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همانند- خارج نمودیم. به میوه آن چون ثمر دهد و به ]طرز[ رسیدنش بنگرید. قطعًا در اینها براى 

مردمى که ایمان مى آورند نشانه هاست.
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ســخن آغاز:

ــی از  ــه اراده ی او برگ ــز ب ــه ج ــروردگاری ک ــام پ ــه ن ب

ــزد ــی ری ــرو من ــی ف درخت

ریشــه ارتبــاط و عالقــه انســان بــه گیــاه از ســالهای 

ــأت  ــه نش ــانهای اولی ــاید از دوران انس ــیار دور و ش بس

ــیر  ــاه مس ــتفاده از گی ــخ اس ــول تاری ــرد. در ط ــی گی م

ــت.  ــته اس ــرده أی داش ــی گس ــتقاق علم ــی و اش تكامل

ــالت  ــه ف ــاد ب ــوم م ــرت ق ــان مهاج ــتا از زم ــن راس در ای

ایــران ، مــردم ایــن رسزمیــن همــواره در توســعه فضــای 

ســبز و كاشــت گیاهــان كوشــا بــوده انــد بــه طــوری كــه 

روزگاری ایــران بــه نــام كشــور گل وبلبــل شــهرت داشــت. 

ــر در كشــور مــا گیاهــان مــورد  متأســفانه در دوران اخی

ــاال  ــد، بدیــن جهــت ب ــه ان بــی مهــری بســیار قــرار گرفت

بــردن ســطح آگاهــی هــای مــردم در مــورد فضــای ســبز 

و آشــنایی بــا خــواص گیاهــان رضورتــی اســت كــه مانــع 

ــی هــوا و  ــر آلودگ ــر اث ــودی شــهرها ب ــه ناب ــروز فاجع ب

محیــط زیســت مــی گــردد. بــه همیــن منظــور اهمیــت 

دادن بــه نقــش فضــای سبزوکشــاورزی در زندگی انســانها 

و ایجــاد عالقــه بیشــر بــه درخــت وگل وچمــن در وجــود 

هركــس امــری اســت بســیار  مهــم   و امیــد اســت عالقــه 

و تفكــر بیشــری را برانگیــزد و هركــس بتوانــد مشــوقی 

دلســوز بــرای ایجــاد محیــط زندگــی ســامل  خــود باشــد. 

ــن   ــه علمــی دانــش کشــاورزی رامی ــن شــامره از مجل در ای

کــه بــا همــکاری دانشــجویان و اعضــای انجمــن هــای  

علمــی همچنیــن اســاتید مشــاور انجمــن هــای علمــی  تهیه 

شــده اســت  ســعی شــده تــا افــق هــای روشــنی را بــه روی 

خواننــدگان ایــن مجلــه گشــوده و بتوانیــم کمــک کوچکــی 

در پیشــرد معرفــی هــر چــه بیشــر فضــای سبزوکشــاورزی 

و اهمیــت آن کــرده باشــیم. 

با سپاس فراوان

سیدرامین نقشبندی
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:( mechanical engineering of biosystem) مکانیک بیوسیستم

ــا ماشــین   شــاخه ای از علــوم مهندســی اســت کــه درخدمــت علــوم مرتبــط ب
هــای کشــاورزی وصنایــع غذایــی مــی باشــد.  ایــن رشــته، یکــی از جامــع تریــن 
رشــته هــای مهندســی محســوب مــی شــود کــه تلفیقــی از مهندســی مکانیکــی، 
ــی  ــی از مهندس ــران و کلیات ــی عم ــواد، مهندس ــی م ــرق، مهندس ــی ب مهندس

کشــاورزی مــی باشــد.
ــانی  ــروی انس ــت نی ــن وتربی ــتم تامی ــک بیوسیس ــی مکانی ــته مهندس ــدف رش ه
متخصــص ومتعهــد بــه منظــور انجــام امــور فنــی مرتبــط بــا کشــاورزی اســت. 
ایــن امــور شــامل: طراحــی، تولیــد ماشــین هــای کشــاورزی، بررســی ســازگاری 
ماشــین هــای وارداتــی وآمــوزش امــور فنــی بــه تعمیــرکاران وحتــی صاحبــان 
ــاد،  ــرژی ب ــل ان ــو ازقبی ــای ن ــرژی ه ــری ان ــون وبکارگی ــای گوناگ ــین ه ماش
ــل از ســال 93تحــت  ــا قب ــن رشــته ت ــرژی آب اســت. ای ــرژی خورشــید وان ان
ــال93به  ــا از س ــد، ام ــی ش ــناخته م ــای کشاورزی«ش ــین ه ــک ماش عنوان«مکانی
بعــد بــه نام«مهندســی مکانیــک بیوسیســتم« بــا ســه گرایــش طراحــی و ســاخت، 
ــر  ــا اکث ــاوری پــس از برداشــت تغییرکــرد. تقریب ــر ، فن ــرژی هــای تجدیدپذی ان

ــود. دروس ایــن رشــته بارشــته ی مهندســی مکانیــک مشــترک ب
گرایش ها:

گرایــش طراحــی و ســاخت: ایــن گرایــش در زمینــه ســاخت و طراحــی وبهینه 
ســازی ماشــین هــای کشــاورزی وماشــین هــای صنایــع مرتبــط باکارخانجــات 
ــاخت  ــی و س ــور طراح ــه منظ ــک ب ــی مکانی ــوم مهندس ــود. واز عل ــی ب غذای

ماشــین هــا اســتفاده مــی کنــد.
گرایــش انــرژی هــای تجدیدپذیــر: ایــن گرایــش بــه منظــور تهیــه و ســاخت 
دســتگاه هایــی کــه از انــرژی هــای نــو نظیــر انــرژی خورشــیدی، انــرژی هســته 
ای، انــرژی بــادی، انــرژی جذرومــد دریاهــاو...را اســتفاده مــی کنــد، می پــردازد. 
گرایــش انــرژی هــای تجدیدپذیــر رشــته ی مهندســی مکانیــک بیوسیســتم، هــم 

پوشــانی باالیــی بارشــته ی انــرژی هــای تجدیدپذیــر داشــته اســت.
1-بــه عنــوان کارشــناس متخصــص در طراحــی وتوســعه ســامانه هــای انــرژی 

هــای تجدیدپذیــر.
2-بــه عنــوان کارشــناس جهــت همــکاری در امــر آمــوزش وتحقیقــات در زمینــه 

ی انــرژی هــای تجدیــد پذیــر
ــردار از  ــره ب ــای به ــوان کارشــناس متخصــص در طراحــی ســامانه ه ــه عن 3-ب

ــر. ــای تجدیدپذی ــرژی ه ان
گرایــش فنــاوری پــس از برداشــت: ایــن گرایــش بــه بکارگیــری فنــون علــوم 
مکانیــک در طراحــی ماشــین هــای صنایــع غذایــی، بکارگیــری روش هــای نوین 
ــه منظــور تشــخیص ودســته بنــدی  ــات هــا ب ــاز قبیــل بینایــی رب در کارخانجات

تولیــدات کارخانجــات در بســته بنــدی و...
ــای  ــین ه ــزات وماش ــی تجهی ــص در طراح ــناس متخص ــوان کارش ــه عن 1-ب

ــاورزی . ــوالت کش ــرآوری محص ــی و ف ــع غذای صنای
2-بــه عنــوان مســؤل فنــی خطــوط و کار خانــه هــای صنایــع غذایــی و فــرآوری 

ــاورزی. محصوالت کش
3-بصــورت کارشــناس متخصــص بــرای کمــک در امــر برنامــه ریــزی، طراحــی 
ــرآوری  ــی وف ــعه موادغذای ــای توس ــامانه ه ــد وس ــوط تولی ــا، خط ــتگاه ه دس

محصــوالت.

ــک  ــی مکانی ــتفاده در مهندس ــورد اس ــای م ــرم افزاره ــن ن ــم تری مه
ــتم بیوسیس

CATIA نرم افزار طراحی قطعات بصورت سه بعدی

 SOLID WORKS نرم افزار طراحی قطعات به صورت سه بعدی 
ــه  ــورت س ــی بص ــزار طراح ــرم اف AUTODESK MECHANICAL DESKTOP ن

بعــدی
 3D CAD MICROSTATION نرم افزار طراحی قطعات به صورت دوبعدی

2D CAD AUTODESK AUTOCAD نرم افزار طراحی بصورت دوبعدی

2D CAD AUTODESK  AUTOCAD MEP نــرم افــزار ترســیم نقشــه تأسیســات 

ســاختمان
 ANSYS نرم افزار تحلیل تنش به روش اجزاء محدود

 FEM AUTODESK AUTOCAD MECHANICAL نــرم افــزار طراحــی مکانیکــی 
قطعــات

FEMنرم افزار تحلیل تنش به روش اجزاء محدود ABAQUS

FEMنرم افزار تحلیل تنش به روش اجزاء محدود ADINA

 FEM MSPROJECTنــرم افــزار تحلیــل تنــش بــه روش اجــزاء محــدود NISA

نــرم افــزار مدیریــت وکنتــرل پــروژه
MINITAB نرم افزار کنترل کیفیت معماری

کاربرد رشته:
امــروزه کاهــای مختلــف کشــاورزی ازجملــه شــخم ومســطح کــردن زمیــن، 
ــای  ــن ه ــاری زمی ــداری وآبی ــوالت، نگه ــت محص ــت وبرداش ــت، داش کاش
ــرد.  ــی گی ــای کشــاورزی انجــام م ــین ه ــواع ماش ــیله ی ان ــی و... بوس زراع
بــه منظــور تولیــدو نگهــداری ماشــین هــای کشــاورزی نیــاز بــه متخصصانــی 

ــه ای وجــود دارد. حرف
ــوط  ــوژی مرب ــوم و تکنول ــتفاده از عل ــا اس ــتم ب ــک بیوسیس ــته ی مکانی رش
بــه طراحــی وســازگاری ماشــین هــای مختلــف کشــاورزی، تــوان وکارایــی 
ــازنده  ــات س ــرای کار در کارخانج ــا را ب ــان داده و آنه ــه متخصص الزم را ب
انــواع ماشــین هــای کشــاورزی، شــبکه ی تعمیــرگاه ی مجهــز ماشــین هــای 
ــازد. در  ــی س ــاده م ــط و... آم ــی مرتب ــز پژوهشــی وتحقیقات کشــاورزی مراک
ــک در بخــش  ــی مکانی ــرد مهندس ــتم کارب ــک بیوسیس ــته ی مکانی ــع رش واق

کشــاورزی اســت.
رشته ی کارشناسی ارشد بیوسیستم:

ــی،  ــه طراح ــتم ب ــک بیوسیس ــی مکانی ــد مهندس ــی ارش ــته ی کارشناس رش
ــرآوری  ــد و ف ــوط تولی ــاو خط ــامانه ه ــا، س ــین ه ــی ماش ــاخت وارزیاب س

ــردازد. ــی پ ــی م ــواد غذای ــد م ــاورزی و تولی ــش کش ــا بخ ــط ب مرتب
فــارغ التحصیــان کارشناســی ارشــد مهندســی مکانیــک بیوسیســتم مــی توانند 
ــه طراحــی وســاخت ســامانه هــای مــورد اســتفاده  ــوط ب فعالیــت هــای مرب
ــای  ــامانه ه ــت س ــازی ومدیری ــاده س ــی وپی ــتم، طراح ــی بیوسیس در مهندس
مربــوط بــه اســتفاده از منابــع انــرژی تجدیــد پذیــر و فــرآوری محصــوالت 
مختلــف کشــاورزی و غذایــی را کــه دانــش آموختــگان ســایر گرایــش هــای 

مهندســی مکانیــک آشــنایی ندارنــد، بــه صــورت شایســته انجــام دهنــد.
ــتم در  ــک بیوسیس ــی مکانی ــد مهندس ــی ارش ــته ی کارشناس ــجویان رش دانش
طــول تحصیــل بــا مباحثــی از قبیــل طــرح هــای آزمایشــی وکاربــرد واجــرای 
آنهــا در آزمایــش هــای مهندســی، ترســیم و تحلیــل ســامانه هــای زیســتی بــا 
نــرم افــزار هــای مهندســی، شــناخت حســگرها وروش هــای انــدازه گیــری، 

مباحــث پیشــرفته انتقــال حــرارت و... آشــنا مــی شــوند.
موقعیت شغلی در ایران:

ــاورزی  ــوالت کش ــی محص ــواص مکانیک ــراح از خ ــدس ط ــک مهن ــر ی اگ
اطــاع نداشــته باشــند، نتیجــه ی کار کیفیــت خوبــی نخواهــد داشــت. بــرای 
مثــال اگــر قــرار اســت در یــک کارخانــه ی تراکتــور ســازی، کمباینــی بــرای 
درو کــردن خوشــه هــای گنــدم طراحــی شــود، بایــد تیغــه ی کمبایــن بــرای 
ــخص  ــرش مش ــه ی ب ــد و زاوی ــده باش ــاب ش ــول حس ــن محص ــدن ای بری
گــردد و البتــه ایــن کار در حیطــه ی تخصــص مهنــدس مکانیــک بیوسیســتم 

اســت.
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اهمیت کشاورزی در اقتصاد:

در جهــان امــروز یکــی از نیازهــای بشــر تأمین نیازهــای غذایی 
ــوان یکــی از  ــه عن ــه ای کــه امنیــت غذایــی ب ــه گون اســت، ب
اهــداف مهــم ســرلوحه برنامــه هــای دولــت هــا قــرار گرفتــه 
اســت. بــه عبارتــی نقــش بخــش کشــاورزی از لحــاظ تأمیــن 
ــه ویــژه تأمیــن غــذا در  ــازار و ب درامد،اشــتغال ، ارز آوری ، ب
میــان ســایر بخــش هــا از اهمیــت ویــژه برخــوردار اســت. بــه 
همیــن دلیــل کشــاورزی را بــه عنــوان نیــروی محرکــه ی رشــد 
ــه لحــاظ  ــد. ب ــه توســعه دانســته ان اقتصــادی در مراحــل اولی
خصوصیــات عــدم وابســتگی بخــش کشــاورزی بــه خــارج و 
فراهــم بــودن امکانــات و منبــع داخلــی، حرکــت اولیــه رشــد 
اقتصــادی مــی توانــد از بخــش کشــاورزی باشــد بــه طــوری 
کــه ممکــن اســت چنیــن اولویتــی بــرای بخــش هــای دیگــر و 

در مراحــل اولیــه فراهــم نباشــد .
ــرای  ــاورزی ب ــش کش ــت بخ ــل اهمی ــه دلی ــان ب ــاد دان اقتص
ــعه  ــدل توس ــد از : م ــارت ان ــه عب ــد ک ــه دادن ــدل ارائ آن م

کشــاورزی – مــدل توســعه روســتایی – مــدل اشــاعه –مــدل 
ــبز و... ــاب س انق

اهمیت کشاورزی در اقتصاد ایران:
از مباحــث مهــم اقتصــادی در ایــران موضــوع صــادرات غیر 
ــه  ــی ب ــر نفت ــش ســهم صــادرات غی ــی میباشــد و افزای نفت
عنــوان یــک هــدف عمــده در برنامه هــای توســعه اقتصادی 
کشــور مطــرح اســت. در ایــن میــان صــادرات محصــوالت 
کشــاورزی نقــش عمــده ای در صــادرات غیــر نفتــی داشــته 
ــر  ــای دیگ ــه بخــش ه ــبت ب ــن بخــش نس ــادرات ای و ص
ــمش از  ــته و کش ــت. پس ــوردار اس ــتری برخ ــات بیش از ثب
جملــه مهــم تریــن محصــوالت صادراتــی کشــور هســتند و 
ــی  ــگاه خاصــی را در تجــارت خارجــی کشــور دارا م جای

باشــند.

زندگی نامه محمدهاشم پرسان و آدام اسمیت:

محمد هاشم پسران:

10 فروردیــن 1325 در شــیرازبه دنیــا آمــد. از سرشــناس تریــن 
اقتصاددانــان ایرانــی تبــار جهــان و مقیــم بریتانیــا اســت. دکتــر 
پســران، دیپلــم دبیرســتان را از مدرســه نمــازی )شــیراز( 
گرفــت. در نوامبــر 1964 بــا بــورس تحصیلــی بانــک مرکــزی 
ــه انگلســتان رفــت. مــدرک  ــی ب ــرای تحصیــات عال ــران ب ای
کارشناســی خــود را در اقتصــاد، ریاضیــات و آمــار – بــا رتبــه 
ــه  ــق ب ــپس، موف ــت. س ــالفورد گرف ــگاه س ــاز – از دانش ممت
دریافــت دکتــری اقتصــاد از دانشــگاه کمبریــج شــد. موسســه 
تامســون رویتــرز در 27 ســپتامبر 2013، محمــد هاشــم پســران 
ــل اقتصــاد در ســال 2013  ــی نوب ــدگان احتمال را یکــی از برن

دانســت.

جوایز:
دکتری افتخاری از دانشگاه ماستریخت)2013(

کارشناسی ارشد افتخاری از دانشگاه کمبریج )2003(
دکتری افتخاری از دانشگاه گوته فرانکفورت )2008(

دکتری افتخاری از دانشگاه سالفورد)1993(

وی از حیــث تعــداد اســتناد بــه مقــاالت از بیــن 20 اقتصــاددان 
تــراز اول اروپایــی در فاصلــه ســال هــای 1996-1993 در رتبه 
نوزدهــم )پــس از مــارک بــاگ و قبــل از انگــوس مدیســون( 
 ideas.repec ــگاه ــدی وب ــه بن ــن، در رتب ــت. همچنی ــرار داش ق
ــا  ــان ) ب ــاد دان جه ــن اقتص ــه چهارمی ــل 2010 رتب در آوری

427امتیــاز( را بــا توجــه بــه تعــداد اســتنادات بــه مقاالتــش 
بدســت آورد.وی همچنیــن ، بنیانگــذار مجلــه اقتصادســنجی 
کاربــردی اســت ، و بــه همــراه بــرادر خــود – بهــرام 
پســران-نرم افــزار اقتصــاد ســنجی Microfit  را طراحــی و بــه 

بــازار عرضــه کــرد.

سمت ها و عناوین شغلی:
استاد تمام بازنشسته دانشگاه کمبریج)1998-2012(

صاحـب کرسـی عالی اقتصاد جـان الیوت در دانشـگاه کالیفرنیای 
جنوبی)هـم اکنون – 2005(

عضـو پژوهشـی پیوسـته کالـج ترینیتـی ، کمبریـج )هـم اکنون – 
)1997

اسـتاد تمـام اقتصـاد و مدیـر برنامـه اقتصـاد سـنجی کاربـردی 
آنجلـس)1989-1993( لـس   ، کالیفرنیـا  دانشـگاه 

اسـتاد مدعو دانشـگاه هـاروارد ، انسـتیتو مطالعات پیشـرفته وین 
، دانشـگاه پنسـیلوانیا ، دانشـگاه کالیفرنیای جنوبی ،دانشـگاه ملی 

استرالیا؛
،)British Academy(عضو پیوسته فرهنگستان بریتانیا

)econometric society(جامعه اقتصاد سنجی
)journal of econometrics(و مجله اقتصاد سنجی

نقش های برجسته در ایران: 
ــزی  ــک مرک ــادی بان ــای اقتص ــش ه ــبق اداره پژوه ــس اس رئی

ایــران)1974-1976(
معاون اسبق وزیر آموزش و پرورش ایران)1976-1978(

                                    آدام اسمیت
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- مروری بر تعداد و میزان وقوع پدیده گرد و خاک در استان خوزستان :
اراضـی بیابانـی در اسـتان خوزسـتان بـا مسـاحت ۶/۴ میلیـون هکتـاری، سـطحی حـدود 1/2۷ میلیـون هکتـار را بـه خود 
اختصاص داده اسـت. از این نظر خوزسـتان جزء آسـیب پذیرترین اسـتان های کشـور محسـوب می شـود چرا که اراضی 
بیابان آن شـامل 11 شهرسـتان اسـت. مسـاحت بیابانهای اسـتان خوزستان سـطحی حدود 20 درصد از مسـاحت کل آن می 
باشـد، کـه رقمـی حـدود 1/2۷5 میلیـون هکتار را شـامل می شـود کـه از این میـزان حدود 280 هـزار هکتار کانـون بحران 
زا و وزش هـای بـادی اسـت کـه در پنـج شهرسـتان اهواز، دشـت آزادگان، شـوش، امیدیه و قسـمتی از رامهرمـز  همراه با 
شـدت و ضعف  می باشـد و شـامل ۶ کانون بحران فرسـایش بادی اسـت. وقوع پدیده گرد و خاک از سـال 80 در اسـتان 
خوزسـتان آغـاز شـده و در ایـن سـال ۶ بـار و در ۴8 سـاعت بـا حداکثـر غلظـت 2200 میکرو گـرم به متر مکعـب و 1۴/۶ 
برابـر حـد مجـاز، سـال 81 در 10 نوبـت و ۷2 سـاعت بـا غلظـت 30۴0 میکرو گرم بـر متر مکعـب و 20/2 برابـر حد مجاز، 
سـال 82 در 11 نوبت و 3۶ سـاعت و 2۴ برابر حد مجاز، سـال 83 در 9 نوبت و ۴8 سـاعت و 22/9 برابر حد مجاز – سـال 
8۴ در 12 نوبـت در ۶ سـاعت و 20/۷ برابـر حد مجـاز سـال 85 در 19 نوبـت و 120 سـاعت و 2۴/۷ برابـر حد مجاز، سـال 
8۶ در 32 نوبـت و 8۴ سـاعت و 2۴/۴ برابـر حد مجـاز - سـال 8۷ در 59 نوبـت و 2۴0 سـاعت و 55/۷ برابـر حد مجـاز و 
در سـال جـاری تـا هفتـه گذشـته ۶2 بـار در 120 روز و ۴۶ برابر حد مجاز. و در سـال 88 از 3۶0 روز سـال ، 120 روز گرد 

و غبار در اسـتان خوزسـتان بوقوع پیوسـت. 

بحث و نتیجه گیری:
بـا توجـه بـه گسـتردگي مناطـق تحـت تاثیـر پدیـد گـردو غبـار در کشـور )حـدود 100 میلیـون هکتـار(، تعدد و 
پیچیدگـي عوامـل محیطـي و انسـاني بیابـان زا، جوامـع موثـر و متاثـر از ایـن پدیـده و در نتیجـه ملي و فرابخشـي 
بـودن مقولـه مدیریـت و کنترل پدیـده گردوغبار مدیریت هماهنگ و منسـجم این پدیده با مشـارکت همه دسـتگاه 
هـا، جوامـع )روسـتایي و عشـایري( و بهـره بـرداران، مرتعـداران ، کشـاورزان ، دامـداران ، معـدن کاوان و...( در 
قالـب برنامـه اي هدفمنـد از اساسـي تریـن راهکارهـاي مقابلـه با پدیـد گردو غبار اسـت بایـد این نکتـه را اضافه 
کـرد کـه؛ پدیـد گـردو غبـار یک مقولـه ملي ، فرابخشـي و حتي بیـن المللي اسـت و مهـار و کنترل ایـن پدیده در 
ظـرف وظایـف یـک سـازمان یـا یـک وزارتخانـه و گاهـي اوقـات حتي یک کشـور هـم نمـي گنجـد. بنابراین در 
نهایـت بـرای مقابلـه بـا ایـن مخاطـره طبیعی، تصویـب طرحهـای کان ملی در راسـتای مقابله بـا پدیـده بیابانزایی 
و نیـز همچنیـن طرحهـای ملـی مقابلـه بـا بیابان زایـی و کاهش اثـرات گردوغبـار در کانونهای اصلـی و بحرانی آن 

پیشـنهاد می شـود.  

منابع
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 2- اشـتری ،عالیـه .1380.منشـاء یابـی شـن هـای روان منطقـه اردسـتان.پایان نامـه کارشناسـی ارشـد بیابانزدایـی 

دانشـکده منابـع طبیعـی دانشـگاه صنعتـی اصفهان . 
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  ۴- دفتـر فنـی تثبیـت شـن وبیابانزدایی،مهندسـین مشـاور تـاک سـبز .1381. طـرح شناسـایی کانونهـای بحـران 
فرسـایش بـادی و تعییـن الویـت هـای اجرایـی در سـطح کشـور .سـازمان  جنگلهـا ومراتـع وآبخیـزداری کشـور.
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آدام اسمیت:
ــی و »پــدر  ــش گام در اقتصــاد سیاس ــه عنــوان پی از او ب
ــک مشــاور  ــد ی ــاد می شــود. فرزن ــدرن« ی ــم اقتصــاد م عل
حقوقــی برجســته در شــهر تاریخــی کیرکالــدی در منطقــه 
ــه  ــد آدام ب ــق تول ــخ دقی ــود. تاری ــکاتلند ب ــف در اس فای
ــذاری او در  ــم نامگ ــی مراس ــنی مشــخص نیســت ول روش
پنجــم ژوئیــه ســال 1723 میــادی انجــام گرفتــه اســت. در 
15 ســالگی، اســمیت وارد دانشــگاه گاســگو شــد و شــروع 
ــرد و  ــی ک ــفه اجتماع ــاق و فلس ــفه اخ ــدن فلس ــه خوان ب
ــیس  ــر فرانس ــت نظ ــاق را تح ــم اخ ــفه عل ــا فلس در آنج
هاچســون کــه اســمیت بعدهــا او را »هاچســتونی کــه 
هرگــز نبایــد فرامــوش شــود« خوانــد فراگرفــت. در ســال 
ــنل دانشــگاه  ــژه س ــورس وی ــا ب ــادی اســمیت ب 1740 می
گاســکو وارد کالــج بالیــول در دانشــگاه آکســفورد شــد و 
ــادی  ــرد. در 1751 می ــرک ک ــادی آنجــا را ت در 1746 می
اســمیت کرســی اســتادی دوره آمــوزش منطــق، در دانشــگاه 

گاســگو را بــه دســت آورد و ســال بعــد در همیــن دانشــگاه 
ــه تدریــس منطــق کــرد. شــروع ب

انتشــار کتــاب نظریــه عواطــف اخاقــی در ســال 1762 
ــرار  ــان خــود ق ــردازان زم ــه پ ــف نظری ــادی او را در ردی می
داد. در همیــن ســال دانشــگاه گاســکو نیــز عنــوان دکتــرای 
ــاب  ــرد. اســمیت کت ــه اســمیت اعطــا ک ــن ).LL.D( را ب قوانی
ــل را در 1776  ــروت مل ــل ث ــت و عل ــاره ماهی ــی درب بررس
ــاد و  ــم اقتص ــدرن عل ــاب م ــتین کت ــن نخس ــرد. ای ــر ک منتش

ــود. ــوب می ش ــمیت محس ــاهکار آدام اس ش

پول:
 در تعریف ابتدایی آن وسـیله، قطعه، شـی، یا چیزیسـت که 
انسـان ها بـرای تبادل خواسـته ها، خدمـات، کاالهـای نیازها 
از آن اسـتفاده می کننـد. به صـورت کّلی هر چیـزی می تواند 
بـه عنـوان پـول مورد اسـتفاده قرار گیـرد. در زمانهـای قدیم 
کاالهـا معمـوالً بـه عنوان پول مورد اسـتفاده قـرار می گرفتند 
و در بسـیاری کشـورهای جهـان طـا و نقـره به عنـوان پول 
رایـج بودنـد. در حال حاضر تقریبـًا تمام پول مورد اسـتفاده 
در تمامـی کشـورهای دنیـا اصطاحًا پول فیات اسـت که به 
پولـی اطـاق می شـود کـه دارای ارزش ذاتی نبـوده و کنترل 
کلمـه  ارزش آن در اختیـار حکومـت اسـت. پـول ظاهـراً 
یونانـی اسـت )فرهنـگ(. الفاظـی شـبیه پـول در انگلیسـی 
داریـم. در بیشـتر کشـورهای دنیـا پول در گـردش دارای دو 
بخـش پـول مسـکوک و پـول بانکی اسـت کـه پـول بانکی 

اکثریـت مقـدار پـول در گـردش را تشـکیل می دهد.
پول در اقتصاد

در مفهـوم اقتصـادی پول بسـیار متفـاوت از تعریف عمومی 
آن اسـت. حجـم پـول آثـار کامـًا بـارزی در اقتصاد داشـته 
و بـر نـرخ تـورم، بهـره، بیـکاری و تولیـد تأثیرگذار اسـت. 
در مفهـوم اقتصـادی پـول واحـدی بـرای اندازه گیـری تولید 
اقتصـادی  ارزش  ذخیـره  بـرای  واحـدی  نیـز  و  اقتصـادی 

می باشـد. پـول رایـج بایـد 5 ویژگـی داشـته باشـد:
1(مورد قبول عموم باشد.

2(بادوام باشد.
3(اسـتفاده از آن آسـان بـوده و قابـل تقسـیم بـه قسـمتهای 

باشـد. کوچکتـر 
4( دارای ارزش ثابت باشد.

5(تولید آن محدود باشد

انواع پول:
در بیشـتر تاریـخ پـول مـورد اسـتفاده در تمامـی کشـورهای 
دنیـا، پـول کاالیـی بـوده اسـت. حـال آنکـه اکنـون در تمامـی 

کشـورهای دنیـا پـول فیـات مـورد اسـتفاده قـرار می گیـرد.
پول کاالیی:

در ایـن نـوع پـول هـر کاالیـی می توانـد مـورد اسـتفاده قـرار 
ماننـد  نایـاب  فلـزات  اسـتفاده  گیـرد. کاالهـای رایـج مـورد 
طـا و نقـره و یـا مـس بـوده ولـی گاهـی مـواد دیگـری نظیر 
مـواد غذایـی، سـنگ، سـیگار و غیـره نیـز مـورد اسـتفاده قرار 

گرفته انـد.
پول فیات:

پـول فیـات پولی اسـت که فاقـد هرگونـه ارزش ذاتـی بوده و 
ارزش آن تنهـا وابسـته به حکومت اسـت. در این نوع سیسـتم 
بـا از بین رفتن حکومت پول ضرب شـده توسـط آن حکومت 

نیـز بی ارزش می شـود
مسکوکات:

حکومـت  توسـط  شـده  پـول ضـرب  واقـع  در  مسـکوکات 

پول در اقتصاد:
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بررسی تحلیلی پدیده گردو غبار درکشور و عوامل اصلی ایجاد این مخاطره منابع طبیعی
(مطالعه موردی: استان خوزستان)

Assessment of the dust event in country and the main factors operated this Hazard of natural 
resource )case study: Khuzestan Province( 

امین ذرتی پور
Email: Zoratipor@yahoo.com 

استادیار دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

مقدمه
ــس از  ــرن 21 )پ ــر در ق ــراروي بش ــي ف ــش اصل ــه چال ــي از س ــوان یک ــه عن ــي، ب ــم جهان ــش مه ــان 3۷ چال ــي در می بیابان زای
چالش هــاي مهــم تغییــر اقلیــم و کمیابــي آب شــیرین( محســوب مــي شــود ، بــه طــوري کــه براســاس گــزارش هــاي ســازمان 
هــاي بیــن المللــي یــک ششــم جمعیــت ، ســه چهــارم اراضــي خشــک و یــک ســوم خشــکي هــاي جهــان بــه مســاحت 5 میلیــارد 
هکتــار در 110 کشــور جهــان در معــرض پدیــده بیابــان زایــي اســت. در مجمــوع از نظــر تناســب ســطح مناطــق خشــک ایــران بــا 
جهــان ، جمهــوري اســامي ایــران روي کمربنــد خشــک جهــان قــرار گرفتــه و ۶۴.۶ درصــد از مســاحت آن داراي اقلیــم خشــک 

و فراخشــک اســت کــه 3.3 برابــر درصــد جهانــي )19.۶ درصــد( اســت.
بــه طــور کلــي طوفانهــاي گــرد و غبــار یکــي از پدیــده هــاي هواشناســي اســت کــه از نظــر ترمینولــوژي بــا هــم داراي تفــاوت 
هائــي داشــته و ایــن طوفانهــا معمــوال در مناطــق خشــک و نیمــه خشــک و در مواقعــي رخ مــي دهــد کــه تندبــادي بــا ســرعت 
بیــش از آســتانه فرســایش بــوزد. در ایــن حالــت ذرات خــاک بــا انــدازه هــاي مختلــف از بســتر خــود جــدا شــده و بــه صــورت 
جهــش، خــزش و یــا تعلیــق بــه حرکــت در آمــده و بــه نقــاط دور دســت حمــل مــي شــود. بنابرایــن بــروز ایــن پدیــده در مناطــق 

برداشــت ایجــاد فرســایش خــاک ودر نقــاط دیگــر متناســب بــا قــدرت و ســرعت بــاد ســبب انباشــت یــا ترســیب ذرات
مي گردد. 

طوفانهــاي شــن)Sand storm(، عــاوه بــر مشــارکت ذرات ریــز کــه دیــد را کــم مــي نمایــد معمــوالٌ همــراه بــا مقادیــر زیــادي 
شــن بــا انــدازه هــاي درشــتري اســت کــه در مجــاورت ســطح زمیــن حرکــت مــي نمایــد در حالــي کــه طوفانهــاي گــرد و غبــار 
)Dust storm(، معمــواٌل از ذرات بســیار ریزتــر )0/05 تــا 0/1 میلــي متــر و کمتــر( تشــکیل شــده و در ارتفــاع بســیار باالتــري 
از ســطح زمیــن حرکــت نمــوده و مســافتهاي بســیار طوالنــي را مــي پیمایــد. بطــور کلــی بــا توجــه بــه مطالعــه برخــی محققیــن 

داخلــی )احمــدی، 138۷(؛ میتــوان علــل اصلــی پدیــده گردوغبــار در کشــور را بــه چهــار دســته اصلــی زیــر تقســیم نمــود:
- علل و عوامل مؤثر بر ایجاد پدیده گرد و خاک در کشور

الف- وضعیت زمین:  1( نوع خاک   2( رطوبت خاک   3(پوشش گیاهي  ۴(تأثیر کوهستان   
ب- مهــار آبهــاي ســطحي 1( ایجــاد ســد  2( انحــراف مســیر رودخانــه هــا )بــراي تأمیــن نیــاز آبــي و برداشــت بــي رویــه شــن و 

ماســه از بســتر رودخانــه( 3( برداشــت بــي رویــه از منابــع آب )بویــژه آبهــاي زیــر ســطحي(  
ج( شرایط جوي 1( کم بارشي و خشکسالي  2( وجود شرایط الزم هواشناسي براي ایجاد و انتقال  

د( اصلــي تریــن عوامــل در ایجــاد پدیــده گــرد و خــاک:   1(وزش بادهــاي بــه نســبت شــدید بــر روي بیابانهــاي بــا خــاک نــرم 
و خشــک، 2( حرکــت صعــودي هــوا موجــب انتقــال قایــم ذرات گــرد و خــاک معلــق بــه ترازهــاي باالتــر جــو مــي شــود و 3(  

انتقــال ذرات معلــق توســط جریانــات ســطوح فوقانــي جــو بــه نقــاط دورتــر.

- عوارض پدیده گردوغبار: 
1- تهدید حاصلخیزي خاک ) شور شدن اراضي(

2- مدفون شدن آبادي ها در زیر توده هاي شن و ماسه مانند روستاهاي سفید آب و رحمت آباد در استان اصفهان 
3- باال آمدن بستر رودها بر اثر ورود ماسه ها 

۴- پر شدن کانالهاي آبرساني و قنوات 
5- وارد شدن صدماتي به تاسیسات نظامي و صنعتي 

۶- مسدود نمودن جاده  هاي ارتباطي و خطوط راه آهن 
۷- آلوده شدن محیط زیست و در خطر افتادن سامتي آبخیزنشینان.
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می باشـد کـه می توانـد بـه صورت سـکه و یا اسـکناس باشـد.
پول بانکی:

پـول بانکـی پولی اسـت که در یک حسـاب بانکی بـوده و قابل 
برداشـت از شـعب بانـک و یـا دسـتگاه های خودپـرداز اسـت. 
پـول بانکـی دارای ایـن تفـاوت بـا پـول مسـکوک اسـت کـه 
اوالً بـه صـورت غیرفیزیکـی بـوده و تنها یک عـدد در دفترچه 
حسـاب صاحـب حسـاب اسـت و ثانیـًا اینکـه در صـورت از 
بیـن رفتـن آن مؤسسـه بانکـی، پـول ذخیـره شـده در آن نیز از 
بیـن مـی رود. پـول در گـردش هر کشـور معموالً مجمـوع پول 

مسـکوک و پـول درون حسـابهای بانکی اسـت.

مکتبهای اقتصادی:
دیدگاه کالسیک:

پــول فقــط وســیله مبادلــه اســت؛ و ایــن دیــدگاه توســط آلفــرد 
مارشــال مطــرح شــد؛ کــه از حاصــل ضــرب ســرعت گــردش 

پــول برابــر ارزش تولیــدات حاصــل می شــود.
دیدگاه کینز:

در دیــدگاه کینــز نقــش بیشــتری بــرای بخــش دولتــی در نظــر 
گرفتــه شــده اســت. ایــن نــوع تقکــر در بعــد از جنــگ جهانــی 
دوم در دنیــا قــدرت گرفــت. در ایــن دیــدگاه ســه عامــل بــرای 

تقاضــای پــول تعییــن شــده اســت:
ــه  ــا فاصل ــد ت ــه می دارن ــول نگ ــردم پ ــی: م ــزه معامات 1.انگی
و شــکاف زمانــی موجــود میــان دریافــت درآمدهــای خــود و 
ــه موجــب پرداخــت می شــوند را بپوشــانند. ــی را ک هزینه های
2.انگیــزه احتیاطــی پــول: افــراد بــه حــوادث پیــش بینی نشــده 

مقــداری پــول خــود را نگهــداری می کننــد.
3.انگیــزه ســفته بازی یــا بورس بــازی: مــردم دارایی هــای 
خــود را بــه صــورت نقــد یــا اوراق قرضــه نگهــداری 
ــر  ــردم کمت ــد م ــش یاب ــول افزای ــره پ ــرخ به ــر ن ــد. اگ می کنن
ــازی کننــد و اگــر  ــا بورس ب ــا اوارق قرضــه ی ــد ت تمایــل دارن
نــرخ بهــره پــول کاهــش یابــد مــردم بیشــتر تمایــل دارنــد کــه 

ــد. ــازی کنن ــا بورس ب ــه ی ــود را اوراق قرض ــول خ پ
اقتصاد اتریشی:

ــت  ــرای دول ــه نقــش بســیار کــم ب اقتصــاد اتریشــی معتقــد ب
در مســائل اقتصــادی اســت. در ایــن نــوع طــرز فکــر چرخــه 
ــن  ــا پایی ــک ب ــی بان ــه وقت ــت ک ــورت اس ــن ص ــه ای ــول ب پ
نگهداشــتن بیــش از حــد بهــره پــول زیــاد تولیــد کنــد اثــرات 

ــی رود. ــن م ــداز از بی ــده و پس ان ــاد ش ــی ایج حباب
بسته خروج از رکود آمریکایی ها:

ــتین واردات  ــای نخس ــه ه ــور در رتب ــن کش ــن ای ــرار گرفت ق
وصــادرات نیــز نشــان از جایــگاه و قــدرت اقتصــادی آن دارد. 
امــا ایــن قــدرت در دوره هــای مختلــف بــا بحــران و رکــود 
هــای متعــدد مواجــه بــوده اســت. از جملــه آنهــا میتــوان بــه 
رکــود ســالهای 1929،1971،1981،1991 و 2001 اشــاره کــرد 
ــا عنــوان رکــود  امــا رکــودی کــه از ســال 1929 آغــاز شــد ب

بــزرگ شــناخته مــی شــود.این رکــود کــه طوالنــی تریــن و 
ســنگین تریــن رکــود اقتصــادی آمریــکا بــود تــا بیــش از ده 
ســال ادامــه یافــت و نــه فقــط در اقتصــاد آمریــکا بلکــه در 
ــر  ــی ب ــرات منف ــان تأثی اقتصــاد بســیاری از کشــورهای جه
جــای گذاشــت و در نهایــت بــه یــک جنــگ ویــران کننــده 

ــل شــد. ــی دوم(تبدی )جنــگ جهان
افزایش تقاضا راهکار خروج از بحران:

ــده  ــرای خــروج از بحــران نیازمن ــکا ب ــاالت متحــده آمری ای
ــرکت  ــا و ش ــه ه ــای کارخان ــرخ ه ــادن چ ــت افت ــه حرک ب
هــای تولیــدی بــود بــه همیــن علــت بــرای ایجــاد نیــاز هــای 
کاذب در ســطوح مختلــف جامعــه تــاش هایــی انجــام شــد. 
ــی  ــات و کاالی خاص ــه خدم ــاز ب ــاس نی ــد احس ــردم بای م
ــاره در عرصــه ی  میکردنــد تــا تولیــد کننــدگان بتواننــد دوب
اقتصــادی روی پــا بایســتند و از جــا برخیزند.همچنیــن نهــاد 
هــای دولتــی آمریــکا دولــت هــای محلــی و شــهرداری هــا 
ــرای  ــا ب ــروژه ه ــیاری از پ ــاره کاری در بس ــام دوب ــا انج ب
زنــده کــردن بخــش هــای تولیــدی تــاش مــی کردنــد. کینــز 
از اقتصاددانــان مطــرح انگلیــس نیــز در اوج رکــود اقتصــادی 
آمریــکا و برخــی از کشــور هــای اروپایــی پیشــنهاد تــازه ای 
ارائــه داد.او معتقــد بــود تنهــا راه بــرون رفــت از ایــن بحــران 
افزایــش عمــدی مخــارج دولــت هاســت.از نظــر او در 
شــرایطی کــه آمــار مصــرف کننــدگان خدمــات و کاالهــا  بــه 
شــدت کاهــش یافتــه فقــط دولــت اســت کــه میتوانــد زمینــه 
هــای افزایــش ایــن تقاضــا را ایجــاد کنــد و ایــن تقاضــا بایــد 
ابتــدا در مجموعــه ی دولــت شــکل بگیــرد چــرا کــه مــردم 
ــد و آن  ــی کنن ــدا م ــود پی ــام رک ــی را در ای ــت خاص خصل
خساســت ، قناعــت و خــرج نکــردن پــول اســت. بــه اعتقــاد 
ــرای افزایــش تقاضــا فرهنــگ ســازی  ــد ب ــت هــا بای او دول

میکردنــد.
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گل درمانی:

کارشناســان امــور زیســتی و روانشناســان ، بــرای رســیدن 
ــی و  ــی احساس ــینی و زندگ ــی ماش ــادل در زندگ ــه تع ب
ــه  ــواره ب ــد و هم ــنهاد میکنن ــی را پیش ــی، راهکارهای روان
دنبــال روشــهایی بــرای کاســتن از فشــارهای روحــی 

ــتند.  هس
ــدا  ــش پی ــادی آور افزای ــات ش ــا، احساس ــور گله در حض
ــرد،  ــدت میگی ــی ش ــت از زندگ ــس رضای ــد و ح میکنن
گلهــا رفتــار اجتماعــی در جهــت مثبــت تغییــر میدهنــد بــه 

ــردن آن مشــکل اســت. ــاور ک ــی در ب ــه گاه ــوری ک ط
ــنودی  ــس خوش ــر روی ح ــی ب ــری آن ــد تاثی ــا میتوانن گله
وارد کننــد. گل تاثیــر مثبــت و طوالنــی بــر حــال و هــوای 
اشــخاص میگــذارد. افــراد بــا دریافــت گل ،کمتــر احســاس 
ــود  ــار خ ــته و در رفت ــی داش ــی تاب ــراب و ب ــدوه، اضط ان
نشــانه هــای بــارزی از خوشــی و رضایــت را مشــاهده مــی 

کننــد.
ــود و  ــی ش ــی م ــه ای صمیم ــراری رابط ــب برق گل موج
حضــور گل ،برقــرار کــردن ارتبــاط بــا خانــواده و دوســتان 

ــد. ــش میده را افزای
علــم بــه مــا ثابــت کــرده کــه گلهــا نــه تنهــا مــا را از آنچــه 
ــوی و  ــر ق ــه تاثی ــد، بلک ــادتر میکنن ــم، ش ــور میکردی تص

ــد. ــا دارن ــی درافزایــش احســاس آســایش م مثبت

تاثیرات مثبت گل بر سالمندان
ــا  ــود را ب ــر روز خ ــان، ه ــه از جه ــر نقط ــالمندان در ه س
ــه و  ــف حافظ ــی، ضع ــری، خمودگ ــمت پی ــه س ــی ب قدم
ــه طــور  ــا ب ــد. وجــود گله ــاز میکنن ــی آغ ــزوای اجتماع ان
ــی،  ــش افســردگی و خمودگ ــر موجــب کاه ــق و موث عمی
افزایــش و توســعه برخوردهــای اجتماعــی و تقویــت 

ــتند. ــاال هس ــنین ب ــه در س ــده حافظ کنن
ــد  ــد ســالخوردگی، اندکــی از طبیعــت، میتوان در طــی رون
یــک دنیــا معجــزه کنــد و بــر میــزان رضایــت مــا از زندگــی 

بیافزایــد.

تاثیر مثبت گلها بر مردان
مردانــی کــه گل دریافــت میکننــد نیــز عائــم خشــنودی و 
ــه  ــی ک ــد. مردان ــط اجتماعــی را نشــان میدهن توســعه رواب
ــه چشــمان  ــد در گفتگوهــا بیشــتر ب ــی کنن گل دریافــت م
هــم صحبــت خــود نــگاه مــی کننــد ولبخندهــای حقیقــی 

ــب داشــتند. ــر ل بیشــتری ب

 

افزایش انرژی با گل سرخ
ــاش  ــرعت ارتع ــن س ــز دارای کمتری ــگ قرم ــه رن ــی ک از آنجای
ــوی را  ــوق کلی ــدد ف ــت، غ ــوج اس ــول م ــن ط ــی تری و طوالن
ــا ترشــح آدرنالیــن موجــب افزایــش انــرژی  تحریــک کــرده و ب

ــود. میش

افزایش اعتماد و صمیمیت با زنبق بنفش
رنــگ نیلی-بنفــش غــده صنوبــری مغــز را تحریــک میکنــد کــه 
ــن  ــرود. ای ــه شــمار می ــه خــواب ب ــده برنام ــم کنن ــع تنظی در واق
ــد و  ــی میکن ــرس خال ــی و ت ــن را از تشــویش، نگران ــگ ذه رن

ــن احساســات میشــود.  ــع درخــود ریخت مان
افزایش هوشیاری با آفتابگردان

ــب  ــد و موج ــک میکن ــز را تحری ــگ زرد مغ ــوری رن ــوج ن م
هوشــیاری، ذکاوت و قطعیــت میشــود. از آنجایــی کــه مــا رنــگ 
زرد را رنــگ خورشــید و نــور میدانیــم، گل آفتابگــردان بــه ایجــاد 

حــس خوشــبینی نیــز کمــک میکنــد.
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دیوار سیل بند
KOK CHA YEE  : نویسنده

مرجم ها : فرشته عزیزیه ، ژاله جمیلی

دانشجویان کارشناسی علوم و مهندسی آب

مقدمه
بــه طــور کلــی ســیل پدیــده ای طبیعــی اســت کــه در یــک طــرف رودخانــه رخ مــی دهــد و منطقــه ی دشــت ســیابی را بــه 
مخاطــره مــی انــدازد و همچنیــن باعــث بــه خطــر افتــادن زندگــی انســان هــا ،حیوانــات و تاثیــرات زیــادی بــر خانــه هــا، فعالیــت 
هــای اقتصــادی ، سیســتم حمــل و نقــل و بــه ویــژه اکوسیســتم مــی گردد.ســیل عــاوه بــر تاثیــرات منفــی بــر زمیــن هــا و مــزارع 

،صنعــت ،مســکن و سیســتم حمــل و نقــل در نزدیکــی رودخانــه موجــب فرســایش آن نیــز مــی شــود.
ســاماندهی رودخانــه یکــی از روش هــای کنتــرل ســیاب اســت کــه تاثیرگذارتریــن روش کنتــرل ســیاب نیزمحســوب مــی 
شــود. در دهــه ی گذشــته، علــم ســاماندهی رودخانــه و یــا تجدیــد آن پیشــرفت زیــادی داشــته اســت. مخصوصــا در اروپــا و 
ایــاالت متحــده ی آمریــکا و نیــز در اســترالیا. در آفریقــا بــه دلیــل فقــدان دســتورالعمل هــای ویــژه تعــداد بســیار کمــی از پــروژه 
ــوده  کــه همیشــه چارچــوب  ــد. یکــی از مناطــق مهــم و پیشــرفته در ایــن مــورد، اســترالیا ب هــای ســاماندهی انجــام شــده ان
خوبــی جهــت طــرح هــای ســاماندهی داشــته اســت. ایــن چارچــوب بــا اصاحــات جزئــی ماننــد اســاس برنامــه ریــزی بــرای 
ســاماندهی و احیــای رودخانــه هــا در پــروژه هــا و پژوهــش هــای خــاص بــه منظــور توســعه ی اجــزای سیســتم پشــتیبانی و 
همچنیــن بــرای کمــک بــه طــرح ریــزی هــا و پیــاده ســازی پــروژه هــای احیاســازی تصویــب شــده اســت. یکــی از مدرن¬تریــن 
روش هــای کنتــرل ســیل اســتفاده از دیــوار هیدرولیکــی بــوده کــه قابلیــت مقاومــت در مقابــل ســیل را دارد. دیواربلنــد شــونده در 
برابــر ســیل دارای یــک ســاختار هیدرولیکــی اســت کــه اخیــرا بــه عنــوان یکــی از روش هــای کنتــرل ســیاب بــرای ســاماندهی 
رودخانــه بــه کار مــی رود. در مالــزی از ایــن دیوارهــا بــه عنــوان راهــی بــرای بهبــود کار توانبخشــی رودخانــه اســتفاده مــی کننــد.
اساســا در مالــزی بــرای بازســازی رودخانــه و کنتــرل ســیل ، هنــوز از روش هــای ســنتی اســتفاده مــی شــود، ماننــد ســاختن 
ــرای محافظــت از ســاحل  ــه هــم چســبیده ب ــوار ب ــه ، گــود کــردن، ســاختن دی ــز ، گســترش رودخان ســدهای خاکــی، خاکری
ــوار  ــک دی ــک ی ــد شــونده ی اتوماتی ــای بلن ــده در محــل ســیل. دیواره ــا اســتفاده از روش حوضچــه ی بازدارن ــه و ی رودخان
پیشــنهادی در مقابــل ســیاب اســت کــه در ایــن مقالــه مــورد بحــث و بررســی قــرار خواهــد گرفــت. ایــن دیــوار بــر اســاس 

بســته شــدن اتوماتیــک در برابــر ســیل طراحــی شــده اســت. 
ــور، الکتریســیته و  ــه پمــپ، موت ــه هیــچ گون ــازی ب ــوده و نی ــر ســیل ب ــد شــونده در براب ــع اتوماتیــک بلن ــوار یــک مان ــن دی ای
یــا مداخلــه بشــر ندارد.هنگامیکــه ســیاب بــه دیــوار ســد میرســد، باعــث میشــود دیــوار بــه صــورت اتوماتیــک بــاال رفتــه و 
خســارات ناشــی از ســیاب کمتــر شــود و ســپس هنگامیکــه ســیاب فروکــش کــرد، دیــوار بــه صــورت اتوماتیــک بــه ســمت 

پاییــن برمــی گــردد تــا دوبــاره در آینــده مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.
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خواب راحت با گل استکانی آبی
ــک  ــه ی ــد ک ــک میکن ــن کم ــح ماتونی ــه ترش ــی ب ــگ آب رن
ــتن  ــدن و داش ــه آرام ش ــوده و ب ــز ب ــحه از مغ ــون مترش هورم
خوابــی راحــت کمــک میکنــد. رنــگ آبــی غــده تیروئیــد را نیــز 
ــا ترشــح تیروکســین ، ســوخت و ســاز  ــد کــه ب تحریــک میکن

ــد. ــم میکن ــدن را تنظی ب
آرامش با گل آهار سبز

ــد و موجــب  ــر میکن ــی تاثی ــر روی سیســتم عصب رنــگ ســبز ب
ــا آهســته تــر و عمیــق تــر تنفــس کنیــم، ایــن رنــگ  میشــود ت
ترشــح هورمونهــای تنــش زا را کنــد میکنــد و بــه آرامــش قلــب 

کمــک مــی کنــد.
جلوگیری از آلرژی با گل داوودی نارنجی

رنــگ نارنجــی سیســتم ایمنــی بــدن و ریــه هــا را تقویــت مــی 
ــر  ــد. نارنجــی تاثی ــع کن ــاره را دف ــد آلرژیهــای به ــد و میتوان کن
مثبــت فراوانــی بــر سیســتم گــوارش و اندامهــای جنســی دارد.

یاس بنفش و غلبه بر استرس
ــد  ــا اســت، مانن ــم، آرامبخــش ســوختگی ه ــگ بنفــش مای رن
آفتــاب ســوختگی یــا عــرق ســوز شــدن. بــه عــاوه گرســنگی 
ــم  ــدن را تنظی ــاز ب ــوخت و س ــرد و س ــی ب ــن م کاذب را از بی
میکنــد. ایــن رنــگ غــده هیپوفیــز را تحریــک مــی کنــد کــه بــا 
ــش  ــن موجــب آرام ــا اندورفی ــش بت ــون ضــد تن ــح هورم ترش

مــی شــود. 

:Arc GIS آشنایی با
 )جــي آي اس( یــک سیســتم اطاعاتــي اســت کــه پــردازش آن بــر 
روي اطاعــات مــکان مرجــع یــا اطاعــات جغرافیایــي اســت و 
ــه  ــردازد ک ــي مي پ ــا پدیده های ــه ب ــات در رابط ــب اطاع ــه کس ب
ــن  ــري ای ــد. به کارگی ــي در ارتباط ان ــت مکان ــا موقعی ــوي ب به نح
ــي،  ــاني جهان ــبکه هاي اطاع رس ــتفاده در ش ــکان اس ــا ام ــزار ب اب
معرفــي  در جهــت  مســاعد  و  مناســب  زمینه هــاي  از  یکــي 
توان هــا و اســتعدادهاي کشــور در ســطح جهانــي است.گســترش 
روزافــزون شــبکه کاربــران ایــن سیســتم ها از جملــه نــکات 
اساســي اســت کــه مــي توانــد بــه قابلیت هــا و توانایي هــاي ایــن 

ــد. سیســتم بیفزای

در حــال حاضــر از ایــن سیســتم ها بســته بــه نیازهــاي هــر 
منطقــه یــا کشــور در بخش هــاي مختلــف )ماننــد مطالعــات 
زیســت محیطي، برنامه ریــزي شــهري و شــهرداري، خدمــات 
ایمنــي شــهري، مدیریــت حمــل و نقــل و ترافیــک شــهري، تهیــه 
ــي،  ــات بانک ــي، خدم ــري اراض ــت کارب ــه، مدیری ــه هاي پای نقش
خدمــات پســتي، مطالعــات جمعیتــي و مدیریت تأسیســات شــهري 
ــان  ــا گذشــت زم ــود و ب ــتفاده مي ش ــرق، آب،گاز، و..( اس ــل ب مث
ــاي  ــه بخش ه ــه کلی ــي آي اس ب ــرد ج ــتم ها، کارب ــعه سیس و توس

ــه اســت. ــن گســترش یافت ــا زمی ــط ب مرتب

در نظــر گرفتــن محیــط زیســت انجام شــده و توســعه نیروگاه هــا بــدون توجــه بــه منابــع انــرژی تجدیدپذیــر بطــور چشــمگیري 
افزایــش یافتــه و هیچ گونــه اقــدام عمــده اي بــراي رفــع و کنتــرل آلودگی هـــا صــورت نگرفتــه اســت.

لــذا وظیفــه کارشناســان و متخصصیــن در امــور انــرژي ایجــاب می کنــد بــا دیــدي آینده نگرانــه، مضــرات و خطـــرات آلودگــی 
ــه کمــک اســتفاده از تکنولــوژي  زیســت محیطی و بحــران پایــان یافتــن منابــع فســیلی را در نظــر داشــته و در جهــت رفــع آن ب

منابــع انــرژي تجدیدپذیــر کوشــیده و راه رســیدن بــه توســعه پایــدار را بــراي کشــور فراهــم نمایــد. 
امیدواریــم کــه بـــا توجــه بــه توانمندی هــاي موجــود در زمینــه انرژي هــاي نــو و تجدیدپذیــر شــاهد افزایــش میــزان بهره بــرداري 
از میــزان انرژي هــاي تجدیدپذیــر باشــیم کــه هــم بــه لحــاظ تکنولــوژي و هــم بــه لحـــاظ اقتصــادي و نیــز بــه لحــاظ کاهــش 

آلودگــی زیســت محیطی داراي اهمیــت بســیار فراوانــی اســت.
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درختکاری، ایجاد فضای سبز راهکاری جهت ارتقاء محیط زیست انسان از دیدگاه قرآن کریم

خلیل دلفان حسن زاده1، پریسا دری2

1-عضو هیئت علمی گروه باغبانی و مهندسی فضای سبز دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

2-کارشناسی ارشد باغبانی گرایش گیاهان دارویی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

 بــر همــواره از معنویــت و فرهنــگ دینــی تأثیرپذیــر بــوده وزندگــی خــود را بــر اســاس آن اســتوار منــوده و کوشــش کــرده اســت تــا جایــی کــه بــرای او

ــوان ــت به عن ــه محیط زیس ــرش او ب ــت آورد. نگ ــه دس ــق ب ــن طری ــود را از ای ــای خ ــرار داده و مالک ه ــاس آن ق ــر اس ــی اش را ب ــول زندگ ــکان دارد اص  ام

 یکــی از مســائل حیاتــی تــا میــزان زیــادی نتیجــه ی تأثیرپذیــری انســان از فرهنگ هــای آســامنی اســت. ازایــن رو آگاهــی یافــن از دیــدگاه قــران بــه معنــای

ــه نشــات ــاه از ســال های بســيار دور و شــايد از دوران انســان های اولي ــه گي ــه انســان ب ــاط و عالق ــی اســت. ريشــه ارتب ــات حامیت ــن اقدام  ریشــه یابی ای

ــاال بــردن ســطح آگاهی هــای مــردم ــاه مســر تکامــي و اشــتقاق علمــي گســرده ای داشــته اســت بدین جهــت ب ــرد. در طــول تاريــخ اســتفاده از گي  می گی

 در مــورد فضــاي ســبز و آشــنايي بــا خــواص گياهــان رضوريت اســت کــه مانــع بــروز فاجعــه نابــودي شــهرها براثــر آلودگــي هــوا و محیط زیســت می گــردد.

 اســالم به عنــوان دینــی کــه ورای زمــان و مــکان می توانــد نیازهــای بــر را در همــه اعصــار پاســخ دهــد، حــاوی مفاهیــم، تعالیــم و راهکارهــای کاملــی در

ــه ــان نشــان می دهــد ک ــی در جه ــوم دین ــا پدیده هــای زیســت محیطی می باشــد. تحقیقــات پژوهشــگران عل ــه و هامهنگــی ب  خصــوص چگونگــی مواجه

 متامــی ادیــان الهــی بــه حفاظــت از محیط زیســت توجــه داشــته اند، امــا دیــن اســالم دســتورات مشــخص و مؤکــدی کــه برگرفتــه از قــرآن می باشــد را در

 ایــن راســتا دارد. قــران کریــم به عنــوان کتــاب آســامنی دیــن مبیــن اســالم کــه ورای زمــان و مــکان می توانــد نیازهــای بــر را در همــه اعصــار پاســخ دهــد،

ــا پدیده هــای زیســت محیطی می باشــد ــی در خصــوص چگونگــی مواجهــه و هامهنگــی ب ــم و راهکارهــای کامل ــم، تعالی .حــاوی مفاهی

کلیدواژه ها: محیط زیست، فضای سبز و قرآن، انسان و گیاه، فضای سبز و درختکاری

:مقدمه

ــداده ــه طبیعــت و محیط زیســت اهمیــت ن ــد اســالم ب ــچ مکتبــی مانن ــات و ســیره ی اهل بیــت )ع( روشــن می گــردد کــه هی ــات و روای ــه آی ــا نگاهــی ب  ب

ــیاری از ــن بس ــت. همچنی ــده اس ــارص آن فراخوان ــت و عن ــه طبیع ــه مطالع ــان ها را ب ــات، انس ــیاری از آی ــم در بس ــرآن کری ــر، ق ــوی دیگ ــت. )8( از س  اس

 ســوره های قــرآن کریــم بــه نــام یکــی از عنــارص طبیعــت خوانــده می شــود، ماننــد ســور رشیفــه بقــره، رعــد، نحــل، نــور، عنکبــوت، نجــم، فجــر، شــمس،

 حدیــد، لیــل، قمــر، تیــن، نــاس و... . خداونــد منــان، رسنوشــت بــر را به گونــه ای رقــم زده اســت کــه در دامــان طبیعــت رشــد کنــد و بــه آن نیازمنــد باشــد.

 بــا در نظــر رفــن ایــن نکتــه کــه بــه حکــم قــرآن کریــم همــه چیــز در جهــان آفرینــش بــر پایــه ی نظــم و عدالــت اســتوار اســت و هــر چیــزی به انــدازه

 الزم آفریده شــده اســت. )1( ایــن نتیجــه بــه دســت مــی آیــد کــه نابســامانی های موجــود در طبیعــت و آلودگی هــای زیســت محیطــی ناشــی از بهــره وری

 نادرســت از طبیعــت و منابــع آن اســت.)11( فعالیت هــای انســان بــرای رســیدن بــه رفــاه و توســعه اقتصــادی و اجتامعــی، خــود باعــث تخریــب فضــای ســبز

 و درختــان شــده اســت.)5( ایــن تخریــب آنچنــان در وضعیــت آب وهــوای کــره زمیــن، دگرگونــی ایجــاد کــرده کــه ســالمتی و حیــات او و ســایر موجــودات

زنــده را بــه خطــر انداختــه اســت. رشایــط بــه وجــود آمــده بــه حــدی وخیــم اســت کــه امــروزه از آن بــه عنــوان »بحــران محیط زیســت« یــاد می شــود.

 )11( بــرای رهایــی از ایــن بحرانهــای زیســت محیطــی بایــد بــه اصــول اخالقــی و متــون دینــی بویــژه اســالم مراجعــه کنیــم، زیــرا مبنــای پیدایــش بحــران

 زیســت محیطــی کنونــی، بحــران اخــالق در میــان انســان هاســت. فضــای ســبز و درختــان در رشیعــت اســالم از جایگاهــی ویــژه برخوردارنــد و درده هــا

ــد.)9 ــه و روایــت، مــورد بحــث قرارگرفته ان )آی
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ــد.  ــی باش ــی م ــات جغرافیای ــتم اطاع ــی سیس ــه معن   ب
ــه  ــت و تجزی ــداری ، مدیری ــره ، نگه ــرای ذخی ــتری ب بس
ــت کار  ــی باشــد و جه ــی م ــات جغرافیای ــل اطاع و تحلی
همزمــان بــا داده هایــی کــه وابســتگی مکانــی )جغرافیایــی( 

ــده اســت.. ــد، طراحــی ش ــی دارن و توصیف
GIS یــک سیســتم کامپیوتــر مبنــا مــی باشــد کــه بــه عنــوان 

ــزار،  ــرم اف ــزار، ن ــخت اف ــکل از س ــه متش ــک مجموع ی
اطاعــات جغرافیایــی، نیــروی انســانی و مدلهــای پــردازش 
داده، بــه منظــور تولیــد، ذخیــره ســازی، نمایــش، بازاریابــی، 
اطاعــات جغرافیایــی  و...  بهنــگام رســانی  پــردازش، 
ــورد  ــف، م ــای مختل ــده ه ــوارض و پدی ــه ع ــوط ب مرب

ــرد. ــی گی ــتفاده قرارم اس

قابلیت های عمده سیستم اطالعات جغرافیایی 
1-ایجاد یک پایگاه داده های اطاعاتی

 2-محیط کاری وگرافیکی آسان 
3-داشتن مجموعه ای کامل از ابزارها  

4-داشتن نمونه هایی از داده های آماری قابل استفاده   
5-قابلیت نمایش نمودارهای اطاعات 

:GIS دالیل استفاده از
ــناخت  ــور ش ــه منظ ــه روز‚ ب ــات ب ــود اطا ع ــروزه وج ام
ــری از آن در ــدف بهره گی ــا ه ــانی ب ــی و انس ــل طبیع عوام
 برنامــه ریــزی توســعه پایــدار‚  می توانــد در مــوارد  زیــر 

موثــر باشــد: 
1-پاسخگوئی به نیاز کاربران در کلیه زمینه ها

2-ساماندهی و افزایش بهره وری از منابع موجود
3-بهینه سازی سرمایه گذاری ها و برنامه ریزی ها

4-ابزاری مفید در جهت تصمیم گیری مدیران
5-سرعت و دقت کار

6-تعییــن قابلیت هــا ی توســعه در مناطــق و مکانهــای 
ــف  مختل

ــا  ــنتی‚ ب ــور س ــه ط ــی ب ــای جغرافیای ــتفاده از داده ه اس
اســتفاده از نقشــه هــای کاغــذی معایبــی دارد کــه از جملــه

 این محدودیت ها عبارت اند از:
-مقیاس اندازه گیری

-حذف اطا عات
-هزینه زیاد

-زمان بر بودن
-سرعت پائین

-کمبود عوارض اطا عاتی و ابزارهای کاری
ــته ای  ــته مهندســی فضــای ســبز رش ــه رش ــن ک ــه ای ــا توجــه ب ب
میــان رشــته ای بــوده و بعضــی از گرایــش هــای کارشناســی ارشــد 
ایــن رشــته، از جملــه رشــته طراحــی شــهری ،مســتلزم یــاد گیــری 
ایــن نــرم افــزار مــی باشــند لــذا بــه کلیــه دانشــجویان ایــن رشــته 

فراگیــری ایــن نــرم افــزار کاربــردی و مفیــد توصیــه مــی گــردد.

26

قــدرت نیــز بــه  حســاب می آیــد. عــاوه بــر ایــن از انــرژی هســته ای در بهینه ســازی محصــوالت کشــاورزی و درمــان  بســیاری 
ــه  ــه و ب ــه علــت همیــن مزیت هــای موجــود اســت کــه کشــورهای  توســعه یافت ــوان اســتفاده مطلــوب کــرد ب از بیماری هــا می ت
عبارتــی پیشــرفته زودتــر بــه ایــن انــرژی دســت  یافته انــد و از آن بــه منظــور تولیــد بــرق و راه انــدازی چــرخ صنایــع خــود اســتفاده 

ــکاران، 1388 (.  ــد )زارع و هم کرده ان

انرژی هسته ای
ــا در  ــت و ... ام ــاد، گاز، نف ــیدی، ب ــرژی خورش ــل  ان ــان مث ــود در جه ــای موج ــد انرژی ه ــوع، مانن ــته ای در مجم ــرژی هس ان
مقایســه بــا آنهــا جــز انرژی هــای پایــان ناپذیــر محســوب می شــود، کــه از نظــر تولیــد انــرژی پاســخگوی نیازهــای بشــرخواهد 
ــا  ــی ی ــی و غیرنظام ــه نظام ــوان آن را ب ــی می ت ــیم بندي کل ــک تقس ــه در ی ــددي دارد ک ــاي متع ــته اي کاربرده ــرژي هس ــود ان ب
صلح جویانــه تقســیم کــرد. تولیــد بــرق، یکــی از نیازهــاي روزمــره و فــوق العــاده تأثیرگــذار بــر زندگــی مــردم اســت کــه اگــر 
بــا صرفــه اقتصــادي بیشــتر و آلودگــی هرچــه کمتــر زیســت محیطی همــراه باشــد بــه یقیــن خواهــد توانســت در اقتصــاد کشــور 
ــه  ــادي در پزشــکی در علــوم و صنعــت و کشــاورزي و... دارد. الزم ب ــرژي هســته اي کاربردهــاي زی ــد ان نقــش بســزایی ایفــا کن
ــه انــرژي هســته اي تبدیــل  ذکــر اســت انــرژي هســته اي بــه تمامــی انرژي هــاي دیگــر قابــل تبدیــل اســت ولــی هیــچ انــرژي ب

(www.Maghaaleh.blogfa.com(.نمی شــود

روند مصرف استفاده از انرژی های تجدیدناپذیر و ضرورت به کارگیری انرژی های نو
امــروزه گســترش روز نیــاز بــه انــرژی و محدویــت منابــع فســیلی، فاجعــه افزایــش آلودگــی محیــط زیســت ناشــی از ســوزندان 
ایــن منابــع، بحــث گــرم شــدن هــوا و اثــرات پدیــده گلخانــه ای و ضــرورت متعــادل نمــودن دی اکســید کربــن همــه ی آن هــا 
ــد.  ــر را ایجــاب می کن ــرژی تجدیدپذی ــع ان ــه اســتفاده از مناب ــی در مصــرف ســوخت های فســیلی و توجــه ب ــه جوی ــزوم صرف ل
ــرآورد  ــر روی انســان، حیــوان، خــاک، آب و ... تأثیــرات ســوء گذاشــته اســت کــه اکثــر ایــن خســارات قابــل ب آلودگــی هــوا ب
ــه  ــط زیســت اســت ک ــی محی ــن آلودگ ــراق ســوخت های فســیلی، یکــی از عمده تری ــد. احت ــران ناپزیرن اقتصــادی نیســت و جب

ــی دارد. عواقــب متعــددی را در پ
-باران اسیدی که با  PH پایین، جلوی رشد گیاهان را می گیرد و باعث اسیدی شدن آب دریاچه ها می شوند

-دی اکســید کربــن کــه گازی بســیار ســمی اســت و منابــع تولیدکننــده ی آن بســیار متنــوع هســتند. یکــی از عوامــل اصلــی آلودگــی 
در مناطــق شــهری شــناخته می شــود کــه اگــر بــا غلظــت زیــاد تنفــس شــود بعــد از مدتــی باعــث ناراحتی هــای ریــوی خواهــد 
شــد )کســمایی و همــکاران ، 13۷۷(. بــا توجــه بــه ایــن مــوارد نگرانی هــای زیــادی در مــورد آلودگــی هــوا بــه وجــود آمــده کــه 
امنیــت و ســازمان های بهداشــت جهانــی بایــد بــه کنتــرل آلودگــی هــوا بپردازنــد. بنابرایــن دســت یافتــن بــه راه حل هایــی بــرای 
ــت  ــده ای در جه ــزی ش ــی و برنامه ری ــات طوالن ــد اقدام ــتیم، نیازمن ــرو هس ــا روب ــا آنه ــروزه ب ــه ام ــت محیطی ک ــکات زیس مش
توســعه پایــدار اســت پــس بنابرایــن منابــع انرژی هــای تجدیدپذیــر یکــی از کارآمدتریــن راه حل هــا بــه نظــر می رســند. امــروزه 
ــر کشــورهای  ــا، اکث ــط زیســت توســط آنه ــدم آلوده ســازی محی ــر و ع ــای تجدیدپذی ــای اســتفاده از انرژی ه ــه مزای ــا توجــه ب ب
جهــان بــا توجــه بــه شــرایط اقلیمــی خــود و پیشــرفت های فنــاوری در کاربــرد انرژی هــای تجدیــد پذیــر، می کوشــند تــا از ایــن 

نــوع انرژی هــا اســتفاده بیشــتری ببرنــد )خلجــی اســد وهمــکاران، 13۷۶(.

نتیجه گیری
اســتفاده زیــاد از منابــع انــرژي فســیلی باعــث ایجــاد مــواد آالینــده هــوا و مشــکات و تبعـــات زیـست محیطـــی بیــش از حــد، 
کاهــش ســریع ایــن منابــع را منجــر گردیــده اســت لــذا گرایــش بــه اســتفاده از منابــع انــرژي تجدیدپذیــر بــه دالیلــی همچــون 

ــژه مـــی شود. ــدار اقتصــادي مــورد توجــه وی ــر از همــه توســعه پای ــودن، آلودگــی کمتــر و مهمت ــر، در دســترس ب قیمــت کمت
در حال حاضر بســیاري از کشــورهاي جهان، تاشــی جدي  براي جایگزینی سـوخت هـــاي فـــسیلی بـــا انـرژي هـــاي تجدیدپذیر 

آغــاز کرده انــد کــه ایــن انرژی هــا می تواننــد تــا درجــه زیــادی در حفــظ محیــط زیســت تاثیــر بگذارنــد.
ــرای ســوخت فســیلی  ــرژی جانشــین ب ــوع ان ــی، دو ن ــرق آب ــرژی ب ــرژی هســته ای و ان ــی بشــر، ان ــاوری کنون ــه فن ــا توجــه ب ب
می باشــند. گفتنــی اســت کــه پتانســیل بــرق آبــی در جهــان محــدود بــوده و از طــرف دیگــر انــرژی اتمــی نیــز، تقریبــًا در تمامــی 
ــن  ــی از غنی تری ــرژی، یک ــف ان ــع مختل ــران از لحــاظ مناب ــده اســت. کشــور ای ــف ش ــی متوق ــای اتم ــاخت نیروگاه ه ــا، س اروپ
کشــورهای جهــان محســوب می شــود و از یــک ســو دارای منابــع گســترده فســیلی نفــت و گاز اســت و از ســوی دیگــر، دارای 
ــی  ــم آب ــور ک ــران، کش ــا ای ــد. ام ــیدی و... می باش ــال، خورش ــاد، ژئوترم ــون ب ــر، همچ ــای تجدیدپذی ــراوان انرژی ه ــیل ف پتانس
ــر از  ــذا در چشــم انداز دراز مــدت جانشــین دیگــری غی ــزرگ، دارای پتانســیل محــدودی هســتند. ل ــی ب اســت و نیروگاه هــای آب

ــده نمی شــود. ــرژی دی ــع ان ــوان منب ــه عن ــری ب تجدیدپذی
بــا توجــه بــه بررســی رونــد مصــرف اســتفاده از انرژی هــای تجدیدناپذیــر متاســفانه اســتفاده گســترده از منابــع فســیلی و بــدون 



آشنایی با رشته زراعت:

رشــته زراعــت و اصــاح نباتــات یکــی از گرایشــهای مهــم 
ــمار  ــه ش ــاورزی ب ــی کش ــه مهندس ــی در مجموع و اساس
ــته  ــز از رش ــاورزی نی ــی کش ــه مهندس ــد. مجموع ــی آی م
هــای پراهمیــت و جــذاب در مجموعــه علــوم تجربــی مــی 
باشــد کــه توســط داوطلبــان گــروه آزمایشــی علــوم تجربــی 
ــات،  ــاح نبات ــت و اص ــته زراع ــردد. رش ــی گ ــاب م انتخ
ــه و  ــور مطالع ــه منظ ــت، ب ــش پیداس ــه از نام ــان ک همچن
ــی و  ــان زراع ــرورش گیاه ــت و پ ــه کاش ــی در زمین بررس
ــح  ــان و برداشــت صحی ــن گیاه ــام مناســب ای انتخــاب ارق

ــت. ــده اس ــدازی ش ــا راه ان ــوالت آنه محص
از دیگــر کارکردهــای ایــن رشــته مــی تــوان بــه مــوارد زیــر 

اشــاره کــرد:
- تولیــد اقتصــادی محصــوالت زراعــی بــه منظــور نیــل بــه 

خودکفائــی در مــواد اولیــه غذایــی و صنعتــی
- انجــام علمــی عملیــات کشــاورزی مربــوط بــه محصوالت 

زراعــی و باغــی و افزایــش بازدهــی
اصلــی  محصــوالت  کشــت  زیــر  ســطح  افزایــش   -
کشــاورزی و بــاال بــردن عملکــرد ایــن محصــوالت در 

ســطح)هکتار( واحــد 
ــت و  ــور کاش ــد در ام ــون جدی ــش و فن ــری دان - بکارگی

ــی ــی و باغ ــوالت زراع ــداری محص نگه

ایــن رشــته دارای 2 گرایــش زراعــت و اصــاح نباتــات مــی 
باشــد. تفــاوت گرایــش زراعــت و گرایــش اصــاح نباتــات 
بــه برخــی واحدهــای الزامــی و تخصصــی ایــن دو گرایــش 
ــای  ــه از توانمندیه ــت ک ــوری اس ــران کش ــرد ای ــی گ برم
ــوده و  ــوردار ب ــاورزی برخ ــل کش ــوه و بالفع ــوب بالق خ
ــای  ــور از محوره ــعه کش ــای توس ــه ه ــاورزی در برنام کش
ــروی انســانی  ــد نی اصلــی اســت. توســعه کشــاورزی نیازمن
ــه  ــوط ب ــاورزی مرب ــات کش ــد عملی ــه بتوان ــت ک ــر اس ماه
ــای  ــه ه ــاس یافت ــر اس ــی را ب ــی و باغ ــوالت زراع محص

ــد علمــی انجــام دهــد و بیشــترین بازدهــی و محصــول را  جدی
ــرای  ــه دســت آورد. بدیــن منظــور ب ــع ب در بهــره گیــری از مناب
ــد و متخصــص در رشــته زراعــت  ــروی انســانی متعه ــن نی تأمی
ــه  ــواد اولی ــی در م ــه خودکفای ــل ب ــرای نی ــات، ب ــاح نبات و اص
ــه  ــت شــوند ک ــی تربی ــی الزم اســت متخصصان ــی و صنعت غذای
بتواننــد بــا اســتفاده از دانــش و تجربیــات خــود، تولیــد اقتصــادی 
ــه طــور علمــی امــکان پذیــر ســازند و  محصــوالت زراعــی را ب
از امکانــات موجــود کشــور حداکثــر اســتفاده را بــرده، در امــور 
تحقیقــات و آمــوزش و برنامــه ریــزی کشــاورزی نیــز خدمــت 
نماینــد. تربیــت کاردان فنــی، بــه عنــوان رابــط بیــن مهندســان و 
ــت  متخصصــان کشــاورزی و کشــاورزان در کشــور، دارای اهمی
ــال  ــروی انســانی در ح ــداد نی ــر تع ــاده اســت و از نظ ــوق الع ف
ــروی انســانی در  ــن نی ــرار دارد. تأمی ــی ق حاضــر در ســطح پایین
ایــن مقطــع مــی توانــد نقش ســازنده ای را در توســعه کشــاورزی 

ایفــا نمایــد.

1-1( تعریف و هدف 
مطالعــه و بررســی در زمینــه کاشــت و پــرورش گیاهــان زراعــی 
ــح  ــت صحی ــان و برداش ــن گیاه ــب ای ــام مناس ــاب ارق و انتخ
ــی  ــرار م ــوم دانشــگاهی ق ــته ای از عل ــا در رش محصــوالت آنه
ــی  ــده م ــات نامی ــاح نبات ــت و اص ــوان زراع ــا عن ــه ب ــرد ک گی
شــود. ایــن رشــته در دو مقطــع کاردانــی و کارشناســی ارائــه مــی 

شــود. 
هــدف از ایجــاد دوره کارشناســی در رشــته زراعــت و اصــاح 
نباتــات تربیــت افــرادی اســت کــه بتواننــد بــه عنــوان کارشــناس 
ــای  ــه ریزیه ــدی کار و در برنام ــف تولی ــای مختل ــه ه در زمین
منطقــه ای و مطالعاتــی و همچنیــن بــه صــورت مربــی آموزشــی 
ــوان مجــری  ــه عن در دبیرســتانها و هنرســتانهای کشــاورزی، و ب
ــری  ــر و مج ــوان مدی ــه عن ــا ب ــاورزی و ی ــات کش ــور تحقیق ام
ــاورزی  ــش کش ــی بخ ــی و خصوص ــدی دولت ــای تولی واحده

منشــأ خدمــت باشــند. 
ــرادی  ــی اف ــور زراع ــی و ام ــدات گیاه ــی تولی در دوره کاردان
ــن  ــدی تدوی ــه هــای تولی ــد برنام ــه بتوانن ــی شــوند ک ــت م تربی
شــده در ایــن رشــته را زیــر نظــر مهندســان کشــاورزی بر اســاس 
اصــول علمــی اجــرا کننــد. ایــن افــراد همچنیــن قــادر خواهنــد 
بــود طرحهــای تحقیقاتــی را زیــر نظــر متخصصــان مربــوط اجــرا 
نمــوده، در برنامــه هــای آمــوزش کشــاورزی بــه عنــوان مــروج 

ــد.  کشــاورزی خدمــت نماین
-2( اهمیت و جایگاه در جامعه 

تربیــت  بــرای  نباتــات  اصــاح  و  زراعــت  رشــته  ایجــاد 
کارشناســانی اســت کــه بتواننــد در جهــت افزایــش ســطح 
ــه از  ــتفاده بهین ــاورزی، اس ــی کش ــوالت اصل ــت محص زیرکش
زمــان و بــاال بــردن عملکــرد ایــن محصــوالت در واحــد ســطح 
)هکتــار( تــاش کننــد. بــا توجــه بــه ایــن کــه در حــال حاضــر 
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انرژی باد
ــر از هــوا و توپوگرافــی ســطح زمیــن  ــه و فصلــی باشــد و به طــور قابــل ماحظــه ای  متأث ــاد می توانــد ســاعتی، روزان تغییــرات ب
اســت. منابــع قابــل توجهــی هــم در دشــت ها وجــود دارد. از ایــن انــرژی می تــوان بــرای پمپــاژ آب و تولیــد بــرق و یــا از طریــق  

اصطــکاک بــرای انــرژی حرارتــی اســتفاده کــرد.

انرژی زمین گرمایی
منظــور از انــرژی زمیــن گرمایــی همــان حرارتــی اســت کــه در زیرزمیــن انبــار شــده  و مقــدار ایــن انــرژی بیــش از مصــرف انــرژی 
در جهــان اســت. ایــن انــرژی در صورتــی  تجدیدپذیــر محســوب می شــود کــه انــرژی برداشــت شــده بیــش از انــرژی نباشــد کــه 
از طریــق مرکــز زمیــن جایگزیــن می شــود. آبــی کــه بــرای حمــل انــرژی بــه ســطح زمیــن  مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد دوبــاره 

بــه زمیــن تزریــق می شــود. ایــن انــرژی می توانــد در تولیــد بــرق مــورد اســتفاده قــرار گیرد.)پورحمیــد و همــکاران، 1389(.

بیوماس
ایــن انــرژی در حقیقــت ترکیبــات ســلولزی اســت کــه تجزیه پذیــر اســت و در طبیعــت بــه وفــور یافــت می شــود. ایــن مــوارد 
بــرای اینکــه بــه گاز تبدیــل شــوند طــی  چندیــن فراینــد بیولوژیکــی بایــد تغییراتــی در آن هــا صــورت گیــرد. از بیــوگاز می تــوان  
هماننــد ســایر گازهــای قابــل احتــراق اســتفاده کــرد کــه دارای ارزش حرارتــی معــادل  شــش کیلــو وات ســاعت بــر متــر مکعــب 
ــزان  ــودن می ــن ب ــوگاز پایی ــای بی ــزل اســت. یکــی از مزای ــر ســوخت دی ــم  لیت ــی نی ــا ارزش حرارت ــق ب ــدار مطاب ــن مق اســت؛ ای
آلودگــی حاصــل  از ســوختن آن در مقایســه بــا ســوخت های  فســیلی اســت. کشــاورزان از بیــوگاز بــرای  راه انــدازی موتورهــای 
احتــراق داخلــی بــه منظــور اســتفاده در امــر آب رســانی و آبیــاری مــزارع گنــدم، درو کــردن علوفــه، خشــک کردن فراورده هــای 
کشــاورزی و تولیــد نیــروی بــرق اســتفاده می کننــد. در کنــار ایــن تاش هــا تأسیســات ضــروری نیــز برپــا شــده تــا محتویــات 
فاضاب هــای  شــهری را کــه دربرگیرنــده آب هــای گل آلــود ناشــی از از بــرف و بــاران و پســماندهای انســانی اســت بــه مولدهــای 

بیــوگاز بــا خاصیــت تخمیــر و بــدون نیــاز بــه اکســیژن تبدیــل کنــد.

انرژی دریا
در ایــن انــرژی اختــاف دمــا و جــزر و مــد حائــز اهمیـّـت اســت و ایــن منابــع در بســیاری از نواحــی  ســاحلی وجــود دارد. انــرژی 
حرارتــی دریــا بــه یقیــن  بزرگتریــن منبــع انــرژی در دریاهاســت کــه در حــال  حاضــر بیــش از 0/1 برابــر مصــرف جهانــی انــرژی 
ــه عنــوان یــک  محصــول  اســت. نیروگاه هــای حرارتــی دریایــی و طرح هــای انــرژی  امــواج می تواننــد تولیدکننــده آب شــیرین ب
جنبــی باشــند. بنابرایــن بــرای نواحــی دورافتــاده  ســاحلی کــه دارای آب شــیری نیســتند بســیار مناســب اســت ولــی  شــکل انتقــال 
انــرژی تولیــد شــده از نیروگاه هــای انــرژی دریایــی بــه مراکــز مصــرف یکــی از مشــکات مهّمــی اســت کــه مســأله اقتصــادی 
ــاط  ــا ارتب ــا دری ــه رغــم ایــن موضــوع کــه مناطــق وســیعی از کشــورمان ب ــرار می دهــد. ب ــرژی را مــورد ســؤال ق ــودن ایــن ان ب
ــی صــورت  ــع دریای ــق مناب ــرژی از طری ــن ان ــه ســرمایه گذاری روی  تأمی ــا هیچ گون ــودن ســایر انرژی ه ــل ارزان ب ــه دلی ــد، ب دارن

نگرفتــه اســت .

انرژی آبی
ایــن انــرژی شــش درصــد ســهم کل تولیــد انــرژی در دنیــا را بــه خــود اختصــاص داده  اســت. ایــن امــر بــه علــت وجود تســهیات 
بــر روی رودخانه هــای بــزرگ اســت. بــه هــر حــال، بــرای رســیدن بــه بیشــترین ســطح اســتفاده از ایــن انــرژی بالقــّوه بــزرگ الزم  
اســت کــه رودخانه هــای کوچکتــر نیــز مــورد بهره بــرداری قــرار گیــرد. توجیــه اقتصــادی  چنیــن تســهیات کوچکــی بــه شــرایط 
ــاختمان های  ــکان دارای س ــد ام ــا ح ــه ت ــت ک ــد داش ــوددهی خواهن ــی س ــهیات  هنگام ــن تس ــتگی دارد. ای ــاص بس ــی خ محل
اســتاندارد باشــند و هزینــه ســاختمان های ســدهای انحرافــی یــا مخزنــی آن هــا کــم باشــد و خدمــات  خــود را بــه مناطقــی ارائــه 
 دهنــد کــه امــکان بهره گیــری از ســایر منابــع را نداشــته باشــند، بهبــود طــرح از طریــق بهینه ســازی توربین هــای آبــی کوچــک و 
ــد باعــث ایجــاد شــرایطی  ــر اســت. سیســتم کوچــک می توان ــی امکان پذی ــراد محل کاهــش هزینه هــای  ســاختمانی و آمــوزش اف
مفیــد بــرای کشــاورزی و منابــع آب نیــز شــود کــه خوشــبختانه  در ایــن زمینــه فعالیت هایــی در کشــور بــا همــکاری کشــور چیــن 
صــورت گرفتــه  اســت. و در نهایــت بحــث خــود را بــر روی انــرژی هســته ای  معطــوف می کنیــم. اســتفاده از انــرژی هســته ای 
پیــش از این کــه مســئله ای اقتصــادی  باشــد، مســأله ای حیاتــی و ضــروری اســت. و هــر کشــوری کــه نتوانــد از ایــن علــم اســتفاده 
ــه  ــا ۴0 ســال دیگــر ســوخت های فســیلی  بیشــتر کشــورهای نفت خیــز ب ــه این کــه ت ــا توجــه ب ــود. ب ــده خواهــد ب کنــد عقب مان
پایــان می رســد، بنابرایــن  بایــد بــه جــای ایــن ســوخت از انــرژی هســته ای اســتفاده  کــرد، زیــرا انــرژی هســته ای بســیار اساســی و 
حیاتــی  اســت. امــروزه بایــد بــه فکــر ایــن بــود کــه چگونــه  می توانیــم از صنعــت و علــم جدیــد و ایــن فــن آوری  جدیــد هســته ای 
در تولیــد بــرق اســتفاده کنیــم. چــرا کــه مســأله بــرق در جهــان امــروز اســاس و زیربنــای  تولیــدی اســت و یکــی از اهرم هــای 
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حــدود 16 میلیــون هکتــار از اراضــی کشــور زیرکشــت 
محصــوالت مختلــف زراعــی قــرار دارد و بــا عنایــت بــه ایــن 
ــدود 50  ــور ح ــل کشــت در کش ــای قاب ــاحت زمینه ــه مس ک
ــوع  ــران از تن ــه ای ــن ک ــر ای ــار اســت، و نظــر ب ــون هکت میلی
ــح  ــزی صحی ــه ری ــا برنام ــت؛ ب ــوردار اس ــی برخ آب و هوای
ــش کارشناســان رشــته زراعــت  ــا اســتفاده از دان ــق و ب و دقی
ــزان هــر چــه بیشــتر از  ــه می ــوان ب ــات، مــی ت و اصــاح نبات
ــرای افزایــش تولیــد کمــی و کیفــی بهــره  زمینهــای کشــور ب
ــت  ــت تربی ــرورت و اهمی ــب ض ــن مطال ــود. ای ــرداری نم ب
ــود در  ــش خ ــن دان ــه کار گرفت ــا ب ــد ب ــه بتوانن ــرادی را ک اف
جهــت رســیدن بــه ایــن اهــداف اقــدام نماینــد، مشــخص مــی 
کنــد. همچنیــن از جملــه مشــکات کشــاورزی در کشــور مــا 
ــدی  ــای تولی ــان فعالیته ــه مجری ــوده اســت ک ــن ب همــواره ای
ــته  ــاورزی داش ــه کش ــی در زمین ــر تحصیات ــاورزی، کمت کش
انــد؛ بــه طــوری کــه روشــهای کار همچنــان ســنتی و قدیمــی 
ــی  ــر یعن ــه در ســطوح باالت ــی ک ــده اســت. در حال ــی مان باق
ــوان  ــر، ت ــت گ ــز و هدای ــه ری ــز برنام ــا مراک کارشناســان و ی
ــود دارد. از  ــاز وج ــورد نی ــن آوری م ــن ف ــرای تأمی ــی ب باالی
بیــن بــردن ایــن خــا یعنــی تربیــت کاردانهــا در ایــن رشــته، 
مــی توانــد ضمــن بهــره گیــری از تواناییهــای متخصصــان و 
صاحبنظــران ســطوح باالتــر، بــا بــه کارگیــری دانــش و فنــون 
جدیــد در امــور کاشــت و نگــه داری محصــوالت زراعــی و 
باغــی، برنامــه هــای کشــاورزی را بــا بازدهــی بیشــتری قریــن 

ســازد.

درســنامه کارشناســی ارشــد مهندســی کشــاورزی- زراعــت و 
اصــاح نباتــات

طــول دوره کارشناســی ارشــد رشــته زراعــت و اصــاح 
نباتــات بطــور متوســط دو ســال و حداکثــر ســه ســال مــی-
ــت و در  ــال اس ــامل دو نیمس ــی ش ــال تحصیل ــر س ــد. ه باش

ــود دارد. ــی وج ــل آموزش ــه کام ــال 16 هفت ــر نیمس ه
تعداد واحدهای درسی رشته اصاح نباتات

ــاح  ــد اص ــی ارش ــی دوره کارشناس ــای درس ــداد واحده تع
ــی32 واحــد می باشــد.  ــه دانشــگاه محــل قبول ــات بســته ب نبات
کــه در ایــن بیــن دروس اصلــی 20 واحــد کــه شــامل )ژنتیــک 
ــهای  ــرفته آماری-روش ــهای پیش ــک کّمی-روش تکمیلی-ژنتی

تجزیــه آمــاری چنــد متغیره-ســیتو ژنتیک-اصــاح نباتــات 
ــن در اصــاح نباتات-ســمینار)1(( اســت. تکمیلی-مباحــث نوی

دروس اختیاری بسته به دانشگاه عموما 6 واحد
و در آخر 6 واحد پایان نامه می باشد.

ــد در  ــی ارش ــع کارشناس ــل در مقط ــه تحصی ــت ادام وضعی
ــات: ــالح نبات ــاورزی- اص ــی کش ــته مهندس رش

نباتــات  اصــاح  دکتــری  و  ارشــد  کارشناســی  مقاطــع  در 
چندیــن گرایــش مثــل اصــاح نباتــات کاســیک،اصاح نباتــات 
کاربــردی، بیوتکنولــوژی، مهندســی ژنتیــک، بیوانفورماتیــک و... 
ــعابات  ــا و انش ــش ه ــز گرای ــده نی ــده و در آین ــدازی ش راه ان
ــه ای  ــر جامع ــه در ه ــد ک ــد آم ــود خواه ــا بوج ــد در دنی جدی
ــه  ــان مربوط ــارغ التحصی ــه، ف ــای آن جامع ــا نیازه ــب ب متناس
مشــغول خدمــت خواهنــد شــد، در ایــران تعــداد دانشــکده هــای 
کشــاورزی کــه رشــته اصــاح نباتــات را در مقطــع کارشناســی 

ــش اســت. ــال افزای ــد در ح ــری دارن ــد و دکت ارش
وضعیت اشتغال رشته اصالح نباتات:

 فــارغ التحصیــان رشــته اصــاح نباتــات در مقطــع کارشناســی 
ارشــد مــی تواننــد :

  در مرکــز تحقیقــات جهــاد کشــاورزی مثــل مؤسســه اصــاح 
بــذور یــا مراکــز اصــاح گیاهــان زراعــی

  در بخش خصوصی
  در ارتباط با کارهای آزمایشگاهی

ــدرس در  ــوان م ــه عن ــود ب ــی خ ــوان علم ــه ت ــه ب ــا توج    ب
ــی و دانشــگاه ها در گــروه زراعــت و  ســازمان های آمــوزش عال

ــات اصــاح نبات
 مشغول به کار شوند.
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مي گــردد. تجمــع و افزایــش بیــش از حــد ایــن گازهــا در جــو زمیــن، موجــب ایجــاد الیــه ضخیمــي از گاز می گــردد کــه هماننــد 
پوشــش پاســتیکی گلخانه هــا از بازگشــت حــرارت مــازاد حاصــل از تابــش نــور خورشــید بــه ســطح زمیــن بــه فضــا جلوگیــري 
ــن می گــردد )احمــد  ــه باعــث گرم شــدن هــواي زمی ــد گلخان ــي دارد و همانن ــن نگــه م ــا را در نزدیکــي ســطح زمی ــرده و گرم ک

پــور و همــکاران، 1393(. بــه طــور کلــی منابــع انــرژی بــه دو دســته تقســیم می شــوند :
 1- انرژی هــای تجدیدپزیــر شــامل انــرژی خورشــیدی، انــرژی بــاد، انــرژی زمین گرایــی، انــرژی جــزر و مــد دریــا و... هســتند 
ــادی در حفــظ محیــط زیســت و کاهــش  ــر و نقــش زی ــه تحقیقــات انجــام شــده تأثی ــا توجــه ب کــه اســتفاده از ایــن انرژی هــا ب

ــه می شــود. ــع پرداخت ــن مناب ــح ای ــه توضی ــه ب ــه در ادام ــد ک ــه کار می رون ــا ب ــام شــدن انرژی ه ــی تم نگران
ــی و  ــنگ، گاز طبیع ــال س ــل زغ ــه از قبی ــیلی ک ــوخت های فس ــته ای و س ــای هس ــامل انرژی ه ــر ش ــای تجدیدناپزی 2- انرژی ه
نفــت می باشــد کــه اســتفاده از ایــن انرژی هــا باعــث آلودگــی محیــط زیســت و اســتفاده از آنهــا تــا چندیــن ســال قابــل اســتفاده 
می باشــند و پــس از آن تمــام می شــوند کــه ایــن یکــی از نــکات منفــی در ایــن انــرژی هــا مــی باشــد و بــه ایــن دلیــل بایــد هزینــه 

هایــی را متحمــل شــویم و اســتفاده از انرژی هــای تجدیدپزیــر را افزایــش دهیــم کــه در ادامــه توضیــح داده می شــود

مزایاي توسعه انرژي هاي تجدیدپذیر
حفــظ و ادامــه شــرایط فعلــي زندگــي در جامعــه بشــري در آینــده بــدون توجــه بــه عرضــه انــرژي بــه قیمــت مناســب امکان پذیــر 
نیســت. اثــرات زیســت محیطــي وابســته بــه هــر تولیــد انــرژي در نــرخ فعلــي بــه ســمت شــرایط غیرقابل قبــول پیــش مــي رود 
ــه شــکل وســیعي در حــال گســترش هســتند. اســتفاده از ســوخت هاي فســیلي در فرم هــاي  ــار ب ــرات زیســت محیطــي زیانب و اث
ــده دیگــر را وارد  ــن و گازهــاي آالین ــل ماحظــه اي از اکســیدهاي کرب مختلفــي همچــون زغــال ســنگ، نفــت و گاز، حجــم قاب
ــي و... مي شود.)قرشــی  ــد باران هــاي اســیدي، گرمایــش جهان ــاري همانن ــرات زیانب ــه باعــث ایجــاد اث ــد ک ــط زیســت مي کن محی
و همــکاران، 13۷۷(.انرژي هــاي تجدیدپذیــر بــه عنــوان یــک منبــع انــرژي پــاک و عــاري از هرگونــه آلودگــي زیســت محیطــي 
مي تواننــد نقــش مهمــي در کاهــش انتشــار گازهــاي آالینــده همچــون دي اکســیدکربن و دیگــر گازهــاي گلخانــه اي بــازي کننــد. از 
دیگــر مزایــای اســتفاده از انرژی هــای نــو ،امــکان اســتفاده از انــرژی الکتریکــی بــا قیمــت ثابــت، تولیــد بــرق بــا حداقــل آلودگــی 
محیــط زیســت، کمــک بــه کشــورها بــرای رســیدن بــه اهــداف توســعه کاربــرد، ایجــاد فرصت هــاي توســعه اقتصــادي بخصــوص 

در مناطــق توســعه نیافتــه و دوردســت )عابــدی وهمــکاران، 13۷8(.

تولید برق با قیمت پایدار
ــارف  ــاي متع ــه در نیروگاه ه ــود، چراک ــد ش ــدار تولی ــت پای ــا قیم ــرق ب ــود ب ــث مي ش ــر باع ــاي تجدیدپذی ــتفاده از انرژي ه  اس
ســوخت فســیلي قیمــت تمــام شــده  بــرق تولیــدي متأثــر از قیمــت ســوخت فســیلي مــورد اســتفاده در نیــروگاه اســت کــه داراي 
قیمــت نوســاني در ســطح جهــان اســت. بــا توجــه بــه این کــه قیمــت جهانــي ســوخت هاي فســیلي غیرقابــل پیــش بینــي اســت 
لــذا قیمــت تمــام شــده بــرق تولیــدي آنهــا نیــز در نوســان بــوده و قابــل پیش بینــي نیســت، امــا در طراحــي و احــداث نیروگاه هــاي 
ــرد و از وجــود،  ــوط صــورت مي گی ــروگاه مطالعــات مرب ــرژي نی ــن ان ــع تامی ــروگاه در مــورد منب ــل از احــداث نی ــر قب تجدیدپذی
میــزان و کفایــت منبــع تامیــن انــرژي اطمینــان حاصــل مي شــود و ســپس نیــروگاه طراحــي، نصــب و راه انــدازي مي شــود. لــذا در 
کنــار ســایر منابــع انــرژي مثــل انــرژي هســته اي، توســعه  کاربــرد انرژي هــاي تجدیدپذیــر نیــز اهمیــت باالیــي دارنــد. اســتفاده از 
ــا  ــرژي و ب ــا اســتفاده از ایــن ان ــرژي کشــور مي شــود بلکــه ب ــه تنهــا باعــث تنــوع بخشــي در ســبد ان ــر ن انرژي هــاي تجدیدپذی
حداقل ســازي مصــرف داخلــي ســوخت هاي بــا ارزش فســیلي مي تــوان آنهــا را صــادر کــرد کــه ارزآوري فراوانــي بــراي کشــور 

بــه ارمغــان خواهــد آورد)عابــدی و همــکاران، 13۷8(

منبع تولید برق پاک
 از منابــع تجدیدپذیــر فقــط مقــدار بســیار کمــي آلودگــي زیســت محیطــي متصاعــد مي شــود. در مقایســه بــا نیروگاه هــاي فســیلي 
متعــارف ایــن نــوع نیروگاه هــا مقــدار بســیار ناچیــزي از گازهــاي دي اکســیدکربن، اکســید هاي ســولفور، منوکســید کربــن و ذرات 

گــردو غبــار وارد محیــط زیســت مي کننــد )عابــدی و همــکاران، 13۷8(.

انرژی خورشیدی
تمامــی کشــورها بــه ایــن منبــع بــه مقادیــر مختلــف دسترســی دارنــد. کــره زمیــن  ایــن انــرژی را بــه صــورت تابــش خورشــیدی 
دریافــت می کنــد و مقــدار ایــن تابــش بیــش  از نیــاز بشــر اســت. از نظــر آلودگــی و محیــط زیســت  نیــز بی خطــر اســت، هرچنــد 

کــه اســتفاده متمرکــز در ابعــاد وســیع از آن  نمی توانــد منجربــه آثــار زیســت محیطــی  محلــی شــود.
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نکاتی در پرورش بلدرچین:
بلدرچیــن ژاپنــی از پرنــدگان مقــاوم اســت کــه در قفــس هــای 
کوچــک رشــد و ارزان بــرای نگــه داشــتن اســتفاده مــی باشــند. 
ــر قــرار مــی  ــا بیمــاری هــای مشــترک طیــور تحــت تاثی آنهــا ب
ــن  ــاوم هســتند. بلدرچی ــاری مق ــر بیم ــا نســبتا در براب ــد ام گیرن
ــوال  ــوند و معم ــی ش ــغ م ــه بال ــدود 6 هفت ــی در ح ــای ژاپن ه
تولیــد تخــم کامــل بــا دوره 50 روزه همــراه اســت. بــا مراقبــت 
ــود  ــال اول خ ــم در س ــد 200 تخ ــا بای ــاده ه ــب، م ــای مناس ه
ــا 2/5 ســال اســت.  ــد. متوســط طــول عمــر آن تنهــا 2 ت بگذارن
ــغ  ــر از مــاده هــای بال ــغ کمــی ســبک ت ــر بال بلدرچیــن هــای ن
مــی باشــند، مــاده هــا بــا پرهــای قهــوه ای مایــل بــه زرد بــا رگــه 
هــای ســیاه و ســفید در گلــو و بــاال ســینه مشــخص مــی شــوند. 
نرهــا هــم بــا پرهــای قهــوه ای در گلــو و پرهایــی در ســینه بــه 
صــورت زنــگ زده مشــخص مــی شــوند. نرهــا همچنیــن دارای 
ــکل در  ــازی ش ــاختار پی ــه س ــتند ک ــو هس ــوکال در گل ــده کل غ
لبــه فوقانــی دهانــه اســت کــه موجــب ترشــح مــاده کــف آلــود 
ــرای بررســی  ــرد ب ــه ف ــن غــده منحصــر ب ــی شــود. ای ســفید م
ــود.پرورش  ــی ش ــتفاده م ــا اس ــاروری نره ــمی ب ــی جس آمادگ
ــرورش در  ــکان پ ــه و ام ــودن جث ــک ب ــل کوچ ــن بدلی بلدرچی
فضــای کوچــک و ســرمایه گــذاری انــدک جهــت تامیــن وســایل 
و تجهیــزات پــرورش نســبت بــه ســایر طیــوراز جایگاه ویــژه ای 
برخــوردار مــی باشــد بــا توجــه بــه زمــان کوتــاه پرورش)5هفته( 
ایــن پرنــده ، مقــدار دان مصرفــی پاییــن )570 تــا 630گــرم( مــی 
باشــد ونوســان قیمــت بــر روی گوشــت ایــن پرنــده پاییــن مــی 

باشــد.

پرورش بلدرچین 
       پیشگیری و کنترل : 

بلدرچیـن درمقابـل بیماریهـا درمقایسـه بـا سـایر پرندگان بسـیار 
مقـاوم بـوده ولـی احتیاجـات الزم از نظـر کنتـرل و پیشـگیری را 

بایسـتی مـد نظر داشـت .

1-مکان پرورش بایستی دور از حضور سایر پرندگان باشد 
2-تلفات بافاصله جمع آوری و معدوم شود

3-کف سالن را باید همیشه خشک نگه داشت 
4-آبخوری ها را هر روز شستشو کرد

5-پرنده های  بیمار باید جدا شوند
6-تردد، ورود وخروج باید با رعایت موارد بهداشتی باشد 

7-کلیـه وسـایل و ملزومـات بایـد قبـل اسـتفاده در سـالن ضد 
شـود  عفونی 

8-قبـل از هـردوره جوجـه ریـزی  جدید سـالن باید شستشـو 
گردد وضدعفونـی 

برنامه نور دهی
هفتــه اول =روشــنایی کامــل : روز هشــتم=روز بــه دو قســمت 
تقســیم شــده ، درهرقســمت 15 دقیقــه خاموشــی اعمــال مــی 
شــود. بــه ازای هر24ســاعت 15 دقیقــه خاموشــی اضافــه شــده 
ــی  ــاعت برسد.خاموش ــه  2 س ــده ب ــر وع ــی در ه ــا خاموش ت
ثابــت شــده تــا  25روزگــی ادامــه دارد از26 روزگــی هــر 24 
ســاعت خاموشــی در هــر وعــده 15 دقیقــه کــم شــده تــا بــه 
ــه  ــان کشــتار ادام ــا زم ــل برســیم ، روشــنایی ت روشــنایی کام

دارد .
برنامه تقسیم جیره غذایی

قــرار مــی دهیــم .در پایــان اتمــام دان در هــر وعــده2 ســاعت 
بــه پرنــده جهــت دریافــت دان مجدد،اســتراحت میدهیــم.

توجــه داشــته باشــیم کــه ســاعات پــر کــردن دان خــوری بــر 
اســاس برنامــه مشــخص باشــد ســعی کنیم کــه دان خــوری،در 
جیــره غذایــی تهیــه شــده را در دان خــوری مناســب بــا رعایت 
تعــداد دان خــوری در2 وعــده در روز در اختیــار پرنــده زمــان 
ــن  ــر شــود.هر دان خــوری برای130تا150بلدرچی خاموشــی پ
میباشــد. دان خــوری حتمــا بایــد مناســب باســن وجثــه پرنــده 
در نظــر گرفتــه شــود. ارتفــاع    دان خــوری از ســطح زمیــن در 
زمانهــای مختلــف پــرورش ، تاثیــر بســزایی در ضریــب تبدیــل 

غذایــی پرنــده دارد.

آب
ــو  ــه ب ــر گون ــاری از ه ــازه و ع ــد ت ــده بای ــار پرن آب در اختی
یــا مــزه غیــر طبیعــی باشــد. آب خــوری بایــد بــه انــدازه )هــر 
آب خــوری جهــت 100تا120عــدد( در اختیــار پرنــده باشــد. 
بــه دلیــل گرمســیر بــودن منطقــه جنــوب، نحــوه تقســیم آب 
ــت.  ــوردار اس ــی برخ ــت باالی ــرارت آن از اهمی ــه ح و درج
منبــع اصلــی آب درون ســالن باشــد، کــه در تابســتان خنــک و 

زمســتان معتــدل باشــد
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بررسی نقش انرژی های نو و تجدیدپذیر در حفظ محیط زیست و روند مصرف استفاده از 
انرژی های تجدید ناپذیر(مقاله) 

علی کعب1 ، مهدی بیات2
1و2:دانشجویان کارشناسی مکانیزاسیون دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

Email:alikaab72@yahoo.com

چکیده
 بــا توجــه بــه تحــوالت جهانــی در زمینــه توجــه بــه حفــظ محیــط زیســت و فناپذیــر بــودن منابــع فســیلی، گرایــش بــه اســتفاده 
از انرژی هــای تجدیدپذیــر را ســرعت بخشــیده و روز بــه روز توجــه بیشــتري را بــه خــود معطــوف می  کنــد. عواملــی همچــون 
کاهــش طــول عمــر منابــع انــرژي فســیلی و در کنــار آن افزایــش جمعیــت و رشــد اقتصــادي، افزایــش آلودگــی هــوا و محیــط 
ــه اقتصــادي آنهــا ضــروري می ســازد و  ــه توجی ــا توجــه ب ــر را ب ــو و تجدیدپذی ــع انرژي هــاي ن ــزوم اســتفاده از مناب زیســت ل
همچنیــن انرژیهــای تجدیدپذیــر شــامل منابــع متنــوع و مختلفــی بــوده کــه از انرژی هــای طبیعــی و قابــل دســترس بــه وجــود 
می آینــد کــه  اســتفاده از ایــن انرژی هــا موجــب کاهــش مصــرف فرآورده هــاي نفتــی و اشــتغال زایی شــده و میــزان آالیندگــی 
ــه نیــاز روز افــزون  انــرژي، محدودیــت منابــع فســیلي و آلودگي هــاي  ــا توجــه ب محیــط زیســت را نیــز کاهــش می دهــد. و ب
زیســت محیطــي ناشــي از ســوزاندن و متصاعــد شــدن گازهــاي ســمي حاصــل ازآن )کــه موجــب مشــکات تنفســي، افزایــش 
دمــاي هــوا و تغییــرات گســترده آب و هوایــي مي گــردد( کــه ایــن بــا توجــه بــه مطالعــات انجــام شــده، اســتفاده از انرژي هــاي 
پــاک نظیــر انــرژي خورشــیدي، بــادي، زمیــن گرمایــي، هیدروژنــي و... بــه جــاي انرژي هــاي محــدود فســیلي، از خطــرات و 
ــر چــه  ــت ه ــا جدی ــه ب ــه کشــورهاي توســعه یافت ــر ســبب شــده اســت ک ــن ام ــد. ای ــاي ایجــاد شــده ممانعــت کنن چالش ه
ــرار  ــه ق ــورد توج ــونده را م ــاي تجدیدش ــوص انرژي ه ــه خص ــت، ب ــود در طبیع ــاي موج ــایر انرژي ه ــتفاده از س ــر اس تمام ت
دهنــد. در ایــن مقالــه بــا مطالعــات مــروری  بــه بررســی نقــش و کاربــرد  انرژی هــای تجدیدپذیــر در حفــظ محیــط زیســت و  

ــم. ــر می پردازی ــای تجدیدناپذی ــتفاده از انرژی ه ــرف اس ــد مص رون
واژه های کلیدی: انرژی های تجدیدپذیر، محیط زیست، انرژی های تجدیدناپذیر، منابع انرژی

مقدمه
توســعه و گســترش انرژي هــاي تجدیدپذیــر باعــث کمــک بــه تحقــق اهــداف توســعه اقتصــادي، اجتماعــي و زیســت محیطــي  
مي شــود کــه از عوامــل اساســي در رســیدن بــه توســعه پایــدار در هــر کشــوري هســتند. اســتفاده از انرژي هــاي نــو از جملــه؛ 
ــاي  ــار گازه ــش انتش ــیلي، کاه ــع فس ــه مناب ــتگي ب ــش وابس ــث کاه ــد باع ــادی و... مي توان ــیدی، ب ــته ای، خورش ــرژی هس ان
آالینــده از بخش هــاي تولیــد و مصــرف منابــع انــرژي و همچنیــن باعــث کاهــش انتشــار گازهــاي گلخانــه اي کــه تاثیــر اساســي 
ــرژي  ــد ان ــاي تولی ــه تکنولوژي ه ــبت ب ــي نس ــرژي متفاوت ــاختار ان ــر س ــاي تجدیدپذی ــد. انرژي ه ــي دارن ــش جهان ــر گرمای ب
ــوده و  ــه باالیــي ب ــر داراي هزینه هــاي ســرمایه گذاري اولی ــد توســعه در انرژي هــاي تجدیدپذی ــد، چــرا کــه فرآین متعــارف دارن
در مقابــل هزینــه تعمیــر و نگهــداري در آنهــا پاییــن اســت، ولــي در روش هــاي تولیــد انــرژي از منابــع متعــارف، هزینه هــاي 
ــوان متصــور  ــر  مي ت ــواع انرژي هــاي تجدیدپذی ــرد ان ــراي توســعه کارب ــاي متفاوتــي ب ــه پاییــن اســت. مزای ســرمایه گذاري اولی
ــرد  ــاي کارب ــي اســت. از مزای ــاي اجتماع ــن و نگراني ه ــع جایگزی ــي مناب ــي، ویژگ ــرایط محل ــه ش ــا وابســته ب ــه عموم ــود ک ب
انــرژي تجدیدپذیــر مي تــوان بــه ایــن مــوارد اشــاره کــرد. افزایــش امنیــت عرضــه  انــرژي، کاهــش میــزان گرمایــش جهانــي، 
تحریــک رشــد اقتصــادي، ایجــاد اشــتغال، افزایــش میــزان در آمــد ســرانه، افزایــش عدالــت اجتماعــي وحفاظــت محیــط زیســت 
ــدار و  ــرژي پای ــع ان ــه مناب ــي ب ــش دسترس ــث افزای ــن باع ــر همچنی ــاي تجدیدپذی ــرداري از انرژي ه ــا. بهره ب ــام زمینه ه در تم
مطمئــن بــراي مناطــق روســتایي و کمتــر توســعه یافتــه مي شــوند. لــذا در توســعه انرژي هــاي تجدیدپذیــر، الزم اســت بیشــتر بــه 
ــا دیدگاه هــاي اقتصــادي محــض. انرژي هــاي تجدیدپذیــر،  پــاک، فــراوان  دیــدگاه توســعه اي ایــن انرژي هــا توجــه کــرد نــه ب
و قابــل اعتمــاد بــوده و در صورتــي کــه به طــور صحیــح توســعه پیــدا کننــد مي تواننــد بــه عنــوان منابــع انــرژي پایــدار نقــش 
ــی مشــکات  ــل اصل ــد. )قرشــی و همــکاران، 13۷۶( عام ــازي کنن ــدار کشــورها ب ــه اهــداف توســعه پای مهمــي در رســیدن ب
ــاز  ــد نی ــر می توان ــرژی تجدیدپذی ــوده ان ــرات جــوی ب ــی در خصــوص تغیی ــر، نگران ــرژی تجدیدناپذی ــا ان موجــود در رابطــه ب
بــه انــرژی را تامیــن نمــوده و در ضمــن انتشــار گازهــای گلخانــه ای را کاهــش دهــد گازهــای گلخانــه ای نیــز ماننــد دی اکســید 
کربــن و متــان بطــور مرتــب در الیــه نــازک جــو زمیــن تراکــم پیــدا می نماینــد و ایــن تراکــم گازهــا روز بــه روز درجــه حــرارت 
زمیــن را افزایــش خواهــد داد متأســفانه افزایــش درجــه حــرارت نتایــج منفــی و بالقــوه فاجعه آمیــزی را بــه بــار خواهــد آورد لــذا 
بایــد اقداماتــی بــرای جلوگیــری از آن بعمــل آیــد کــه اســتفاده از انرژی هــای تجدیدپذیــر بــدون کربــن یکــی از ایــن راهکارهــا 
خواهــد بــود )بحــری و همــکاران،138۶ (. مصــرف ســوخت هاي فســیلي موجــب ایجــاد دي اکســید کربــن و گازهــاي دیگــري 
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خواص فروان گوشت بلدرچین 
گوشــت بلدرچیــن بــه عنــوان یــک منبــع پروتییــن حیوانــی 
ــای  ــور ه ــل در کش ــن دلی ــه همی ــاد ی دارد ، ب ــت زی اهمی
مختلــف ، ســرمایه گــذاری هــای زیــادی روی صنعــت 
ــود  ــن موج ــزان پروتئی ــت .می ــده اس ــن ش ــرورش بلدرچی پ
در گوشــت ایــن پرنــده از پروتئیــن گوشــت ســایر پرنــدگان 
ــتر  ــتر است10درصدبیش ــی بیش ــدگان معمول ــخوار کنن و نش
ــی  ــاظ ارزش غذای ــه لح ــن ب ــم بلدرچی ــت وتخ است.گوش
عناصــر  وجــود  اســت  توجــه  مــورد  درمانی،بســیار  و 
معدنــی کمیــاب و ویتامیــن هــای مختلــف در گوشــت ایــن 
ــرای  ــده ب ــن پرن ــت ای ــه گوش ــت ک ــده اس ــث ش پرنده،باع
ــنج  ــم، تش ــد اس ــه مانن ــا ازجمل ــاری ه ــواع بیم ــان ان درم
ــی و  ــای روان ــی ه ــاب و ناراحت ــف اعص ــارخون و ضع ،فش
ــی مفیــد باشــد. گوشــت بلدرچیــن منبــع  خــوب  بــی خواب
و  ،روی،رویریــا  نیاسین،فســفرمس،نیامین،ریبوفاوبین،ویت 
ــب و جــوش از  ــده ای پرجن ــن پرن ــلنیوم اســت بلدرذچی س
خانــواده کبــک ســانان بــوده کــه دارای گوشــت بســیار لذیــذ 
خــوش طعــم و مقــوی اســت. دلیــل طمــع مطبــوع گوشــت 
ــراوان و پروازهــای  ــز ف ــده وحشــی ، جســت و خی ــن پرن ای
متناوبــی اســت کــه در حیــات خــود انجــام مــی دهــد ایــن 
ــام  ــه ن ــاده ای ب ــزان م ــش می ــه افزای ــر ب ــا منج ــت ه فعالی

ــت. ــده اس ــده ش ــن پرن ــای ای ــه ه ــوژن در ماهیچ گلیک

نکاتی در مورد خرید بلدرچین و نحوه نگهداری 
گوشــت خــام بلدرچیــن دریخچــال بــه مــدت 2روز و 
ــت.  ــداری اس ــل نگه ــر 3روز قاب ــه آن حداکث ــت پخت گوش
ــای آن  ــخ انقض ــن ازاول تاری ــت بلدرچی ــد گوش ــرای خری ب
ــد  ــن بای ــازه ی بلدرچی ــت ت ــد گوش ــل کنی ــان حاص اطمین
ــر  ــای پ ــه بقای ــدون مــو، کامــا تمیــز و عــاری از هــر گون ب
باشــد بهتــر اســت. هیــچ گاه بلدرچیــن منجمــد را در درجه ی 
حــرارت اتــاق جهــت رفــع انجمــاد نگذاریــد ، بهتــر اســت 
ــع انجمــاد  ــا در طــول شــب رف آن را در یخچــال گذاشــته ت
شــود، هــم چنیــن مــی توانیــد بــا غوطــه ور کــردن آن در آب 

ــد. ــع انجمــاد کنی ســرد ، رف

تخم بلدرچین به عنوان یک بمب ویتامینی و تغذیه ای

اگــر بــه دنبــال یــک مــاده غذایــی بــا ارزش وســالم هســتید تخــم 
بلدرچیــن مصــرف کنیــد. تخــم بلدرچیــن نســبت بــه تخــم مرغ،  
5برابــر فســفر،7برابر آهــن ،  6برابــر ویتامیــن B2،B15،B12 دارد 
ــه  ــت ک ــگا3 اس ــرب ام ــید چ ــی اس ــع غن ــن منب ــم بلدرچی تخ
ــد. کلســترول در  ــی باش ــد م ــیار مفی ــه بس ــت حافظ ــرای تقوی ب
تخــم بلدرچیــن نســبت بــه تخــم مــرغ بســیار کمتــر اســت . از 
آنجایــی کــه بلدرچیــن در برابــر بیمــاری هــای مختلــف بســیار 
ــدون  ــن ب ــرورش بلدرچی ــت ، پ ــرغ اس ــم م ــر از تخ ــاوم ت مق
ــی بیوتیکــی انجــام مــی شــود.  ــه دارو و آنت اســتفاده از هیچگون
بنابرایــن گوشــت و تخــم مــرغ محصوالتــی کامــا ارگانیــک و 
ســالم هســتند. کــه هیــچ گونــه ذخیــره ی دارویــی مضــر بــرای 

مصــرف کننــده دریافــت خــود نــدارد. 
از تخم بلدرچین استفاده کنید زیرا : 

ــلول  ــه در س ــم بهین ــاد متابولیس ــث ایج ــن باع ــم بلدرچی 1-تخ
هــای بــدن مــی شــود. بهتریــن نــوع پروتییــن و چربــی را دارد.
2-تخــم بلدرچیــن بــرای باهــوش شــدن جنیــن در دوران 

ــت . ــر اس ــیار موث ــارداری بس ب
3-تخــم بلدرچیــن موجــب بهبــود اشــتها در اطفــال کــم اشــتها 
ــان مــی  ــرای ســنین رشــد کــودکان و نوجوان شــده و مناســب ب

باشــد.
4-تخم بلدرچین به تنظیم سیکل خواب کمک می کند.

ــی  ــدن م ــی ب ــت کل ــش مقاوم ــبب افزای ــن س ــم بلدرچی 5-تخ
ــود. ش

ــی  ــی م ــوان جنس ــل و ت ــود می ــبب بهب ــن س ــم بلدرچی 6- تخ
ــود. ش

جنبه های دارویی ودرمانی تخم بلدرچین 
1-تخــم بلدرچیــن بــرای درمــان بیمــاری هــای کبــدی ، کلیــوی 
، کــم خونــی ، آســم ،ســل ، ناتوانی جنســی اســترس و بازســازی 

بــدن پــس از جراحــی یــا زایمــان توصیــه مــی شــود
2-مصــرف تخــم بلدرچیــن بــه دلیــل حجــم کــم ومیــزان بــاالی  
پروتییــن آن بــرای ورزشــکاران بــه خصــوص بــدن ســازان عزیــز 

لیست برخی از کتب منتشر شده مربوط به رشته گیاهپزشکی 

سال  انتشار پدید آورنده عنوان کتب

138۴ محسن مروتی،فریدون نظری،مالیکف  راهنمای تشخیص جوندگان مضر برای
کشاورزی

138۷ محمد جواد  زاده  نشانگرهای مولکولی و کاربرد آنها در علم حشره
شناسی

1388 جعفر ارشاد قارچ های ایران

1388 منصور عبایی  آفات درختان و درختچه های جنگلی و غیرمثمر
ایران

1389 محمدجواد ارده،مهران غزوی مبانی کنترل بیولوژیک در محصوالت گلخانه ای

1389 عباس خانی زاد، روشن محمدی بیماری های لوبیا

1389 عباس خانی زاد، روشن محمدی بیماری های سیب زمینی

1388 حسین نجفی،باغستانی میبدی بیولوژی و مدیرین علف های هرز ایران

1389 محمد علی آقاجانی  راهنمایی شناسایی و مدیریت بیماری سپتوریوز
سنبله گندم
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 VSJKD IHD.جامعــه بنــدي  ورده  شناســایي   . و...( 
ــوع  ــي  تن ــران وبررس ــی )Flora(ای ــوران)Fauna(  گیاه جان

ــا ــتي آنه زیس

ــي  ــي ، کارای ــت شناس ــایي، زیس ــه شناس ــق  در زمین 5- تحقی
وتکثیــر عوامــل مفیــد جهــت مبــارزه بیولوژیکــي علیــه آفــات 

ونگهــداري منابــع آنهــا

)IPM( ۶- تحقیق در زمینه روشهاي مدیریت تلفیقي

۷- تحقیــق در زمینــه شــناخت ،زیســت شناســي، بــوم شناســي 
ــرل  ــه کنت ــتفاه در زمین ــراي اس ــان ب ــري از گیاه ــاره گی وعص

ــان آور عوامــل زی

ــموم  ــر س ــیون، تاثی ــناخت، فرموالس ــه ش ــق در زمین 8- تحقی
ــش  ــون ســم پاشــي وآزمای ــاي گوناگ ــک ه کشــاورزي وتکنی

ــد ســموم جدی

فــارغ التحصیــان ایــن دوره مــی تواننــد بــه عنــوان کارشــناس 
ــی و  ــف دولت ــای مختل ــه ه ــی در موسس ــا تحقیقات ــی ی اجرای
خصوصــی بخــش کشــاورزی ایفــای وظیفــه کننــد، همچنیــن 
بــا توجــه بــه دوره هــای کارشناســی ارشــد حشــره شناســی و 
ــاه پزشــکی،  ــرای گی ــن دوره دکت ــای گیاهــی و همچنی بیماریه

مــی تواننــد در صــورت داشــتن شــرایط الزم تا کســب آخرین 
مــدارج تحصیلــی در داخــل کشــور ادامــه تحصیــل دهنــد تــا 
ــی و  ــی، پژوهش ــر علم ــر و مهمت ــوولیتهای باالت ــد مس بتوانن
ــام دوره  ــس از اتم ــن پ ــد؛ همچنی ــده گیرن ــر عه ــی را ب اجرای
ــرای تخصصــی امــکان همــکاری در دانشــگاهها و ســایر  دکت
ــأت علمــی  ــوان عضــو هی ــه عن ــز علمــی و پژوهشــی ب مراک

برایشــان فراهــم مــی گــردد.  

گرایش های رشته گیاهپزشکی : 
عنــوان رشــته تحصیلــي کشــاورزي گرایش گیاهپزشــکي داراي 
گرایش  هاي بیمارشناســي گیاهي، حشــره شناســي کشــاورزي 
ــارچ  ــاي ق ــش ه ــد وگرای ــع ارش ــی در مقط ــد شناس و نمات
ــره  ــي گیاهي،حش ــد شناس ــي، نمات ــروس شناس ــي ، وی شناس

شناســي وکنــه شناســي در مقطــع دکتــري اســت     .
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توصیــه   مــی شــود :
ــم  ــث منظ ــیرده باع ــادران ش ــن در م ــم بلدرچی ــرف تخ 3-مص
شــدن سیســتم عصبــی ، قلبــی و گوراشــی بــدن و افزایــش شــیر 

مــی شــود .
4-تخــم بلدرچیــن بــه دلیــل کامــل بــودن و نداشــتن هیــچ تاثیــر 
ــل دوران  ــن مکم ــوان بهتری ــه عن ــواران ب ــیر خ ــر ش ــویی ب س

ــود. ــی ش ــه  م ــیردهی توصی ش
قابل توجه افراد باالی 40سال :

ــی  ــم م ــش ســن بســیار ک ــا افزای ــدن ب ــن هــای ب جــذب ویتامی
شــود از ایــن رو مصــرف روزانــه تخــم بلدرچیــن بــه افــراد باالی 
40ســال ، بــرای بــاال بــردن مــواد معدنــی و ویتامیــن هــای بــدن 
ــرطان  ــگیری از س ــی زودرس و پیش ــری از کار افتادگ و جلوگی
توصیــه مــی شــود ، تخــم بلدرچیــن در افــراد پیــرو مســن  ســبب 
تجدیــد قــوای از دســت رفتــه خواهــد شــد. در چیــن و ژاپــن ، 
بچــه هــا هــر روز قبــل از رفتــن بــه مدرســه یــک تخــم بلدرچیــن 

)بمــب ویتامینــی( بــه صــورت خــام مصــرف مــی کننــد.

غرفه ای از جنس آب

هــم زمــان بــا برگــزاری هفتــه پژوهــش در ســطح کشــور 
ــی نمایشــگاهی از فعالیــت  ــه برپای ــدام ب ــز اق ــن نی دانشــگاه رامی
ــای  ــته ه ــک از رش ــر ی ــود. ه ــجویان نم ــی دانش ــای پژوهش ه
ــوان »  ــت عن ــجویان تح ــی از دانش ــکیل گروه ــا تش ــگاه ب دانش

ــد. ــرکت کردن ــگاه ش ــن نمایش ــش « در ای ــروه پژوه گ
ــا  ــتاورد ه ــی از دس ــن نمایشــگاه رو نمای ــزاری ای ــدف از برگ ه
ــن  ــم چنی ــای علمــی و پژوهشــی دانشــجویان و ه ــت ه و فعالی
معرفــی رشــته هــای مختلــف بــه ســایر رشــته هــا و دانشــجویان 

بــود.
ــا تشــکیل گروهــی از دانشــجویان و  ــز ب رشــته مهندســی آب نی
هــم چنیــن اعضــای انجمــن علمــی در ایــن نمایشــگاه شــرکت 
کــرد. در ایــن غرفــه تعــدادی از ابــزار مربــوط بــه فعالیــت هــای 
آبرســانی، آبیــاری و زهکشــی از جملــه لولــه هــا  ، شــیر هــا و... 
ــدازه گیــری هدایــت  ــه ان و نیــز وســایل آزمایشــگاهی مربــوط ب
ــا  ــه ه ــازی دریچ ــدل س ــای م ــت ه ــاک، و ماک ــی خ هیدرولیک
ــط  ــده توس ــاخته ش ــی س ــد خاک ــت س ــا ، و ماک ــد ه و آب بن
دانشــجویان ایــن رشــته،  بــرای معرفــی بــه بازدیــد کننــدگان بــه 

نمایــش گذاشــته شــدند.

ــت هــای گــروه پژوهــش دعــوت از مهندســین  از دیگرفعالی
ــته  ــن رش ــه در همی ــود ک ــتان ب ــرق خوزس ــازمان آب و ب س
تحصیــل کــرده بودنــد تــا بــا صحبــت در مــورد آینــده کاری 
ــرای  ــدس آب ب ــک مهن ــای ی ــاز ه رشــته مهندســی آب و نی
اشــتغال در زمینــه هــای مربــوط بــه رشــته خــود بــه ســواالت 

دانشجویان پاسخ دهند.

 هــم چنیــن بــا برگــزاری یــک نشســت صمیمانــه دانشــجویان 
ــث  ــه بح ــروه آب ب ــی گ ــت علم ــای هیئ ــان و اعض ــا ایش ب
ــته و  ــن رش ــای ای ــاز ه ــته آب و نی ــون رش ــت پیرام و صحب

ــد. ــود هــا پرداختن کمب
از جملــه جــذاب تریــن فعالیــت هــای گــروه پژوهشــی رشــته 
ــود  ــا چــوب بســتنی ب ــل ب آب برگــزاری مســابقه ســاخت پ
کــه در روز اختتامیــه و بــه علــت کمبــود امکانــات بــا قــدری 
ــداد  ــوب تع ــت خ ــل مقاوم ــه دلی ــد .ب ــزار گردی ــر برگ تأخی
زیــادی از پــل هــا ایــن مســابقه در چنــد مرحلــه برگــزار شــد 
و در نهایــت بــه دلیــل نبــودن وســیله مناســب انــدازه گیــری 
نیــروی وزنــه هــا پــل هــای راه یافتــه بــه مرحلــه نهایــی در 
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آنچــه امــروزه مــورد نظــر اســت تفــاوت  اساســي دارد. 
ــناس    ــک  کارش ــناس و ی ــد دارو ش ــاه پزشــک را نبای ــذا گی ل
)pharmacologist(گیاهــان دارویــی   ) Diagnosis(بــه 
ــه شــناخت وتشــخیص علمــي  ــاه پزشــکي ب شــمار آورد. گی
 biotic( زنــده  آور  زیــان  عوامــل      )Expert( ودقیــق 
agents( شــامل  آفــات، بیماریهــا وعلفهــاي هــرز ، وعوامــل 
غیــر زنــده )abiotic agents( کــه خــود شــامل عوامــل 
 )Epidemiology(ــري ــه گی ــو وهم ــد ونم ــر رش ــر ب موث
آنهــا،  عوارض)Etiology(ونیــز  شــیوه هــاي اصولــي ونویــن 
مدیریــت بیمــاري هــا و آفــات مــي پــردازد. در واقــع هــدف 
اساســي گیــاه پزشــک کاهــش میــزان خســارت کمــي وکیفــي 
عوامــل خســارت زاي کشــاورزي ) آفــات، بیماریهــاي کیاهــي 

ــي اســت.  ــدات گیاه ــازده تولی ــود ب ــرز ( وبهب ــاي ه ،علفه
بــه طــور جزیــي تــر ، مــي تــوان اهــداف علــم گیاهپزشــکي را 

بــه صــورت زیــر بیــان نمــود:

1- تــاش در جهــت کاهــش منطقــي  ومصــرف بهینــه آفــت 
کــش هــاي کشــاورزي

2- جلوگیــري  از هــدر رفــت منابــع مالــي محــدود و کاهــش 
هزینــه تولیــد

ــه  ــبت ب ــاورزان نس ــي کش ــگ عموم ــطح فرهن ــش س 3-افزای
ــدرن ــیوهاي م ــي وش ــان آور گیاه ــل زی عوام

۴- جلوگیــري از تخریــب منابــع آب،خــاک وگیاهــان در اثــر 
کاربــرد بــي رویــه آفــت کــش هــاي کشــاورزي 

دروس رشته

درختـان  مهـم  آفـات  انبـاری3.  2.آفـات  1.آبیاری عمومی، 
میـوه ۴. آفـات مهـم گیاهـان زراعـی، 5.آفـات و بیماریهـای 
مهـم گیاهـان زینتـی، ۶.آفـات و بیماریهـای گیاهـان جنگلـی، 
۷.آمـار و احتمـاالت، 8.اصـاح مبـارزه بـا آفـات و بیماریهـای 
و  تبدیـل  10.اصـول  نباتـات،  اصـاح  9.اصـول  گیاهـان، 
و  ترویـج  11.اصـول  کشـاورزی،  فرآورده هـای  نگهـداری 
آموزش کشـاورزی، 12.اصـول رده بندی حشـرات، 13.اقتصاد 
کشـاورزی، 1۴.اکولـوژی، 15.باغبانـی عمومـی، 1۶.بنـد پایـان 
زیـان آور انسـان و دام، 1۷.بیماریهـای گیاهـی، 18.بیماریهـای 

زراعـی،  گیاهـان  مهـم  19.بیماریهـای  میـوه،  درختـان  مهـم 
20.بیوشـیمی عمومـی، 21.بیماریهای فیزیولوژیـک، 22.بیماریهای 
ویروسـی و باکتریایـی گیاهـان، 23.تکنولـوژی مبـارزه شـیمیایی، 
2۴.جانور شناسـی، 25.جلسـه بحث، 2۶.حشـرات گرده افشـان و 
زنبور عسـل، 2۷.حشـره شناسـی، 28.حشره شناسـی و دفـع آفات، 
29.خاک شناسـی عمومـی، 30.دامپـروری عمومـی، 31.روشـهای 
عمومـی،  33.زراعـت  عمومـی،  32.ریاضیـات  آمـاری،  پیشـرفته 
3۷.شـیمی  شناسـی،  3۶.سـم  35.ژنتیـک،  غـات،  3۴.زراعـت 
کشـاورزی1،  آزمایشـهای  39.طـرح  عمومـی،  38.شـیمی  آلـی، 
کشـاورزی،  ۴1.عملیـات  آنهـا،  کنتـرل  و  هـرز  ۴0.علف هـای 
۴۴.فیزیولـوژی  عمومـی،  ۴3.فیزیـک  گیاهـی،  ۴2.فیزیولـوژی 
حیوانی، ۴5.قارچ شناسـی، ۴۶.گیاهشناسـی 1)فیزیولوژی و تشریح 
(، ۴۷.گیاه شناسـی 2 )سیسـتماتیک و مرفولوژی(، ۴8.ماشـین های 
کشـاورزی، ۴9.میکروبیولـوژی عمومی، 50.نرم تنـان و مهره داران 
زیـان آور کشـاورزی، 51.نمانـد شناسـی، 52.هوا و اقلیم شناسـی، 
پزشـکی،  گیـاه  در  ایزوتوپهـا  رادیـو  5۴.کاربـرد  53.کارآمـوزی، 

55.کنـه شناسـی

  
توانایی ها و مسولیت های فارغ التحصیالن : 

1- مســئله یابــي گیاهپزشــکي وعلــوم از طریــق مراجعــه وبازدیــد 
از مــزارع ، بــاغ هــا ، انبارهــا وســیلوها کشــور ومراجعــه 

ــا ــه انه ــاورزان ب کش

ــل  ــوژي عوام ــي وفیزیول ــت شناس ــش زیس ــق وپژوه 2- تحقی
شناسي)Ecology(کشــاورزي  بــوم  محصــوالت  آور  زیــان 
ــي، مزرعه،ســطوح آزمایشــگاهي ، اســتاني ،  زراعــي ،باغي،جنگل

ــي ــه اي ومل منطق

ــا  ــور ب ــکي کش ــاه پزش ــن گی ــاي بنیادی ــش ه ــراي پژوه 3- اج
ــوژي ( ــن ) بیوتکنول ــهاي نوی ــرداري روش ــره  ب ــر به ــد ب تاکی

۴- همچنیــن آن دســته از پ ژوهــش هایــي کــه موسســات 
ــات  ــه تحقیق ــد موسس ــرد) مانن ــورت میگی ــي ص ــک محصول ت
ــا  ــات خرم ــه تحقیق ــته، موسس ــات پس ــه تحقیق ــي، موسس زراع
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روز هــای بعــد در آزمایشــگاه هیدرولیــک مــورد بررســی 
قــرار گرفتنــد.

ــا همــکاری دیگــر دانشــجویان رشــته آب  در روز آخــر ب
ایــن غرفــه بــه کار خــود پایــان داد و در هفتــه هــای آتــی 
از برگــزار کننــدگان و شــرکت کننــدگان تقدیــر شــد. 
در ســاعات پایانــی مســئولین برگــزاری نماشــگاه بــا 
نمایندگانــی از غرفــه هــا صحبــت کردنــد و از مشــکات 
ــود  ــن ب ــه دانشــگاه رامی ــن تجرب ــه اولی ــن نمایشــگاه ک ای
پرســیدند تــا بلکــه بــرای ســال هــای آتــی برنامــه ای بهتــر 

ــد. ــزار کنن برگ

                          

خالصه ی سری مقاالت ارائه شده توسط اساتید و 
دانشجویان علوم و مهندسی آب

بررسی تاثیر طول، قطر و تعداد موانع استوانه ای بر 
روی میزان انرژی تولیدی در نوسانات ناشی از گردابه

احمد جعفری1، سیده زهرا ملک حسینی2، مهسا اسماعیلی3
1 -  استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین 

خوزستان، دکترای مهندسی سازه های آبی
2- دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سازه های آبی دانشگاه کشاورزی 

و منابع طبیعی رامین خوزستان
3-دانشجوی کارشناسی مهندسی آب دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی 

رامین خوزستان

چکیده
ــرژی ســوخت  ــع ان ــم شــدن مناب ــرژی و ک ــه ان ــزون ب ــاز روز اف نی
هــای فســیلی، ضــرورت ســالم نگهداشــتن محیــط زیســت، کاهــش 
ــرای  ــن ســوخت ب ــرق رســانی و تامی ــت ب آلودگــی هــوا، محدودی
ــا اســتفاده  ــاده و ســایر مــوارد دیگــر، باعــث شــده ت نقــاط دور افت
از انــرژی هــای تجدیدپذیــر و پــاک ماننــد انــرژی حاصــل از 
ــات  ــده ارتعاش ــه از پدی ــرژی حاصل ــید و ان ــرژی خورش ــاد، ان ب
خودمتحــرک هنــگام برخــورد جریــان آب بــه موانــع، جایــگاه ویــژه 
ــن  ــدف از ای ــد. ه ــاص ده ــود اختص ــه خ ــی ب ــان کنون ای در زم
مقالــه بررســی تاثیــر پارامتــر هــای طــول ســیلندر، قطــر ســیلندر و 
ــی از  ــانات ناش ــدی در نوس ــرژی تولی ــوان ان ــر ت ــیلندر ب ــداد س تع
گردابــه می¬باشــد. در ابتــدا بــه معرفــی ایــن پدیــده پرداختــه شــده 
ــیلندر  ــداد س ــر، تع ــول، قط ــه ط ــوط ب ــای مرب ــس از آن داده ه و پ
ــه  ــداول مربوط ــه در ج ــی از گرداب ــدی ناش ــرژی تولی ــوان ان و ت

ارائــه شــده اســت. پــس از آن بــه بررســی تاثیــر هــر کــدام از ایــن 
پارامترهــا بــر روی تــوان انــرژی پرداختــه شــد و نتایــج مربوطــه بــه 
ــا بــی بعــد کــردن  صــورت نمودارهایــی ارائــه گردیــد. همچنیــن ب
ــرار  ــی بعــد مــورد بررســی ق ــه صــورت ب ــر آنهــا ب پارامترهــا، تاثی
ــزان  ــا افزایــش طــول، قطــر و تعــداد ســیلندر، می ــا ب گرفــت. تقریب
ــتفاده از  ــا اس ــا ب ــد.در انته ــی یاب ــش م ــدی افزای ــرژی تولی ــوان ان ت
ــد  ــه ش ــا پرداخت ــل پارامتره ــه و تحلی ــه تجزی ــزار SPSS20ب ــرم اف ن
و رابطــه ای ارائــه گردیــد. پــس از آن صحــت ســنجی مــدل ارائــه 
ــا مقادیــر  ــا مــدل ب شــده انجــام گرفــت و مقادیــر محاســبه شــده ب
جــداول ابتدایــی مقایســه و پیــش بینــی نســبتا خــوب مــدل مــورد 

ــرار گرفــت. ــد ق تایی

بررسی تولید انرژی تجدید پذیر از حرکت سیاالت در 
برخورد با موانع در مسیر جریان

احمد جعفری1، محمدرضا اطمینان2
1-استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین 

خوزستان، دکترای مهندسی سازه های آبی
2-دانشجویی کارشناسی ارشد مهندسی سازه های آبی دانشگاه کشاورزي 

و منابع طبیعی رامین خوزستان
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ــا تاســیس مدرســه  در ســال 1302هجــري خورشــیدي پــي آن ب
فاحــت آمــوزش حشــره شناســي و دفــع آفــات را اســتاد دکتــر 
جــال افشــار از ســال 130۶آغــازدر  واقــع افشــار ، پایــه گــذار 
ــذار  ــروزي، بنیانگ ــان ام ــه بی ــات وب ــع آف ــي ودف ــره شناس حش
گیــاه پزشــکي در ایــران اســت . عنــوان گیــاه پزشــکی در علــوم 
کشــاورزی ایــران از ســال 13۴2 بــه جــای »دفــع آفــات و 
حفاظــت گیاهــان« مطــرح شــده اســت. بــه طــور کلــی، در ایــن 
ــات و عوامــل بیمــاری گیاهــان  رشــته تشــخیص و شناســایی آف
زراعــی ، باغــی، زینتــی، جنگلــی، مرتعــی و فــرآورده هــای گیاهی 
ــل  ــات و عوام ــر آف ــم و چگونگــی اث ــن شــناخت عای و همچنی
بیماریهــای انگلــی و غیرانگلــی بــر گیاهــان و آشــنایی کامــل بــا 

ــرد.   ــرار مــی گی ــورد بحــث ق ــارزه، م اصــول و روشــهای مب
تعریف :

ــکی   ــوان گیاهپزش ــاورزی، عن ــی کش ــی مهندس در دوره کارشناس
بــه رشــته ای اطــاق مــی شــود کــه در آن علــوم و فــن آوری در 
ــی و  ــاری زای گیاه ــل بیم ــات و عوام ــناخت آف ــای ش ــه ه زمین
اصــول و روشــهای مبــارزه بــا ایــن عوامــل مــورد بررســی قــرار 

می گیرد. 

ــه  ــت ک ــانی اس ــت کارشناس ــته، تربی ــن رش ــاد ای ــدف از ایج ه
عــاوه بــر داشــتن معلومــات علمــی و فنــی کشــاورزی عمومــی، 
ــات و  ــناخت آف ــه ش ــوط ب ــوم مرب ــکی ، عل ــه گیاهپزش در زمین
عوامــل بیمــاری زای گیاهــی را در حــد کارشناســی بــه صــورت 
نظــری و عملــی بیاموزنــد و بــا فنــون و روشــهای مختلــف حفــظ 
محصــوالت کشــاورزی، همچنیــن مبــارزه بــا آفــات و بیماریهــای 
گیاهــی نیــز بــه صــورت علمــی و کاربــردی آشــنایی کافــی پیــدا 
کننــد تــا بتواننــد بــه عنــوان مــدرس در هنرســتانهای کشــاورزی، 
کارشــناس اجرایــی تحقیقــات در مراکــز پژوهشــی کشــاورزی و 
مدیــر و مجــری امــور حفاظــت گیاهــان در موسســه هــای دولتــی 
ــه  ــته ای را ارائ ــات شایس ــاورزی خدم ــش کش ــی بخ و خصوص
دهنــد. بــر اســاس آییــن نامــه آموزشــی دوره کارشناســی، طــول 
دوره کارشناســی گیــاه پزشــکی چهــار ســال اســت و دانشــجویان 
بــه طــور متوســط ایــن دوره را در همیــن مــدت طــی مــی کننــد. 
ــال و  ــن دوره ۶ س ــاز در ای ــل مج ــان تحصی ــول زم ــر ط حداکث
هــر ســال تحصیلــی شــامل دو نیــم ســال اســت. هــر نیــم ســال 

گیاهپزشکی را بشناسیم 

ــام  ــت. نظ ــی اس ــل آموزش ــه کام ــامل 1۷ هفت ــی ش تحصیل
آموزشــی ایــن دوره بــه صــورت واحــدی اســت و بــرای هــر 
ــوزش  ــاعت آم ــال 1۷ س ــر نیمس ــری در ه ــد درس نظ واح

کاســی منظــور مــی شــود.  

اهمیت و جایگاه در جامعه  : 
بــا توجــه بــه اهمیــت محــوری بخــش کشــاورزی در 
ــه  ــیدن ب ــه رس ــا ک ــه و اقتصــاد کشــور و از آن ج ــر تغذی ام
ــن  ــن عرصــه، تضمی ــتقال اقتصــادی در ای ــی و اس خودکفای
ــه  ــر گون ــود. ه ــد ب ــز خواه ــا نی ــی م ــتقال سیاس ــده اس کنن
تــاش بــرای افزایــش تولیــدات کشــاورزی، بســیار ارزشــمند 
و حیاتــی اســت. یکــی از راههــای افزایــش محصــول، 
جلوگیــری از زیانهــای آفــات و بیماریهــای مختلــف گیاهــان 
و فــرآورده هــای گیاهــی اســت کــه هــر ســال، ضــرر و زیــان 
ــه  ــا توج ــد. ب ــی کن ــل م ــر کشــور تحمی ــی را ب ــل توجه قاب
ــی  ــهای علم ــت روش ــن آوری روز، الزم اس ــش و ف ــه دان ب
ــات و  ــا آف ــارزه ب ــنتی مب ــای س ــیوه ه ــن ش ــد، جایگزی جدی
بیماریهــای گیاهــی شــود، تــا بــا افزایــش ســطح تولیــدات از 

ــویم.  ــاز ش ــی نی ــی ب ــاورزی خارج ــوالت کش ورود محص
آفــات کشــاورزي را مــي تــوان از بزرگتریــن دشــمنان انســان 
بــه شــمار آورد. ایــن آفــات کــه شــامل حشــرات، موجــودات 
ــدگان  ــدگان وپرن ــان، جون ــرم تن ــرز، ن ــاي ه ــي، علفه ذره بین
ــاه  ــون گی ــاي گوناگ ــش ه ــه بخ ــارت زدن ب ــا خس ــت ب اس
ــي انســان را از  ــواد غذای ــي از م ــي ، بخــش مهم ــاي گیاه ه
ــي  ــه اقتصــاد کشــور وارد م ــده اي ب ــان عم ــرده و زی ــن ب بی
ــاي کشــاورزي  ــون گیاهپزشــکی فراورده ــوم وفن ــد. باعل کنن
ــر  ــت از خط ــت وبرداش ــت ، داش ــل کاش ــي مراح ــان ط جه
آفــات وبیماریهــاي گیاهــی وعلفهــاي هــرز گوناگــون بــه طور 
ــا  اهمیــت  ــن معن ــد کــه ای ــان مــی مانن ــل توجهــی در ام قاب
ــات  ــه آف ــي ک ــد، دانش ــان میده ــکي را نش ــش گیاهپزش دان
وعوامــل بیمــاري زاي را مطالعــه  وبررســي مــي کنــد واصــول  
ــي  ــه م ــل را ارائ ــن عوام ــارت ای ــت خس ــهاي مدیری و روش
ــد. در فرهنــگ هــاي فارســي از جملــه فرهنــگ معیــن،  نمای
ــي  ــان داروی ــه گیاه ــکي ک ــاي پزش ــه معن ــک را ب گیاهپزش
ــا  ــه ب ــت ک ــده اس ــردازد ، آم ــي پ ــاي  م ــان بیماریه ــه درم ب
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چکیده:
انــرژی تجدیــد پذیــر بــه نوعــی از انــرژی گفتــه شــده کــه قابلیــت 
ــه بررســی  ــه ب ــن مقال ــد. در ای ــت را دارا باش ــه طبیع بازگشــت ب
ــع در  ــا موان ــر از ســیاالت در برخــورد ب ــرژی تجدیدپذی ــد ان تولی
ــن موضــوع از مباحــث  ــده اســت. ای ــه ش ــان پرداخت ــیر جری مس
بســیار مهــم و ضــروری  دنیــای کنونــی بــوده کــه در حــال حاضــر 
در دانشــگاهها و مراکــز تحقیقاتــی معتبــر دنیــا درحــال بررســی و 
مطالعــه  مــی باشــد. بــر اثــر برخــورد ســیال بــا موانــع، ارتعاشــات 
ــات  ــده ارتعاش ــد. پدی ــی آی ــود م ــه وج ــا ب ــه ه ــی از گرداب ناش
ــده مخــرب  ــوان یــک پدی ــه عن ــون ب ــا کن ــه هــا ت ناشــی از گرداب
ــن  ــي در ای ــده های ــر   ای ــالهای اخی ــا در س ــی شــد ام شــناخته م
بــاره مطــرح شــده کــه مــی تــوان از ایــن حرکــت نوســاني، انــرژي 
ــی  ــرژی پــاک آب تولیــد نمــود. در ایــن تحقیــق دســتگاه تولیــد ان
بــا ارتعاشــات ناشــی از گردابــه مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت. 
ــد  ــرژی تولی ــزان ان ــر می ــاد دســتگاه ب ــر ابع ــر روی تاثی بررســی ب
شــده و همچنیــن مقایســه ای بیــن هزینــه منابــع قدیمــي و جدیــد 
انــرژي و مبــدل هــاي گردابــه صــورت پذیرفتــه اســت. در پایــان 
ــه،  ــان مربوط ــر جری ــم ب ــادالت دیفرانســیل حاک ــه مع ضمــن ارائ
ــه و  ــرار گرفت ــورد بررســی ق ــدی م ــوان تولی ــر ت ــر ســرعت ب تاثی

رابطــه ای ارائــه شــده اســت. 
 

مقایسه کارایی مدل درختیM5 و الگوریتم  ژنتیک  برای 
پیش بینی بار معلق رسوب )منطقه موردی رودخانه 

جراحی در استان خوزستان(

*سیده حدیث شاهرخی ، جواد ظهیری 
1دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی آب، دانشگاه کشاورزی و 

منابع طبیعی رامین خوزستان
2استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین 

خوزستان

چکیده 
ــراي  ــد جــدي ب ــي یــک تهدی فرســایش و رســوب در مســائل آب
پیشــرفت هاي اقتصــادي محســوب مي شــود و خســارت هاي 
ــع  ــي و مناب ــرمایه هاي مل ــن س ــن رفت ــبب از بی ــي از آن س ناش
ــار رســوب  ــزان ب ــرآورد می ــل ب ــن دلی ــه همی طبیعــي مي گــردد. ب
ــن  ــادي دارد. در ای ــت زی ــي اهمی ــاي آب ــیاري از پروژه ه در بس
تحقیــق پــس از تهیــه داده هــاي دبــي رســوب جهــت مــدل  ســازي 
 )GP(و الگوریتــم ژنتیــک  M5 ایــن پدیــده از الگوریتــم درختــي
اســتفاده شــد. دبــي جریــان پنــج روز ، چهــار روز ، ســه روز ، دو 
ــوان پارامترهــاي  ــه عن ــی همــان روز ب روز و یــک روز قبــل و دب
ورودي و دبــي بــار معلــق رســوب نیــز بــه عنــوان پارامتــر 
خروجــي در نظــر گرفتــه شــد. نتایــج بدســت آمــده از آنالیزهــاي 
مختلــف آمــاری نشــان داد کــه مقــدار R 2 وRMSE  مــدل درختی 
M5جهت ایســتگاه مشــراگه 0/79 و 0/46 و در ایســتگاه شــادگان 
ــن  ــر ای ــه مقادی ــت ک ــی اس ــن در حال ــد، ای 0/66 و 0/46 می باش
ــوب  ــنجه رس ــي س ــک و منحن ــم ژنتی ــت الگوریت ــر جه دو پارامت
دقــت بیشــتر مــدل درختــی را نشــان می دهــد. عــاوه بــر اینکــه 
ــی  ــت باالی ــا دق ــق را ب ــزان رســوب معل ــد می ــدل M5 می توان م
بــرآورد کنــد دارای ســاختار ســاده و قابــل فهــم بــوده و از نتایــج 

ــت.  ــود جس ــردی س ــائل کارب ــت مس ــوان جه آن می ت

حل مشکالت ناشی از تغییر اقلیم با توجه به مفهوم آب 
مجازی 

امیر ناصرین ، سعید جلیلی  
1 و2- گروه مهندسی آب، دانشکده مهندسی زراعی و عمران 

روستایی،
دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

خاصه
دارای  طبیعــی  هــای  پدیــده  ســایر  ماننــد  اقلیــم  تغییــر 
پیچیدگیهــای بســیاری اســت. در شــرایط تغییــر اقلیــم نیــاز آبــی 
ــت  ــروز چالشــهایی در مدیری ــبب ب ــرده و س ــر ک ــان تغیی گیاه
آب، بــه ویــژه در بخــش کشــاورزی شــده اســت. بنابرایــن و بــا 
ــد  ــرای تولی ــاز ب ــه مبحــث آب مجــازی، آب مــورد نی توجــه ب
محصــوالت مختلــف زراعــی دســتخوش تغییــرات شــده اســت. 
راههــای بســیاری بــرای مدیریــت اثــرات ســو ناشــی از تغییــر 
اقلیــم، در شــرایط عــدم قطعیــت ارائــه شــده اســت. اســتفاده از 
تجــارت آب مجــازی از جملــه ایــن راههاســت کــه بــا مدنظــر 
ــد هــر محصــول  ــورد اســتفاده در تولی ــزان آب م ــرار دادن می ق
ــطح  ــا س ــکان ارتق ــاورزی(، ام ــاورزی و غیرکش ــم از کش )اع
ــد. در  ــی کن ــم م ــران را فراه ــور ای ــا در کش ــی خصوص زندگ
ایــن مقالــه ابتــدا، بــه تبییــن مفاهیــم اولیــه آب مجــازی و تغییــر 
اقلیــم پرداختــه مــی شــود. ســپس بــه بــا توجــه بــه مبحــث آب 
ــرون رفــت چالشــهای ناشــی از  ــرای ب ــی ب مجــازی راهکارهای

ــه خواهــد شــد. ــم پرداخت ــر اقلی تغیی

عاقــه منــدان مــی تواننــد بــرای مطالعــه مقالــه هــا بــه صــورت 
کامــل و دریافــت آنهــا بــه وبــاگ انجمــن علمــی گــروه آب بــه 

ــد. ــه کنن آدرس : www.weaor.mihanblog.com مراجع
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 طرح های مختلف پله:
پله های منظم و راست

پله های نیم دایره ای و دایره ای
پله های زاویه دار

پله های روستایی یا باغی
پله های گلکاری

ــتری در  ــی بیش ــت طبیع ــکل و حال ــاد ش ــرای ایج ــی ب گاه
پــارک و بــاغ در البــه الی پله هــا گیاهــان رونــده و یــا بوتــه ای 

ــود. ــته می ش ــک کاش کوچ

 گذرگاههای سنگی فاصله دار
ــد  ــا بای ــه باغچه ه ــن گون ــروزه در احــداث ای ــه ام ــی ک  نکات
ــخص و  ــل مش ــت فواص ــارت از رعای ــت، عب ــر گرف در نظ
ــن  ــاه، همچنی ــدازه گی ــبت ان ــه نس ــنگ ها ب ــن س ــا دار بی معن
ــه  ــوری ک ــه ط ــت. ب ــا اس ــداد آنه ــف و تع ــای مختل اندازه ه
ــوان  ــان نشــود. می ت ــان پنه ــوده گیاه ــه الی ت ســنگ ها در الب
انــواع مختلفــی از گیاهــان را بــه طــور موفقیــت آمیــزی بــکار 
ــا باعــث ایجــاد چشــم انــداز زیبــا و لطیفــی از تلفیــق  ــرد ت ب
ــن از رشــد علف هــای هــرز و  ــاه و ســنگ شــده و همچنی گی
ــل از انتخــاب کاشــت ،توجــه  ــد. قب ــری کن فرســایش جلوگی
ــت  ــزان رف ــبکی آن، آب و می ــدار س ــرایط خــاک و مق ــه ش ب
ــد  ــت و آم ــر رف ــیرهای پ ــد. در مس ــروری می باش ــد ض و آم
اســتفاده از گیاهــان چنــد ســاله مقــاوم ماننــد :خزنــده بلواســتار 
ــوان  ــذرگاه می ت ــای گ ــردد. در گوشــه و زاویه ه ــه می گ توصی
ــود.  ــتفاده نم ــت اس ــوع و جذابی ــزودن تن ــرای اف ــدم ب از س
کاشــت گیاهــان علفــی معطــر ماننــد: نعنــا یــا آویشــن در بیــن 
ســنگ ها کــه مقاومــت خوبــی نســبت بــه پاخــوری دارنــد، در 
هــر زمانــی کــه فــردی پیــاده روی می کنــد رایحــه خوشــبویی 

را احســاس خواهــد کــرد.

دیوار ه های سنگی
ــداز،  ــم ان ــتر در چش ــوع بیش ــاد تن ــرای ایج ــاغ، ب ــک ب  در ی
مخصوصــًا در زمین هــای ناهمــوار وشــیب دار، از یــک سلســله 
کارهــای ســاختمانی اســتفاده می شــود. ماننــد: دیواره هــای 

کوتــاه، دیواره هــای بلنــد و سلســله ای.
احــداث ایــن گونــه دیواره هــا عــاوه بــر زیبایــی، از فرســایش 
ــا  ــرده و ی ــری ک ــد، جلوگی خــاک مخصوصــًا در شــیب های تن
بــه منظــور بادگیــر اســتفاده می شــوند. دیواره هــا ممکــن اســت 
متــداوم یــا منقطــع و در ســطع آنهــا می تــوان گلــکاری نمــود.

احداث دیواره های ساختمانی با پوششی از گل
امــروزه بــرای ایجــاد شــکل طبیعــی یــا وحشــی در بــاغ یــا بــه 
ــاس کوچــک  ــا مقی ــال طرح هــای طبیعــی ب ــارت دیگــر انتق عب
تــر، از ایــن گونــه دیواره هــای ســنگی بــدون مــات همــراه بــا 

گیاهــان کاشــته شــده اســتفاده می شــود.
 انواع دیواره ها بر حسب مصالح ساختمانی

 1- دیواره های سنگی
بــرای احــداث ایــن گونــه دیواره هــا، الزم اســت ابتــدا از 
ــاال  ــواره ب ــه تدریــج کــه ارتفــاع دی ــزرگ ســنگ و ب قطعــات ب

ــم. ــتفاده نمایی ــر اس ــنگ های ریزت ــی رود از س م
2- دیواره های بتونی

ــوان  ــی می ت ــب نمی باشــد. ول ــی جال ــای بتون ســاختن دیواره ه
ــد  ــور تولی ــه منظ ــا ب ــل آنه ــنگ )در داخ ــردن س ــکار ب ــا ب ب
ــا حفره هایــی در آن ایجــاد نمــود کــه در داخــل  برجســتگی( ی
ــواع گیاهانــی کــه  ــا کاشــت ان آنهــا خــاک باغبانــی ریختــه و ب
ــود. ــن نم ــد، تزیی ــد می کنن ــنگ ها رش ــه س ــای تخت در الیه ه

3- دیواره های سفالی
4- دیواره های آجری و موزائیکی

5- دیواره های سبز یا پرچین
 وجــود و تأثیــر آب از دیــدگاه خلــق زیبایــی و تنــوع در محیــط 
ــا  ــی آب نماه ــور مصنوع ــا بط ــواع نهر ه ــکیل ان ــل تش از قبی
)حــوض و حوضچه هــا(، آبشــارها، چشــمه های مصنوعــی، 

ــدگان اســت. حلقــه چاههــا، اســتخر و آبشــخور پرن
زوایــای  در  آب  گردش هــای  یــا  شــیب ها  از  می تــوان 
ــه  ــا تپ ــردن ســنگ چین در طــول مســیر ی ــکار ب ــا ب ــف ب مختل
ــه، منظــره  ــن، ســنگ رودخان ــی از تراورت ــا قطعات ــی ب بندی های
آبشــار کوچکــی را ایجــاد کــرده و یــا در طــول مســیر حرکــت 
آب، حوضچه هایــی بــا ابعــاد کمتــر از یــک متــر مربــع احــداث 
ــکاری  ــور گل ــه منظ ــکوبندی هایی ب ــراف آن س ــود و در اط نم
پدیــد آورد. گاهــی نیــز بــرای ایجــاد زیبایــی یــا اهــداف دیگــر، 
نهرهــای انشــعابی را بــا گردش هــای شــکل داده شــده درســت 

ــد. ــاغ می افزای ــی ب ــر زیبای ــه نوعــی ب کــرد کــه خــود ب
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کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی گرایش 
سازه های آبی

معرفی رشته 
رشــته کارشناســی ارشــد مهندســی کشــاورزی گرایــش ســازه 
ــور  ــه منظ ــه ب ــت ک ــی اس ــته های ــی از رش ــی، یک ــای آب ه
حفــظ و بهــره بــرداری بهینــه از منابــع محــدود آبــی کشــور، 
ــدازی  ــه نقــش حیاتــی آب در کشــاورزی، راه ان ــا توجــه ب ب

شــده اســت. 

گرایــش ســازه هــای آبــی از مهندســی کشــاورزی، بــه 
ــبکه  ــق ش ــایی عمی ــه و شناس ــه مطالع صــورت تخصصــی ب
ــه آن و  ــته ب ــای وابس ــازه ه ــاری و س ــع آبی ــال و توزی انتق

ــردازد. ــی پ ــا م ــت آنه مدیری

ــته  ــاب رش ــان انتخ ــتر متقاضی ــنایی بیش ــرای آش ــه ب در ادام
ــازار کار  ــه در ب ــرادی ک ــز اف کنکــور کارشناســی ارشــد و نی
بــه دنبــال آینــده شــغلی بهتــری هســتند، اطاعــات بیشــتری 
واحدهــای  تعــداد  و  درسی)ســرفصل(  برنامــه  شــامل: 
کارشناســی ارشــد مهندســی کشــاورزی گرایــش ســازه هــای 
آبــی، دانشــگاه های دارای رشــته کارشناســی ارشــد مهندســی 
ــی، معرفــی ســایر رشــته هــای  کشــاورزی - ســازه هــای آب
ــاورزی - آب  ــی کش ــرای مهندس ــد و دکت ــی ارش کارشناس
)بــه منظــور ادامــه تحصیــل در مقاطــع باالتــر آمــوزش 
عالــی( ، بــازارکار، وضعیــت اســتخدام و آینــده شــغلی رشــته 
کارشناســی ارشــد مهندســی کشــاورزی گرایــش ســازه هــای 

ــی ارایــه مــی شــود. آب
ــی  ــد مهندس ــی ارش ــل( کارشناس ــر فص ــی )س ــه درس برنام

ــا: ــداد واحده ــی و تع ــای آب ــازه ه ــاورزی - س کش
تعداد کل واحدها : 32 واحد

دروس الزامی : 12 واحد
دروس اختیاری : 14 واحد

پایان نامه :6 واحد

ــی  ــد مهندس ــی ارش ــته کارشناس ــه در رش ــی ک دانشــگاه های
ــد ــی پذیرن ــی دانشــجو م ــای آب ــازه ه کشــاورزی - س

)بر اساس دفترچه انتخاب رشته ارشد 94(

دانشگاه ایام        دانشگاه ارومیه دانشگاه بوعلی سینا

دانشگاه بین المللی امام 
خمینی)ره(

دانشگاه تبریز  دانشگاه تربیت
مدرس

دانشگاه رازی دانشگاه تهران دانشگاه زابل

دانشگاه زنجان دانشگاه شاهرود دانشگاه شهرکرد

 دانشگاه شهید                                                دانشگاه شهید باهنر
 چمران

دانشگاه شیراز

 دانشگاه صنعتی
اصفهان

 دانشگاه علوم
 کشاورزی و منابع

طبیعی ساری

 دانشگاه علوم
 کشاورزی و منابع

طبیعی گرگان
دانشگاه فردوسی دانشگاه لرستان دانشگاه گیان

دانشگاه بیرجند  دانشگاه علوم
 کشاورزی و منابع

طبیعی رامین

دانشــگاههای پذیرنــده کارشناســی ارشــد ســازه هــای آبــی کــه 
همزمــان در مقطــع دکتــرای ایــن رشــته نیــز پذیــرش دانشــجو 

دارنــد
 

دانشگاه تربیت مدرس دانشگاه تبریز  دانشگاه رازی

دانشگاه شهید باهنر  دانشگاه شهید       دانشگاه تهران 
         چمران

دانشگاه علوم کشاورزی
و منابع طبیعی ساری

دانشگاه فردوسی       دانشگاه لرستان

دانشگاه ارومیه دانشگاه علوم کشاورزی
و منابع طبیعی گرگان

بــرای اطــاع از ســایر گرایــش های کارشناســی ارشــد مهندســی 
آب بــه وبــاگ انجمــن علمــی گــروه آب مراجعــه فرمایید.
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کاربرد سنگ در طراحی فضای سبز

 انواع سنگ فرش

 1- سنگ فرش با طرح زاویه ای نامنظم
در ایــن طــرح ســعی می شــود، خــرده ســنگ هایی کــه بــه 
شــکل هندســی  یــا نامنظــم می باشــند، اســتفاده شــود کــه بطــور 
پراکنــده در برخــی از زوایــای چمــن یــا گل هــای پاکوتــاه فصلــی 

ــوند. ــته می ش ــع کاش ــه صــورت مجتم ب

 2- سنگ فرش با طرح گوشه های گرد و فاصله دار
ــا  ــم و ب ــی نامنظ ــم، گاه ــور منظ ــنگ ها بط ــرح، س ــن ط در ای
ــد. در  ــرار می گیرن ــر ق ــانتی متر از یکدیگ ــا 10 س ــل 5 ت فواص
فواصــل مزبــور بــه منظــور ایجــاد زیبایــی و افزایــش ســطح ســبز 
ــوان  ــنگ ها ال ــه س ــوال اینگون ــود. معم ــتفاده می ش ــن اس از چم
می باشــند. گاهــی بــه جــای چمــن در فواصــل ســنگ ها از 

مات هــای رنگــی اســتفاده می نماینــد.

 3- سنگ فرش با طرح های قدیمی
ــه نحــوی از  ــی ب ــه طــور نامنظــم ول ــن طــرح، ســنگ ها ب در ای
اصــول هندســی برخــور دارنــد و فواصــل بیــن آنهــا بیــن 5 تا 10 
ــه  ــن فواصــل ب ســانتی متر می باشــد. در بعضــی از قســمت ها، ای
ــنگ ها  ــن س ــل ای ــش فواص ــد. پوش ــز می رس ــانتی متر نی 20 س
ــل توجــه  ــه قاب ــا چمــن و آنچــه ک معمــوال از ســیمان رنگــی ی
ــر از  ــته  ت ــی برجس ــنگ ها کم ــا س ــی از طرح ه ــت. در برخ اس

ســطوح ســیمانی قــرار دارنــد.

 4- سنگ فرش با طرح انگلیسی
ــکال  ــی رود از اش ــه کار م ــرح ب ــن ط ــه در ای ــنگ هایی ک س
هندســی منظــم یــا نامنظــم بــوده و نحــوه قــرار گرفتــن آنهــا بــه 
ــد.  ــوازی را ایجــاد می کن ــا خطــوط م ــه تقریب ــی اســت ک نوع
شــکل ظاهــری ایــن نــوع ســنگ فــرش، هماننــد نمــای آجــر 

ــد. ــا می باش ــاختمان ه ــی  از س ــی بعض چین

 5- سنگ فرش به طریقه ژاپنی
ــزرگ  ــنگ های ب ــن، س ــل چم ــور از داخ ــرای عب ــوال ب معم
اســتفاده می شــود. هــر ســنگ نســبت بــه یکدیگــر بــه نحــوی 
قــرار می گیــرد کــه فاصلــه مرکــز یــک ســنگ نســبت بــه مرکــز 
ــط  ــول متوس ــد )ط ــر باش ــانتی مت ــا 70 س ــر 60 ت ــنگ دیگ س

یــک قــدم معمولــی( .

 6- سنگ فرش خیابان ماشین رو در داخل باغ
ــل درب ورودی  ــا مقاب ــرو ی ــا در روب ــن خیابان ه ــوال ای معم
ــطح  ــای س ــا در فض ــه کام ــوری ک ــه ط ــد. ب ــداث می کنن اح
ــا  ــم و ب ــا منظ ــور ن ــه ط ــنگ ها ب ــرد. س ــرار می گی ــن ق چم
ــه بســیار کــم کــه گاهــی در فواصــل آنهــا چمــن کاری  فاصل

انجــام می شــود.

پله های سنگی
تعریف پله

ــد.  ــه می نامن ــف را پل ــطح مختل ــن دو س ــی بی ــیله ارتباط وس
پله هــا نقــش مهمــی در زیبایــی محوطــه ســازی ایفــا می کننــد. 
پلــه ، واحدی اســت مشــخص بــا مقیــاس انســانی )قــدم باریک 
ــات  ــن ارتفاع ــاط بی ــد، ارتب ــن واح ــرار ای ــا تک ــه ب ــان( ک انس
ــرای  ــب ب ــاده مناس ــک م ــنگ ی ــود. س ــرار می ش ــف برق مختل
ــی خاصــی دارد  ــرش ســنگ زیبای ــا می باشــد. ب ســاخت پله ه
کــه یــک انتخــاب خــوب بــرای پله هــای اصلــی می باشــد، در 
حالــی کــه اســتفاده از ســنگ های طبیعــی بــا ســطوح زاویــه دار 
و نامنظــم پله هــا را بــه صــورت خیلــی راحــت و خودمانی تــر 

درمــی آورد.
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