكنامیبی ،جناشی و كا ت كیب

روكب د غالاب در مادك كت بحا ان آب كشاور روكبا دی

آنها را در نم بگی د HP2 .بحور كامل در بست ن اززاری

سخت اززاری است ك مدك ان كالن كشور هموار در راستای

) HYDRUS (2D/3Dق ار داد شد و ب صور خودكار

س ماك گذاری بیشت و را اندازی اا حهاای مختلا از قایال

هم ا آن نصب میشود .دانلود بست ن اززار از ساكت

گست ش سامان های آبیاری تحت زشار ،ا حهاای انت اا آب

 http://pc-progress.comامبانپذك بود و ب ای
استناد از آن الز است كارب عالو ب الكسنر HYDRUS

ب ای زها سازی  ،HP2الكسنر جداگان ای تهی نماكد.

بین حوض ای و كا شی كن سازی آب دركا ب نام ركزی میكنند.
ه چند اكن گون راهبارها در بسیاری از كشورها ب عنوان را
حل م ابل با مشبل كماود آب محا ح باود و هسات ،لایبن
اكنگون ا حهای هزكنا با تنهاا زماانی مایتواناد متضامن
پاكداری و دوا صنهت كشاورزی باشد ك در قالب كك روكب د
ماادك كتی هم ا جانا ا آب ساااماندهی شااود .ماادك كتهااای
ن ازازاری آب كشااورزی از قایال تحوكال حجمای آب و كاا
مدك كت در سح مزرع در جهت باال با دن رانادمان كاارب د
آبیاری ،بهاود كبنواختی آبیاری و همچنین راهبارهای مختل
كم آبیاری از جمل روكب دهای غی ساز ای و ن اززاری است.
مااحا محا ح شااد اكاان كتاااب بااا نگا ش ماادك كتی و نا
سختاززاری ب مهضل كماود آب در بخد كشاورزی تادوكن
شد است .راهبارهاكی از قایل استناد از آبهای نامتهاارف از
جمل زاضالب شاه ی كاا پسااب كشااورزی تحات مادك كت
مناسب و همچنین روش های مختل كام آبیااری با عناوان

ب ای ااالعا بیشت میتوانید ب آدرس زك م اجه كنید:

راهبارهای مح ح در جهات م ابلا باا مشابل كمااود آب در
بخد كشااورزی اسات .در هماین راساتا ،مادك كت و كنتا

https://www.pc-progress.com/en/Default.aspx?h3d2-HP2

شاااوری در جهااات حناااظ پاكاااداری اراضااای كشااااورزی
و منابب پاكیندست از اهمیت وكژ ای ب خوردار است.

مهندسی آب در دوران باستان
(آموزههایی برای حفاظت و
پایداری منابع آب در دوران
معاصر)
تالیف و تدوین :لری میز
گردآوری و ترجمه :وحید حیدری
فاطمه ارژمند
انتشارات :دانشگاه سمنان
سال1332 :

كتاب «مهندسی آب در دوران باستان با آموز هاكی با ای
حناظت و پاكداری منابب آب در دوران مهاص » ،تالی و تدوكن
ل ی میز و با گ دآوری و ت جما وحیاد حیادری عضاو هیاا
علمی دانشگا سمنان و زاام ارژمند با م دم ای ب قلم دكت
ز هاد ته انی توسط انتشاارا دانشاگا سامنان منتشا شاد
است.
اكن كتاب در حوز تارك مهندسی نگاشات شاد و تاكیاد

قابل توجه عالقمندان
ال  -نسخ البت ونیك كتب و نش كا كمیت ملی آبیاری
و زهبشی اك ان از ا كق آدرس اكنت نتی زك قابل دانلود
http://irncid.org/Publication.aspx
میباشد.
ب -شمار های پیشین خا نام كمیت ملی آبیاری و زهبشی
اك ان از ا كق آدرس اكنت نتی زك قابل دانلود میباشد.
http://irncid.org/NewsLetter.aspx

پ -عالقمندان ب ای ارسا م ال ب ژورنا كمیسیون
بینالمللی آبیاری و زهبشی ك از نش كا مهتا آب میباشد
میتوانند ب آدرس اكنت نتی زك م اجه نماكند .شاكان رك است
ك اكن ژورنا توسط انتشارا مهتا  Wileyچاپ میشود.
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/%2
8ISSN%291531-0361

پ -عالقمندان ب عضوكت در كانا رسمی كمیت ملی آبیاری
و زهبشی اك ان میتوانند ب لینكهای زك در پیا رسانهای
س وش و اكتا م اجه نماكند.

آن ب م ول مهندسی آب در دوران باستان اسات .تمادن هاای

https://sapp.ir/irncid

باستانی متهددی همچون بین النها كن ،اكا ان تخات جمشاید

https://eitaa.com/irncid

و چغازنایل) ،كونان ،مص  ،رو  ،آم كبای جنوبی و غی در اكان
اثاا مه زاای شااد و از زواكاا زاانآوریهااای استحصااا
و ز هنگ مص ف آب مورد تحلیل ق ار گ زت اند.
كتاب تنها ب پیشین و مه زای آثاار بساند نبا د بلبا
آموز هاكی نیز متناسب با زندگی ام وزی جهت حناظت بهینا
آب را ارائ میدهد .همچنین ب بیان دكادگا هاای باساتانی در
خصوص منابب آب زك زمینای و در نهاكات م ولا پاكاداری در
عص باستان ب تنصیل میپ دازد .خواندن اكن كتاب ،عالو ب
منیااد بااودن باا ای پژوهشااگ ان در حااوز باسااتانشناساای
و مهندساای ماایتوانااد با ای مخاااااانی كا ب ا بحا هااای
زكست محیحی ،حناظت مهماری و تارك عالقمند هستند جذاب
باشد.
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