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 یزد استان فلور معرفی    

 واقع در فلورها. بهار است فصل و هاگل ایزدبانوی الهه یا فلور، باستان، روم در اساطیرو  "ایگ" یمعن بهی فلور، در زبان فارس

 براساس داد. گیاهان انجام را گیاهان دقیق شناسایی توانمی هاآن از صحیح استفاده با و هستند دنیای گیاهان به ورود کلید

 شوندبندی از یکدیگر جدا میطبقه واحدهای از ایسلسله رابطه این در و شوندبندی میطبقه هاآن نسبی قرابت و هاویژگی

 شودگفته می افرادی مجموعه به گونه. گونه است ها،آرایه این اساسی و پایه واحد. شودمی آرایه گفته هاآن از یک هر به که

 تولید را خود به شبیه و افراد بارور یکدیگر، با زادآوری نتیجه در و هستند شبیه به هم اساسی هایویژگی برخی نظر از که

 رود.می شمار به مراتع حفاظت و مدیریت منظوربه اساسی مطالعات از یکی منطقه، هر فلور نمایند بررسیمی

 ۱۰دارای  یزد استان .و سرزمین مقدس است شهرخدا مفهوم به نیز یزد شهر است. مقدس و پاک معنی به یزدواژه 

 ترینکم ؛های ایرانبین استان کم ا و میزان بارندگیبه دلیل خشکی آب و هودهستان است.  45بخش و  ۲۱ ،شهرستان

که های خاتم و ابرکوه ترتیب در شهرستانکشاورزی در یزد قرار دارد. عمده محصوالت کشاورزی این استان بهمنبع آب 

. در ادامه دنشوها تولید میدر این شهرستانباشند میمحصوالتی همچون گندم، ذرت، زردآلو، انار، بادام، پسته، انگور و غیره 

 شود.هایی از استان یزد پرداخته میبه معرفی مختصر فلور بخش

 معرفی فلور شهرستان ابرکوه

 زدیدر شرق شهرستان ابرکوه در استان  ایاز سطح در یترم ۱44۱و ارتفاع  یمربع لومتریک ۱59۰ابرکوه با مساحت  ریکو

 تعلق جنس ۱۱3و  رهیت 3۰که به  موجود هست یاهیگونه گ ۱58منطقه  قرار دارد. بر اساس مطالعات انجام گرفته در این

گونه،  ۲4 با Chenopodiaceaeگونه،  ۲7 با Asteraceaeه عبارتند از: منطق یاهیهای گرهیت نیتردارند. پرگونه

Brassicaceae گونه،  ۲۱ باFabaceae گونه،  ۱4 باPoaceae گونه،۱۰با Astragalus  گونه،  ۱۰ باBoraginaceae ۱۰ با 

 گونه. 7 باSalsola و در نهایت  گونه

 آن از ترکوتاه مدتی در رویش یا یک فصل در فقط که یکساله ها تروفیت )گیاهاندرصد گونه ۱/48از نظر شکل زیستی 

 روی سطح خاک در گیاهان این در احیاکننده کریپتوفیت )جوانهدرصد همی 7/۲9کنند(،می کامل را خود زندگی چرخه

 ۲5 در حداقل ساقه احیاکننده که جوانه بلند ایبوته یا ایدرختچه درختی، فانروفیت )گیاهان 7/۱۲دارد(،  قرار ساقه

 یا خاک زیر در کننده حیات تجدید جوانه گیاهان این درصد کریپتوفیت )در 7/5دارد(،  قرار خاک سطح از متریسانتی

 تریسانتمی ۲5ارتفاع  تا ساقه کننده احیاء جوانۀ که ها نیز کامفیت )گیاهانیدرصد گونه 8/3میگیرد( و  قرار آب درون

 باشند.گیرد( میمی قرار خاک باالی

 مهریز گاهاندام معرفی فلور دره

 پورکمالی محدثه
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 ارتفاع است. حداقل شده واقع مهریز شهرستان غربیجنوب کیلومتری ۱۲ در هکتار ۲۱۰۰ تقریبی وسعت با گاهاندام دره

 مترمیلی ۱95 منطقه بارندگی سالیانه متوسط میزان.  باشدمی دریا سطح از متر 3873 آن حداکثر و متر ۱88۰ منطقه این

خانواده وجود دارد.  4۶ و جنس ۱34 به گونه گیاهی متعلق ۱75مطالعات انجام گرفته در این منطقه است. بر اساس 

 ۱5با  Lamiaceaeگونه،  ۲3با  Poaceaeگونه،  34با  Asteraceaeهای خانواده به مربوط ترتیببه گونه تعداد ترینبیش

های موجود در ادامه به برخی از گونه باشد.ه میگون 8 با Papilionaceaeگونه،  9 با Apiaceaeگونه،  ۱۲با  Rosaceaeگونه، 

 شود.در این منطقه اشاره می

و... از خانواده  کنگر هرز/گل گندم اصفهانی/درمنه ایرانی/درمنه دوساله/درمنه کوهی/بابونه تاج دن دانی/بومادارن

Asteraceae. 

 .Poaceaeلیکا و... از خانواده ممانند/ نی بره بامی/علف علفی پرسپولیسی/گندمی یکساله/جارو گندمی رونده/ یوالفک چمن

 .Lamiaceaeشیرازی و... از خانواده  نخودی/آویشن مریم ای/مریم گلی سوری/لوله گلی بره/فراسیون/ مریمپونه/گوش

 .Apiaceaeقفسی و ... از خانواده  خراسانی/کما/انغوزه/مشگک/دانه سیاه/زول زیره

 .Papilionaceaeگل و ... از خانواده  کک پیچکی/جو سیخ/شیرین بیان/شنبلیله نخود

 یزد ندوشن معرفی فلور صدرآباد

 به استان اهمیت با هایزیستگاه از یکی و شده واقع یزد استان غربیجنوب در هکتار 4۰۰۰۰ مساحت با صدرآباد مراتع

 وجود جنس ۱۶9و خانواده 39 به متعلق گیاهی گونه ۲35 تعداد مطالعات انجام شده در این منطقه اساس رود. برمی شمار

 47/۲3درصد(، کامفیت ) ۶5/۲5درصد( ،تروفیت ) 45/3۶کریپتوفیت )همی شامل ترتیببه هازیستی این گونه فرم دارد که

 شامل منطقه در موجود گیاهان از گونه 43 باشد. تعداددرصد( می 55/۶درصد( و فانروفیت ) 8۲/7ت )ژئوفی درصد(،

داده قرار  کمبود طبقه در گونه ۲ پذیر وگونه در طبقه آسیب 7خطر،  در ترگونه در طبقه کم 34شده،  تهدید هایگونه

 ۲4بو با شب گونه، خانواده 35کاسنی با  خانواده تعداد گونه شامل: ترینبیش ترتیببه منطقه گیاهی هایدارند. خانواده

 باشند.گونه می ۲۰نعناع و گرامینه هر دو با  هایگونه و خانواده ۲۱بقوالت با  خانواده گونه، ۲۲اسفناج با  گونه، خانواده

 دستان شیرکوه یزدر کوه (Ficus johannis Boiss) زار انجیر وحشیفلور و شرایط رویشگاهی بیشهمعرفی 

این  گراد است. دردرجه سانتی 4/۱4ساالنه آن نیز  دمای متوسط و مترمیلی 4/۱77در این منطقه  ساالنه بارش متوسط

 گونه گیاهی حضور دارند. 73جنس و  ۶4خانواده،  ۲7تعداد  رویشگاه

 منابع مورد استفاده:

 گیاهان جغرافیایی پراکنش و زیستی شکل فلور، . معرفی۱38۶. علی میرحسینی، سیدمحمد.، میروکیلی، عباس.، زاده،زارع 

 .۱37-۱۲9(: ۱)۲۰ .سازندگی و پژوهش(. یزد استان) مهریز گاهاندام دره

 ،جغرافیایی پراکنش و زیستگاه زیستی، شکل فلور، . معرفی۱387. اصغرعلی معصومی، مصطفی.، اسدی، غالمرضا.، زارعی 

 .38-۲8(: 4)۲۱سازندگی،  و پژوهش. یزد استان در ابرکوه کویر گیاهان

 ،آبخیزداری و مرتع. یزد ندوشن صدرآباد مراتع گیاهان حفاظتی ارزش و فلور . معرفی۱398. حسین نادری، الهام.، فخیمی 

 .489-5۰4(: ۲)7۲، (ایران طبیعی منابع)
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 مجازی آب    

 وجود نهایی محصول تولید فرآیند در مصرفی آب عمده بخش که معناست این به مجازی آب تعریف در مجازی صفت

. ماند خواهد باقی محصول دریافت واقعی آب عنوانپایانبه در مصرفی آب از ناچیزی بسیار بخش حقیقت در و ندارد فیزیکی

 توانندمی ایران مثل آب کم کشورهای. است شده مصرف آب لیتر ۱3۰۰ گندم کیلوگرم یک تولید برای مثال عنوان به

 سبب عمل این. دارند شوندمی تولید منطقه در که حالتی به نسبت آب زیادی مقدار به نیاز که کنند وارد را محصوالتی

 در لیتر ۲۰۰ جهان کشورهای در آب مصرف سرانه استاندارد. دهدمی کاهش را آبی منابع بر فشار و شده واقعی آب ذخیره

 طریق از آب مستقیم مصرف بر عالوه هاانسان ولی است شده تعریف اقتصادی و فرهنگی جغرافیایی، موقعیت بنابر روز

 هر ازای بر لیتر 34۰۰ حدود مقدار این که. کندمی مصرف آب کاال، ئو خدمات حتی و سبزیجات و میوه غذایی، مواد تغذیه

 .باشدمی جهان سطح در نفر

 مقدار تولید برای شده مصرف آب مجموع»: شد معرفی آلن تونی توسط میالدی 9۰ دهه در بار اولین مجازی آب اصطالح

 هوکسترا آرجن ۲۰۰3 سال در. «گویند مجازی آب را خدمات حتی یا کشاورزی هایفرآورده کاال، از اعم محصول از معینی

 ،(کاال) محصول از معینی مقدار تولید برای نیاز مورد آب کل جمع مجازی، آب»: کرد ارائه را مجازی آب از تریکامل تعریف

 زمان و مکان اقلیمی، سرایط اخیر، تعریف اساس بر. «باشدمی راندمان و تولید زمان فضایی، اقلیمی، شرایط به توجه با

 در محصول یک مورد در آن مقدار و است موثر مجازی آب میزان در مردم عادات و فرهنگ ریزی،برنامه و مدیریت تولید،

 آب باران،: از اعم مستقیم غیر یا مستقیم صورتبه که آب منابع کلیه تا است الزم بنابراین. باشدمی مختلفمتفاوت مناطق

 در را باشد داشته سزایی به نقش تواندمی مجازی آب تحلیل در و بوده موثر محصول تولید در که زیرزمینی یا سطحی

 خاکستری و سبز آبی، رنگ سه به مجازی هایآب بندیطبقه و معرفی به منجر منابع همین. گرفت نظر در هاریزیبرناه

 .شودمی

 مورد آب تامین مهم منابع از یکی که است شده ذخیره خاک در رطوبت صورت به که است آبی(: Green Water) سبز آب

 بوده وابسته سبز آب به مستقیما کشاورزی محصوالت از درصد 85 حدود. باشدمی دیم اراضی در خاص طوربه گیاهان، نیاز

 در سبز هایآب تاثیرگذاری افزایش لذا. است جهان مردم غذای تامین در سبز آب اهمیت بالقوه توان دهندهنشان این و

 .باشد کشور زیرزمینی و سطحی آب منابع بر فشار کاهش در اصولی راهکار عنوانبه تواندمی ایران

. دارد وجود زیرزمینی هایآبخوان و سطحی هایآب ها،دریاچه سدها، پشت ها،رودخانه در که آبی(: Blue Water) آبی آب

 جهان شده استخراج هایآب کل درصد 7۰ که صورتی در دارد سهم جهان غذایی مواد از درصد ۱5 تولید ر فقط آبی آب

 .شودمی صرف محصول تولید درصد ۱5 همین برای کشاورزی بخش وسیلهبه( آبی هایآب)

 برخی مثال برای شود،می آلوده و شده استفاده کاال یا محصول یک تولید چرخه در که آبی(: Grey Water) خاکستری آب

 در معمول طوربه هستندو شیمیایی مواد نمودن رقیق برای آب معینی حجم نیازمند تولید چرخه در صنعتی تولیدات از

 محدثه رجبی
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 بخش در و رسدمی گیاه مصرف به خاکستری آب کشاورزی در. آیندمی شمار به نیز زیست محیط تهدیدکننده موارد برخی

 .شودمی دفع پساب عنوانبه صنعتی

 به. است آب حجم واحد از شده تولید محصول مقدار معنای به آب وریبهره که دارد قرار آب وریبهره مجازی، آب برابر در

 آب واحد و است مترمکعب بر کیلوگرم معموال آن واحد. شودمی تولید زمینسیب چقدر آب مترمکعب یک از مثال طور

 یا محصول در مجازی آب مقدار آب وریبهره افزایش با بنابراین. باشدمی کیلوگرم بر مترمکعب یا کیلوگرم بر لیتر مجازی

 .بالعکس یا یافت خواهد کاهش نظر مورد کاالی

 
 

 استفاده: مورد منابع

 ،۱8-9(: ۱)۱ پایدار، توسعه و آب. آب منابع مدیریت در مجازی آب نقش(. ۱39۲. )کامران داوری، ،.سیدسجاد رضوی. 

 ،صفحه. ۱۶4 اول، چاپ نور، فرهنگ انتشارات. ایران ۱4۰4 اندازچشم: مجازی آب تجارت(. ۱395. )نقیعلی سرپناه 

 ،ایران، زهکشی و آبیاری ملی کمیته: ناشر. مجازی آب بر ایمقدمه(. ۱388. )مهرزاد احسانی، ،.یاسر برقی، ،.هومن خالدی 

 .صفحه ۱۱۲
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 هاآن مخرب تاثیرهای و خشکسالی انواع    

 یا فصل یک معموال زمانی ممتد دوره یک طی در بارش بودکم حاصل و است نامحسوس طبیعی بالیای جز خشکسالی

 آب جریان شدت شدن کم گیاهان، رفتن بین از آب، بودکم  نتیجه در و آب میزان در توازن عدم باعث که باشدمی تربیش

 منطقه دائمی ویژگی خشکسالی بنابراین. شودمی خاک رطوبت و سطحی هایآب کاهش ،( آبیبرق هاینیروگاه برای)

. باشدمی متفاوت کامال دیگر ایمنطقه به منطقه یک از اما دهد،می رخ اقلیمی مناطق تمامی در تقریبا پدیده این. نیست

 ظاهر کُندی به و مشخص زمانی دوره یک در آن تأثیر اغلب زیرا است، شده شناخته خزنده ایپدیده عنوانبه خشکسالی

 ناشی هایخسارت کاهش منظوربه ریزیبرنامه نتیجه در و مشکل آن خاتمه و شروع زمان تعیین دلیل همین به شود،می

 :گیرد قرار بررسی مورد مختلف هایدیدگاه از تواندمی خشکسالی. است پیچیده نیز آن از

. شودمی تعریف گردد،می هوایی و آب الگوی تغییر به منجر که معمول حد از ترکم بارش به خشکسالی هواشناسی دیدگاه از

 .شودمی اطالق بارندگی کمبود از ناشی خشکی از حالتی به اساساً هواشناسی نظر از خشکسالی بنابراین

 و سطحی هایآب ذخایر تراز سطح که افتدمی اتفاق زمانی خشکسالی شناسان آب دیدگاه از و هیدرولوژیکی دیدگاه در

 بارش فقدان و کمبود اثر بر میانی های عرض در اغلب آبشناختی خشکسالی. باشد ترپایین خود معمول حد از زیرزمینی

 طوربه نیز کم نسبی رطوبت و قوی بادهای باال، دماهای مانند دیگر اقلیمی عوامل بارش، بر عالوه. افتدمی اتفاق زمستانی

 .دارند تأثیر شناختیآب خشکسالی روی بر توجهی قابل

 خشکسالی شود، محصول در خسارت به منجر و باشد ترکم محصول واقعی نیاز از خاک رطوبت که زمانی کشاورزی دیدگاه از

 مفهوم بنابراین است، متفاوت هم با هاآن نیازآبی که شده مشخص گیاهان آبی نیاز برآورد در چون. است افتاده اتفاق

 خشکسالی از بعد معمول طوربه خشکسالی نوع این. نیست یکسان مختلف محصوالت برای کشاورزی دیدگاه از خشکسالی

 تأثیر تحت که است اقتصادی بخش اولین اغلب کشاورزی و افتدمی اتفاق شناختیآب خشکسالی از قبل و هواشناسی

 .گیردمی قرار خشکسالی

 و اجتماعی هاینابهنجاری موجب بشر نیازهای برای آب کمبود که زمانی یعنی خشکسالی ،اقتصادی و اجتماعی دیدگاه از

 اجتناب امری ریسک مدیریت به بحران مدیریت انتقال که است واضح خشکسالی رساندن حداقل به منظوربه. شود اقتصادی

 خشکسالی هایشاخص نیز خشکسالی ارزیابی و نظارت برای و است ضروریات از خشکسالی ارزیابی و نظارت و است ناپذیر

 .است ایویژه اهمیت دارای

 هایروش بدون مناطق این در( همیشگی خشکسالی) باشدمی همیشگی صورتبه خشک بسیار مناطق در خشکسالی

  .است غیرممکن کشاورزی آبیاری مناسب

 ساجده مودب

دانشجوی کارشناسی 

مهندسی طبیعت 

 دانشگاه یزد
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 در فقط کشاورزی و دهندمی رخ تربیش دارند بارانی هایفصل و خشک هایفصل که مناطقی برای مقطعی هایخشکسالی

 .است ممکن بارانی هایفصل

 مناطق و است غیرمتناوب خشکسالی این که پیونددمی وقوع به ناگهانی هاییخشکسال مرطوب،نیمه و مرطوب مناطق در

 .گیردمی بر در همیشه را کوچکی

 وجود بارندگی میزان همین به و شودمی تبخیر هوا گرمای دلیلبه زیادی آب که زمانی تابستان در نیز مخفی خشکسالی

 .دهدمی رخ ندارد،

 خشک و دبی شدید کاهش سبب آبی منابع حوزه در: نمونه برای گذاردمی مختلف هایحوزه بر زیادی تاثیرات خشکسالی

...  و عمیق هایچاه در آب شوری افزایش عمیق،نیمه و عمیق هایچاه در آب سطح کاهش ،... و هارودخانه ها،چشمه شدن

 محصوالت بر مستقیمی تاثیر و شودمی آبی منابع و بارندگی میزان در تغییراتی به منجر باغبانی و زراعت حوزه در. شودمی

 محصول، کیفیت کاهش زیرکشت، سطح کاهش: مانند مختلف هایروش به است ممکن تاثیر این گذاردمی باغی و زراعی

 کاهش ،....(لبنیات،پشم،) دامی محصوالت تولید شدید کاهش باعث طیور و دام درحوزه. دهد رخ...  و کشت تغییرالگوی

 تاثیرات و( وکنسانتره مراتع از اعم) علوفه شدن کیفیتبی و گرانی کمبود، ،...و میر و مرگ افزایش علت به دام تعداد شدید

 تامین مشکل دام، و انسان مشترک هایبیماری افزایش خطر شود،می...  و دامی تولیدات کاهش به منجر که آن از ناشی

 از معموال خشکنیمه و خشک کشورهای سیاسی، و اجتماعی اقتصادی، مسائل درحوضه. شودمی مراتع؛ فقر دام، شرب آب

 روابط در حتی و هاآن اجتماعی شرایط در وضع این که برندمی سر به فقر در اغلب و اندبهرهبی اقتصادی مناسب شرایط

 مرتع؛ اکوسیستم حوضه در. گذاردمی منفی تاثیر نیز سیاسی بُعد در چنینهم و گذاردمی جابه نامطلوبی اثرات مردم روزمره

 تولید ولی داشته شدیدی تاثیر ییالقی مراتع بر یابد،می کاهش شدت به تولید ولی داشته متوسطی تاثیر قشالقی مراتع بر

 باعث خشکسالی خاک حوضه در .یابدمی کاهش تولید ولی بوده متوسط بندمیان مراتع بر آن تاثیر یابد،می تریکم کاهش

 تخریب و خاک در غذایی مواد انتقال و نقل کاهش بادی، و آبی فرسایش افزایش خاک، سطح در موجود غذایی مواد کاهش

 در تنفس کاهش باعث خاک در آب مقدار دادن کاهش دلیلبه خشکسالی این بر عالوه. شودمی خاک بافت و ساختمان

 .شودمی خاک

 منابع مورد استفاده:

 ،المللیبین همایش دومین. آن های پیامد و ایجاد علل خشکسالی، انواع بر مروری. ۱39۶. توحید کاظمی، ،.سیامک بوداقپور 

 .۱-۱۱ ،۱39۶ آذر ۲3 تهران، زیست، محیط و طبیعی منابع کشاورزی، علوم در نوین هایافق

 https://www.hamshahrionline.ir/news/228680 
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 مناطق مختلف کشوریل اصلی وقوع سیل در الدمروری بر برخی     

در واقع  تر این مناطقشود. در بیشمناطق کشور عوامل متعددی سبب رخ دادن سیالب یا تشدید آن میبسیاری از در 

ها، های زیرزمینی، فرونشست زمین، بروز پدیده فروچالههمان عواملی که موجب بروز تنش آبی، افت شدید سطح ایستابی آب

باشند. در ادامه شوند، در بحث سیالبی شدن مناطق مختلف کشور نیز تاثیرگذار می... میناپایداری و فرسایش خاک و 

 شود:برخی از مناطق کشور پرداخته می دریل اصلی وقوع سیل الدتعدادی از 

عنوان یک عملیات موثر در بحث های باالدست بهویژه در حوزهدم توجه به عملیات آبخیزداری و آبخوانداری بهع 

تأکید تمام مطالعات فنی و مهندسی و منابع طبیعی بر آبخیزداری گسترده و حفاظت منابع رغم کنترل سیل علی

گذاری افزایش رسوب سببدست های باالانجام آبخیزداری در حوضهکه ای عدم توجه به . دستالآب و خاک در با

های آبی برای انتقال کاهش عمق مفید مسیرهای آبگذری، ظرفیت منابع و سازه سببمسیرهای آبگذری شده و 

 شود.می هابالها و در نتیجه افزایش شدت سیهای ناشی از روانآبمازاد آب

 های مختلف.صولی پهنهابا افزایش غیر (رختی و مرتعید)رایط پوشش گیاهی شفتن غییر و از بین رت 

ذیرنده سرریز آب پسیل  اهنده شدتکترین عوامل ها به عنوان یکی از مهمهای تاالبدم توجه کافی به ظرفیتع 

 های سطحیها و روانآبرودخانه

ها و حتی در برخی مناطق ر کنار و حریم رودخانهجود بناهایی با جانمایی نامناسب )موانع فیزیکی نامناسب( دو 

مازاد  پذیرشکاهش قدرت و توان  منجر بهشکنندگی و ناپایداری بافت خاک شده و ها سبب در بستر رودخانه

 شود.میهای ناشی از بارش آب

آبخیز کشور )عدم توجه  ای هوزهح رد دماتیخ ،شاورزیک ،ه الگوی منطقی پراکنش و کاربری صنعتیبوجه ت دمع 

 به آمایش سرزمین(

 .. ..ای منطبق با توان طبیعی از قبیل تغذیه مصنوعی وهوشردم توجه کافی به ع 

 حیطیم یستز الحظاتم عایتر دونب بیعتط های حساب نشده درخالت و انواع دستکارید 

دارای ویژه در مناطق کوهستانی که عمدتاً ها، بهبالای سیاز جمله عوامل اصلی افزایش دبی و دبی پیک لحظه 

مارنی  -ریزدانهمواد مناطق کویری که جنس  عکسبرباشند)می البا نفوذپذیری با و جنس و بافت خاک دانه درشت

ها، کشت در جهت شیب، ، عمدتاً از بین رفتن پوشش گیاهی، کاهش طول دامنهاست( بسیار کمنیز و نفوذپذیری 

ها، کاهش زمان تمرکز در اثر از بین رفتن ضریب زبری های درجه یک و دو و سرشاخه آبراههمسدود شدن 

بی و به الهای انسانی، تغییر کاربری اراضی و به خصوص اراضی تاها، افزایش سطوح نفوذناپذیر با فعالیترودخانه

  های انسانی است.طور کلی دخالت

 زاهره رعدآبادی

دانشجوی کارشناسی 

مهندسی طبیعت 

 دانشگاه یزد
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 ها ریسک سیل را کاهش داد عبارتند از: از آنتوان با استفاده برخی از اقداماتی که می

 مورد باید جدی اقدام یک عنوانبه هارودخانه حریم همچنین و آبخیزها و مراتع ها،جنگل از صیانت و حفاظت 

 .یابد افزایش نیز هابخش این روی بر هانظارت و گرفته قرار توجه

ا هدر سرشاخه .اید انجام پذیردبا که قدرت تخریب پایین است، هدر منشأ تولید رواناب و سرشاخه بالنترل سیک 

 باشد.میپذیر تر امکانتر و ریسک بسیار پایینکنترل و تثبیت آب و با هزینه بسیار کم

واند تای انسانی در راستای کاهش تغییرات در محیط میهای کوهستانی مدیریت عوامل و فعالیتهر اکوسیستمد 

 شود.ها با دبی پیک خارج از ظرفیت برآورد و خطرات آن بالسی منجر به کاهش وقوع

 ... و کوسیستمیا عادلت وردنخ مه رب زا لوگیریج بی،آ همم نابعم ریمح هب جاوزت زا لوگیریج 

 .گیردب رارق ظرن دم خشب ثرا اهکارر کی عنوانهب تواندیم یزن فاظتیح و نترلیک هایازهس حداثا 

 .باشدیم یز مهمن یالبس نترلک هایرنامهب رد ازنگریب و هاموختهآ رسد دوینت ریزی برایرنامهبنجام ا 

 

 مورد استفاده:منابع 

 .اداره محیط زیست خوزستان .۱398. هادرعرصه بومزیست ایرانبالزارش تبیین علل وقوع سیگ 

اداره محیط زیست  .۱398. حفاظت محیط زیستگزارشات خسارات سیل در لرستان و مناطق تحت مدیریت سازمان  

 .لرستان

 .۱398 .ب در کشور سازمان محیط زیست کشورالهای آسیب شناسی مدیریت سیگزارش 
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 راهکاری راهبردی در مدیریت منابع آب یشهر اسفنج    

شهری مواجه شدند. با این روند  -های عظیم روستا بعد از انقالب صنعتی، شهرها با رشد سریع جمعیت و افزایش مهاجرت

در مناطق  ۲۰3۰درصد از جمعیت جهان تا سال  ۶۰رود حدود رو به رشد جمعیت و گسترش شهرها در جهان، انتظار می

باشد. بالتبع با افزایش جمعیت شهرنشین در کشورها درصد آن در کشورهای در حال توسعه می 9۰نند که شهری زندگی ک

ریزی و به زیرساخت رفتن های فضایی، خزش شهری، توسعه بدون برنامهاز یک سو، مسائل مختلفی همچون عدم تعادل

منجر  مناطقهای نامناسب در بسیاری از و سیاست اقلیمیتغییرات  اراضی مرغوب کشاورزی بروز پیدا کرده و از سوی دیگر

(، کاهش ، نفوذ و تبخیرشبار)فرآیندهای اصلی چرخه طبیعی آب  اختالل در از قبیل؛ مشکالت مربوط به آب شهری بروز به

کاهش ، افزایش رواناب شهری، های مکرر، جاری شدن سیالببارانظرفیت سطوح برای تخلیه و ذخیره آب قابل توجه 

های افزایش بیماری، آب کاهش کیفیت زیست محیطی ،های زیرزمینیآب تغذیهتوانایی نفوذ آب باران و کاهش ظرفیت 

و مشکالت با این مسائل  منظور رویاروییت. بهدر شهرها شده اس ب و غیرهکمبود جدی آ، خشکسالی و از آب قابل انتقال

اساس  بری آب مدیریت هایروش در ، برخی از کشورها اقدام به تالش جهت ایجاد نوآوری۱99۰دهه ر از اواخآبی به تدریج 

های سیستم( و BMPsمدیریت )های بهترین شیوه( در ایالت متحده، LIDاثر )توسعه کم کردند که سازوکارهای پایدارتر 

 باشد.ا میای از این سازو کارهدر انگلستان نمونه (SUDs) زهکشی پایدار شهری

های نامناسب مدیریت آب، کمبود آب، وقوع در این ارتباط، اخیراً در چین به دنبال مشکالت شهرنشینی سریع، سیاست

مطرح شده است که توجه بسیاری را  "شهر اسفنجی"های مخرب و... یک طرح نوینی از مدیریت آب تحت عنوان سیالب

با توجه به فرآیند سریع شهرنشینی ارائه را یریت پایدار آب مد دید جدیدی ازبه خود جلب کرده است. چرا که این طرح، 

که شهرها باید برای حفظ مطرح شد با این استدالل پینگ، جینشی توسط ۲۰۱3در سال دهد. این ایده اولین بار می

ز شهرنشینی بارندگی و استفاده از نیروهای طبیعی برای تجمع، نفوذ و تصفیه آب باران مانند یک اسفنج در نوع جدیدی ا

 عنوان چارچوب اصلیبه "اسفنجی هایفنی برای ساخت شهر راهنمای" ۲۰۱4در اکتبر مطرح شد سپس  ساخته شوند

آغاز عنوان پایلوت این کار بهشهر  3۰در  این طرحسازی ، پیاده۲۰۱۶و  ۲۰۱5در سال و نهایتاً منتشر برنامه شهر اسفنجی  

هر اسفنجی در حقیقت ش .شدمباحث و مجامع علمی سراسر دنیا تدریج وارد مفهوم شهر اسفنجی به  پساز آن گردید. 

آوری و ذخیره های روستایی و شهری، قابلیت جمعهای سطحی است که در آن، سکونتگاهیک رویکرد جدید مدیریت آب

شهر اسفنجی به این معنی است که  د.شده، استفاده کنن وانند از آب باران ذخیرهتدر صورت نیاز می کهآب باران را دارند 

 ذخیره،جمع آوری، های سطحی را جذب، در طول روزهای بارانی، روانآبیعنی  کند. عملتواند مانند اسفنج می سیستمیک 

 Rainهای مختلفی از قبیل؛ ایجاد باغ باران )در طراحی و ساخت شهر اسفنجی تکنیک .کند و استفاده مجدد تصفیه نفوذ،

garden ،)مبا ( سبزGreen roof،) دیوارهای سبز (Green wallزیرساخت ،)به  شود.های سبز و نفوذپذیر به کار گرفته می

  ی طبیعی داشته باشد.بالیادر مقابل تغییرات محیطی و باالیی پذیری ای که انعطافگونه

 محبوبه نوری

دانشجوی دکتری 

ریزی جغرافیا و برنامه

 شهری دانشگاه یزد
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مین آب به بزرگترین چالش أامروز مسئله تت جوی، الو به خصوص کاهش نزو با توجه به مسائل مختلف اقلیمی به طور کلی

موارد در حال تبدیل شدن به یک بحران  برخیبسیاری از کشورهای جهان از جمله ایران تبدیل شده است، چالشی که در 

جزء مناطق ایران از نظر اقلیمی،  .های اساسی و بلندمدت استها و برنامهاجرای طرح نیازمندجدی است و برون رفت آن 

درصد آن در مناطق خشک واقع شده است. در بسیاری  7۰که نزدیک به شود چرا جهان محسوب می نیمه خشک خشک و

شود که نزدیک میلیارد متر مکعب در سال گزارش شده و گفته می 4۰۰موارد، میزان بارش ساالنه به طور میانگین حدود 

میلیارد متر مکعب  ۱3۰از دسترس خارج شده و حدود  های مختلف از جمله تبخیرمیلیارد متر مکعب آن به صورت ۲7۰به 

میلیارد متر مکعب به صورت  9۲باشند. از این مقدار نزدیک به های سطحی و زیرزمینی میهای تجدیدپذیر، آبآن آب

میلیارد متر مکعب سفرههای آب زیر زمینی را تغذیه می نماید. از  38های سطحی در کشور جاری شده و حدود جریان

باشد که بیش از مقدار تغذیه ساالنه است. آمار های زیرزمینی میهای اساسی، برداشت غیر متعارف از منابع آبمشکلر دیگ

هزار حلقه چاه غیر  ۱3۰کند که از این تعداد بیش از هزار حلقه چاه در کشور حکایت می 4۰۰غیررسمی از وجود بیش از 

عدم مدیریت از طرفی با توجه به کشاورزی سنتی،  .یارد مترمکعب آب هستندمجاز بوده که در حال برداشت بیش از پنج میل

نفوذپذیر در  های، فقدان زیرساختکاهش کیفیت منابع آب سطحی و زیرزمینی، های صنعتی و کشاورزیالبصحیح فاض

 ،کارکردهای سیستم رودخانه بین رفتنهای آب شیرین و از تنزل وضعیت اکوسیستمصنعتی،  رشد اقتصادسطح شهرها، 

ها و افزایش تقاضا، سرانه آب قابل و بروز خشکسالی هاالبمانند تا های آبیهپهنمحیطی  های زیستعدم تأمین حقابه

برنامه  کیآب و عدم وجود  تیریمد یفیو ک یها و مسائل کمبا توجه به چالش نیبنابراداشته است.  دسترس روند کاهشی

 منظوربهی و اقدامی اساسی بردراهکاری راهتواند ، طرح نوین شهر اسفنجی مینهیزم نیدر ا یدارجامع و پا یتیریمد

 د.تلقی گرددر کشور دستیابی به امنیت آبی و توسعه پایدار منابع آب 

  
 منابع مورد استفاده:

 Lee, K. E., Mokhtar, M., Mohd Hanafiah, M., Abdul Halim, A., & Badusah, J. (2016). 

Rainwater harvesting as an alternative water resource in Malaysia: Potential., policies and 

development. Journal of Cleaner Production, 126: 218-222. 

 Li, X., Li, J., Fang, X., Gong, Y., & Wang, W. (2017). Case studies of Sponge City program 

in China. World Environmental and Water Resources Congress 2016, 1-14. 

 Li, Z., Xu, Sh., & Yao, L. (2018). A Systematic literature mining of Sponge City: Trends, 

foci and challenges standing ahead. Sustainability 10(4): 1-19.  
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 یی در ایرانزابیابان بر موثر عوامل بر مروری    

محسوب  ۲۱زایی بعد از دو چالش تغییر اقلیم و کمبود آب شیرین به عنوان سومی چالش مهم جامع جهانی در قرن بیابان

های جهان المللی یک ششم جمعیت، سه چهارم و یک سوم خشکیهای بینطوری که بر اساس گزارشات سازمانبهشود. می

درصد کل مراتع جهان  73و تخریب  قرار داردزایی کشور جهان در معرض پدیده بیابان ۱۱۰میلیارد هکتار در  5به مساحت 

 7۰تا  5۰مناطق خشک جهان، غیرقابل استفاده شدندرصد  47میلیارد هکتار کاهش توان تولید خاک در  3/3 به مساحت

النه به محصوالت کشاورزی همراه با میلیارد دالر خسارت سا 4۲خیز در سال و بالغ بر هزار کیلومتر مربع از اراضی حاصل

عنوان تنها ویژه فقر گسترده و تخریب منابع پایه بهاثرات بسیار وسیع و گسترده اکولوژیکی، اقتصادی و زیست محیطی به

ویژه به علت تعدد گستردگی و پیچیدگی . در ایران بهشودزایی محسوب میبخشی از آثار و پیامدهای جهانی پدیده بیابان

پیامدهای وسیع اکولوژیکی، اقتصادی، اجتماعی  دارایالمللی ابعاد بین همانندزا و این پدیده ل محیطی و انسانی بیابانعوام

فرسایش بادی و  د:زایی نام برعنوان عوامل موثر در پدیده بیابانو زیست محیطی است. در مجموع می توان از عوامل زیر به

شور شدن اراضی کشاورزی و کاهش حاصلخیزی  ،ر شدن مخازن سدها از گل و الیپ، افزایش رواناب و خطر سیالب ،آبی

تهدید سالمتی ساکنین ، تهدید مناطق مسکونی ، صنایع ، جاده و راه آهن ،های سطحی و زیرزمینیکاهش آب، خاک

 و ... نابودی پوشش گیاهی و منابع تولید علوفه ،فقر و مهاجرت ،تخریب محیط زیست ،منطقه

های انسانی، این تر فعالیتباشند. به دلیل تاثیر بیشزایی میاز عوامل اصلی بیابان طبیعی انسانی و عامل، دو کلی طور به

های دهد. برخی از این فعالیتها عوامل طبیعی )عوامل اقلیمی و عوامل زمینی( را نیز تحت تاثیر خود قرار مینوع فعالیت

 وسیع عبارتند از:

 کشاورزی )از بین رفتن پوشش گیاهی(؛ اراضی و مرتعجنگل،  تخریب از ناشی زاییبیابان -

 معادن؛ و روستاها شهرها، توسعه و تکنولوژی از ناشی زاییبیابان -

 توسعه؛ حال در کشورهای به ویژه در جمعیت افزایش از ناشی زاییبیابان -

 ؛زیرزمینی هایسفره از آب رویهبی برداشت از ناشی زاییبیابان -

 بادی؛ و آبی هایفرسایش برابر در ناپایدار و حساس اراضی تبدیل و نامناسب شخم از ناشی زاییبیابان -

 از نادرست چنین استفادهخاک در اثر آن و هم معدنی و آلی رویه و نامناسب و کاهش موادبی زراعت از ناشی زاییبیابان -

 شیمیایی؛ کودهای

 انسان. دست به زمین کره شدن گرم از ناشی زاییبیابان -

 توان چنین نام برد:زایی را میدر کشور ما در بخش کشاورزی و اقتصادی اجتماعی عوامل بیابان

  :دلیلبه  بخش کشاورزیدر 

 ساجده مودب

کارشناسی دانشجوی 

مهندسی طبیعت 

 دانشگاه یزد
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 ؛کشوربرداری مناسب از منابع طبیعی و تخریب و تغییر کاربری اراضی عدم وجود نظام بهره. ۱

 ؛عدم تعادل تعداد دام و ظرفیت مراتع. ۲ 

 ؛عدم وجود برنامه تفصیلی آمایش سرزمین. 3 

 ؛ناکافی بودن امکانات حفاظت. 4 

 ؛های آب زیرزمینی و فرسایش خاکویژه تخریب سفرهتخریب کیفی و کمی منابع آب و خاک به. 5 

 ؛تحقیقاتی آموزشی و ترویجی و اجراییهای ضعف ارتباط و عدم کفایت فعالیت. ۶ 

 .محدودیت میزان و پراکنش نزوالت آسمانی و کوتاه بودن طول دوره برگشت خشکسالی و استمرار آن. 7 

 دلیل:به  اقتصادی و اجتماعیبخش در 

 ؛نابع طبیعیبرداری از اراضی کشاورزی و مهای نوین در بهرهها و تکنولوژیاستفاده نامناسب و ناکافی از فناوری. ۱

 ؛های حمایتی و صادراتی از محصوالت کشاورزی. ناکافی بودن سیاست۲ 

 ؛های حمایت های مالی و بیمه محصوالت کشاورزی و منابع طبیعی. ناکافی بودن سیاست3 

 ؛. فقدان تعادل در توسعه مناطق شهری، روستایی و عشایری4 

 ؛ضعف نظام مدیریت توسعه روستایی. 5 

های رشد و توسعه اقتصادی و بودن سطح فقر جوامع روستایی و ناتوانی ساختار روستایی در استفاده از فرصتباال . ۶ 

 .اجتماعی

 

 منابع مورد استفاده:

  .انتشارات (خشک نیمه و خشک مناطق مدیریت) هافرصت و هاچالش: زدائیبیابان و زائیبیابان . بیابان،۱39۰گیتی، علیرضا .

 صفحه. 7۲۲کشاورزی ایران، چاپ اول، علم 

 سرزمین. انتشارات  پایداری و تخریب زایی، . بیابان۱399نیا، مهدیه.، گیور، علیرضا. پناهی، فاطمه.، احترام، محمد.، افشاری

 دانشگاه کاشان.
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 سدها و سرریزهاانواع     

 شده بینی پیش کنند و سرریزها مسیریسدها سازهایی هستند که امکان ذخیره آب برای استاده د رآبنده را فراهم می

 سطح باال آمدن از همیشه بتواند کهطوریبه شود،می گرفته نظر در مخزن ضرفیت حداکثر بر مازاد که آبی مقدار عبور برای

 را نماید. جلوگیری حداکثر شده بینیپیش تراز باالی به مخزن آب

 خاکی: هایسد

رس . باشندرسی میهسته دارای  غالباو  شودو یا نواحی نزدیک تأمین می یاحداثمنطقه  تر ازبیش خاکی هایسدمصالح 

کند. اگر عمده مصالح مانند نوعی عایق رطوبتی عمل میهگردد و اثر تماس با آب مانع نفوذ و انتقال آب و رطوبت می در

ناهمگن )هسته مرکزی سد رسی و دور  صورتاین غیر در و همگن را سد باشند )رس(، یکسان خاکی سد دهندهتشکیل 

 نظر از حال عین در و بوده حساس سدها بسیار نوع گویند. اینمیهای دانه درشت پر شده باشد( هسته مرکزی با سنگ

 باشد.می ترساده عریض هاینهاجرای این سد در رودخاهستند.  ترساده سازیپیاده و اجرا

  
 ای:سنگریزه دهایس

مانند سد سدها هباشد. شکل این ه قرار گرفت آن مرکز در بند آب بافت یک باید حتماً و باشندسدها غیرهمگن میاین 

شود و جای رس از سنگریزه نفوذناپذیر استفاده می هدر مرکز سد ب ه با این تفاوت ک است.رسی  هسته با خاکی ناهمگن

  شود.می هتر ریختدشتهای سنگریزه ،دور تا دور سد

 زاهره رعدآبادی

دانشجوی کارشناسی 

مهندسی طبیعت 

 دانشگاه یزد
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 وزنی: های بتنیسد

ه با بتن برای آن ب که زیادی وزن ها به دلیلسد این است. متر ۲۰ تا ۱5 بین هاآن ارتفاع و هستند کوتاه ها عمدتاًاین سد

 هیض ساختهای عردره تر درها بیشخورد. این سدکند و از جای خود تکان نمیآورند بر اثر فشار آب حرکت نمیوجود می

 .شوندمی

 
 قوسی: بتنی سدهای

در  و باشند نیز قوسی دو تواندمی شود ومی اجرا سنگ جنس از و زیاد شیب با باریک و هایدره در ها معموالًاین سد

  باشند. هدو حالت قوس داشت رهراستای عمودی و افقی د
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 بنددار: پشت بتنی هایسد

دیواری شوند. این نوع سدها همانند می بتن در زیاد هایخمش از جلوگیری سبب و هستند بلند نوع از بنددار پشت هایسد

 .تا فرو نریزد شونده میداشت همحکم نگ نیز آن پشت در هاییهتیرچ هستند که بادارای پی در زمین  هبلند ک

 
 الستیکی: دهایس

در زمان مورد نیاز  هباشند کاز جنس الستیک می سدها این و شونداخداث می فصلی هایرودخانه روی بر اغلب هااین سد

 هایجزوسد هگردد. از این نوع سد کمی آب عبور مانع سد و برده باال را سد حجم عمل این شوند ومی پر باد از هااین سد

  .نیز وجود دارد ایران شمال در باشدمی نیز کوتاه
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 :سقوط مستقیم(با هایسرریز ریزشی آزاد )سرریز

 نازک، قوسی بتنی سدهای برای هاسرریز این.  ریزدمی فرو سرریز تاج روی از آزاد طوربه آب سرریزها جریاندر این نوع 

 از تا شودمی داده هواکافی  هانداز هزیر سفرة آب ب به آزاد، های ریزشی. در سرریزباشدمی مناسب ،بنددار پشت سدهای

تأسیسات حفاظتی مصنوعی در پای سقوط در  گونههیجاگر شود.  جلوگیری کننده نوسان و ضربانی هایجت گیریشکل

 هایارتفاع اختالف برای هیدرولیکی، سازه نوع . اینشودفرسایش ایجاد می رودخانه بستر در موارد بیشتر در نشود، تهنظر گرف

 سازه نوع این از است، تربیش متر ۶ از پایاب و مخزن آب تراز اختالف کهمعموالً نباید در مواردی نیست.  مناسب زیاد

 شود. استفاده هیدرولیکی

 
 (:Ogee Spillways) سرریز اوجی

 برای انحرافی سدهای در معموال سرریزها نوع این از. باشدمی اوجی سرریز سرریزها، پرکاربردترین و ترینمعمولی از یکی

 منحنی شکل که به دارند کنترل لبریز هایک. این سرریزشودمی استفاده اطراف مزارع به آن انحراف و آب سطح بردن باال

  .قسمت شکل است S پروفیل دارای یا( پیوند) اوجی
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 (:Channel Spillways-Side) سرریز جانبی

جریان آب پس از عبور از سرریز جانبی شود. می احداث دره در سد کنار در ای کهنهسرریز جانبی عبارتست از سریز جداگا

معموالً این نوع سرریز در قسمت باریک دره شود. می نامیده جانبی کانال و است سرریز تاج موازی کهشود وارد کانالی می

. دهدمی جهت تغییر درجه 9۰ حدود و شودمی جانبی کانال وارد سرریز روی از عبور از پس آب جریان. شودمی ساخته

از پایین آمدن جریان آب، از روی سرریز توسط تالطم  ناشی جریان جنبشی انرژی. شودمی تونل یا شوت وارد جریان سپس

 آید.می وجودبه سرریز موازی جهت در دیگری سرعت و شده مستهلکداخل کانال جانبی 

 
 (:Chute Spillways) سرریز شوت

 دو بین رفته فرو قسمت یا و سد گاهتکیه طول در که باز کانال یک طریق از اصلی مخزن آب جریان های شوتدر سرریز

 تقریباً سرریز کنترل سازه که شودمی سرریزهایی اطالق به تربیش شوت سرریز البته .رسدرودخانه می به گیرد،می قرار قله

 سرریزهای شوت. هستند سوهمیک کانال باز است و خطوط جریان در باالو پایین تاج کنترل با محور سرریز  محور بر عمود

 کلیهتقریباًدر شوند. این نوع سرریزها به سادگی قابل طرح و اجرا هستند و استفاده می دیگر انواع از بیش خاکی سدهای در
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 خاکی سد بدنه در توانمی را حاصلهحجم وسیع خاکبرداری چنین مکرد. ه استفاده هاآنتوان از شرایط فونداسیون می

 داد. قرار استفاده مورد

 
 :سرریز پلکانی

 استفاده پلکانی سرریز از پایاب به سراب از آب انتقال برای است، تند بسیار تنداب احداث برای شیب که برخی مواقعدر 

ون بد پلکانی سرریز وزنی سدهای از گیرند. برخیمی قرار هم سر پشت آرامش حوضچه چند پلکانی سرریزهای شود. درمی

 پایانه در مخرب جنبشی انرژی کاهش این نوع سرریز هدف اند،شده ساخته معمولی هایپله صورتبه و آرامش حوضچه

 است. سرریز

 
 مجرایی: و تونلی هایسرریز

 سرریز تونلی و یا مجراییاز  ترتیببه کند،می عبور سد زیر یا و اطراف که از پوشیده سر مجرای یک از آب انتقال برای

 یک یا و سنگ یا خاک میان از افقی تونل یک مایل، یا قائم شفت یک شکل بهتواند مجرای سرپوشیده میشود. استفاده می

 هایسرریز شود.می پر آن پشت خاکی مواد توسط سپس و شده ساخته هاییترانشه در که باشد ایسرپوشیده مجرای

 بستر از زیادی ها به فاصله نسبتاًگاهتکیه و باشدمی ها مالیمدیواره شیب که عریضی هایدره برای است ممکن مجرایی

 بستر نزدیک و سد زیر سرریز، دهد که کانال تخلیهمیار دارند، مناسب باشد. استفاده از سرریز مجرایی اجازه قر رودخانه

  شود. دهدا قرار رودخانه
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 سقوط: دهانهسرریز با 

شود و سپس از طریق یک تونل یا مجرای مایل می یا و قائم شفت یک وارد افقی تاج یک روی از آب سرریزها، نوعدر این 

این نوع سرریزها از سه بخش: لبریز کنترل، تبدیل قائم و آبراهه تخلیه . پیونددرودخانه می بهسرپوشیده تقریباً افقی 

 شوند.سرپوشیده تشکبل می

 ای(:سرریز نیلوفری )الله

کار هباشد، باه میگهتکیاند و یا دارای شیب تندسرریز نیلوفری معموال در سدهایی که در دره های باریک احداث شده

ن نوع سرریزها توان از ایهای انحراف با قطر کافی در اختیار باشد میها و گالریچنین در مواردی که تونل. همروندمی

 توان به ظرفیت ماکزیمم نزدیک شد.استفاده کرد. در این سرریزها با ارتفاع نسبتا کم می

 
 شکن: مجهز یه بارسرریز ریزشی 

باشد. در این تر میگه هدف انتقال آب از یک ارتفاع زیاد بهه ارتفاع کم شودمی استفاده مواردی ها دراز این نوع سرریز

بدین ترتیب آب در مسیر شود.  آب انرژی استهالک موجب و نماید عمل مانع صورتبه تواندمی بارشکن هایپایهسرریزها 

 سرریزها نوع این از مزایایتوان، سرعت خروجی کم و اقتصادی بودن را می . هد بوحرکت خود دارای سرعت نسبتاً کمی خوا

 به شمار آورد.

  :زیرگذریا سرریز آبرو 
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سرپوشیده است. سرریز  مجاری یا و تونل صورتها بهکه آبراهه تخلیه آن است هایسرریز آبرو یک شکل خاصی از سرریز

 شکل بهتواند مقطع مجرای زیرگذر میگردد. می تشکیل کندمی عبور سد هایگاهتکیه یا بدنه از کهزیرگذر از یک مجرا 

 شود. ساخته اسبی نعل یا مستطیلی، مربعی، ای،دایره

 (:Siphon Spillways) سرریز سیفونی

 سطح گیرد. هنگامی کهمی قرار نرمال سطح در آن تاج کهمعکوس  U شکل بسته بهسرریز سیفونی عبارتست از مجرای 

 سیفونی عمل. بود خواهد روگذر آزاد جریان شکل به سرریز روی از جریان بگیرد، قرار نرمال سطح باالی مخزن در آب

 جزء 5 سیفونی اغلب از یابد. سرریزهای ادامه جریان و شود خارج مجرا تاج روی که هوای شودمی شروع موقعی شدن

سیفونی  هایاز سرریزشوند. می خروجی تشکیل مجرای و زیرین ران کنترل، مقطع یا گلوگاه رویی، ران دهانه ورودی، اصلی:

 کرد.کی استفاده خا سدهایوان در تنیز می

 مورد استفاده:منابع 

 صفحه. ۶۱۲اردبیلی، چاپ اول،  خاک. انتشارات محقق حفاظت و . آبخیزداری۱389عوری، اباذر.، عبداللهی، خدایار. اسمعلی 

سبزواری،  حکیم سدها. انتشارات دانشگاه سرریز اجرای و هیدرولیکی طراحی . اصول۱393رجائی، ناصر. ساقی، حسن.، وهاب 

 صفحه. ۲۰۶چاپ اول، 

 صفحه. ۱3۰دانش، چاپ اول،  و سنجش دکتری، سدسازی. انتشارات راه در نیلوفری . سرریز۱398محمدحسینی، سعید.  

 https://www.noavarangermi.ir 
 https://www.softwaretst.com  
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 در بهبود شرایط زیست محیطی سبز نقش مشاغل

های گسترده در سطوح مختلف ملی و جهانی در محیط زیست هستیم و هر روزه شاهد افزایش انواع ما شاهد تخریب امروزه

جای انسان در طبیعت های نابهشرایط با دخالت این.  در محیط اطراف خود هستیم...  و زباله خاک، آب، های هوا،آلودگی

 هدررفت منجر به تشدید که است شده اقلیم تغییر و ایگلخانه گازهای سبب افزایش طبیعی، دالیل به هاتخریب برخی و نیز

باشند.که در این راستا اقتصاد ها میبر همین اساس مقامات و مسئولین به دنبال خروج از این بحران .شودمی طبیعی منابع

سبز؛ اقتصادی  باشد. اقتصادنماید، گزینه خوب و مناسبی می ایجاد را سبز باید مشاغل پایدار توسعه به سبز که برای دستیابی

های ریسک عمده طوربه گردد و در عین حالمی اجتماعی قحقو تساوی و بشری رفاه است که در نهایت موجب بهبود

 زیست بارتاثیرات زیان که هستند مشاغلی سبز دهد. مشاغلمی نیز کاهش را اکولوژیکی هایکاستی و زیستی محیط

 .برخوردار هستند ایمنی و بهداشت اجتماعی، تامین کافی، مزایای و حقوق از و دهندمی کاهش را محیطی

 و انرژی مصرف کاهش با مشاغل این. هستند ارتباط در پاک محصوالت و انرژی تولید با که هستند مشاغلی سبز، مشاغل

 ارتقای اقتصادی، هایبنگاه هایهزینه کاهش سبب و کرده کمک بازیافت قابل و ترکم پسماندهای تولید به زیستی، منابع

 به منجر مشاغل این.  کنندمی فراهم را تربیش زاییاشتغال و حوادث کاهش سالم، کاری هایمحیط توسعه کار، وریبهره

. گردندمی آینده نسل برای انرژی، منابع و طبیعی منابع حفظ و زیست محیط پایداری و شوند می زیست محیط پایداری

 این از. شودمی محسوب ارزش یک دارد، تمرکز زمین کره بر تأثیرشان و افراد آگاهی روی بر سبز مشاغل که این دلیل به

 تقویت با چنینهم. کنندمی تقویت را زیستی محیط مشکالت با پایدار مواجهه و اشتغال مسأله حل راه سبز، مشاغل رو

 توانمی طبیعی، منابع حفظ با متناسب کوچک کارهای و کسب توسعه منظور به محلی جوامع توانمندسازی و سبز مشاغل

 برای خوبی فرصت سبز اقتصاد این که به دلیل .بود روستایی مناطق از بومی نیروهای خروج و بیکاری نرخ کاهش شاهد

 کلیه هماهنگی و را دارد لذا همکاری دراقتصاد زیست محیطی اثرات کاهش و کیفیت با اشتغال ایجاد پذیری، رقابت افزایش

 باشد.آن الزم و ضروری می اجرای منظوربه نهاد و خصوصی و ...(های مردم های دولتی، سازمانها و ارگاننفعان )بخشذی

زنند و باشند و به محیط زیست نیز آسیب نمیهای پالستیکی سازگار با محیط زیست که از جنس کاغذ میتولید کیسه

 سنگ از توانمی هوا، در موجود اکسیژن کاهش و درختان قطع از جلوگیری چنین برایقابل بازیافت و بادوام نیز هستند هم

 هایسوخت تولید صنعت .رودمی شمار به سبز شغل یک عنوانبه صنعت سنگی کاغذ تولید کرد که امروزه این ضایعات و

 انواع دریا، امواج و بادی خورشیدی، تجدیدپذیر هایانرژی صنعت هیبریدی، و الکتریکی پیشرفته نقلیه وسایل جایگزین،

هایی از مشاغل نیز مثال...  و فاضالب، تصفیه و بازیافت صنعت صنعت اکوتوریسم، سبز، معماری اینترنتی، آنالین هایشغل

های بسیاری انجام شود. برخی از این سبز باید اقدامات و فعالیت مشاغل توسعه و همچنین ایجاد باشند. برایسبز می

 اقدامات عبارتند از:

 ؛سبز بازارهای وتقویت و ایجاد مقیاس کوچک هایشرکت ها وگذاریسرمایه توسعه برای سازیظرفیت 
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 رگانیکا شاورزیک و،ن هاینرژیا ازیافت،ب نعتص ملهج بز ازس ارهایک و استای توسعه کسبر رد ارافرینیک موزشآ 

 ؛...و

 ؛... و یران، مدیرانگ ریزان، تصمیمرنامهب یستیز حیطم انشد فزایشا 

 ؛هاهای مرتبط با مشاغل سبز و افزایش بازدهی اقتصادی آنراستای آموزش در اجتماعی سازی گفتمان تقویت 

 ؛قتصادا ازیس بزس رایب ارک یروین هایهارتم رد غییرت 

 قتصاد؛ا رد هاغییر فعالیتت 

 وین موجود.ن هایکنولوژیت متناسب با و دیدج رای ایجاد قوانینب اختاریس غییراتت 

زیاد  تخریب و ای شود. تا به این صورت از آالیندگیاساس باید برای سبزسازی سایر مشاغل موجود نیز توجه ویژهبر این 

 ها را کنترل نمود.محیط زیست جلوگیری کرده و آن

 منابع مورد استفاده:

 Issue 1: Green Economy, Green Growth, and Low-Carbon Development – history, definitions and 

a guide to recent publications 

 Issue 2: exploring green economy principles Cameron Allen and Stuart Clouth, UN Division for 

Sustainable Development, August 2012 
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 های دارویی و بومیمعرفی یکی از گونه

 (Thymus vulgaris L)آویشن 

های ترین خانواده( است. خانواده نعناعیان از بزرگlamiaceae( یکی از گیاهان تیره نعناعیان )Thymus vulgaris Lآویشن )

جنس از  ۲۰۰گونه و  5۰۰۰تا  ۲۰۰۰گیاهی است که در تمام جهان پراکنش دارد )غیر از مناطق قطبی( و شامل 

ترین در ایران گزارش شده است که ، بیش Thymusگونه مهم از جنس  ۱4باشد. های معطر میهای کوتاه و بوتهدرختچه

گونه در  ۱۱های شمالی )گرگان،گیالن و مازندران(، گونه در استان ۱۰گی را در شمال و غرب کشور دارند، که پراکند

های غربی )آذربایجان، باختران، همدان، کردستان، لرستان، چهارمحال و بختیاری، کهکیلویه و بویراحمد و اصفهان(، استان

 نه در کرمان و یک گونه در فارس وجود دارد.گونه در مرکز )تهران، سمنان، اراک، یزد(، دوگو 7

 

 

 
روید. این گونه در کشور ما به صورت وحشی دیده نشده های پرپشت در نواحی مختلف از کشور ما میصورت بوتهآویشن به

از آویشن . شودمیهای دارویی و صنعتی کشت منظور استفادهاست. البته آویشن همه ساله در سطح وسیعی از کشورمان به

شود. روغن آویشن دارای خواصی نظیر بادشکن، ضداسپاسم، در صنایع غذایی،دارویی،بهداشتی و آرایشی استفاده می

ضدقارچ، ضدعفونی کننده، ضدکرم، ضدرماتیسم و خلط آور می باشد. اسانس آویشن از جمله اسانس های معروف است که 

عنوان شود و بهچنین آویشن در بعضی غذاها نیز استفاده میکسیدانی دارد. همخواص ضدباکتریایی ، ضدقارچی  و آنتی ا

شود. آمریکا و اروپا از های مهم غذایی از جمله نوشیدنی و دسرهای لبنیاتی استفاده میتر فراوردهترکیبات معطر در بیش

 بازارهای عمده مصرف کننده آویشن هستند.

ای دارد  و دارای ساقه مستقیم و چوبی یا علفی و پرشاخه به ارتفاع نعناعیان که ساختار بوتهآویشن گیاهی است از تیره 

 های سفید رنگ پوشیده شده است.های منشعب آن از کرکمتر است. ساقهسانتی 45سانتی متر و در برخی موارد  3۰تا ۱۰
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مبرگ یا دارای دمبرگ بسیار کوتاه، هستند. سطح های آویشن معطر و تا حدودی همیشه سبز، متقابل، تقریبا بدون دبرگ

باشد و به ها از گردی نمد مانند به رنگ متمایل به سفید پوشیده شده است که دارای غدد فراوان اسانس میتحتانی برگ

 های جانبی وها به شکل دستهشوند.گلها معموالً به رنگ ارغوانی کمرتگ تا سفید دیده میدلیل وجود این غدد گل

صورت چنین کاسه گل بهصورت سرگل انتهایی بیضوی یا کروی شکل وجود دارند. همهای فرعی یا بهمارپیچی در شاخه

های شبیه برگ هستند. میوه آن از چهار فندقه کوچک ها کرکدار و غده مانند و دارای براکتهای شکل است.کاسبرگزنگوله

اسانس ماده موثره آویشن مایعی  باشد. بذر آویشن گرد و ریز است.میتشکیل شده است که در لوله کاسه گل محصور شده 

ها و ای مایل به قرمزتیره با بوی قوی و مطبوع و طعم تند وپایدار و خنک، که از تقطیر برگاست زرد رنگ یا قهوه

وی مقادیری از های آویشن حاشود و ترکیبی از مواد شیمیایی مختلفی است. سرشاخههای گلدار استخراج میسرشاخه

درصد اسانس  ۶/۲تا  8/۰باشد. آویشن حاوی های گیاهی میها و ضد عفونی کنندهها، مواد اصلی تلخ، ساپونیناسانس، تانن

ها تشکیل های مونوترپنی و الکلها، هیدروکربنترین قسمت آن را فنلمعروف است و بیش "تم"است که به اسانس 

 آید.بخار آب به دست می دهند. این اسانس از تقطیر بامی

ای در مناطق نیمه خشک تا معتدل گرم با دمای باال و تشعشع شدید آفتاب رشد آویشن به طور طبیعی در شرایط مرزعه

کند. در مراحل اولیه دارای رشد خیلی کند و در مراحل بعدی یک افزایش سریع در تجمع ماده خشک نسبت به گیاهان می

های هوایی و های آویشن )وزن خشک اندامهای نوری به طور معنا داری رشد کلنیخاک و رژیمروزه دارد. میزان آب  4۰

باشد یا در صورت  ۶آن حداقل   pHدهد. خاک مزرعه برای کشت آویشن باید به خوبی زهشکی شود و ریشه( را تغییر می

کند ولی عملکرد آن کاهش رشد می نیاز با استفاده از آهک اصالح شود. آویشن در شرایط خیلی خشک و بدون بارش

چنین شود. همآویشن از طریق بذر، تقسیم بوته و قلمه تکثیر می توان عملکرد آن را افزایش داد.یابد و با آبیاری میمی

ها به مزرعه است های سلولی و سپس انتقال نشاءتوان از روش دیگر آن که تولید نشاء بذری در بستر گلخانه یا قفسهمی

زند. زمان گراد جوانه میدرجه سانتی 3۲تا۱۲منظور کاشت آن اقدام کرد. بذر آویشن در طی یک تا دو هفته در دمای بهنیز 

باشد. زمان کشت متر میسانتی ۱5تا۱۰مناسب برای کشت بذر در خزانه اواخر اسفند و در زمان انتقال، ارتفاع نشاءها 

 باشد.کیلوگرم می ۶تا 5متر و بذر مورد نیاز برای یک هکتار سانتی 5/۰تر از کم مستقیم اوایل بهار یا اواسط پاییز و در عمق

ریزی برای کوددهی مناسب و به اندازه آن حائز اهمیت ماند برنامهسال در مزرعه باقی می ۶تا4از آنجا که آویشن به مدت 

 حاوی مواد موثره در مرحله گل زایی است.های جوان( ها و برگآوری اندام رویشی )ساقهاست. بهترین زمان جمع

شود. برای مثال: برای درمان های مختلفی استفاده میاز گیاه آویشن در پزشکی سنتی و جدید برای درمان و کنترل بیماری

 عنوان اشتهاآور، عرق آورعالئم برونشیت، سیاه سرفه و التهابات غشای مخاطی ترشحی از قسمت فوقانی دستگاه تنفسی، به

عنوان گرم کننده و محرک سطحی و درمان سرفه معمولی و سیاه سرفه، برای تقویت اعمال پوست و رفع ناراحتی جلدی، به

عنوان آرامبخش، محرک جنسی و خلط آور، ضد اسپاسم و ضد نفخ و ضد قارچ و آنتی )دارای اثر ضد رماتیسمی(، به

از حساسیت، خارش و آسیب اشعه خورشید به پوست و ... . این ها، برای جلوگیری اکسیدان، ضد عفونی کننده روی زخم

 شود.ها و... نیز استفاده میهای گوشتی، ادویه جات، چاشنیچنین در انواع غذاهای پختنی،گوشت و فراوردهگیاه هم

 :مورد استفاده منابع

  .صفحه. ۱۶۰کاربردها. انتشارات نصوح، چاپ اول  و زراعت: آویشن داروئی . گیاه۱39۱افیونی، داود.، صفایی، لیلی  
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 تاریخچه روز درختکاری

 
 نام به فردی توسط ،(فروردین ۲۱) آوریل ۱۰ تاریخ در و آمریکا نبراسکای ایالت در و ۱87۲ سال در ابتدا درختکاری روز

J. Sterling Morton مدتی از بعد اما است شده کاشته درخت میلیون ۱ از بیش روز آن در که شودمی گفته و شد برگزار 

 کاشتن به و شمرده محترم را درختکاری روز دنیا کشورهای تربیش امروزه. یافت انتقال آوریل ماه جمعه آخرین به تاریخ این

 تربیش و است متفاوت کشور هر هوای و آب به توجه با مناسبت این تاریخ البته. کنندمی اقدام متفاوت هاینهال و هادرخت

 .باشد داشته را کردن رشد قابلیت درخت که دهند انجام را کار این سال از موقعی در تا کنندمی سعی

 تاریخ روز درختکاری در کشورهای مختلف جهان

ای از درختکاری در ایران دارای پشتوانه :ایرانروز درختکاری در  تاریخ کشور

دهد که ایرانیان باستان، عالیق ملی و سنت تاریخی است، تاریخ نشان می

ها به درختکاری پرداخته و به های خاصی داشتند و در این جشنجشن

 ۱5در کشور ما روز درختکاری در  .گذاشتندخاک و زراعت احترام می

ها و ها، جنگلشود و مردم با حضور در پارکاسفند هر سال برگزار می

ها هر ایرانی .کنندهای جوان میاقصی نقاط شهر اقدام به کاشت نهال

سال با کاشت درخت به استقبال سال نو رفته و در واقع با این کار نمادین 

 .گردانندزندگی را به زمین باز می ،در آستانه بهار

ای است برای این که ما به صه روز درختکاری بهانهطور خالبه

شته و آن را احیاء کنیم و یا حداقل آن را با دقت ازیست احترام گذمحیط

تری نگهداری کنیم. امید است که با تالش در این جهت، حتی با بیش

کاشتن یک نهال کوچک، کشوری زیبا و آباد را برای خویش مهیا کنیم 

  .یده استکه یقیناً کاری پسند

 آوریل 25 آلمان

 ژوالی 28 استرالیا

 مارس 21 بلژیک

 سپتامبر 21 برزیل

 مارس 12 چین

 ژوئن 15 کاستاریکا

 ژانویه 15 مصر

 آوریل 29 ژاپن

 دوشنبه ماه ژوئیه مکزیک

 اکتبر 10 لهستان

 (مارس 21) نخستین روز بهار پرتغال

آفریقای 

  جنوبی

 7تا  1از  درختکاریهفته 

 سپتامبر

 آوریل 5 کره جنوبی

 آوریل 10 امریکا

 ابراهیم عسگری

دانشجوی دکتری علوم 

و مهندسی آبخیز 

 دانشگاه یزد
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 1400سال  طبیعی منابع هفته شمار روز

 1400روز شمار هفته منابع طبیعی سال 

کاری  اسفند15 کاری ربای اریان سرسبز؛ اریان قوی) روز ردخت  (ردخت
 همیاران طبیعت مسئولیت احتماعی  ومنابع طبیعی، اسفند16
 اقنون حفاظت، طبیعی،منابع اسفند 17
 فرهنگ و رساهنمنابع طبیعی،  اسفند 18
 و کاهش مخاطرات طبیعیآبخیزداری  ،طبیعیمنابع اسفند 19
 اهی دینیخانواده و آموزه  ،طبیعیمنابع اسفند 20
 و فناوری  ژپوهش آموزش، طبیعی،منابع اسفند 21
 هب یاد ره شهید زهار بذر ونهالمنابع طبیعی،  اسفند 22

 

 

 

 

 

27 


