انجمن علمی گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران

پیشگفتار
نظــر بــه اینکــه منابــع آب و خــاک و منابــع طبیعــی ،در کشــورمان در حــال نابــودی میباشــند؛ در
نتیجــه بــرای جلوگیــری از ایــن منابــع هرچــه زودتــر تدریس ایــن موضوعــات از مــدارس ابتدایــی نه تنها
بــه شــکل نظــری بلکــه بـ ه صــورت عملــی شــروع بشــود ،وگرنــه صــدور بخشنامــه و آئیننامــه حتــی
گمــاردن پلیــس اثرگــذار نخواهــد بــود .نصیحــت یــا صــدور بخشنامــه بــرای جوامعــی اســت کــه بــه این
نــوع مســائل نگــرش ملــی داشــته باشــد و حفاظــت از ایــن منابــع را پــارهای از ارزشهــای ملی خــود بداند.
متأســفانه مــردم تــا بــه عمــق مطلــب پــی نبرنــد ،شــرایط خیلــی بحرانیتــر از شــرایط فعلــی خواهد شــد.
موضــوع حفاظــت و بهرهبــرداری صحیــح از ایــن منابــع ،مــواردی نیســتند کــه حالــت دســتوری باشــد.
ایــن حالــت شــاید بــرای شــرایطی قابــل قبــول باشــد کــه تعــداد محــدودی از افــراد جامعه نســبت بــه این
موضــوع بیتفــاوت باشــند .موقعــی کــه کل جامعــه نســبت بــه ایــن مســائل بیتفــاوت هســتند ،عمــا
جلوگیــری امکانپذیــر نیســت و ایــن درســت هماننــد شــرایطی اســت کــه اکنــون در جامعه پابرجاســت.
وقتــی کــه بیتفاوتــی در یــک جامعــه حاکــم باشــد ،حتــی پیــاده کــردن بهتریــن طرحهــا هــم بــا
صــرف هزینههــای زیــاد (بــرای مثــال ،احیــاء و تعــادل بخشــی آبهــای زیرزمینــی و یــا طرحهــای امثــال
آنهــا) نمیتوانــد کارســاز باشــد.
بــا توجــه بــه اهمیــت موضــوع ،مجــددا تکــرار میکنــم ســرآغاز آمــوزش و یادگیــری موضــوع
بهرهبــرداری صحیــح از ایــن منابــع کــه ارزش حیاتــی دارنــد و ادامــه زندگــی بــه آنهــا وابســته اســت،
حتمــا بایــد افــراد جامعــه از ســنین دبســتانی و حتــی کودکســتانی بــا روشهــای بــدون اســتفاده از
فرمولهــا و متدهــای پیچیــده شــروع شــود .خوشــبختانه در عصــر رایانــه ایــن نــوع یادگیریهــا از طریــق
فیلمهــای کارتونــی و پویانمایــی در محیــط دبســتان ،هــم حالــت ســرگرمی میتوانــد داشــته باشــد و هــم
ایــن مطالــب در ایــن ســنین در ذهــن آنهــا نقــش میبنــدد .البتــه ایــن راهکار بایــد بــا مــوارد دیگــر نیــز
همــراه باشــد تــا کارســاز شــود .موضــوع دومــی کــه البتــه بعــد از اینکــه موضــوع اول بــه واقعیــت پیوســت
میتوانــد در حفــظ و پایــداری ایــن منابــع مؤثــر واقــع شــود ،مشــارکت مســتقیم ذینفعــان در ســاخت
و بهرهبــرداری و مدیریــت از ایــن منابــع میباشــد .موضــوع ســوم ایجــاد حــس اعتمــاد یــا بــه عبارتــی
اعتمادســازی در جامعــه اســت کــه جــزو مســئولیتهای حاکمیــت بــه حســاب میآیــد .البتــه موضــوع
آخــر ،شــرط الزم بــرای موفقیــت مــوارد بــاال محســوب میشــود وگرنــه تمــام تالشهــای انجامگرفتــه
قبلــی را بــه راحتــی تحــت تأثیــر قــرار داده و ســرمایهگذاریهای قبلــی را بــی اثــر خواهــد نمــود.
نســل مــا کــه عرضــه صیانــت از ایــن منابــع را نداشــت ،امیــد اســت کــه بــا بــکار گرفتــن راهکارهــای
پیشــنهادی ،نســل بعــدی بتوانــد مــا را شــرمنده کنــد .متأســفانه ،ادامــه حیــات در ایــن منطقـهای کــه مــا
زندگــی میکنیــم و محــل زندگــی نســل آینــده خواهــد بــود ،بــرای ادامــه زندگــی چــارهای بــهجــز بــکار
بســتن راهکارهــای مــوارد بــاال را نــدارد.
دکتر تیمور سهرابی
استاد بخش مهندسی آبیاری و زهکشی
مدیریت گروه مهندسی آبیاری آبادانی
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بخــش اول :تاریخچــه تغییر اقلیم
تغییرات آبوهوایی ،گرمایش زمین و تغییر اقلیم
رضا دلباز
دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی
گروه مهندسی آبیاری و آبادانی

اصلــی وجــود دارد کــه میگویــد” :اگــر تــا کنــون
پــروازی را از دســت ندادهایــد ،زمــان زیــادی را در فــرودگاه
هــدر دادهایــد» .ایــن اصــل یعنــی حــذف کامــل یــک اتفــاق
نامطلــوب ،انــرژی و هزینــه زیــادی میطلبــد کــه گاهــا بــه
صرفــه نیســت .بــهعنــوان مثــال جهــت کاهــش تصادفــات
جــادهای از مــردم تقاضــا میشــود بــا ســرعت کــم حرکــت
کننــد و ایــن از لحــاظ اقتصــادی شــاید بــه دولــت کمــک
بکنــد امــا از بعــد زمانــی قطعــاً وقــت بیشــتری را اتــاف
خواهــد کــرد .بســیاری از بحرانهــای کشــوری بــه دلیــل
نداشــتن برنامــه مشــخص و آیندهنگــری هماننــد کرونــا
ممکــن اســت بــه یــک بحــران جهانــی تبدیــل شــود .علــت
ایــن اتفــاق نیــز میتــوان بــه عــدم تشــخیص ســیگنال از
نویــز توســط دولتهــا اشــاره نمــود .همانطــور کــه شــاید
شــنیده باشــید مطالعاتــی بــه پندمیــک کرونــا در ســالهای
اخیــر اشــاره کــرده باشــند امــا بــه دلیل تولیــد انبــوه مقاالت
امــکان تشــخیص ســیگنال از نویــز بــرای دولتمــردان
دشــوار اســت .مــوارد فــوق ذات پیشبینیناپذیــر وقایــع
جهــان را نشــان میدهــد .میبینیــد کــه یــک بــال زدن
خفــاش در چیــن منجــر بــه سلســه حوادثــی شــد کــه
زندگــی مــردم را تغییــر داد .ایــن بیمــاری بــه دلیــل ناگهانی
بــودن ،ناشــناخته بــودن ،واضــح و فــوری بــودن اثــر آن یعنی
مــرگ و نامشــخص بــودن پایــان آن ،توجــه بســیاری بــه
خــود جــذب کــرده اســت .امــا خطــر بالقــوه دیگــری کــه
تدریجــی ،شناختهشــده ،غیرقابــل بازگشــت و مهلکتــر
اســت و توجــه چندانــی بــه آن نمیشــود ،مســئله گرمایــش
زمیــن ( )Global Warmingاســت .در یکــی از ســناریوهای
احتمالــی ،بــا آب شــدن یخهــای قطــب ،ممکــن اســت
ویروسهایــی در اعصــار مختلــف تاریخــی منجمــد شــدهاند،

آزاد شــوند .مشــخصاً بــا بســیاری از ایــن ویروسهــا تــا
کنــون هیــچ انســانی مواجــه نشــده اســت .ویروسهایــی کــه
شــاید کرونــا در برابــر آنها شــوخی بیــش نباشــد .تحقیقات
اخیــر از کشــف  28گونــه جدیــد ویروسهــا در ایــن یخهــا
گــزارش میدهنــد .امــا دانشــمندان چطــور اینقــدر
قاطعانــه در مــورد گرمایــش جهانــی ســخن میگوینــد و
چــه شــواهدی بــرای ایــن نظریــه وجــود دارد؟
بــر اســاس شــواهدی کــه در یخچالهــای قطبــی وجــود
دارد میتــوان غلظــت کربــن دیاکســید را در دورههــای
مختلــف زمیــن (حداقــل از حــدود  800000ســال قبــل)
مــورد بررســی قــرار داد .ایــن شــواهد نشــان میدهنــد کــه
رشــد غلظــت کربــن دیاکســید از ابتــدای قــرن بیســتم بــه
طــرز چشــمگیری افزایــش یافتــه اســت .از آغــاز انقــاب
صنعتــی انســان  365میلیــارد تــن کربــن تنهــا بــه واســطه
ســوختن ســوختهای ســنگوارهای بــه جــو زمیــن افــزوده
اســت و هرســاله  9میلیــارد تــن بــه ایــن میــزان اضافــه
میشــود .ایــن افزایــش باعــث خواهــد شــد در ســال 2050
حداقــل دمــای متوســط جهانــی  3/5تــا  7درجــه فارنهایــت
افزایــش یابــد .رشــد غلظــت کربن دیاکســید در اتمســفر در
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دو قــرن اخیــر در نمــودار صفحــه قبــل نشــان داده شــده
اســت.
همچنیــن مــدرک معتبــر دیگــری کــه در اختیــار
ماســت ،گزارشهــای ایســتگاههای هواشناســی سراســر
جهــان از گذشــته تــا کنــون اســت .ایــن گزارشهــا افزایــش
دمــای زمیــن را بــ ه طــور کامــل تائیــد میکننــد.
دیــدگاه جهانــی در خصــوص گرمایــش جهانــی پــس
از کرونــا وارد فــاز تازهــای خواهــد شــد کــه امیدواریــم
دولتمــردان حداقــل ایــن پیشبینــی را قبــل از وقــوع
فاجعــه بیشــتر جــدی بگیــرد.

سرگذشت نظریه گرمایش جهانی:

ســوانته آرنیــوس ( ،)Svante Arrheniusدانشــمند
ســوئدی و برنــده جایــزه نوبــل شــیمی اولیــن شــخصی بــود
کــه ادعــا کــرد کــه احتــراق ســوختهای فســیلی ممکــن
اســت در نهایــت منجــر بــه گــرم شــدن کــره زمیــن شــود
و در ســال  1896محاســبه کــرد کــه دو برابــر شــدن مقــدار
دیاکســید کربــن جــو زمیــن ،یخهــای قطبــی را ذوب
خواهــد کــرد.
در ســال  1930فیزیکــدان آمریکایــی بــه نــام ادوارد
اولســون هولبــرت ( )Edward Olson Hulburtدر
آزمایشــگاه نیــروی دریایــی نتایــج آرنیــوس را تائیــد کــرد.
گای کلنــدر ( )Callendar Guy Stewartمهنــدس
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تغییرات دمایی زمین از سال  1884تا 2019

انگلیســی در ســال  1938نتایــج مطالعــات را کنــار هــم قرار
داد تــا نشــان دهــد دمــای زمیــن و کربــن دیاکســید هــردو
در حــال افزایــش هســتند.
در نهایــت در ســال  1960کارل ســیگن ()Carl Sagan
کــه پایاننامــه خــود را بــر روی اثــر گازهــای گلخانــهای
روی ســیاره زهــره انجــام میــداد توانســت بــر اســاس روابــط
ریاضــی رابطــه بیــن دیاکســید کربــن و گرمایــش زمیــن را
نشــان دهــد.

https://climate.nasa.gov/vital-signs/global-temperature/
https://www.livescience.com/unknown-viruses-discovered-tibetan-glacier.html
https://www.eea.europa.eu/
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کرونا و تغییر اقلیم
سپینود محمدی لیری
دانشجوی کارشناسی علوم و مهندسی آب
گروه مهندسی آبیاری و آبادانی

کرونا ،تلنگری برای بحران پیشرو

کویــد  19رابطــه مــا و محیطزیســت را متمرکــز کــرد ه
اســت .همهگیــری بیمــاری کرونــا توانایــی جهــان را بــرای
پاســخگویی بــه بحــران بهداشــتی پیشآمــده بــه چالــش
کشــید و جــدی بــودن پیامدهــای تغییــرات اقلیمــی را
بــرای جهانیــان آشــکارتر کــرد.
دبیــر ســازمان ملــل اظهــار داشــتهاســت کــه« :بحــران
بهداشــتی بــه وجــود آمــده توســط کرونــا تلنگــری بــرای
بحرانهــای بعــدی پیــش روی ماســت» .پیــام کرونــا بــرای
مــا ایــن میتوانــد باشــد کــه :تغییــرات اقلیمــی نیــز در
آینــده زندگــی روزمــره مــا را بــه خطــر میانــدازد .درســت
اســت بیمــاری کرونــا بســیار بــه اقتصــاد و زندگــی مــردم
آســیب زد امــا هماکنــون مهمتریــن تهدیــد پیــش روی مــا
تغییــرات اقلیمــی اســت.
د ر حا لیکــه
جـهـــان

بــرای جلوگیــری از شــیوع ویــروس و بهبــود آن تــاش
میکنــد ،همزمــان بایــد بــا بهکارگیــری نوآوریهایــی
کــه بــه مــا امــکان میدهــد انتشــار گازهــای گلخانــهای
خــود را از بیــن ببریــم ،از بــروز فاجعــه جلوگیــری کنــد.
فرصــت مــا بــرای کاهــش تولیــد کربــن بســیار محــدود
اســت .عواقــب جــدی نگرفتــن هشــدارها در ایــن زمینــه
گریبــان همــه جوامــع را میگیــرد .آتشســوزی ،ســیل،
خشکســالی و ســایر حــوادث غیرقابلپیشبینــی آبوهــوا
در سراســر جهــان بیــش از هــر وقــت دیگــری دیــده
میشــود کــه نشــاندهنده ایــن موضــوع اســت.
از آنجــا کــه فعالیتهــای اقتصــادی بســیار کنــد شــده
اســت ،جهان امســال نســبت به ســالهای گذشــته گازهای
گلخان ـهای کمتــری منتشــر کــرده اســت .تحلیلگــران در
مــورد بــرآورد انتشــار امســال اختالفهــای زیــادی دارنــد
امــا آژانــس بینالمللــی انــرژی ایــن کاهــش را حــدود
هشــت درصــد اعــام کــرده اســت .ایــن بــدان معناســت
کــه بــه جــای  51میلیــارد تــن کربــن 47 ،میلیــارد
تــن آزاد کردهایــم .اگــر بتوانیــم هرســال بــه
همیــن میــزان کاهــش ادامــه دهیــم بــه
وضعیــت خوبــی خواهی ـ م رســید.
امــا بایــد در نظــر داشــت کــه بــرای
دســتیابی بــه ایــن کاهــش  8درصــدی
چهکارهایــی صــورت گرفتــه اســت؛
بیــش از  600,000نفــر جــان خــود
را از دســت داده و دههــا میلیــون نفــر
بیــکار شــدهاند .آوریــل امســال ترافیــک
اتومبیلهــا نصــف آوریــل  2019بــود و بــرای
ماههــا ترافیــک هوایــی متوقــف شــد .پــس ایــن
بخــش اول :تاریخچــه تغییر اقلیم
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وضعیتــی نیســت کــه کســی بخواهــد آن را ادامــه دهــد.
عــاوه بــر ایــن ،کاهشهــای پیشآمــده بــه معنــای
واقعــی کلمــه بــا بیشــترین هزینــه ممکــن صــورت گرفتــه
اســت.
درســت اســت کــه کرونــا از طریــق تغییــر کامــل
لونقــل بســتری
سیســتمهای صنعتــی ،انــرژی و حم 
بوهــوا ایجــاد کــرده
بــرای کاهــش انتشــار و پایــداری آ 
اســت و در حــال حاضــر ایــن دو در یــک راســتا عمــل
میکننــد امــا بــرای اینکــه بــه نتیجــه درســتی برســیم
نیازمنــد برنامــه طوالنیمــدت هســتیم .دبیــر کل انجمــن
ســازمان هواشناســی بارهــا تأکیــد کــرده اســت کــه «رکــود
اقتصــادی و صنعتــی ناشــی از بیمــاری کرونــا نمیتوانــد
جایگزیــن اقدامــات کنتــرل تغییــر اقلیــم باشــد» .لــذا
زمــان آن رســیده اســت کــه یــک جنبــش جهانــی بــرای به
حداقــل رســاندن تأثیــرات تغییــر اقلیــم ایجــاد شــود .ایــن
جنبــش بــه همــکاری دولتهــا و بخشهــای خصوصــی
نیازمنــداســت و بایــد شــرایط اضطــراری آبوهــوا بــه یــک
اولویــت سیاســت تبدیــل شــود.
گومیــر دلخــراش مــردم
مــا در دوران کرونــا شــاهد مر 
و تــرس و دلهــره حاکــم بــر جامعــه بودهایــم امــا بحــران
کرونــا هــر چــه کــه باشــد ،تغییــر اقلیــم از آن وحشــتناکتر
اســت .تأمــل در چالشهــای بحــران امــروز ممکــن اســت
بــه مــا کمــک کنــد تــا بــرای آینــده بهتــر آمــاده شــویم.
کرونــا چنــان بینشــی بــه مــا داده اســت کــه بتوانیــم اثــرات
تغییــرات اقلیــم را ملموستــر درک کنیــم .حــال بــه
درسهایــی کــه میتــوان از کرونــا گرفــت میپردازیــم.

هیــچ اقدامــی نکــردن در کوتاهمــدت هزینــه کمــی دارد
امــا تأثیــرات بلندمــدت آن هزینههــای زیــادی بــا خــود
بــه همــراه دارد؛ ماننــد کمبــود آب ،درگیــری ،جنــگ و
غیــره .ســرمایهگذاری اقتصــادی در پیشــگیری مؤثــر بــوده
و از بدتریــن آســیبها جلوگیــری میکنــد .پــس عــدم
فعالیــت در راســتای تغیــر اقلیــم میتوانــد در درازمــدت
خســارات اجتماعــی و اقتصــادی زیــادی داشــته باشــد.

نابرابری اجتماعی و مکانی

بوهــوا ،بیمــاری کرونــا هــم
ماننــد بحــران تغییــرات آ 
در کشــورهای گوناگــون و گروههــای اجتماعــی مختلــف
تأثیــرات متفــاوت داشــته اســت .خطــر بــرای افــراد مســن،
کســانی کــه همــراه خطــر بودهانــد ،قش ـرهای آســیبپذیر
و مــردم کشــورهای ضعیــف بیشــتر بــوده اســت .تغییــر
اقلیــم نیــز بــه همیــن صــورت عمــل میکنــد .حفاظــت
از افــراد آســیبپذیرتر در برابــر تغییــرات اقلیــم نیــاز
زودهنــگام بــه توافقنامههــا ،حمایتهــا و سیاســتهایی
دارد کــه در هنــگام بــروز بحــران نابرابریهــای اجتماعــی را
بــه حداقــل میرســاند.

تضعیفهمبستگیبینالمللی
تأثیرات اجتماعی و اقتصادی
اقدامــات اولیــه میتوانــد هزینــه اجتماعــی اولیــه
باالیــی داشــته باشــد امــا تأثیــرات آنهــا بســیار زیاد اســت.
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میتــوان گفــت یکــی از اولیــن بحرانهــای جهانــی
کــه وقتــی ملتهــا بــا آن روبــهرو شــدند و بــرای منابــع
محــدود رقابــت کردنــد ،بحــران کرونــا بــود .دولتهــا

وسوســه شــدند بــرای حفاظــت از شــهروندان خــود بــه
هــر هزینــهای کــه ممکــن بــود بــرای ســایرین ایجــاد
شــود ،حفاظــت کننــد .اقداماتــی ماننــد محدودکــردن
صــادرات مــواد بهداشــتی ،تــاش بــرای انحصــار دسترســی
بــه واکســن یــا اختالفنظرهــای پیشآمــده در اتحادیــه
اروپــا بــرای همبســتگی اقتصــادی جهــت مقابلــه با بحــران،
بوهــوا
همــه نمونههایــی از ایــن رفتارهــا اســت .تغییــرات آ 
هــم احتمــاالً همیــن ســناریو را بــه همــراه خواهــد داشــت.
ایــن تجربــه نشــانداد کــه بحرانهــای اینچنینــی باعــث
رفتارهــای خودخواهانــه ،سیاســتهای ملیگرایانــه و
اولویــت قــرار دادن افــراد ثروتمنــد بــر جمعیــت عمومــی
جهــان میشــود.

محافظــت کننــد؛ بــا اســتداللی مشــابه ســرمایهگذاری
بوهــوا بــرای جلوگیــری از هزینههــای
بــرای تغییــرات آ 
بعــدی کــه بســیار بیشــتر اســت ضــروری اســت.

سخن پایانی

همانطــور کــه در بــاال اشــاره کردیــم ،شــباهتهای
شــگفتانگیزی بیــن ایــن دو بحــران وجــود دارد .تحلیــل
و بررســی بحــران کرونــا بــه مــا در تدویــن اســتراتژیهای
کارآمــد کمــک میکنــد .ایــن قضیــه باعــث افزایــش درک
عمومــی از روحیــه ریس ـکگریزی شــده اســت و میتوانــد
زمینهســاز تــاش بــرای اقدامــات پیشــگیرانه جهــت
حفاظــت از تغییــر اقلیــم باشــد .بــا وقــوع اتفاقــات اخیــر
درک مــا از پیشــگیری و مدیریــت بحــران بیــش از هــر
زمــان دیگــری اســت .اکنــون بایــد از شــرایط فعلــی درس
بگیریــم و بــرای جلوگیــری از بدتریــن پیامدهــای احتمالــی
تغییــر اقلیــم کــه در انتظــار مــا و نسـلهای آینــده اســت،
اقــدام کنیــم.

اقداماتپیشگیرانهضروریاست
اقدامــات اولیــه جهــت پیشــگیری ممکــن اســت
از ســوی بعضــی مــردم هزینههــای اضافــی
تلقــی شــود امــا هنــگام اوجگیــری بحران
بــه خوبــی تأثیــر آن نمایــان میشــود.
هماکنــون کشــورهایی کــه
اقدامــات پیشــگیرانه زودهنــگام
و مؤثــر را اعمــال کردنــد ،شــاهد
مهــار بهتــر بیمــاری بودنــد.
ایــن قضیــه اهمیــت مشــارکت
عمومــی را نشــان میدهــد.
مطالعــات زیــادی نشــان دادنــد
کــه پیشــگیری از تغییــرات
آبوهوایــی از لحــاظ اقتصــادی
بســیار بهصرفهتــر از ســازگاری بــا
آن اســت .بــه روشــی مشــابه بیشــتر مــا
بیمــه درمانــی شــخصی داریــم تــا هزینههــا
مــا را در برابــر عواقــب احتمالــی بیماریهــا
بخــش اول :تاریخچــه تغییر اقلیم
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بخش دوم :ســامانههای آبیــاری و چالش کارایی آنها
آبیاری تحتفشار؛ توسعه یا توهم توسعه؟
مسعود پورغالم آمیجی
دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی
گروه مهندسی آبیاری و آبادانی

نـقدی بر عـملکرد سـامـانههای نـوین آبـیـاری
(تحتفشار) و سرمایهگذاریهای مرتبط انجامشده
بررســی برنامههــای گذشــته نشــان میدهــد کــه
توســعه ســامانههای آبیــاری تحتفشــار از مهمتریــن
اقداماتــی اســت کــه بــرای جبــران بیــان آبــی منفــی،
مقابلــه بــا خشکســالی ،احیــای تاالبهــا ،افزایــش
بهرهــوری و غیــره در دســتور کار دولــت بــوده اســت .ایــن
امــر در قانــون برنامــه توســعه ششــم (مــاده  – 35بنــد
ب) نیــز مجــددا ً مــورد تأکیــد قــرار گرفتــه اســت .امــا
مراجــع معتبــر ملــی و جهانــی ،نســبت بــه کارکــرد ایــن
ســامانهها تردیــد جــدی دارنــد کــه حتــی در صــورت
رعایــت نکــردن ملزومــات آن ،مشــابه هــر فنــاوری دیگــر،
میتوانــد آثــاری عکــس ماننــد افزایــش مصــرف آب و
تخریــب محیطزیســت را بــه دنبــال داشــته باشــد.
ضمــن اینکــه طراحــی اینگونــه ســامانهها همچنــان
بــه روال قبلــی خــود باقــی اســت؛ بــدون اینکــه بــه بحــث
تغییــر اقلیــم پیشآمــده کــه تمامــی جوامــع و صنایــع
را درگیــر و دســتخوش تغییــرات کــرده اســت ،توجهــی
شــود .مشــکالت پیشــین همچنــان بــه قــوت خــود باقــی
اســت و تــاش چندانــی بــرای رفــع وضعیــت بحرانــی،
صــورت نمیگیــرد .حــال آنکــه انتظــار تغییــر رویکــرد
در اســتفاده از ســامانهها نویــن آبیــاری در شــرایط تغییــر
اقلیــم ،خیالــی واهــی و تالشــی عبــث و بیهــوده اســت.

نکات مهم
 )1تعییــن هــدف از ســرمایهگذاری روی توســعه
ســامانههای آبیــاری نویــن (تحتفشــار)

متأســفانه بیشــترین دلیــل بــرای ایــن ســرمایهگذاری

در کشــور ،تأکیــد بــر کاهــش مصــرف آب اســت.
جمعبنــدی نشســت کارشناســان داخلــی در مرکــز

پژوهشهــای مجلــس شــورای اســامی و مرکــز مطالعــات
راهبــردی ریاســت جمهــوری ( ،)1397گــزارش فائــو بــا
عنــوان آیــا فنــاوری پیشــرفته آبیــاری باعــث صرفهجویــی
میشــود ()2017؟ و نشــریه معتبــر علــوم بــا عنــوان
افزایــش راندمــان آبیــاری بــه نــدرت موجــب صرفهجویــی
آب میشــود ()2018؛ تأکیــد دارنــد کــه اصــوالً ایــن
ســامانهها ذاتــاً ظرفیتــی را بــرای کاهــش مصــرف آب
نــدارد .در نهایــت بنــا بــه تجربیاتــی از مدرنســازی
شــبکههای آبیــاری جهانــی ،کارکــرد ایــن ســامانهها بایــد
در بســتری چندبُعــدی و از ابعــاد مختلفــی ماننــد انــرژی،
نیــروی کار ،آب ،اقتصــاد تولیــد و محیطزیســت بررســی
شــود.

 )2بسترســازی بــرای نــگاه همبســته و نظاممند
(سیستماتیک)

مشــکل عمومــی کــه در برنامههــای مدیریــت آب و
کشــاورزی رخ میدهــد ،وجــود نداشــتن نــگاه همبســته
بــه آنهــا در مقیــاس حوضــه آبریــز ،عــدم مالحظــه آثــار
متقابــل آنهــا بــر هــم و در نهایت نــوع رفتــار بهرهبــرداران
در پاســخ بــه آنهاســت .مالحظــه شــده اســت کــه در
مــواردی ،ایــن ســامانهها در نهایــت بــر تغذیــه ســفرههای
آب زیرزمینــی و جریــان زیسـتمحیطی اثــر منفــی دارنــد.
ایــن در شــرایطی اســت کــه هــدف اصلــی مجلس شــورای
اســامی و دولــت از حمایــت از ایــن ســامانهها ،احیــای
ســفرههای آب زیرزمینــی بــوده اســت.
بخــش دوم :ســامانههای آبیــاری و چالش کارایی آنها
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 )3عدم توجه به رفتارهای جدید بهرهبرداران بعد
از اقدامات منجر به صرفهجویی آب

هــم اکنــون در بســیاری از دشـتهای کشــور بــه دالیــل
مختلــف نوعــی کمآبیــاری (خواســته و یــا ناخواســته) بــه
انجــام میرســد .برخــی از اقدامــات (ماننــد تغییــر الگــوی
کشــت) میتوانــد موجــب صرفهجویــی قابلمالحظــهای
شــود؛ امــا ،بــه دلیــل نبــود نهــاد و ابــزار الزم در کنتــرل
تخصیــص (ماننــد نبــود نظامهــای بهرهبــرداری قــوی،
کنتورهــای هوشــمند و غیــره) ،بخــش عمدهــای از آب
صرفهجوییشــده (خواســته و یــا ناخواســته) ،صــرف
جبــران کمآبیاریهــا شــده و در نهایــت انتظــارات مــورد
نظــر بــه خصــوص بــرای تأمیــن حقابــه تاالبهــا کــه
معمــوالً در انتهــای حوضههــای آبریــز قــرار دارنــد ،عملیاتــی
نمیشــود.

 )4رابطه بهرهوری آب و توسعه سامانههای آبیاری
تحتفشار

بهرغــم برخــی تصــورات پیرامــون افزایــش بهــرهوری
آب بــه دلیــل توســعه ایــن ســامانهها ،گزارشهــای معتبــر
علمــی حکایــت دارد کــه آبیــاری تحتفشــار بــا افزایــش
تعــرق و کاهــش تنشهــای رطوبتــی آب توانســته بــه
عملکــرد بیشــتر نائــل آیــد نــه بــا مصــرف آب کمتــر.

 )5ضعف ساختاری در محاسبه و برآورد مصرف در
کشور

نظامنامــه ســنتی محاســبه بیــان آب کشــور و
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مصــرف بخــش کشــاورزی در ابهــام اســت و حتــی ارقــام
اعالمشــده ،بــر اســاس واقعیتهــای علمــی قابــل دفــاع
نیســت .از طرفــی برخــی دســتگاههای متولــی نیــز پذیــرای
ایــن موضــوع نیســتند .از ضعفهــای ایــن نظامنامــه،
عــدم امــکان تمایــز بیــن "برداشــت" و "مصــرف" اســت.
بهعنــوان مثــال ،آنچــه از منابــع آب زیرزمینــی برداشــت
میشــود ،الزامـاً مصــرف نیســت ،زیــرا بخشــی از آن مجــددا ً
در قالــب آب برگشــتی ،بــه منابــع آب ســطحی و زیرزمینــی
بــاز میگــردد کــه میتوانــد کارکردهــای مثبــت یــا منفــی
خــود را داشــته باشــد .نتیجــه عــدم تمایــز مذکــور ،موجــب
بــرآورد غیرواقعــی راندمــان (مزرعــه و حوضــه) ،بهــرهوری
آب کشــاورزی و عــدم حصــول نتایــج مــورد انتظــار از طــرح
ملــی تعادلبخشــی ســفرههای آب زیرزمینــی میشــود.

نتیجهگیری و پیشنهادها

بــا توجــه بــه تجربــه چنددهــهای کشــور در تحقــق
نیافتــن اهــداف حفاظــت از منابــع آبــی و کارایــی
نداشــتن راهحلهــا از جملــه توســعه ســامانههای آبیــاری
تحتفشــار ،محورهــای زیــر بــرای حمایــت دولــت (از جمله
تعییــن ردیــف بودجــه خــاص بــرای مســائل آب کشــور) از
حفــظ منابــع آبــی و پایــداری ســرزمین مــورد تأکید اســت:

 )1تدوین قانون سامانه ملی حسابداری آب کشور

الزم اســت بیــان آبــی کشــور بــا رویکــرد نظــری
جدیــد ،اســتقرار "حســابداری ملــی آب کشــور" را

در دســتور کار قــرار دهــد .بــه ایــن منظــور بســتر الزم
ســازمانی ،نرمافــزاری و ســختافزاری مهیــا و در اســرع
وقــت عملیاتــی شــود .ســاختار چنیــن ســامانههایی فراتــر
از ظرفیــت یــک وزارتخانــه و مســتلزم وجــود بســترهای
قانونــی خــاص خــود اســت کــه در ایــن خصــوص مجلــس
شــورای اســامی نقــش تعیینکننــدهای را خواهــد داشــت.
ایــن ســامانه بایــد بتوانــد ،ظرفیــت فناوریهــای جدیــد در
ســامانههای آبیــاری تحتفشــار را از منظــر صرفهجویــی
واقعــی نیــز نشــان دهــد.

 )2اصالح نظام حکمرانی آب

نظــام تدبیــر آب کشــور بــرای پاســخگویی بــه بحــران
آب ،همســویی و همافزایــی بیشــتری را طلــب میکنــد.
تقویــت اهــداف مشــترک ،تشــریک مســئولیت و منافــع از
مهمتریــن آنهــا اســت .همچنیــن ،اجمــاع در جلوگیــری
از بارگــذاری بیــش از تــوان اکولوژیکــی و ظرفیــت حمــل
ســرزمین از مهمتریــن مراحلــی اســت کــه قــوه مقننــه
در حصــول بــه آن بســیار تأثیرگــذار اســت .اصــاح نظــام
بهرهبــرداری آب کشــور در اولویــت هرگونــه ســرمایهگذاری
بــرای فناوریهــای جدیــد اســت.

 )3اولـویت در ارتقای نـظام تـخصیص آب کـشور
(نرمافزاری و سختافزاری)

بــه رغــم تأکیــدات برنامههــای گذشــته ،مدیریــت

تخصیــص آب کشــور بــا مشــکالت زیــادی همــراه اســت.
نبــود امکانــات الزم در تحویــل حجمــی آب ،فقــدان فراگیــر
کنتورهــای هوشــمند روی چاههــا ،نبــود پیوســتهای
تبخیــر در برنامــه تعادلبخشــی و غیــره قســمتی از ایــن
کاســتیها اســت .بدیهــی اســت کــه هرگونــه توفیــق
در مدیریــت مصــرف آب و کاهــش برداشــتها منــوط
بــه وجــود چنیــن نظامــی خواهــد بــود .ارزیابــی هرگونــه
فنــاوری نویــن آبیــاری در قالــب کاهــش مصــرف و پایــداری
در مقیــاس حوضــه آبریــز قبــل از هرگونــه ســرمایهگذاری از
بودجههــای عمومــی نیــز در ایــن چارچــوب قابــل بررســی
اســت.

مروری بر توسعه آبیاری تحتفشار در ایران

بــا توجــه بــه توضیحــات بیانشــده ،خالــی از لطــف
نیســت کــه ســطح تحــت پوشــش ســامانههای آبیــاری
تحتفشــار مطابــق بــا جدیدتریــن آمــار مــورد بررســی
قــرار گیــرد .کل ســطح تحــت پوشــش ســامانههای نویــن
آبیــاری تــا پایــان آبــان مــاه  1399در اراضی ســنتی و پایاب
چاههــا و منابــع آب کوچــک بالغبــر  2102000هکتــار
بــوده اســت کــه بــا احتســاب  299000هکتــار اراضــی
پایــاب شــبکهها ،در مجمــوع کل ســطح اراضــی تحــت
پوشــش ایــن ســامانهها برابــر  2401000هکتــار میباشــد
(جــدول پیوســت) .همچنیــن مطابــق امکانســنجی و
اطالعــات تحلیلشــده ،پتانســیل توســعه  7550000هکتــار
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اجــرای ســامانههای مختلــف آبیــاری در کل کشــور تشــخیص داده شــده اســت .البتــه ایــن مطالعــات مربــوط بــه ابتــدای دهه
 80بــوده کــه بــا توجــه بــه شــرایط جدیــد اقلیمــی و محدودیتهــای ایجادشــده ،نیــاز بــه بازنگــری و بهروزرســانی دارد.
پروژههای خاتمه یافته سامانههای نوین آبیاری از سال  1369تا 1399/08/30
ردیف

استان

مساحت بارانی ()ha

مساحت قطرهای ()ha

مساحت کمفشار ()ha

مجموع ()ha

1

فارس

93849

143568

2981

240398

2

خراسان رضوی

63320

83228

30648

177196

3

همدان

125020

5585

12339

142944

4

اصفهان

69986

37619

18468

126073

5

هرمزگان

1947

109201

148

111296

6

کرمان

20533

57090

12172

89795

7

جنوب کرمان

4845

77489

330

82664

8

کرمانشاه

69633

7561

4672

81866

9

آذربایجان غربی

49668

13823

4317

67808

10

گلستان

56802

7741

2599

67142

11

آذربایجان شرقی

32033

29358

4127

55518

12

مرکزی

49747

13655

1852

65254

13

چهارمحال و بختیاری

44444

16273

239

60956

14

تهران

20912

27626

8514

57052

15

کردستان

48822

4618

3075

56518

16

لرستان

50873

5210

0

56083

17

خوزستان

30106

19419

1884

51409

18

زنجان

33890

16576

196

50662

19

قزوین

18336

27334

4939

50609

20

مازندران

9751

31890

1643

43284

21

بوشهر

2603

25756

0

38359

22

سیستان و بلوچستان

11311

19974

6092

37377

23

سمنان

8236

22761

5409

36406

24

کهگیلویه و بویراحمد

16436

18428

2

34866

25

ایالم

26459

7232

0

32691

26

یزد

1549

18812

11026

31387

27

خراسان شمالی

14843

10307

6155

31305

28

خراسان جنوبی

1660

8019

17979

27658

29

اردبیل

18264

4263

3733

26260

30

قم

3391

10281

12378

26050

31

گیالن

3321

10084

4824

18229

32

البرز

5766

10060

473

16299

1008266

910836

183308

2102140

مجموع
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نکتــه :بنابرایــن ایــن اســتراتژیها و بــا توجــه بــه
افــق  2030کمیتــه ملــی آبیــاری و زهکشــی (،)ICID
انتظــار مــیرود فناوریهــای نویــن و نوظهــور آبیــاری در
آینــده نقــش بســیار بیشــتری داشــته باشــند .بــا توجــه بــه
پتانســیل گســترش بیشــتر کشــاورزی آبــی کــه تــا ســال
 2050بــه بیــش از  20میلیــون هکتــار میرســد و روز بــه
روز در حــال افزایــش اســت ،بایــد بــر نــوآوری و عملکــرد
بهتــر زیرســاختهای آبیــاری موجــود از طریــق نوســازی و
اســتفاده بهینــه از هــر قطــره آب موجــود در ســطح مزرعــه
تأکیــد شــود .لــذا در میــان ســایر فناوریهــا ،فنــاوری جدیــد
نقــش مهمــی در دســتیابی بــه چشــمانداز  ICIDبــرای
ســال  2030ایفــا میکنــد :بــا هــدف جهانــی بــدون فقــر و
گرســنگی از طریــق توســعه پایــدار روســتایی متمرکــز بــر
مصــرف هوشــمندانه آب.

فنــاوری آبیــاری هوشــمند بســیار مــورد تأکیــد اســت تــا
بتوانــد بــا یــک آبوهــوای متغیــر و تغییــر اقلیــم ،ســازگار
شــود و بنابرایــن ،انتظــار مـیرود کــه فناوریهــای جدیــد در
ســامانههای آبیــاری همــراه بــا فنــاوری موجــود ،نقش بســیار
بیشــتری در آینــده داشــته باشــد .زیــرا هنگامیکــه تقاضــا
بــرای آب بیشازحــد باشــد ،نقــش فنــاوری و ایدههــای
جدیــد در عملیــات کشــاورزی در برابــر آبوهوایی که ســریعاً
در حــال تغیــر اســت ،ضــروری میباشــد .در دنیای پیشــرفته
امــروزی و ارزشــمند بــودن هــر قطــره آب ،موفقیــت بــا
کســانی اســت کــه ســامانههای خــود را بــر اســاس تحقیقات
عالــی ،نــوآوری و دانــش روز مــورد طراحــی قــرار میدهنــد،
بــا دقــت تمــام ،ســامانههای آبیــاری کشــاورزان را کنتــرل
کــرده و ســامانههای آبیــاری را بهطــور مؤثــر مدیریــت و
بهرهبــرداری میکننــد.

منابع
ب و خاک .)1399( .دفتر سامانههای نوین آبیاری ،معاونت آبو خاک ،وزارت جهاد کشاورزی ،کرج (.)1399/08/30
»گزارش معاونت آ 

» مرکز پژوهشهای مجلس شوری اسالمی .)1397( .معاونت پژوهشهای زیربنایی و امور تولیدی .شماره مسلسل .25016296

ӹ Grafton, R. Q., Williams, J., Perry, C. J., Molle, F., Ringler, C., Steduto, P., ... & Allen, R. G. (2018).
The paradox of irrigation efficiency. Science, 361(6404), 748-750.
ӹ Perry, C., Steduto, P., & Karajeh, F. (2017). Does improved irrigation technology save water?.
ӹ Reinders, F. B. (2020). New products and emerging irrigation technologies in light of the ICID vision
2030. Irrigation and Drainage, 69(2), 294-298.
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بخش ســوم :همبست آب ،غذا و انرژی
پیوند آب ،غذا و انرژی و ردپای کربن
محسن حسینی جلفان
دانشجوی دکتری سازههای آبی
گروه مهندسی آبیاری و آبادانی

پیشبینیهــای جهانــی نشــان میدهــد کــه بــا توجــه بــه رشــد جمعیــت ،توســعه اقتصــادی ،افزایــش شهرنشــینی ،تغییــر
در رژیمهــای غذایــی منجــر بــه افزایــش تقاضــا در بخشهــای انــرژی ،غــذا و آب(شــرب ،صنعــت و کشــاورزی) و درنتیجــه فشــار
بــر منابــع طبیعــی شــده اســت .تمــام ایــن عوامــل ســبب شــده تــا بــه دلیــل عــدم تناســب در تأمیــن و تقاضــای آب ،بــه منابــع
آب ســطحی و زیرزمینــی نیــز در بســیاری از مناطــق خشــک و نیمهخشــک جهــان آســیب برســد .ایــن در حالــی اســت کــه از
یــک ســو بــا افزایــش جمعیــت نیــاز بــه تولیــد محصــول بــاال رفتــه و از طــرف دیگــر بــا رشــد مصــارف شــهری و صنعتی ،ســهم
آب بخــش کشــاورزی کــه بخــش اعظمــی از تولیــد غــذای مــردم دنیــا بــه آن وابســته اســت ،نســبت بــه گذشــته کمتــر شــده
اســت .بنابرایــن کشــاورزی وابســته بــه آبیــاری (در قالــب برداشــت آب آبیــاری از منابــع آب زیرزمینــی ،توزیع منابع آب ســطحی
در شــبکههای آبیــاری ســنتی و مــدرن و در نهایــت برداشــت ســنتی از نهرهــا و رودخانههــا) کــه تقریب ـاً  40درصــد تولیــد
محصــوالت غذایــی را تأمیــن میکنــد ،بــا یــک چالــش مواجــه شــده اســت .لــذا در چنیــن شــرایطی ارتقــای مدیریــت مصــرف
آب میتوانــد بهعنــوان یکــی از موثرتریــن راهکارهــا در اســتفاده بهینــه از منابــع محــدود آب تلقــی شــود.
از طرفــی بــا توجــه بــه آنچــه کــه در بــاال تشــریح شــد ،بخــش اعظمــی از تولیــد غــذای مــردم دنیــا بــه تولیــد محصــوالت
کشــاورزی وابســته اســت .از اینــرو میتــوان نتیجــه گرفــت کشــاورزی مهمتریــن مصرفکننــده آب و انــرژی میباشــد در
نتیجــه بایــد تعــادل و توازنــی بیــن برداشــت و بهرهبــرداری از منابــع تولیــد و میــزان بهرهــوری ایجــاد شــود .تقاضــا بــرای
انــرژی نیــز در سرتاســر منطقــه خاورمیانــه و شــمال آفریقــا رشــد چشــمگیری دارد .لــذا تقاضــا بــرای انــرژی نیــز هماننــد آب،
نهتنهــا بــا افزایــش جمعیــت بلکــه بــا پیشــرفت و گســترش صنعتــی در حــال تغییــر اســت .غــذا و آب بــرای وجــود انســان
ضــروری اســت و انــرژی کلیــد توســعه آن اســت .آب ،انــرژی
و غــذا ارتبــاط قــوی بــا یکدیگــر دارنــد و نقــش مهمــی در
دســتیابی بــه اهــداف توســعه پایــدار ایفــا میکننــد .در واقــع
بهرهبــرداری از منابــع بایســتی متعادل و در راســتای توســعه
پایــدار باشــد .بهطــور علمــی همبســت آب ،انــرژی و غــذا
( )Water Energy Food Nexusرا میتــوان بهعنــوان
رویکــردی بــرای ارزیابــی توســعه و اجــرای سیاســتهایی
کــه بهطــور همزمــان بــر امنیــت آب ،انــرژی و غــذا تأکیــد
میکننــد ،تعریــف کــرد .بهطــور دقیقتــر  WEFNرویکــرد
مفهومــی و تحلیلی بــرای سیســتمهای اجتماعی-اکولوژیکی
ارائــه کــرده و چارچوبــی بــرای مدیریــت هماهنگ و اســتفاده
از منابــع طبیعــی در تمــام بخشهــا و مقیاسهــا پیشــنهاد
میدهــد .اجــزای رویکــرد همبســت کــه شــامل آب ،انــرژی
و امنیــت غذایــی میباشــد ،همــواره همبســتگی و وابســتگی
پیوند پویا بین آب ،انرژی و غذا
متقابلــی نســبت بــه هــم دارد.
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ردپای کربن

بهمنظــور بررســی توســعه پایــدار ،صاحبنظــران
عرصــه محیطزیســت درصــدد برآمدنــد تــا بــا یافتــن واحــد
ســنجش معنــادار و بــا اتخــاذ یــک رویکــرد بیوفیزیکــی بــه
بررســی اصــل پایــداری بپردازنــد .از اینــرو شــاخصهای
متعــددی پیشــنهاد شــد تــا جنبههــای زیســتمحیطی،
اجتماعــی و اقتصــادی از توســعه پایــدار را به تصویر بکشــند.
یکــی از شــاخصهای ارزیابــی توســعه پایــدار کــه بــا کمــی
کــردن فشــار محیطزیســتی حاصــل شــده در راســتای
تأمیــن تقاضــای داخلــی میتوانــد تــا حــدودی یــک ابــزار
مناســب در زمینــه سیاســتگذاری کشــورها باشــد ،شــاخص
«ردپــا» اســت .منظــور از ردپــا ،ایــن اســت کــه بــرای
تأمیــن نیازهــای درونــی جامعــه چــه میــزان از ســرمایه
طبیعــی در مقیــاس جهانــی کاســته شــده اســت .در اوایــل
دهــه  1990ویلیــام ریــس ،رئیــس دانشــگاه بریتیــش
کلمبیــا ،مفهــوم ردپــای بومشــناختی را مطــرح کــرد.
ریــس بیــان کــرد کــه  ،FFاندازهگیــری میــزان فشــاری
اســت کــه انســان بــر طبیعــت تحمیــل میکنــد .اصــاح

ردپــای کربــن کــه طــی چنــد ســال اخیــر رایــج شــده و
بــا افزایــش نگرانیهــا عمومــی در خصــوص تغییــرات
آبوهوایــی ،مفهــوم آن توســعه یافتــه اســت ،ریشــه در واژه
ردپــای بومشــناختی مطرحشــده توســط واگرنــال ()1996
دارد .ردپــای اکولوژیکــی شــامل  6ردپــای :کشــاورزی،
ماهیگیــری ،ســاختگاه ،مرتــع ،جنــگل و کربــن میباشــد.
ردپــای کربــن بهعنــوان یکــی از  6زیرمجموعــه ردپــای
اکولوژیکــی توســط واگرنــال بــه وجــود آمــد و هــدف او در
ارائــه ردپــای بومشــناختی توســعه و آزمایــش ابــزاری بــود
کــه بــا آن بتــوان اهمیــت بحرانهــای پایــداری را بــه یــک
اقــدام عمومــی بــدل کنــد .در زمینــه محیطزیســتی ،مفهوم
ردپــای کربــن از حــدود ســال  1970مطالعــه شــده اســت.
هماکنــون نیــز تحــت عناویــن انتشــار گازهــای گلخان ـهای
حیــن فرآینــد تولیــد (Manufacturing Process GHGs
 ،)emissionشــدت کربــن محصــوالت (Product carbon
 )intensityو حســابداری کربــن ()Carbon accounting
اســتفاده میشــود .برخــی تعاریــف کــه بــرای ردپــای کربــن
در منابــع علمــی ارائــه شــده اســت.

تعاریف ردپای کربن

منبع

تعریف

)Patel (2006

ردپای کربن معادل مقدار دیاکسید کربن منتشره ناشی از فعالیتهای روزانه میباشد.
مانند شستن لباس یا استفاده از وسایل حمل و نقل.

)Hammond (2007

وزن کربن انتشاریافته بر اساس کیلوگرم یا تن به ازای هر فرد یا فعالیت.

)Eckel (2007

میزان انتشار گازهای گلخانهای بهصورت مستقیم و غیرمستقیم ناشی از فعالیتهای کسبوکار.

)Johnson (2009

مجموعهای از گازهای گلخانهای و گاز انتشاریافته از یک کاال یا سرویس در طول عمر خود.

)Williams et al. (2012

مقیاسی از مقدار کل خروجی دیاکسید کربن ( )CO2و متانول ( )CH4مربوط به
یک جمعیت ،سیستم یا فعالیت معین با در نظر گرفتن همه منابع ،ذخیره شدنها در
محدوده زمانی و مکانی آن جمعیت ،آن سیستم یا فعالیت.

)Solis-Guzman (2014

یک روش برای شناسایی و اندازهگیری گازهای گلخانهای منحصر به فرد ،اندازهگیری میزان انتشار این
گازها در هر فعالیتی و در همه مراحل (تهیه مواد اولیه ،تخصیص مواد برای هر محصول) میباشد.

Velayatzadeh et al.
)(2016

میزان  CO2است که توسط بخشهای اقتصادی و در راستای تأمین تقاضای نهایی داخلی،
در سطح جهان (خواه تولید داخلی باشد ،خواه وارداتی) منتشر میشود.

در نتیجــه بــا توجــه بــه تعاریفــی کــه تشــریح شــد،
تعاریــف و شــیوههای متعــدد محاســبه ردپــای کربــن کــه
اســتفاده از آن در ابعــاد گســترده در رســانه و مجامــع علمی
رایــج شــده اســت کــه باعــث بــه وجــود آمــدن مناقشــات
بســیاری در بیــن محققــان شــده اســت ،چنیــن ابهامــی

را میتــوان بــه دلیــل عــدم وجــود متدولــوژی مناســبی
بــرای محاســبه و تحلیــل آن دانســت .مطالعــات زیــادی
نیــز بهوســیله شــرکتها و ســازمانهای خصوصــی در
ایــن زمینــه صــورت گرفتــه اســت .کــه یکــی از فراگیرتریــن
تقســیمبندیها ،ردپــای کربــن بخشهــای تولیــدی را بــه
بخش ســوم :همبســت آب ،غذا و انرژی
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دو بخــش مســتقیم و غیرمســتقیم بهصــورت زیــر تقســیم
کــرده اســت:
انتشــار «مســتقیم» کربــن ناشــی از تولیــد کاالهــا و
خدمــات آن بخــش تولیــدی اســت درحالیکــه ردپــای
«غیرمســتقیم» مربــوط بــه مصــرف کاالهــا و خدمــات
بــه واســطهی اســت کــه خــود کربــن انتشــار دادانــد و
بخشهــای تولیــدی در فرآینــد تولیــد خــود از آنهــا
اســتفاده مینمایــد .در بســیاری از مــوارد ،بهکارگیــری
تمامــی انتشــارات غیرمســتقیم امــری غیرممکــن یــا بســیار
ســخت اســت ،از اینــرو ،بســیاری از مطالعــات مربــوط بــه
بــرآورد ردپــای کربــن ،فقــط انتشــارات مســتقیم را در نظــر
گرفتهانــد.
حــدود  90درصــد از منشــأ آلودگــی دیاکســید کربــن
در ایــران ناشــی از مصــرف انــرژی میباشــد .پــس مصــرف
انــرژی از جهــت انتشــار دیاکســید کربــن بهعنــوان
مهمتریــن آالینــده دارای اهمیــت اســت .تأمیــن انــرژی،
از مهمتریــن مباحــث مطــرح در تمــام کشــورهای جهــان
در امــر توســعه بــه شــمار م ـیرود .امــروزه تولیــد بخــش
کشــاورزی بهانــدازهای بــه نفــت و مشــتقهای آن وابســته
گردیــده اســت کــه هرگونــه خلــل در تأمیــن انــرژی
موردنیــاز ایــن بخــش بهگونـهای معنــادار بــر ســطح تولیــد
اثــر میگــذارد.
در ایــران نیــز ایــن واقعیــت کــه حــدود  98درصــد از
کل انــرژی مصرفــی مــورد نیــاز کشــور از فراوردههــای

منابع

هیدروکربنــی تشــکیل میشــود و گاه تــا  70درصــد از
درآمدهــای ارزی کشــور از محــل فــروش نفــت تأمیــن
میگــردد .امــروزه بــا توجــه بــه انباشــت گازهــای گلخانهای
آالینــده در جــو زمیــن کــه در نتیجــه اســتفاده بیرویــه از
ســوختهای فســیلی حاصــل شــده و باعــث افزایــش
غیرطبیعــی درجــه حــرارت کــره زمیــن گردیــده اســت،
نقــش جدیــدی بــر عهــده بخــش کشــاورزی گذاشــته
شــده اســت .بهعبارتدیگــر بخــش کشــاورزی میبایســت
عــاوه بــر انجــام وظایــف پیشــین خــود کــه همراســتای
تحولهــای توســعه در اقتصــاد کشــور شــکل گرفتــه اســت،
تولیــد انــرژی را نیــز در چارچــوب وظایــف خــود قــرار دهــد.
ایــن فراینــد بهطــور گســترده در کشــورهایی ماننــد برزیــل
و ایاالتمتحــده آمریــکا بهطــور جــدی آغــاز شــده و در
دیگــر کشــورهای توســعهیافته و درحالتوســعه نیــز در
حــال تکویــن اســت.
در چنیــن شــرایطی و بــا توجــه بــه یافتههــای
بینالمللــی و تائیــد دانشــمندان مبنــی بــر واقعــی بــودن
پدیــده گرمایــش زمیــن و ضــرورت اتخــاذ سیاســتهای
عقالیــی در زمینــه مصــرف انــرژی ،بدیهــی اســت کــه در
ایــران نیــز میبایســت بــا تکیــه بــر تجربــه ســایر کشــورها و
در آینــده نهچنــدان دور ،چگونگــی اســتفاده از ســوختهای
فســیلی موردبازنگــری قــرار گرفتــه و کاربــرد انرژیهــای نــو
در بخشــهای مختلــف ازجملــه کشــاورزی مدنظــر قــرار
گیــرد.

ӹ Patel, J. (2006). “Green Sky Thinking”. Environment Business, 122 , 32-49.
ӹ Hammond, G. (2007). “Time to Give Due Weight to The ‘Carbon Footprint’ Issue”. Nature,
445(7125), 256-288.
ӹ Eckel, A. (2007). “The Reality of Carbon Neutrality Energetics London”. Gravure, 21(2), 35-36.
ӹ Jacobsen, R., Vandermeulen, V., Vanhuylenbroeck, G. & Gellynck, X. (2014). “A Life Cycle Assessment Application: The Carbon Footprint of Beef in Flanders (Belgium)”. Assessment of Carbon Footprint
in Different Industrial Sectors, Vol. 2, Edited by Subramanian Senthilkannan Muthu, 31-52, Springer.
ӹ Williams, Ian, et al. “A beginner’s guide to carbon footprinting.” Carbon Management 3.1 (2012):
55-67.
ӹ Solís-Guzmán, Jaime, Alejandro Martínez-Rocamora, and Madelyn Marrero. “Methodology for determining the carbon footprint of the construction of residential buildings.” Assessment of Carbon Footprint
in Different Industrial Sectors, Volume 1. Springer, Singapore, 2014. 49-83.
ӹ Hosseini Jolfan, Mohsen, et al. “EFFECTS OF CANAL AUTOMATION ON REDUCING
GROUNDWATER EXTRACTION WITHIN IRRIGATION DISTRICTS: CASE STUDY OF QAZVIN
IRRIGATION DISTRICT.” Irrigation and Drainage 69.1 (2020): 11-24.
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مفهوم آب مجازی
امید رجا
دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی
گروه مهندسی آبیاری و آبادانی

افزایــش تقاضــا و رقابــت بیــن منابــع آب ،مدیریــت
هرچــه بیشــتر منابــع آب را ایجــاب میکنــد .آب
مجــازی 1در تولیــدات محصــوالت کشــاورزی یکــی از
مولفههــای مهــم در مدیریــت آب در ســطح جهانــی و
بــه خصــوص در مناطــق کــمآب اســت.
اصطــاح آب مجــازي اولیــن بــار توســط آلــن
( )1997 ,Allenبهمنظــور اشــاره بــه مقــدار آب
موجــود و قابلدســترس در ســامانه جهانــی از طریــق
مبادلــه کاالهــاي کشــاورزي ،ارائــه شــد .طبــق تعریــف،
آب مجــازي عبــارت اســت از مقــدار آب الزم بــراي
تولیــد یــک کیلوگــرم از یــک مــاده کشــاورزي .منبــع
آب مجــازي میتوانــد آب ســبز( 2بخشــی از تبخیــر و
تعــرق کــه در طــول فصــل کشــت مســتقیماً از بارندگــی
تأمیــن میشــود) یــا آب آبــی( 3بخشــی از تبخیــر و
تعــرق کــه از منابــع آب ســطحی یــا زیرزمینــی تأمیــن
میشــود) باشــد ( .)Masud et al., 2019آب
خاکســتر 4بــه آب بازیافتــی /پســاب و فاضالبهــای
حاصــل از فعالیتهــای کشــاورزی ،خانگــی و صنعــت
اطــاق میشــود کــه دربرگیرنــده تمــام جریانهــا
بــه اســتثنای فاضــاب خروجــی از ســرویسهای
بهداشــتی و فعالیتهــای معمــول روزانــه نظیــر
رختشــویی ،شستشــوی ظــروف و حمــام کردن اســت
کــه میتواننــد بــرای امــوری مثــل آبیــاری فضاهــای
سبز ،ســیفون توالــت و غیــره مــورد اســتفاده مجــدد
برســند .بهطورکلــی بــرای تولیــد محصــوالت کشــاورزی

از آب ســبز و آبــی اســتفاده میشــود .بــه بیــان دیگــر،
چنانچــه در طــول فصــل کشــت در محــل مــورد نظــر
بارندگــی اتفــاق بیفتــد ،بــاران مؤثــر بهصــورت مســتقیم
در منطقــه ریشــه ذخیــره شــده و مــورد اســتفاده گیــاه
قــرار میگیــرد کــه بــه آن آب ســبز میگوینــد .ایــن
در حالــی اســت کــه اگرچــه منبــع تأمیــن آب آبــی نیــز
ی کــه در فصــل غیرکشــت
بــارش اســت ،لکــن از آنجایـ 
اتفــاق افتــاده اســت ،لــذا جهــت اســتفاده از آنهــا بــراي
تأمیــن نیــاز آبــی گیــاه ،بایــد برداشــت آب از منابــع آب
ســطحی و یــا زیرزمینــی در طــول فصــل کشــت صــورت
گیــرد .بــه همیــن منظــور ایــن منبــع آب ،آب آبــی
نامیــده میشــود (;Bazrafshan et al., 2020
 .)Kimwaga et al., 2018بهطــور کلــی انــواع آب
بــه ســه دســته كلــي تقســيم ميشــوند :آب آبــي (آب
رودخانههــا ،پشــت ســدها ،داخــل لولههــا) ،آب ســبز
(رطوبــت موجــود در خاكهــا ،بارندگــی و غیــره) و آب
خاکســتری (پســابها ،فاضالبهــا ،آب شــور و غیــره).
آب مجــازي يــا مفهــوم ميــزان آب مصرفــي طــي
فرآينــد توليــد يــک کاال /فــرآورده کشــاورزي (ردپــای
آب ،)5معيــار مناســبي بــراي تعييــن ميــزان مصــرف
واقعــي آب محســوب شــده و بــا اســتفاده از آن ،ميــزان
تقاضــاي واقعــي آب يــک کشــور بــرآورد میشــود
( .)Hoekstra et al., 2019بــهعبــارتدیگــر آب
مجــازی مقــدار آبــی اســت که یــک کاال یــا یک فــرآورده
کشــاورزی طــی فراینــد تولیــد مصــرف میکنــد تــا بــه
Virtual Water
Green water
Blue Water
Greywater
Water Footprint
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مرحلــه تکامــل برســد و مقــدار آن معــادل جمــع کل آب
مصرفــی در مراحــل مختلــف زنجیــره تولیــد از لحظــه
شــروع تــا پایــان اســت .شــرایط اقلیمــی و فرهنگــی،
محــل تولیــد ،مدیریــت و برنامهریــزی در میــزان و
حجــم آب مصرفــی واقعــی کاال مؤثــر اســت و مقــدار آن
بــرای یــک کاال در مناطــق مختلــف جهــان متفــاوت
اســت .بهعنــوان مثــال بــرای تولیــد یــک بــرگ کاغــذ،
 10لیتــر آب مصــرف میشــود .میانگیــن آب مصرفــی
بــرای تولیــد یــک کیلوگــرم هندوانــه  300لیتــر یــا
یــک کیلوگــرم گنــدم بهطــور متوســط  1300لیتــر
اســت .در هــر یــک فنجــان قهــوه ۱۴۰ ،لیتــر آب پنهــان
اســت .میانگیــن جهانــی مصــرف آب بــرای تولیــد یــک
کیلوگــرم گوشــت گاو  ۱۵۴۰۰لیتــر ،گوســفند ۱۰۴۰۰
لیتــر ،خــوک  ۶۰۰۰لیتــر و مــرغ  ۴۳۰۰لیتــر اســت.
بــرای تولیــد یــک تیشــرت از جنــس پنبــه حداقــل
 ۲۰۰۰لیتــر (بســته بــه منطقــه تولیــد) آب مصــرف
میشــود .در طــی ســالهای  ۱۹۹۶تــا  ۲۰۰۵بــرای
تولیــد گوشــت گاو مصرفــی در سراســر جهــان ۸۰۰
میلیــارد مترمکعــب آب مصــرف شــده اســت.
درحالیکــه کشــورها بــرای تأمیــن آب ،غــذا ،انــرژی
و ســایر منابــع ضــروری بــرای رفــاه مــردم ،معیشــت

و توســعه اقتصــادی کشــور تــاش میکننــد ،بیشــتر
کشــورها بــه واردات و همچنیــن صــادرات کاالهــا و
خدمــات تکیــه میکننــد .ممکــن اســت یــک کشــور
بــا اتــکا بــه کاالهایــی کــه میتواننــد تولیــد شــوند،
خودکفــا شــود یــا ممکــن اســت کشــوری تصمیــم
بگیــرد بــا واردکــردن محصــوالت پــر آببــر از فشــار بــر
منابــع آب خــود بکاهــد .یــک کشــور دیگــر میتوانــد
امنیــت انــرژی را بــا اســتفاده از منابــع طبیعــی خــود
بــرای تولیــد بــرق در ازای امنیــت غذایــی بــا واردات
مــواد غذایــی انتخــاب کنــد.
کشــورها میتواننــد از طریــق روابــط تجــاری
بینالمللــی خــود آب مجــازی را وارد و صــادر کننــد .در
ســطح جهانــی ،عمدهتریــن صادرکننــدگان ناخالــص آب
مجــازی ایاالتمتحــده آمریــکا ،چیــن ،هنــد ،برزیــل،
آرژانتیــن ،کانــادا ،اســترالیا ،اندونــزی ،فرانســه و آلمــان و
عمــده واردکننــدگان ناخالــص آب مجــازی ایاالتمتحده
آمریــکا ،ژاپــن ،آلمــان ،چیــن ،ایتالیــا ،مکزیــک ،فرانســه،
انگلیــس و هلنــد هســتند .بزرگتریــن صادرکننــدگان
خالــص آب مجــازی در آمریــکای شــمالی و جنوبــی
(ایاالتمتحــده آمریــکا ،کانــادا ،برزیــل و آرژانتیــن)،
آســیای جنوبــی (هنــد ،پاکســتان ،اندونــزی و تایلنــد)

نقشه جهانی کشورهای دارای خالص واردات (سبز) /صادرات (قرمز) آب مجازی مربوط به محصوالت کشاورزی و صنعتی طی دوره
)1996-2005 (Mekonnen et al., 2011
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و اســترالیا یافــت میشــوند .بزرگتریــن واردکننــدگان
خالــص آب مجــازی آفریقــای شــمالی و خاورمیانــه،
مکزیــک ،اروپــا ،ژاپــن و کــره جنوبــی هســتند.
مقــدار کل آبــی کــه در صــورت تولیــد کل
محصــوالت کشــاورزی در داخــل کشــور وارداتــی
مــورد نیــاز بــود 2407 ،میلیــارد مترمکعــب در ســال
اســت .بــا ایــن وجــود ،ایــن محصــوالت فقــط بــا 2388
میلیــارد مترمکعــب در ســال در کشــورهای صادرکننــده
تولیــد میشــوند و ایــن امــر موجــب صرفهجویــی در
منابــع آب در مقیــاس جهــان بــه میــزان  369میلیــارد
مترمکعــب در ســال میشــوند (Mekonnen et al.,
 .)2011ایــن صرفهجویــی معــادل  8363( ٪4میلیــارد
مترمکعــب در ســال) از ردپــای جهانــی آب مربــوط بــه
تولیــد محصــوالت کشــاورزی اســت.
افزایــش جمعیــت کشــور در دههــای اخیــر و
نیــز تــاش بــرای خودکفایــی در تولیــد محصــوالت
اســتراتژیک جهــت تأمیــن امنیــت غذایــی 6کشــور
منجــر بــه برداشــت بیرویــه از منابــع آب شــده اســت
(Faramarzi et al., 2010; Bazrafshan et al.,
 .)2020در مناطــق نیمهخشــک و خشــک ماننــد
کشــور ایــران ،نــوع منبــع مــورد اســتفاده از نظــر آب
آبــی یــا ســبز بــودن ،تجدیدپذیر/ناپذیــر بــودن بــرای
تولیــد محصــوالت کشــاورزی حائــز اهمیــت اســت .آب
تجدیدپذیــر مقــدار آبــی اســت کــه حوضــه طــی چرخــه
آبــی ســالیانه توانایــی بازیابــی آن را دارد .آب تجدیــد
ناپذیــر مقــدار آبــی اســت کــه در صــورت مصــرف،
فراینــد تولیــد و جایگزینشــدن آنهــا بهصــورت
طبیعــی بســیار زمانبــر اســت (حداقــل میلیــون
ســا لها).
آب مصرفــی بــرای تولیــد محصــوالت کشــاورزی
نهتنهــا بــرای مصــرف داخــل کشــور و حتــی صــادرات
آن حتیالمقــدور بایــد از آب ســبز تأمیــن شــود .چــرا
کــه آب ســبز یــک منبــع تأمیــن آب تجدیدپذیــر
اســت .متأســفانه بــرای تولیــدات محصــوالت کشــاورزی

بهخصــوص محصــوالت کشــت تابســتانه از قبیــل
گوجهفرنگــی ،ذرت ،چغندرقنــد ،برنــج ،خیــار و غیــره
در اکثــر دشــتهای کشــور عمدتــاً از آب آبــی (منابــع
آب زیرزمینــی و آب ســطحی ذخیرهشــده در پشــت
ســدها) مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد .بســته بــه نــوع
اقلیــم منطقــه ،ســهم برداشــت نــوع منبــع آب آبــی
متفــاوت اســت .بهطورکلــی در اکثــر دش ـتهای کشــور
بــه دلیــل بــارش کــم در فصــل بهــار و حتــی حداقــل
ریزشهــای جــوی در فصــل تابســتان ،عمدتــاً از آب
آبــی (بهخصــوص آب زیرزمینــی تجدیدناپذیــر) بــرای
تولیــد محصــوالت تابســتانه اســتفاده میشــود .حتــی در
اســتانهای شــمالی کشــور کــه متوســط بــارش بیــش
از متوســط بــارش کشــور اســت ،عــاوه بــر منابــع آب
ســطحی از منابــع آب زیرزمینــی بــرای کشــت برنــج
اســتفاده میشــود .اســتفاده از منابــع آب زیرزمینــی
تجدیدناپذیــر بــرای تولیــد محصــوالت کشــاورزی اثــرات
منفــی جبرانناپذیــری را بــه دنبــال خواهــد داشــت.
بهطوریکــه افــت بیــشاز حــد ســطح آب زیرزمینــی
در اکثــر دشــتهای کشــور مشــکالتی همچــون
افزایــش شــوری آب زیرزمینــی ،ریــزش دیــواره چاههــا،
کــج شــدن لولــه جــدار چاههــای بهرهبــرداری ،ایجــاد
تــرک در ســاختمانها ،ایجــاد شــکاف در زمینهــای
کشــاورزی و وقــوع پدیــده نشســت ســطح زمیــن در
اراضــی را ایجــاد کــرده اســت.
بــا توجــه بــه منفــی بــودن بیــان آب ســفرههای
زیرزمینــی در بســیاری از نقــاط کشــور ،بايــد از کشــت
محصــوالت پــر آببــر در بخــش کشــاورزی خــودداری
شــود .ضمــن اینکــه بر اســاس اصــول آمایش ســرزمین،7
تولیــدات صنعتــی نظیــر فــوالد بــه مناطقــی منتقــل
شــود کــه منابــع آب کافــی در اختیــار دارنــد .مصــرف
ســاالنه آب بــراي فــوالد مباركــه اصفهــان بالغبــر ٦٠
ميليــون مترمکعــب معــادل آب ذخیرهشــده در پشــت
يــك ســد اســت .طبــق آمــار وزارت جهــاد کشــاورزی،
ایــران بــا تولیــد ســاالنه بیــش از  2میلیــون و  200هــزار
6- Food Security
7- Spatial Planning
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تــن هندوانــه در رتبــه چهــارم جهــان قــرار دارد .ایــن
محصــول در چهــار فصــل کشــت میشــود و ســاالنه
بیــش از  100هــزار تــن هندوانــه بــه عــراق ،امــارات
متحــده عربــی و کویــت صــادر میشــود .بــا صــادرات
 100هــزار تــن هندوانــه ،هفــت برابــر ذخیــره آب پشــت
ســد کرخــه ،آب مجــازی بــه خــارج از کشــور صــادر
میشــود .ذخیــره آب بــه فــرم مجــازی راهــی بــرای
غلبــه بــر شــرایط کمآبــی کشــور اســت .بهطوریکــه
اگــر محصــوالت کشــاورزی پــر آببــر در مناطــق بــا
منابــع آب قابــل دســترس بیشــتر ،تولیــد و بــه یــک
منطقــه بــا منابــع آب قابــل دســترس کمتــر صــادر
شــود ،دیگــر در مناطــق خشــک نیــاز بــه مصــرف آب
بــرای تولیــد ایــن محصــوالت نیســت .بــه عبــارت دیگــر،
تجــارت آب مجــازی 8نــه تنهــا بــه معنــای ذخیــره آب
در کشــورهای وارد کننــده اســت بلکــه ذخیــره آب در
زمــان و در ســطح جهــان هــم محســوب میشــود.

بســیاری از کشــورها بــا واردکــردن محصــوالت پــر
آببــر و صــادرات محصــوالت کــه مصــرف آب کمتــری
دارنــد ،در منابــع آب داخلــی خــود صرفهجویــی
میکننــد .صرفهجویــی در مصــرف آب از طریــق واردات
یــک محصــول میتوانــد بــه معنــای صرفهجویــی در
مصــرف آب در ســطح جهانــی باشــد اگــر انتقــال از
مناطــق بــا بهــرهوری نســبتاً زیــاد آب (یعنــی کاالهایــی
بــا ردپــای آب کوچــک) بــه مکانهایــی بــا بهــرهوری
کــمآب (کاالهایــی بــا ردپــای آب بــزرگ) باشــد.
مدیــران و سیاس ـتگذاران در کشــورهای ک ـمآب بیــش
از صرفهجویــی در مصــرف جهانــی آب بــه صرفهجویــی
و مدیریــت منابــع آب در مقیــاس ملــی عالقهمنــد
هســتند .بــرای کشــور کــمآب ماننــد ایــران ممکــن
اســت گزینــه واردات آب مجــازی (از طریــق واردات
محصــوالت پــر آببــر) از فشــار بــر منابــع آب داخلــی
بکاهــد.
8- Virtual Water Trade
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بخش چهــارم :مصرف آب محصوالت اســتراتژیک پرمصرف
محصوالت راهبردی و ردپای آب در ایران
هادی محرمی
دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی
گروه مهندسی آبیاری و آبادانی

کشــور مــا دارای نعمــت خــدادادی اقلیمهــای گوناگــون اســت کــه زمینــه را بــرای پــرورش و تولیــد محصــوالت
کشــاورزی مختلــف فراهــم میســازد امــا تولیــد محصــوالت کشــاورزی مســئلهای چندبعــدی اســت کــه اقلیــم تنهــا
بخشــی از موضــوع اســت .مســائل سیاســی داخلــی و خارجــی (ابعــاد سیاســی و اجتماعــی) ،بــازار محصــول در داخــل و
خــارج از کشــور (بعــد اقتصــادی) ،تفکــرات ،آداب و رســوم (بعــد فرهنگــی) در تولیــد آن محصــول (کشــاورزی و غیــره)
تأثیرگــذار هســتند .لــذا بــه راحتــی و بــا اتــکا بــه یــک بعــد از موضــوع نمیتــوان گفــت ایــن محصــول تولیــد شــود و آن
یکــی تولیــد نشــود و تصمیمگیــری نیازمنــد واقعنگــری و حتــی تــا حــدی خطرپذیــری اســت تــا امنیــت غذایــی کشــور
و توســعهی پایــدار تأمیــن شــود .هــدف ایــن نوشــتار نیــز دفــاع یــا تقبیــح کشــت هــر محصــول نیســت زیــرا این مســئله
بــا توجــه محــل کشــت بــه ابعــادی کــه ذکــر شــد بســتگی دارد.
محصــوالت راهبــردی حــوزهی امنیــت غذایــی در ایــران بهطورکلــی شــامل گنــدم ،برنــج ،جــو ،ذرت ،قنــد و شــکر،
روغــن ،کنجالــه ،پنبــه ،گوشــت و شــیر هســتند .الزم بــه ذکــر اســت ایــن محصــوالت نظیــر کنجالــه ،قنــد و شــکر ،روغن
و ..خــود از یــک محصــول کشــاورزی بــه دســت آمدهانــد یــا در تولیــد محصــوالت دیگــری نقــش موثــری دارنــد.
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آب مجازی و ردپای آب

در دهـهی  1990توســط آلــن مفهوم آب مجــازی مطرح
شــد و تعریــف آن چنیــن اســت :میــزان آبــی کــه بهصــورت
مصــرف نهــان و آشــکار در طــی مــدت تولیــد یــک کاالی
معیــن اســتفاده میگــردد .یــک جریــان بینالمللــی از آب
مجــازي بــا تجــارت جهانــی کاالهــا بــه وجــود آمــده اســت
کــه اصطالحـاً تجــارت آب نامیــده میشــود .بــراي رســاندن
ایــن مفهــوم تــا قبــل از ســال  1993واژهی آب جاسازيشــده
بــه کار میرفــت ،امــا نتوانســت توجــه مدیــران منابــع آب

را بــه خــود معطــوف کنــد .مفهــوم ردپــای آب ،مفهــوم
جامعتــری نســبت بــه آب مجــازی دارد .ردپــاي آب تنهــا به
مصــرف مســتقیم آب توســط مصرفکننــده یــا تولیدکننــده
محصــور نمیشــود و شــاخصی چندبعــدي بــراي اســتفاده
از آب شــیرین اســت کــه در ایــن شــاخص اســتفادهی
غیرمســتقیم از آب نیــز در نظــر گرفتــه میشــود .ردپــاي
آب میتوانــد ارتبــاط بیــن مصــارف انســانی از آب شــیرین
و میــزان اســتفاده از آب در ســاخت نــوع خاصــی از کاال را
مــورد تجزیهوتحلیــل قــرار دهــد .اگــر هــدف از محاســبهی

میزان کل مصرف آب در تولید محصوالت منتخب در ایران در سال زراعی 1391-1392
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مقایسه سهم مصرف انواع آب در تولید محصوالت منتخب کشاورزی در ایران با متوسط جهانی

ردپــای آب ،تنهــا محاســبهی آب بــه کار گرفتهشــده بــرای
تولیــد محصــول باشــد ،میتــوان از محتــوی آب مجــازی
یــک محصــول بهجــای ردپــای آب صحبــت کــرد .امــا
مفهــوم ردپــای آب کاربــرد گســتردهای دارد .بهعنــوان مثــال
در مــورد یــک مصرفکننــده میتــوان بــا نگاهــی دقیــق

بــه ردپــای آب کاالهــا و خدماتــی کــه مصــرف میکنــد،
صحبــت کــرد و یــا در مــورد ردپــای یــک تولیدکننــده
میتــوان بــا اندازهگیــری ردپــای کاالهــا و خدماتــی کــه
توســط او تولیــد میشــود مقــدار آن را اندازهگیــری کــرد.
عــاوه بــر ایــن ،مفهــوم ردپــای آب ،ماننــد آب مجــازی ،تنها

میزان مصرف آب سبز ،آبی ،خاکستری و کل آب در تولید محصوالت منتخب و متوسط کشورهای جهان

/ 23

نشریه آبخوان | دوره دوازدهم | پاییز 1399

بــه حجــم آب اشــاره نــدارد .در حقیقــت ردپــای آب یــک
شــاخص چندبعــدی اســت کــه نهتنهــا بــه حجــم آب مــورد
اســتفاده توجــه دارد کــه همچنیــن بــر نــوع آب مصرفــی
(تبخیــر آب بــاران ،آب ســطحی و یــا زیرزمینــی و آلودگــی
آب) و محــل و زمــان مصــرف آن در فراینــد تولیــد ،تأکیــد
دارد .آب ســبز ،آب آبــی و آب خاکســتری اجــزا آب مجــازی
هســتند .آب ســبز یعنــی بخشــی از کل جریــان تبخیــری
کــه بــرای اهــداف انســان اختصاصیافتــه یــا رطوبــت خــاک

در مناطــق غیراشــباع ،بــه بیــان دیگــر آب بــاران نفــوذ
کــرده بــه خــاک کــه هنــوز بــه ناحی ـهی اشــباع نرســیده؛
آب آبــی یعنــی حجــم آبهــای زیرزمینــی و ســطحی
مصرفشــده بــرای نیازهــای انســان و آب خاکســتری بــه
معنــای آب تصفیهشــده کــه قبــ ً
ا توســط فعالیتهــای
بشــر آلودهشــده و نیــاز بــه تصفیــه داشــته تــا بــه اســتاندارد
قابــل مصــرف برســد.
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مسعود پورغالم آمیجی
دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی
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لطف ًا اگر امكان دارد مختصري از زندگي شخصي و
تحصيلي خودتان را براي ما شرح بديد.
از برنامــه مصاحبــه شــما و اينکــه فرصتــي بــه وجــود
آورديــد کــه در ايــن دوره ســکوت کرونايــي گفــت و شــنودي
با دانشــجويان عزیز داشــته باشــم ،متشــکرم .مــن تحصيالت
ابتدايــي را در ســبزوار و دوره دانشســرای مقدماتــي و ديپلــم
رياضــي را در مشــهد گذرانــدم .دورهای کــه مرا عاشــق معلمي
کــرد .تحصيــات دانشــگاهي ليســانس را در رشــته رياضــي
در دانشــگاه تهــران در  1337ســپري کــردم و بالفاصلــه
بــا ســمت دبيــر

رياضــي اســتخدام شــدم و همزمــان در تکاپــوي ادامــه
تحصيــل در خــارج از کشــور بــودم .در  1338در کنکــور اعزام
دانشــجو بــه خــارج کــه از بيــن دانشآموختــگان ليســانس
(کارشناســي فعلــي) رياضــي يــا فيزيــک کــه بــراي انتخــاب
يــک نفــر در رشــته هواشناســي برگــزار شــد ،موفــق شــدم و
بــه فرانســه اعــزام و در دانشــکده علــوم دانشــگاه پاريــس بــه
تحصیــل مشــغول شــدم .در  1344درجــه دکتــري دولتــي
 Doctra d’Etatدر علــوم فيزيــک (هواشناســي) را بــا
درجــه افتخارآمیــز و تبريــک کتبــي هیئــت داوران کســب
کــردم و بالفاصلــه بــه ايــران برگشــتم و در گــروه علــوم پايــه
دانشــکده کشــاورزي بهعنوان اســتاديار فيزيک و هواشناســي
اســتخدام شــدم .بعــدا ً ايــن گــروه بــه دانشــکده علــوم منتقل
شــد ولــي مــن در گــروه آبيــاري مانــدم .متعاقب ـاً در 1349
بــه درجــه دانشــياري و در  1354بــه مقــام اســتادی ارتقــا
يافتــم .در  ۱۳70بــه عضويــت فرهنگســتان علــوم انتخــاب
شــدم .در  1385بازنشســته و در ارديبهشــت  1398به کسب
عنــوان «اســتاد پيشکســوت دانشــگاه تهــران» مفتخر شــدم.
همــکاري مــن بــا شــيب ماليــم بــا گــروه و فرهنگســتان و
بنيــاد علــم هنــوز ادامــه دارد.

لطف ًا در خصوص دستاوردهاي علمي ،کتب
انتشاريافته و ابداعات خود توضيح دهيد؟
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حقيقــت ايــن اســت کــه مهمتریــن کتابهــا و آثــاري
کــه در تألیــف آنهــا هــر چنــد بســيار انــدک مشــارکتي
داشــتهام هميــن عزيزانــي هســتند کــه امــروز در دانشــگاه
تهــران و دانشــگاههای ديگــر کشــور در کســوت اســتادي،
آموختههــا ،داشــتهها ،دانســتهها و ســاختههای خــود
را در طبــق اخــاص بــه دانشــجویان عرضــه میدارند
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و کاملتــر از آنچــه کــه مــا در تــوان خــود داشــتيم را بــه
انجــام میرســانند و يــا مهندســاني کــه در کارهــاي خــود
برخــي از ايــن آموختههــا را بــا مهارتهــای ابتــکاری خــود
میآمیزنــد و در طراحــي پــروژهای گرهاي از کار فروبســتهای
میگشــایند .افتخــار اصلــي مــن «شــغل آمــوزش» اســت و
همانطــور کــه ميدانيــد فعــل آموختــن دوســويه اســت؛
هــم دادنــي اســت و هــم گرفتنــي.
از اينکــه بگذريــم اوليــن کار دانشــگاهي مــن ترجمــه
مشــترک کتــاب مبانــي فيزيــک بــود بــا همــکاری دکتــر
رهبــر در انتشــارات دانشــگاه تهــران .در ســالهای آغازيــن
خدمــت ،تدویــن دســتورالعملهایی بــرای بخــش عملــی
دروس فیزیــک و هواشناســی کــه تقریبــاً  %80آن هنــوز
جــاری اســت .مشــارکت در تدويــن فرهنــگ آبيــاري در
فرهنگســتان علــوم بــا همــکاران دکتــر فرهــودي و دکتــر
رحيمــي از دانشــگاه تهــران ،دکتــر عليــزاده از دانشــگاه
فردوســي ،دکتــر سپاســخواه از دانشــگاه شــيراز ،شــادروانان
دکتــر موحــد دانــش از دانشــگاه تبريــز و دکتــر صدقــي از
دانشــگاه اهــواز ،همچنيــن تألیفاتــی در زمينــه اقليــم ايــران
بــه انگلیســی و فارســی ،کتابــی دربــاره تابــش خورشــيد در
گســتره ايــران ،درســنامههايي در زمينــه خرد اقلیمشناســی
و هــوا و اقلیمشناســی ،تدویــن اطلــس نقشـههای اقلیمــی
ایــران 33 ،مقالــه در مجــات بینالمللــی  68مقالــه در
مجــات علمــي پژوهشــي داخلــي.
ولــي آنچــه مــن بهعنــوان دســتاورد علمــی حاصــل
عمــر ميتوانــم ذکــر کنــم اجــراي  3طــرح ملي جامــع یعنی
مطالعــات هواشناســي طــرح جامــع آب کشــور ،مطالعــات
اقليــم ،ســکونت و آســايش در طــرح کالبــدي ملــي ايــران و
پهنهبنــدی ديجيتــال ايــران در طــرح پهنهبنــدی اقلیمــی
ایــران در مقابــل آســیبهای خشکســالی ،ســرمازدگي و
بارشهــای سیلآســا اســت کــه در قالــب همــکاري بخــش
صنعــت و دانشــگاه بــراي بيمــه کشــاورزی بــه انجام رســید.
در هرکــدام از ایــن طرحهــا اقلیمهــای متنــوع ایــران
از زوایــا و کاربردهــای مختلــف مــورد بررســی علمــی و
کاربــردی قــرار گرفتــه اســت.

چرا اين رشته تحصيلي و کاري را انتخاب کرديد؟
صادقانــه بگويــم هواشناســي در آغــاز مــورد عالقــه

مــن نبــود .ايــدهآل مــن ادامــه در رياضيــات محــض و
ســپس معلمــي بــود .دنبــال بورســيه شــدن بــودم .کام ـ ً
ا
اتفاقــي مطلــع شــدم کــه وزارت فرهنــگ وقــت (آمــوزش
و پــرورش کنونــي) يــک بــورس تحصيلــي بــراي رشــته
هواشناســي را بيــن دانشآموختــگان ليسانســه رياضــي يــا
فيزيــک بــه مســابقه گذاشــته اســت .هواشناســي آن زمــان
تــازه تأســیس شــده بــود و خيلــي هــم نــامآور نبــود .بنــده
شــرکت کــردم و پذيرفتــه و اعــزام شــدم بــا ايــن اميــد
کــه موافقــت وزارت را بــراي تغييــر رشــته خواهــم گرفــت
ولــي وقتــي بــه آن پرداختــم شــیفتهاش شــدم .همــه آنچــه
در رياضــي در دوره کارشناســی در ایــران آموختــه بــودم
در ايــن رشــته کاربــرد داشــت .در ايــران هــم در هميــن
رشــته بــه معلمــي پرداختــم .کار در گــروه آبيــاري بــه مــن
نشــان داد کــه درســت درجايــي کــه بايــد و شــايد قــرار
گرفتـهام .آموختههــای مــن فيــت رشــته آبيــاري بــود و بــا
آن بــرازش داشــت .همــکاري بــا مشــاورين در زمینههــای
بســيار متنوع هواشناســي بــر تجربيــات و شــیفتگیام افزود.
بــاورش ســاده نيســت کــه اوليــن تجربــه مشــاورهای مــن بــا
شــرکت پنــدام بــود دربــاره مطالعــات ايمنــي ســايت کارون.
گــزارش مقدماتــي اثــرات زیســتمحیطی ايجــاد نيــروگاه
اتمــي در دارخويــن کــه در ســال  1350مطالعاتــش آغــاز
شــده بــود .مســئله اصلــي پــروژه انتشــار نحــوه و ميــزان
آلودگــي هــوا تحــت شــرايط هواشناســي محــل بــود.
دوميــن پــروژه مســائل هواشناســي مطالعــات آب و خــاک
رودخانــه کل بــود کــه گــزارش آن عمــ ً
ا الگــوي تدويــن
گزارشهــای هواشناســي در مطالعــات منابــع آب و خــاک
شــد .تــا قبــل از آن مطالعات هواشناســي در بطــن مطالعات
هيدرولــوژي بهطــور ضمنــي گنجانــده شــده بــود .در حــال
حاضــر ايــن نــوع تهيــه گــزارش استانداردشــده و تدريــس
میشــود .در ســال  55ســازمان هواشناســي برنامــه احــداث
شــبکه هواشناســي کشــاورزي را پيــش رو داشــت .دو
اقــدام انجــام گرفــت :يکــي اينکــه از طــرف دانشــگاه مأمــور
تأســیس دانشــکده هواشناســي و علــوم جــو در آن ســازمان
شــدم کــه تشــکيالت ايــن دانشــکده بعــدا ً تغييــر پيــدا و
کــرد و ديگــر اينکــه دوره تحصيــات تکميلــي هواشناســي
کشــاورزي در ايــن گــروه تشــکيل گرديــد و اندکانــدک
بــه کمــک دانشآموختــگان ايــن گــروه در چنــد دانشــگاه
ديگــر کشــور نيــز ايجــاد شــد.
بخش پنجم :مصاحبه با اساتید
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آيا میتوانید براي ما خاطرهای نيز بگوييد؟
خاطــره مــن مربــوط بــه اســتخدامم در دانشــکده
کشــاورزي اســت .ســال  1344بــود .در همــان روزهــای
مراجعتــم بــه ایــران ،آگهــي نيــاز دانشــکده کشــاورزي بــه
يــک نفــر هیئتعلمــی بــراي فيزيــک و هواشناســي در
روزنامــه اطالعــات درج شــده بــود .وقتــي بــه دانشــکده
مراجعــه کــردم مــرا بــه دفتــر شــادروان دکتــر مهــدوي
(کــه اينــک تــاالر مهــدوي بــه نــام ايشــان اســت) راهنمايي
کردنــد .اتاقشــان هميــن کالس بــزرگ انتهــاي ســالن بــود.
در زدم ،داخــل شــدم ،ابهتــي داشــتند و بســیار کاریزماتیــک
بودنــد .ســن و قیافــهام بيشــتر بــه دانشــجو میخــورد .از
زيــر عينــک نگاهــی اســتادانه کردنــد و ابتــدا بــه ســاکن
گفتنــد هــر وقــت نمرههــا آمــاده شــد آگهــي میکنــد.
عــرض کــردم دانشــجو نيســتم .در رابطــه بــا آگهــي بــراي
اســتخدام آمــدهام .فرمودنــد ،آهــان ،ببخشــيد ،بفرماييــد
بنشــينيد ،مدارکتــان؟ پوشــه مدارکــم را در اختيارشــان
گذاشــتم .خودشــان دکتــراي رياضــي از فرانســه داشــتند
و آشــنا بــه سيســتم آموزشــي آنجــا .دهدقیق ـهای بررســي
کردنــد و ســؤاالتی کردنــد و از اینکــه بــا کــدام اســتاد
کارکــردهام .بعــد پــا شــدند بــا مــن دســت دادنــد و گفتنــد
تبریــک! شــما اســتخدام شــديد .برويــد خودتــان را بــه دکتر
منجمــي (اســتاد هواشناســي و فيزيــک دانشــکده) معرفــي
کنيــد .مــن بــه آقــاي دکتــر منجمــی در اتاقــي کــه االن
دفتــر کار مــن اســت مراجعــه کــردم .بــا لهجــه شــيرين
اصفهانــي پررنــگ گفــت آقــاي دکتــر رهبــر بــراي ادامــه
تحصيــل بــه فرانســه میرونــد .اداره عمليــات فيزيــک در
ايــن تــرم و هواشناســي در تــرم آينــده بــا شماســت .از اول
آبــان ،دو هفتــه ديگــر شــروع ميشــود .کارتــان را شــروع
کنيــد و چنیــن بــود کــه از تولیــد به مصــرف کار خــود را در
حرفـهای کــه ایــده آلــم بــود شــروع کــردم .شــیرینی چنین
آغــازی هــر گــز از یــادم نمـیرود .چنــد ســال بعــد فیزیــک
از هواشناســی جــدا شــد.

وضعيت رشته مهندسي آب در مقايسه با
کشورهاي پيشرفته را چگونه ارزيابي ميکنید؟
خوشــبختانه برنامههــای آموزشــي مــا در ســطح
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تحصيــات پایــه آبیــاری و بخصــوص در ســطح تحصیــات
تکميلــي از نظــر محتــواي علمــي بــا دانشــگاههای معتبــر
جهــان قابــل مقايســه اســت و مــواد و روشهــای آمــوزش
هــم غيــر از مــواردي کــه از دادههــای بومــي اســتفاده
میکنیــم از همــان دانشــگاهها گرفتــه شــده اســت .دليلــش
يــا شــاهدش اينکــه دانشآموختــگان مــا وقتــي بــه آن دیــار
میرونــد و امکانــات آنجــا در دسترسشــان قــرار میگیــرد
میدرخشــند؛ بــه خصــوص در اســتفاده از مدلهــا و
نرمافزارهــا و کارهــاي نظــري گــوي ســبقت را از همگنــان
میرباینــد و از عهــده طــرح يــا کاربــرد پیشــرفتهترین
مدلهــا و محاســبات مهندســي بــر میآینــد .همچنیــن
آنهایــی کــه در بخشهــای خصوصــی بــه کار میپردازنــد،
بهخوبــی جوابگــوی نیازهــای فنــی بخــش خــود میباشــند.
اختالفــي کــه بیــن اینجــا و آنجــا مشــاهده ميشــود بعض ـاً
مربــوط بــه سيســتم اداری-اجتماعــی مــا و جامعــه بهــره
گيــر از تخصصهــای دانشــگاهي اســت کــه بــا آنجاهــا
تفاوتهایــی دارد .در حــال حاضــر تعــداد مشــاغلي هــم کــه
بــراي دانشآموختــگان ســطوح مختلــف عرضــه ميشــود،
محــدود اســت و در کنــار ایــن مســائل ،تولیــد مــازاد بــر
نیــاز هــم داریــم و فشــار اشــتغال عمدتـاً بــر بخــش دولتــی
اســت .مــن وضعیــت رشــته مهندســی آب در دانشــگاههای
بــزرگ خودمــان در مقایســه بــا دانشــگاههای خــارج را از
نظــر علمــی قابــل مقایســه و مثبــت ارزیابــی میکنــم.

کمبودها و کاستیهای رشته و دانشگاه از نظر شما
چه میباشد؟
در سيســتم آموزشــي مــا متأســفانه آمــوزش مهندســی
بیــش از آنکــه مهــارت محــور باشــد ،دانشمحــور اســت.
واضحتــر بگویــم تمــام تــوان آمــوزش مهندســی صــرف قوی
کــردن دانــش مهندســی و بخشهــای نظــری آن میشــود
و دانشــجو بــا بعــد عملــی کار کمتــر آشــنا میگــردد.
در زمينــه دانــش مهندســي آب ،گــروه آبيــاري و آبادانــی
دانشــگاه تهــران و بســياري از دانشــگاههای خــوب دیگــر
مــا موفــق عمــل کردهانــد .مثـ ً
ا حتــی در دوره کارشناســی
مهندســی آبیــاری دانشــجو در حــدود  150واحــد درســي را
میگذرانــد ولــي احســاس میکنــد کــه مهــارت زيــادي
را کســب نکــرده اســت .درصورتیکــه بــا هميــن تعــداد

واحــد کــه شــماري آز آنهــا نيــز عمومــي اســت ،دانــش
الزم و نــه مهــارت الزم در رشــته آبيــاري را کســب کــرده
اســت .بــه هميــن دليــل دانشــجويان مــا در خــارج بــه
دليــل داشــتن دانــش پايــه مهندســي قــوی ،موفــق عمــل
میکننــد ولــي در زمينــه بهرهگیــری از دانــش خــود
نيــاز بــه کارآموزیهــای قويتــر درون دانشــگاهي و بــرون
دانشــگاهي دارنــد .البتــه امکانــات هــم محــدود اســت و بــا
حجــم زيــاد دانشــجو همخوانــي زيــادي نــدارد .برنامههــای
عملــی الزام ـاً در مقیــاس زمانــی کوتاهتــری اجــرا م ـیرود
و عمــده مهارتهــا در ضمــن کار و اشــتغال بــه دســت
میآیــد.

توصيه شما به دانشجويان اين رشته چيست؟
اگــر از جملــه کســاني هســتيد کــه رشــته انتخابیتــان
موردعالقهتــان نيســت ،اوليــن کارتــان بایــد ایــن باشــد کــه
بررســي کنيــد و قانــع شــويد کــه مهندســي آبيــاري (حــاال
شــما بخوانيــد مهندســي آب-کشــاورزي) چــه جايــگاه و
ارج کاربــردي در حــل مســائل خــرد مقيــاس ،منطق ـهای،
ملــي و جهانــي مربــوط بــه آب دارد .آب خــود در آینــدهای
نهچنــدان دور چالــش اصلــي ملــي و بینالمللــی خواهــد
بــود ،هميــن االن هــم هســت و رشــته مهندســی آب و
آبیــاری اگــر مهمتریــن نباشــد ،هـمارز بهتريــن رشــتههای
مهندســي اســت .البتــه عالقــه ،ســوخت و نيــروي محــرک
موتــور يادگيــري بــراي حرکــت اســت و طــي يــک مســير
بايــد ســوخت کافــي داشــت.
توصيــه مــن بــه دانشــجويان ايــن رشــته و هــر رشــته
مهندســي ديگــر ايــن اســت کــه از فرصــت دانشــجويي
اســتفاده کننــد .دانشــگاه مــکاره آموختــن و آموزانــدن
اســت .مهارتهــای خــود را در زمینههــای رشــته خــود
تــا میتوانیــد بــاال ببريــد .متأســفانه بحــران جهانــي کرونــا
امــکان حضــور فيزيکــي در محيــط دانشــگاه را بــه حداقــل
ممکــن رســانيده اســت ولــي ايــن دانشــگاهيان هســتند که
حرفــه و وظيفــه و اکثــرا ً عشــق آنهــا آمــوزش اســت .از
بــازه زمانــي دانشــجويي بهــره ببريــد .در زمــان مــا امکانــات
فنــي آمــوزش و پژوهــش نســبت بــه آنچــه شــما اکنــون در
دســترس داريــد واقعـاً انــدک بــود .از محاســبات لگاريتمــي
که شــما بــا ماشینحســاب دســتي مهندسـیتان در چشــم

بــه هــم زدنــي انجامــش میدهیــد تــا فرایندهــای آمــاری
مــگا دیتــا و ســهولتهای اينترنتــي بــراي دسترســي بــه
منابــع قــوي و مطمئــن هيــچ خبــري نبــود .مــن خــودم
در اوایــل خدمــت بــراي دسترســي بــه رفرنسهــای علمــي
راجــع بــه پژوهشــي که در دســت داشــتم ،شــش ماهي وقت
صــرف کــردم مقالههــای رفرنــس را پــس از رديابــي دســتی
و پلـهای و مکاتبــه از طريــق پســت دريافــت میکــردم کــه
بســيار وقتگیــر بــود .اينترنــت يــک معجــزه قــرن حاضــر از
جنــس «هرچــه ميخواهــد دلتنگــت بپــرس» اســت و معلم
خســتگیناپذیر و دانــای همیشــه در دســترس اســت.

استاد به نظر شما چطور دانشآموختگان جوان
میتوانند از تجارب شما و ساير پيشكسوتان در
جهت خالقيت و نوآوري بهره بگيرند؟
البتــه مشــورت و نظرخواهــی از کســاني کــه در حرفــه
يــا رشــتهای معيــن عمــري را ســپري کردهانــد ،مفيــد
و آموزنــده اســت ولــي خالقيــت و نــوآوري يــک برآینــد
ذهنــي از مجموعــه دانســتهها ،تجربههــا و تحلیلهایــی
از دادههــای محیطــی اســت کــه در همــه اشــخاص یکســان
انجــام نمیشــود و دســتورالعمل واحــدی نــدارد .تنهــا یــک
اصــل مســلم وجــود دارد کــه بــراي هــر مشــکل راهحلــی
وجــود دارد ولــي الزامـاً تجربــه مثبــت يــک شــخص بــراي
ديگــري ممکــن اســت مثبــت نباشــد و برعکــس .بنابرايــن
در مبحــث خالقيــت و نــوآوري از تجربــه پيشکســوتان و
بهطورکلــی مجربترهــا ،بهعنــوان يــک داده و یــا بهتــر
بگویــم یکــی از دادههــا بایــد بهــره جســت ولــي ترکيــب
نهايــي دادههــا را خودتــان بايــد بريزیــد ،اگــر غيــر اين باشــد
ديگــر اســمش نــوآوري و خالقیــت نميشــود.

استاد براي کساني که تازه میخواهند وارد وادي
علوم و مهندسي آب شوند ،چه صحبتي داريد؟
بــراي ورود بــه وادي آب همــان ابتــدا نبايــد بیگــدار
بــه آب زد .حتمــاً بايــد قبــل از ورود ضمــن مشــورت بــا
اهــل فــن و اميــن از چنــد و چــون رشــته آگاه شــوند و
نخســت ببيننــد ايــن رشــته چــه مقــدار بــا عاليــق آنهــا
هماهنــگ اســت .در افــق کاري ايــن رشــته چــه امکانــات
و چــه زمینههایــی وجــود دارد .بــازار کار پســا تحصيلــي
بخش پنجم :مصاحبه با اساتید
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رشــته چگونــه اســت .در ايــن رشــته تــا کجــا میتوانــد
پيــش رفــت .موفقهــای ايــن رشــته تــا چــه ارتفاعــي
صعــود کردهانــد .حداقــل موفقيــت و حداکثــر آن چيســت.
اکنــون زمــان آن رســيده اســت کــه در بررس ـیهای خــود
شــرايط پســا تحصيلــي را نهتنهــا در ايــران بلکــه در افقهــا
و کشــورهای ديگــر نيــز در نظــر بایــد گرفــت ولی بــاز تأکید
میکنــم کــه عالقــه حــرف اول را میزنــد .حــاال شــما کــه
ب شــدهاید ،پــس خیلــی خــوش آمدهایــد .ایــن
وارد وادی آ 
حــرف بــرای کســانی اســت کــه هنــوز وارد نشــدهاند.

جناب آقاي دکتر؛ بعد از بازنشستگي از دانشگاه،
اوقات فراغت خود را چگونه مي گذرانيد؟
تفــاوت کار و فراغــت اینطــور بیانشــده کــه کار یــک
الــزام و دیســیپلین انجــام دارد و نوعــی اجبــار را متضمــن
اســت .درصورتیکــه در فراغــت شــخص آزادی عمــل
دارد و فعالیــت او برایــش فرحبخــش اســت .کســانی کــه
از کارشــان لــذت میبرنــد در حقیقــت همــواره در فراغــت
هســتند .مــن حقیقتــاً بازنشســتگی را بهعنــوان تغییــر
از حالــت کار بــه حالــت يــک فراغــت گســترده احســاس
نکــردهام .بــا بنيــاد علــم همــکاري دارم و پروژههــای
علمــي پيشــنهادي را داوري میکنــم ،بــه امــور مجلــه
پژوهشــي هواشناســي کشــاورزي کــه در ســال 1392
بــه کمــک اوليــن دانشآموختههــای دکتــري تأســیس
شــد و ســردبيري آن را عهــده دارم ،ميپــردازم ،بــا
فرهنگســتان علــوم بهعنــوان يــک عضــو همــکاري دارم و
البتــه ارتباطــم بــا گــروه دوستداشــتنی آبيــاري محفــوظ
اســت .بــه مطالعــه کتابهــای غیرتخصصــی میپــردازم
و باالخــره کتابــي در دســت تهيــه دارم کــه بــه فصــل
پايانــي آن رســيده اســت و اگــر فرصــت و ســعادتي باشــد
بــه پایــان میبــرم.

آمدن شما به اين رشته اتفاقي بوده يا با مطالعه؟
قب ـ ً
ا صحبــت شــد .انگیــزه اولی ـهام اســتفاده از بــورس
تحصیلــی بــرای ادامــه تحصیــل و بنابرایــن اتفاقــی بــود
ولــی اتفاقــی کــه بعدهــا شــکرگزار وقوعــش شــدم .رشــته
هواشناســی دامنــه کاربــرد وســیعی دارد و ردپای بســیاری از
گرایشهــا در آن دیــده مـیرود و بــه عالقــه طیــف وســیعی
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از دانشپژوهــان در زمینههــای آمــار ،محیطزیســت،
کشــاورزی ،پزشــکی ،آبشناســی ،ترمودینامــک و دینامیــک
محیطهــای گازی ،آلودگــی هــوا و بســیاری دیگــر پاســخ
میدهــد.

اگر اين رشته درس نميخواندید ،دوست داشتيد در
چه رشتهای تحصيل کنيد؟
پاســخ شــما بــه زمــان طــرح ســؤال بســتگی دارد .اگــر
در ســالهای آغازیــن دانشآموختگـیام کســی ایــن ســؤال
را مطــرح میکــرد بــدون تردیــد پاســخم دوســت داشــتم
ریاضیــات محــض بخوانــم» بــود .شــاید یکــی از دالیــل ایــن
شــیفتگی تأثیــر کالسهــای اثرگــذار دکتــر هشــترودی در
زمــان تحصیلــم بــود .امــا چــون شــما امــروز ایــن ســؤال
را بــه فاصلــه اینهمــه ســال مطــرح میکنیــد پاســخم
بیتردیــد هواشناســی بــا دیــد اقلیمشناســی و تغییــر
اقلیــم اســت .از اتفاقهایــی کــه نهایتـاً ایــن مســیر شــغلی
را برایــم ترســیم کــرد ،شــاکر و راضــی هســتم.

آيا از ديگر دانشگاههای داخلي و يا خارجي و يا
هرجایی پيشنهاد همكاري داشتید؟
چنــد ســال پــس از مراجعتــم بــه ایــران پروفســور کنــي
( )Queneyاســتادم در فرانســه بــه مــن اطــاع داد کــه
يــک پســت آموزشــي در بخــش وي وجــود دارد و پيشــنهاد
کــرد کــه مــرا معرفــي کنــد .البتــه دو ســال اول پيمانــي
ميبــود .دکتــري مــن دولتــي بــود و مــن شــرايط احــراز را
داشــتم .ايشــان هــم از کار مــن در زمــان دانشــجويي خيلــي
راضــي بودنــد ولــی انگیــزه قــویای بــرای رفتــن نبــود.
هرچنــد تعهدهــای بورسـیام را انجــام داده بــودم .مــن تــازه
ازدواج کــرده بــودم همســرم هــم عضــو هیئت علمــي بودند.
یکــی دو ســال بعــد بــه مرتبــه اســتادی ارتقــا مییافتــم.
دولــت یــک خانــه ســازماني مناســب عمــ ً
ا مجانــي در
اختیــارم گذاشــته بــود ،از شــرایط شــغلی و ارتباطــم بــا
همــکاران و دانشــجویانم بســیار راضــی بــودم .گمشــدهای
نداشــتم کــه در دیــار دیگــر آن را بجویــم .آن موقــع ایــن
شــرایط مــن بــود و چنیــن تصمیــم گرفتــم .چندیــن ســال
بعــد هــم فرصــت چندماهـهای بــرای همــکاری بــا دانشــگاه
ایســت لنســینگ در میشــیگان پیــش آمــد .خیلــی شــرایط

آنجــا هــم برایــم نســبت بــه ایــران جــذاب نبــود .مــن چــون
درخــت بــه آفتــاب و بــاد و بــاران ایــن ســرزمین خــو گرفته
و ریشــه در خــاک آن دارم .از بهــارش لــذت بــردهام و حــاال با
زمســتانش هــم میســازم .در مــورد دانشــگاههای داخلــی
هــم از یکــی دو دانشــگاه غیردولتــی و یــا تــازه تأســیس از
مــن دعــوت بــه همــکاری شــد ولــی بــه رعایــت برخــی
مالحظــات و همچنیــن بــه علــت کافــی بــودن حجــم کارم
در دانشــگاه تهــران از ایــن دعــوت معــذرت خواســتم.

حدودا ً چند دانشجوي ارشد و دکتري را راهنمايي
و يا مشاوره کرديد؟
حــدودا ً  65رســاله ارشــد 6 ،رســاله دکتــري و يــک پروژه
پســادکتری .خوشــحالم کــه ايــن دانشآموختــگان خــود در
حــال حاضــر تقریبــاً همگــي در کســوت هیئتعلمــی
دانشــگاههای کشــور و یــا یکــی دو موسســه پژوهشــی
خــارج از کشــور اشــتغال دارنــد .ضریــب اشــتغال و جــذب
دانشآموختــگان رشــته هواشناســی در آغــاز  % 100و در
ســالهای بعــد تــا حــدود  % 90در مشــاغل مرتبــط بــوده
اســت .مشــاغل غیــر مرتبــط را آمــار نــدارم .البتــه اکنــون
برخــی دانشــگاههای غیردولتــی تعــداد پذیرششــان را
افزایــش دادهانــد کــه از نظــر توســعه کمــی دانــش ممکــن
اســت توجیــه داشــته باشــد ولــی بــه عقیــده مــن از نظــر
تعــادل عرضــه و تقاضــا زیــادهروی اســت.

آیا سطح علمي گروه ما و ديگر گروههای آبياري و
هواشناسي کشور تفاوتي دارد؟
اگــر مقصودتــان دانشــگاههای داخــل کشــور اســت؛
کموبیــش قابــل تصــور اســت کــه تفاوتهایــی وجــود دارد.
حداقــل تفــاوت ایــن اســت که گــروه آبیــاری پیشکســوت و
آغازگــر آمــوزش دانشــگاهی رشــتههای مختلــف مهندســی
آب و آبیــاری در ایــران اســت و ســوربن یــا آکســفورد
تحصیــات کشــاورزی ایــران محســوب میشــود و تجربــه
ســالها آمــوزش و پژوهــش را اندوختــه دارد .بنیانگــذاران
ایــن رشــته در ســایر دانشــگاهها خــود از دانشآموختــگان
ایــن گــروه بودهانــد و مــن معتقــدم یــک تأثیــر معنــوی
در اینجــا دیــده میشــود .خوشــبختانه در حــال حاضــر
بــه ســمتی پیــش میرویــم کــه مجموعــه مهندســی آب

در دانشــگاههای کشــور از نظــر علمــی بــه همپیوســتگی
زیــادی پیــدا کردهانــد و یکدیگــر را در زمینههــا مختلــف
علمــی بهویــژه هدایــت رســالههای دکتــری تقویــت
میکننــد .تشــکیل شــورای مدیــران گروههــای آبیــاری
دانشــگاههای کشــور کــه پیشــنهاد آن از طــرف ایــن گــروه
داده شــد ،نویــد انســجام بیشــتری را میدهــد .همیــن
ویژگیهــا در بخــش هواشناســی هــم دیــده مــیرود.
آمــوزش هواشناســی حتــی قبــل از اینکــه مدرســه عالــی
فالحــت تبدیــل بــه دانشــکده کشــاورزی شــود ،در اینجــا
وجــود داشــت .متفقیــن پــس از تــرک ایــران تمامی وســایل
ایســتگاه هواشناســی خــود را بــه دانشــکده اهــدا کردنــد و
هنــوز برخــی از ابــزار مــوزهای آن زمــان در آزمایشــگاه
وجــود دارد .اولیــن دورههــای رســمی تحصیــات تکمیلــی
هواشناســی و برنامهریزیهــای مربــوط در ایــن گــروه
ایجــاد شــد و بــه انجــام رســید .اولیــن ایســتگاه هواشناســی
کشــاورزی ایــران طــی قــراردادی بــا ســازمان هواشناســی
در مزرعــه دانشــکده کشــاورزی ایجــاد شــده و کمــاکان
فعــال اســت و شــما اطالعــات هواشناســی روز مزرعــه را در
تابلــو الکترونیکــی ورودی گــروه مهندســی آبیــاری و آبادانی
میتوانیــد مشــاهده کنیــد .در ایــن مــورد هــم رونــد
ارتبــاط رشــته هواشناســی کشــاورزی دانشــگاههای کشــور
در قالــب برنامههــای شــورای مدیــران رفتهرفتــه شــکل
میگیــرد ولــی در هــر حــال دانشــگاه تهــران پیشکســوت
دانشگاههاســت.

ضمن سپاس فراوان به جهت حضور جنابعالي در
اين مصاحبه ،منتظر شنيدن صحبت پاياني شما
هستيم.
آرزوی ســامتی و موفقیــت بــرای شــما و همــه
دانشــجویان در درس و زندگــی.
شــاد باشــید و بدانیــد کــه مشــکلی نیســت که
آســان نشود.
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بخش ششــم :معرفی نرمافزار و مدلهای بهروز در رشــته علوم و مهندســی آب
هدی ظاهری
دانشجوی کارشناسی علوم و مهندسی آب
گروه مهندسی آبیاری و آبادانی

QGIS
نرمافــزار  QGISکــه از ســال  2013بــه ایــن نــام شــناخته میشــود ،مخفــف دو کلمــه  Quantum GISمیباشــد و در
ســنجش از راه دور و اطالعــات و دادههــای جغرافیایــی کاربــرد دارد .ایــن نرمافــزار ابزارهــای بســیار کاربــردی بــرای ایجــاد،
ویرایــش ،تجســم و تحلیــل و انتشــار فضایــی اطالعــات را فراهــم کــرده اســت QGIS .ماننــد دیگــر نرمافزارهــای جـیآیاس
بــه کاربــران اجــازه میدهــد تــا بــا اســتفاده از تکنیکهــای گوناگون ترســیم نقشــه ،الیههــای مختلــف نقشــه را تولیــد و
ترســیم کننــد .در ایــن نرمافــزار نقشــهها در قالبهــای مختلــف از جمله گرافیــک برداری و گرافیــک شــطرنجی و بــرای
کاربردهــای گوناگــون بــه کار گرفتــه میشــوند.
 QGISبهعنــوان نرمافزار سیســتم اطالعــات جغرافیایــی ( )GISعمــل میکنــد و بــه کاربــران امــکان میدهــد عــاوه
بــر تهیــه و تولیــد نقشــه  ،اطالعــات مکانــی را تجزیهوتحلیــل و ویرایــش کننــد QGIS .بــا ســایر بســتههای  GISمنبــع بــاز،
از جملــه  PostGIS ،GRASS GISو MapServerقابلیــت ادغــام دارد و میتــوان بــا اســتفاده از زبانهــای پایتــون و ++C
قابلیتهــای آن را افزایــش داد.
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حال به بیان قابلیتهای این نرمافزار میپردازیم:
 .1نرمافــزار  QGISقابلیــت نمایــش دادههــا را بــرای
مــا فراهــم میکنــد .شــما میتوانیــد دادههــای خــود را
بهصــورت  rasterو  vectorبــا فرمتهــای مختلــف بــه
نمایــش بگذاریــد .از ایــن نرمافــزار میتوانیــد بهعنــوان
یــک نرمافــزار تبدیــل فرمــت نیــز اســتفاده کنیــد.
 .2ابزارهــای پردازشــی زیــادی در نرمافــزار
  QGISنظیــر ( )Georefrecing، GDALوجــود دارد که
شــما میتوانیــد بــا اســتفاده از توابعــی کــه ایــن ابزارهــا در
اختیــار شــما قــرار میدهنــد بــر روی دادههــا پردازشهایــی
بهصــورت گرافیکــی انجــام دهیــد.
 .3بــا اســتفاده از مــاژول  arcpyمیتوانیــد اقــدام بــه
نوشــتن کدهــای پایتــون در نرمافــزار  QGISکنیــد و از
توابعــی کــه ایــن نرمافــزار در اختیــار شــما قــرار داده اســت
بــرای نوشــتن دســتورات پایتــون و آنالیــز دادههــا اســتفاده
کنید .

بخش ششم :معرفی نرمافزار
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Simflow

 SimFlowنرمافــزاری اســت کــه بــرای اولیــن بــار در ســال  2012توســط مهندســین جوانــی طرحریــزی و تولیــد شــد
کــه مجــذوب تواناییهــا و قابلیتهــای  OpenFoamشــده و بــه دنبــال اســتفاده حداکثــری و بــا هزینههــای کمتــر از ایــن
فنــاوری بودنــد .یکــی از نکاتــی کــه در ســاخت ایــن برنامــه بــه چشــم میخــورد ،ســهولت در بهکارگیــری آن نســبت بــه
ســایر مدلهــای مشــابه اســت.
از این مدل در موارد زیر میتوان استفاده کرد:

.
.
.
.
.
.

1طراحی و خلق شبکه
2تعیین شرایط مرزی
3پارامتری کردن موارد
4شبیهسازی
5محاسبه موازی تنها با یک کلیک
6ارسال نتایج فرآیند همراه با پیشنمایش

همچنیــن  SimFlowبهعنــوان یــک ابــزار عــددی جامــع
توانایــی ارائــه خدمــات زیــر را نیــز دارد:
7 .تبدیل سال جاری فشرده به غیر فشرده و بالعکس
8 .جریانهای آشفته
9 .انتقال حرارت ،از جمله انتقال حرارت مزدوج
	10.جریان چند فازی
	11.حفره
	12.واکنشهای شیمیایی

/ 33

نشریه آبخوان | دوره دوازدهم | پاییز 1399

نرمافزارهایی که کمتر نامشان را شنیدهایم
هادی محرمی
دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی
گروه مهندسی آبیاری و آبادانی

TUFLOW

 TUFLOWيــك موتــور محاســباتي قدرتمنــد اســت
كــه بهصــورت یکبعــدی و دوبعــدی معــادالت جريــان
ســطح آزاد را بــرای انتشــار ســيل و انتشــار مــوج جــزر و مــد
شبيهســازي ميكنــد.
 TUFLOWبرای این کاربردها مناسب است:
»طغيــان رودخانههــا و نهرهــا بــا الگوهــاي پيچيدهی
جريان
»مناطق لولهکشیشده در نواحي شهري
»هيدروليك رودخانه و جزر و مد ساحلي
»تحليل جزر و مد ،طوفان و سونامي
نحوهی عملکرد TUFLOW
 TUFLOWدوبعــدی ،بــر اســاس شــبكه تفاضــل محــدود  ،Stellingطــرح متنــاوب جهــت ضمنــي ( )ADIاســت كــه
معــادالت جريــان آب کمعمــق ســطح دوبعــدی آزاد را حــل ميكنــد .ايــن طــرح بــراي ادارهی رژيمهــاي كنتــرل جريــان
باالدســتي (بهعنــوان مثــال جريــان فــوق بحرانــي) ،عرش ـههاي پــل و غیــره .در حالــت یکبعــدی نیــز  TUFLOWمبتنــي
بــر نرمافــزار  WBMمعــادالت ســنت ونانــت را بــا اســتفاده از يــك راه حــل صريــح دومرحل ـهای حــل ميكنــد.
منبعbasin.ir :
CIVIL 3D Storm and Sanitary Sewer Analysis
یــکراه حــل قدرتمنــد ( BIMخــود  BIMماجــرای دیگــری دارد) بــرای روانــاب شــهری و فاضــاب بــرای مهندســین
عمــران ،طراحــان و مشــاوران؛  Storm and Sanitary Analysis AUTODESKیــک برنامــهی جامــع هیدرولــوژی و
تحلیــل هیدرولیکــی اســت.
 Storm and Sanitary Analysis AUTODESKتحلیــل روانابهــای ســطحی و فاضالبهــا را در طــول برنامهریــزی
و طراحــی ادغــام میکنــد کــه بــه شــما کمــک میکنــد بهــرهوری کلــی پــروژه را بهبــود بخشــیده و قابلیتهــای مهندســی
خــود را افزایــش دهیــد .
ایــن نرمافــزار همــراه بــا  AutoCAD Civil 3Dو  ،AutoCD Map 3Dبــه شــما کمــک میکنــد تــا بــه دادههــای
دقیقتــری دسترســی پیــدا کنیــد تــا رشــد و شهرنشــینی را بــا کارایــی و پایــداری بیشــتری مدیریــت کنیــد.
 SSAخارج از  Civil 3Dاجرا میشود ،اما برای شروع برنامه ،باید  Civil 3Dرا اجرا کنید.

منبع

https://knowledge.autodesk.com/
بخش ششم :معرفی نرمافزار
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بخــش هفتم :اطالعــات عمومی ،تحلیل مســتندهای علمــی و اخبار جالب

مستند )2019( Brave Blue World
بهار ه رحمانی
دانشجوی کارشناسی علوم و مهندسی آب
گروه مهندسی آبیاری و آبادانی

مســتند جهــان آبــی در مــورد فعــاالن و نوآورانــی اســت کــه بــا توجــه بــه مشــکالت بیآبــی منطقــه جغرافیایــی کــه در
آن ســاکن هســتند دســت بــه ابتــکار و راهحلهــای خالقانــه زدهانــد .بــرای مثــال خواننــده ،بازیگــر و کارآفریــن آمریکایــی،
«جیــدن اســمیت" هنــگام بــروز بحــران آلودگــی آب آشــامیدنی بــه ســرب بــا اســتفاده از سیســتم فیلتــر و تصفیــه آب بــرای
مردمــی کــه در دسترســی بــه آب پــاک مشــکل داشــتند بــا ســاخت جعبــه آب در ســنگ چخمــاق آب را فیلتــر میکنــد و در
هــر  ۶۰ثانیــه  ۳۷لیتــر آب تمیــز تولیــد میکنــد کــه بهطــور خــاص بــرای فیلتــر کــردن ســرب ســاخته شــده اســت امــا بــا
توجــه بــه آلودگــی آب هــر منطقــه میتــوان پیکربنــدی را تغییــر داد.
«بــث کرجــی» یکــی دیگــر از نــوآوران حاشیهســاز
کــه ســاکن کنیــا اســت ،کشــوری کــه امــروزه بــا بحــران
خشکســالی مواجــه شــده اســت .او بــا الهــام گرفتــن از
سوســک نامبینایــی کــه بــا اســتفاده از رطوبــت هــوا ،آب
مــورد نیــازش را تأمیــن میکنــد؛ بــا ســاخت دســتگاهی بــه
نــام  Majikکــه عملکــردش ماننــد یخچــال و فریــزر اســت
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توانســت آب تمیــز را تولیــد کنــد .در واقــع هــوا توســط یک
فــن کشــیده میشــود و ســپس از طریــق ســیمپیچیهای
کندانســور ،آنجــا تراکــم اتفــاق میافتــد و آب تمیــز بــه
مخــزن جمعکننــده منتقــل میشــود .شــش برابــر آب روی
کــره زمیــن در جــو وجــود دارد ایــن یعنــی منابــع عظیــم
آبــی .ســاخت ایــن دســتگاه در کنیــا باعــث شــده کــه دیگر
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کــودکان مجبــور بــه پیــادهروی طوالنــی بــرای پیــدا کــردن
آب نباشــند و وقــت را صــرف تحصیــلکننــد.
روزانــه بیــش از  ۱۲۰۰کــودک زیــر پنج ســال ،بــه دلیل
عــدم دسترســی بــه ســرویسهای بهداشــتی مناســب ،جان
خــود را از دســت میدهنــد .شــرکت دیکســون بــرای حــل
ایــن مشــکل جهانــی راهــکاری ارائــه داده اســت بــه ایــن
ترتیــب کــه بــه هــر خانــه یــک توالــت اختصــاص داده و
بهطــور هفتگــی و منظــم فضــوالت جمعشــده را بــه مرکــز
منتقــل میکننــد تــا توســط کارگــران مربوطــه بــه کــود
کشــاورزی و زغالســنگ تبدیــل شــوند .در ایــن فرآینــد
عــاوه بــر کاهــش کربــن دود حاصلــه ،بــه انــرژیای معــادل
ســه برابــر انــرژی ســوخت زغالســنگ معمولــی دســت
خواهیــم یافــت .زغالســنگی کــه بــرای تشــکیل هــر تــن
آن  ۸۸اصلــه درخــت قطــع شــده ،ایــن راهــکار کمــک بــه
حفــظ ایــن منابــع ارزشــمند میکنــد.
در شــهر شــیکاگو کــه بزرگتریــن تصفیهخانــه آب
را در جهــان دارد آنهــا آب را تصفیــه میکننــد و یکــی
از آالیندههــای موجــود در آب کــه فســفر اســت را بــا
اضافــه کــردن کمــی کلریــد منیزیــم در آب جــدا میکننــد
و بهعنــوان کــود آلــی کشــاورزی میفروشــند .جملــه
معــروف» زبالــه تــو گنــج دیگــری « در اســپانیا توســط یــک
مبتکــر مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت .آنهــا از جلبــک
موجــود در آب فاضــاب بیــوگاز یــا متــان تولیــد میکننــد
و بــا اســتفاده اکســیژن حاصــل از جلبکهــا فاضــاب را
تمیــز و آب تصفیهشــده تولیــد میکننــد .جلبکهــای
باقیمانــده ،جمــع شــده و بهعنــوان ســوخت زیســتی
اســتفاده میشــود و ســوخت پســاب بهعنــوان ســوخت
ماشــین مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد.

عــدهای از دانشــمندان دانمارکــی ،بــا مطالعــه بــر روی
آناتومــی بــدن انســان دریافتنــد کــه در بــدن هریــک از مــا
پروتئینــی بــه نــام «آیوریــون» بهصــورت طبیعــی وجــود
دارد کــه میتوانــد ماننــد یــک فیلتــر عمــل کــرده و هــر
آنچــه کــه توســط بلعیــدن وارد سیســتم گــوارش میشــود
را پاکســازی کنــد ،ســپس آمــاده ورود بــه اندامهــای
داخلــی ســازد .آنهــا از ایــن رونــد الگــو گرفتــه و پروتئیــن
غشــاییای را تولیــد کردنــد کــه توانایــی تصفیــه آب
اقیانوسهــا را دارد.
امــروزه صنعــت یکــی از بزرگترین مصرفکننــدگان آب
میباشــد ،بــه همیــن دلیــل حجــم فاضــاب خروجــی آنها
نیــز بــه مراتــب زیــاد و قابلمالحظــه اســت .شــرکت لــورال،
یکــی از بزرگتریــن شــرکتهای تولیــد لــوازم آرایــش ،بــا

بخش هفتم :اطالعات عمومی
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اســتفاده از فنــاوری تصفیــه نویــن فاضــاب خــود ،دســت به
اقــدام خالقانـهای زده اســت ،بــه ایــن ترتیــب کــه بــا تعبیــه
سیســتمهای تصفیهکننــده ،فاضــاب جمعآوریشــده
خــود را پاکســازی ،ســپس آمــاده اســتفاده مجــدد بــرای
تأمیــن نیازهــای کمپانــی میکنــد .اگــر صنعــت از ایــن
فنــاوری رهبــریکنــد ،تــا  ۹۰درصــد مصــرف آب جهانــی
بــرای تولیــد کاهــش پیــدا میکنــد.
امــروزه منطقــه چنــای هنــد بــا مشــکل بیآبــی
روبروســت .مردمــان آن مجبــور بــه خریــد آب از تانکرهــای
ســیار میباشــند .در ایــن شــرایط ســاکنان یــک آپارتمــان
 209واحــدی بــا خریــد دســتگاه تصفیــه آب ،فاضــاب
خانگــی خــود را تصفیــه کــرده ،عــاوه بــر صرفهجویــی در
هزینــه ،آب مــورد نیــاز خــود را تأمیــن میکننــد.
در ســفینههای فضایــی تنهــا منابــع آب  ،ادرار بازیافتــی
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و مایعاتــی اســت کــه از رطوبــت بازیافــت شــدهای کــه نفس
کشــیدن شــما هنــگام غــذا خــوردن بــه وجــود م ـیآورد.
فنــاوری بــا تقلیــد از عملکــرد روده کوچــک توانایــی تولیــد
مجــدد دارد و ســپس در آزمایشــگاه با اســتفاده از مهندســی
ژنتیــک و تکنیکهــای مختلــف بــرای ســاخت غشــاهای
دیگــر بــرای بازیافــت آب را میتــوان بارهــا اســتفاده کــرد.
مدیریــت بحــران آب یکــی از بزرگتریــن چالشهــای
جهانــی میباشــد .مــا میتوانیــم بــه جــای صــرف انــرژی
و هزینــه اضافــی بــرای جمـعآوری و رهاســازي فاضــاب در
محیطزیســت بــا اســتفاده از فنــاوری و روشهــای خالقانــه
دسترســی بشــر بــه آب پــاک را آســانتر کنیــم .و ایــن
هــدف تنهــا بــا تعبیــه ســامانههای تصفیــه فاضــاب در
واحدهــای مختلــف صنعتــی ،کشــاورزی و حتــی خانگــی
میســر میگــردد.

اثرات زیستمحیطی تغییر اقلیم؛
اگر یخهای قطبی یک شبه آب شوند ،چه اتفاقی خواهد افتاد؟
پویا شهریور
دانشجوی کارشناسی علوم و مهندسی آب
گروه مهندسی آبیاری و آبادانی

تقریبـاً  99درصــد از یخهــای قطبــی در گریلنــد و قطب
جنــوب قــرار دارنــد و هرســال مقــداری از آنهــا در اقیانوس
ذوب میرونــد ،بهطــور طبیعــی صدهــا هــزار ســال طــول
میکشــد تــا ایــن یخهــا ذوب شــوند امــا اگــر یخهــای
قطبــی یــک شــبه ذوب شــوند چــه خواهــد شــد؟
طــی یــک شــب ســطح آب دریاهــا  ۶۶متــر بــاال
میآیــد و شــهرهای ســاحلی مثــل نیویــورک ،شــانگهای و
لنــدن بــه زیــر آب خواهنــد رفــت و بیــش از  ۴۰درصــد
از جمعیــت کــره زمیــن را مجبــور بــه تــرک خانههایشــان
میکنــد همزمــان بــا وقــوع ایــن مشــکالت در روی زمیــن،
در زیــر زمیــن نیــز مســائل خطرناکــی اتفــاق میافتــد آب
شــور دریاهــا بــه ســفرههای زیرزمینــی آب شــیرین نفــوذ
خواهنــد کــرد و وارد ســفرههای آب زیرزمینــی میشــود
ایــن ســفرهها تأمینکننــده آب شــرب ،کشــاورزی و

نیروگاههــای مــا میباشــند کــه همــه منابــع از بیــن
خواهنــد رفــت.
بهعــاوه یخهــای قطبی از آب شــیرین تشــکیل شــدهاند
کــه بــا ذوب شــدنش ۶۹ ،درصــد از آب شــیرین جهــان را
وارد اقیانوسهــا میکنــد .ایــن مســئله جریانهــای
اقیانوســی و الگوهــای آبوهوایــی را مختــل میکنــد مث ـ ً
ا
گلــف اســتریم جریــان اقیانوســی قــوی اســت کــه هــوای
گــرم را بــه اروپــا منتقــل میکنــد و بــه جریــان آب شــور
غلیــظ قطبــی بــرای درســت کار کــردن نیــاز دارد امــا آب
شــیرین میتوانــد شــوری آب را کاهــش داده و آن را از کار
بینــدازد بــدون ایــن جریــان هــوای گــرم ،دمــا در اروپــا بــه
شــدت پاییــن خواهــد آمــد و شــاهد یــک عصر یخبنــدان در
اروپــا خواهیــم بــود تــازه ایــن اول مشــکالت اســت.
حــاال ببینیــد اگــر یــک درصــد یــخ باقیمانــده آب
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شــود چــه پیــش میآیــد .بخشــی از آن یــک درصــد
یــخ باقیمانــده در یخچالهــای جهــان قــرار دارد.
رشــتهکوههای هیمالیــا بهخصــوص بزرگتریــن تهدیــد
بــه شــمار م ـیرود زیــرا درون آن مــواد ســمی وجــود
دارد مــواد ســمی مثــل  DDTدانشــمندان دریافتهانــد
کــه ایــن یخچالهــا مــواد ســمی را بــرای دهههــا
در خــود نگــه میدارنــد و آب شــدن یخهــا ایــن
مــواد وارد منابــع آبــی میشــود و همــه ایــن منابــع را
آلــوده میکنــد .
بقیــه حجــم یــک درصــد آب زیرزمیــن قــرار دارند
کــه بیشــتر آن در زیسـتبوم تانــدرا قطبــی قــرار دارد
کــه بــه آن خــاک منجمــد میگوینــد .خــاک منجمــد
مــواد زیســتی هســتند کــه بیــش از دو ســال بهصــورت
منجمــد در خــاک باقــی میماننــد .بــا آب شــدن خــاک
منجمــد ،آلودگــی جیــوه ای اولیــن مشــکل خواهــد بود و
بــرآورد مـیرود بیــش از  ۵۶میلیــون لیتــر جیــوه در خاک
منجمــد ذخیرهشــده باشــد کــه تقریبــاً بــا کل جیــوه در
جهــان برابــری میکنــد.
بــه عــاوه میکروارگانیســمها مــواد آلــی موجــود
در خــاک را تجزیــه کــرده و دو گاز گلخانــه قــوی متــان
و دیاکســید کربــن را وارد اتمســفر میکننــد .بــرآورد
میشــود کــه میــزان گازهــای گلخانـهای بــا ایــن شــکل دو
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برابــر افزایــش خواهــد داشــت و دمــای کــره زمیــن را ســه و
نیــم درجــه ســانتیگراد بــاال خواهــد بــرد .ایــن دمــا ممکــن
اســت کــم بــه نظــر بیایــد امــا رودهــا و دریاچههــای جهــان
را خشــک خواهــد کــرد .منابــع آبــی بــه واســطه گرمــا بخار
خواهنــد شــد و موجب بــروز خشکســالی و ایجــاد آبوهوای
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تغییر وضعیت خرس قطبی در اثر گرمایش زمین ،ذوب شدن یخهای
قطبی و کاهش محدوده قلمرو زندگی

بیابانــی مــی شــود .همچنیــن بخــار اضافــه موجــود در
جــو زمیــن موجــب بــروز طوفانهــای ســهمگین ســیل
و گردبــاد هــای بیشــتری میشــود .احتمــال بــه وقــوع
پیوســتن ایــن بالهــا نزدیــک بــه صفــر اســت چــون بــا ایــن
حجــم یــخ میتــوان کل آمریــکای شــمالی را تــا ارتفــاع
یــک و نیــم کیلومتــر بــا یــخ پوشــاند ،امــا انســان امــروز
بــا انجــام فعالیتهــای بــدون محدودیــت خــودش در حــال
ســرعت بخشــیدن بــه ایــن رونــد میباشــد.
دو هــزار ســال تغییــرات دمایــی در ســطح جهــان کــه
بیانگــر ســرعت گرفتــن افزایــش دمــا در دورههــای اخیــر
میباشــد .دیــرک نوتــز (مدیــر گــروه تحقیقاتــی مرکــز
مکــس پالنــک در آلمــان) و جولیــن اســتروو (از مرکــز
دادههــای یــخ و بــرف ملــی آمریــکا) بیــان میکننــد»:
آبرفتــن ســریع یخهــای قطبــی یکــی از
اصلیتریــن شــاخصهای تغییــر اقلیــم

در ســیارمان اســت .در طــول  ۴۰ســال گذشــته ،پوشــش
یخهــای قطبــی در تابســتانها تقریب ـاً نصــف شــده اســت،
تحقیقــات نشــان میدهــد درصورتیکــه برنامــهای بــرای
کاهــش ســریع انتشــار گازهــای گلخانــهای اجــرا نشــود،
ایــن مقــدار باقیمانــده هــم تــا میانههــای قــرن حاضــر
در تابســتان آب خواهــد شــد و احتمــاالً تــا  ۶۰یــا  ۷۰ســال
آینــده خبــری از یخهــای قطبــی نخواهــد بــود» .بــا ادامــه
ایــن رونــد اکوسیســتم موجــودات قطبــی نیــز بــه نابــودی
کشــانده میشــود.
طبــق بررســی دیــرک نوتــز و جولیــن اســتروو ،بــهازای
هــر تــن دیاکســیدکربنی کــه هــر فــرد روی ایــن کــره
خاکــی تولیــد میکنــد ۳ ،مترمربــع از یخهــای قطبــی
ذوب میشــود .ایــن یافتههــا بــه مــا کمــک میکننــد تــا
خســارتی را کــه بــه یخهــای قطبــی و اقلیــم زمیــن وارد
میکنیــم بهتــر بشناســیم.
جولیــن اســتروو میگویــد« :تــا اینجــا ،بحــث تغییــر
اقلیــم موضوعــی تقریبــاً انتزاعــی بــود و دریافتــی عینــی
از ایــن قضیــه نداشــتیم ،ولــی یافتههــای جدیــد ایــن
تحقیقــات درک بهتــری از ایــن وضعیــت بــه مــا میدهنــد.
بــرای مثــال ،االن میتــوان گفــت کــه دیاکســیدکربن
تولیــدی بــهازای هــر صندلــی در پــروازی از مثـ ً
ا لنــدن بــه
سانفرانسیســکو میتوانــد  ۵متــر مربــع از یخهــای قطــب
شــمال را آب کنــد».
اگــر بــرای بهتــر شــدن اوضــاع کاری انجــام نشــود و
دمــای زمیــن فقــط یــک درجــه بــاال بــرود اثــرات مخــرب
آبوهوایــی کــه هــم اکنــون شــاهد آن هســتیم ،غیرقابــل
بازگشــت خواهــد بــود .بنابرایــن اگــر مراقــب محیطزیســت
نباشــیم شــرایط ممکــن اســت
بســیار بدتــر شــود.
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شهرهایی که تا سال  2050زیر آب میروند!
سپینود محمدی لیری
دانشجوی کارشناسی علوم و مهندسی آب
گروه مهندسی آبیاری و آبادانی

بــا افزایــش آبهــای اقیانــوس طــی ســه دهــه آینــده ،بســیاری از مناطــق ســاحلی بــا طغیــان دریاهــا و اقیانوسهــا روبهرو
خواهنــد شــد .در اینجــا تنهــا بــه برخــی از مکانهــای باورنکردنــی در سراســر جهــان کــه اگــر اقدامــات آمادهســازی اساســی
بــرای طغیــان آب در آنجــا انجــام نشــود ،تــا ســال  2050میتوانــد زیــر آب باشــد ،اشــاره شــده اســت.

لندن  -انگلستان

از مناطــق آســیبپذیر ،امتــداد رودخانــه
تایمــز اســت .مهمتریــن ســاختمانهای
شــهر ماننــد بــرج لنــدن ،خانههــای پارلمــان
و فضاهــای فرهنگــی شــهر همــه در وضعیت
بحرانی هســتند.

▼
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شهر بروژ  -بلژیک

خــط ســاحلی بلژیــک و شــهرهای ســاحلی بســیار زیبــا در کنــار بســیاری از ســاحلهای کــم ارتفــاع دریــای شــمال در
برابــر افزایــش ســطح دریــا بســیار آســیبپذیر هســتند .شــهر زیبــای بــروژ در شــمال غربــی ایــن کشــور نیــز شــامل آن
میشــود.

▼

دلفت  -هلند

در اثــر بــاال آمــدن ســطح دریــا تــا ســال  2050دلفــت در معــرض خطــر طغیــان قــرار گرفتــه اســت .همــراه بــا آن روتردام
و بخشهایــی از آمســتردام نیــز در معــرض خطــر اســت.

▼

بخش هفتم :اطالعات عمومی
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ریب  -دانمارک

قدیمیتریــن شــهر دانمــارک ،ریــب ،نیــز بــه دلیــل ســطح آب در دریــای شــمال بــا آینــده نامشــخصی روبــرو اســت .ایــن
شــهر بــه قــرن  9برمیگــردد و بنــدر مهــم دریــای شــمال اســت.

▼

ویالهرمسا  -مکزیک

در خلیــج مکزیــک ،ایالــت کــم ارتفــاع تاباســکو نیــز بــا افزایــش ســطح آب دریــا ممکــن اســت کامـ ً
ا غــرق شــود .در حال
حاضــر نیــز در معــرض ســیالبهای فصلــی اســت.

▼
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شهر پاناما  -پاناما

شــهر پانامــا احتمــاالً تــا ســال  2050بــه زیــر آب مـیرود .ایــن شــهر در ســال  1519توســط اســتعمارگران اســپانیایی
تأســیس شــدند و عنــوان اولیــن شــهرک اروپایــی در ســواحل اقیانــوس آرام را بــه خــود گرفتنــد.

▼

بانکوک  -تایلند

ایــن شــهر بــزرگ در دلتــای رودخانــه چائــو فرایــا قــرار دارد .ســاختمانهای شــهر در اثــر بــاال آمــدن آبهــا فرســایش
یافتهانــد .امــا احتمــاالً ب ـهزودی بهطــور کامــل در دریــا فــرو رود و معابــد باســتانی و کاخهــای مجلــل را بــا خــود بــه زیــر
ببر ند .

▼

بخش هفتم :اطالعات عمومی
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ونیز -ایتالیا

یکــی از مشــهورترین شــهرهای توریســتی دنیــا ،ونیــز میتوانــد در صــورت افزایــش یــک متــری ســطح آب دریــا بــه زیــر
آب رود .ایــن شــهر تاکنــون چندیــن آبگرفتگــی جــدی داشــته اســت کــه باعــث میلیونهــا دالر خســارت بــه ســاختمانهای
تاریخی آن شــده اســت.

▼

کادیز -اسپانیا

قدیمیتریــن شــهر موجــود در اروپــای غربــی نیــز در معــرض خطــر اســت .کادیــز ،همــراه بــا ســایر مناطــق آندلــس ،بــه
بوهوایــی قــرار خواهــد گرفــت.
شــدت تحــت تأثیــر تغییــرات آ 

▼
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اسکندریه  -مصر

در بنــدر دریایــی باســتان اســکندریه مصــر مکانهــای میــراث فرهنگــی زیــادی در معــرض خطــر اســت .کالنشــهر مدرن
در حــدود ســال  330قبــل از میــاد توســط الکســاندر کبیــر تأســیس شــد و ممکــن اســت تــا ســال  2050در اثــر افزایــش
آب از بیــن بــرود.

▼

شانگهای  -چین

شــانگهای بــه معنــی “شــهر روی دریــا” اســت ،امــا بـهزودی میتوانــد شــهر بــزرگ زیــر دریــا باشــد ،در واقــع ایــن یکــی
از خطرناکتریــن شــهرهای چیــن اســت کــه بــا جمعیــت بســیار زیــاد مــردم در زمینهــای کــم ارتفــاع از آســیبپذیرترین
مناطق اســت.

▼

بخش هفتم :اطالعات عمومی
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سنپترزبورگ  -روسیه

سـنپترزبورگ پایتخــت ســابق روســیه و یکــی از بزرگتریــن شــهرهای ایــن کشوراســت .روســیه بــرای جلوگیــری از زیــر
آب رفتــن ایــن شــهر از امکانــات ضدآبــی پیشــرفتهای اســتفاده کــرده اســت کــه هزینــه زیــادی را بــه همراه داشــته اســت.

▼

نیویورک  -آمریکا

یکــی دیگــر از شــهرهای بــزرگ جهــان کــه بــا آینــده نامشــخصی روبــرو اســت شــهر نیویــورک اســت .در واقــع کل
ایالــت نیویــورک در معــرض تهدیــد اســت .خطــر وقــوع ســیل بیــش از  1.8متــر بیــن امــروز تــا  2050در منطقــه نیویــورک
 68درصــد اســت.

▼
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