پیشگفتار
اهمیت آب و امنیت غذایی
قبــل از پرداختــن بــه موضــوع امنیــت آب و غــذا در ایــران خــوب اســت کــه تعریفــی از ایــن دو واژه بســیار مهــم داشــته
باشــیم .بنــا بــه تعریــف بانــک جهانــی ،امنیــت غذایــی «دسترســی همــه مــردم در تمــام اوقــات ،بــه غــذای کافــی بــرای
داشــتن یــک زندگــی ســالم» اســت کــه دارای ســه محــور اصلــی «موجــود بــودن غــذا»« ،دسترســی بــه غــذا» و «پایــداری
در دریافــت غــذا» اســت .امنیــت آب نیــز ،یــک مفهــوم و چالــش در حــال ظهــور بــه معنــی «دسترســی قابــل اعتمــاد بــه
مقــدار و کیفیــت قابــل قبــول آب ،بــرای بهداشــت ،معیشــت و تولیــد» اســت کــه امــروزه نقــش و اهمیــت آن در افزایــش
امنیــت غذایــی ،افزایــش یافتــه اســت و در میــان منابــع طبیعــی ،امنیــت آب از اصلیتریــن ارکان دســتیابی بــه توســعه پایدار
بــه شــمار مـیرود .بهرهبــرداری نــاکارا از منابــع آب ،ســبب تهــی شــدن ذخایــر آبــی و تضعیــف توســعه اقتصــادی شــده و در
نهایــت بــه تهدیــدی جــدی بــرای امنیــت بلندمــدت غذایــی تبدیــل میشــود .ایــن در حالــی اســت کــه آب از طریــق اثــرات
متعــدد آن در ســامت و تغذیــه ،تولیــد محصــوالت کشــاورزی و فــرآوری مــواد غذایــی ،نقــش مهــم و کلیــدی را در امنیــت
غذایــی ایفــا میکنــد.
بحــث امنیــت آب و غــذا بــه عنــوان بنیادیتریــن حقــوق بشــر مــورد توجــه همــه جوامــع بینالملــل و جــزء برنامههــای
راهبــردی اکثــر کشــورها قــرار گرفتــه اســت .ایــن موضــوع در کشــورهای بــا جمعیــت رو بــه رشــد و اقلیمهــای خشــک و
نیمــه خشــک بــا محدودیــت منابــع آب از جملــه ایــران ،اهمیــت بیشــتری پیــدا میکنــد .بــا توجــه بــه رونــد فعلــی ،امنیــت
ایــن دو عنصــر حیاتــی در کشــور قابــل تامیــن نیســت و بــرای احیــای آن نیــاز بــه یــک برنامهریــزی دقیــق اجرایــی و متکــی
بــه اســتفاده از دانــش علمــی و فناوریهــای روز و توانمندســازی نیروهــای انســانی بــرای تحقــق اهــداف میباشــد.
دکتر عبدالمجید لیاقت
استاد بخش آبیاری و زهکشی گروه مهندسی آبیاری آبادانی
رئیس دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی
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بخش اول :تعریف امنیت غذایی و نقش آب در آن
هدی ظاهری
دانشجوی کارشناسی علوم و مهندسی آب
گروه مهندسی آبیاری و آبادانی

یکــی از مســائل و چالشهایــی کــه کلیــه کشــورها با آن
دسـتوپنجه نــرم میکننــد ،مســئله غــذا و امنیــت غذایــی
اســت .طبــق تعریــف ســازمان ملــل در ســال  ،۱۹۸۶امنیــت
غذایــی بــه دسترســی همــه افراد یــک جامعــه در تمــام ادوار
عمــر ،بــه غــذای کافــی و ســالم بــرای داشــتن زندگی ســالم
و فعــال گفتــه میشــود .مســئله عــدم امنیــت غذایــی تــا
حــدی جــدی و فراگیــر اســت کــه تمامــی کشــورها اعــم
از توســعهیافته و در حــال توســعه را مجبــور بــه اتخــاذ
سیاســتگذاریها و برنامهریــزی هدفمنــد در ایــن حــوزه
کــرده اســت .در ســال  ۲۰۱۵کشــورهای ســازمان ملــل
متحــد بــه برنامــه توســعه پایــدار  ۲۰۳۰متعهــد شــدند.
یکــی از اهــداف ایــن دســتورالعملها اطمینــان
از دســتیابی همــه مــردم جهــان بــه
غــذای ســالم ،مقــوی و کافــی و
ریشــهکن کــردن ســوءتغذیه
میباشــد .در ایــن برنامــه
توســعه ،تــاش شــده
تــا بــه بررســی کیفیــت
رژیمهــای غذایــی در
ســطح جهــان پرداختــه
شــود.
در ایـــن مـیـــان
نـمـیتـــوان از رابـطـــه
تنگاتنــگ آب و امنیــت غذایی
چـشـــمپوشی کــرد .افزایــش
ســریع تقاضاهــای غیــر کشــاورزی

بــرای آب ،تغییــر ترجیحــات غذایــی ،تغییــرات آب و هوایــی
جهانــی و تقاضــای جدیــد بــرای تولیــد ســوختهای
زیســتی ،فشــار را بــر منابــع محــدود آب افرایــش میدهــد.
چالشهــای کمبــود آب بــا افرایــش هزینههــای توســعه،
تخریــب خــاک ،تخلیه آبهــای زیرزمینــی ،افزایــش آلودگی
آب ،تخریــب اکوسیســتمهای مربــوط بــه آب و اســتفاده
بیرویــه از منابــع آبــی ،افزایــش مییابــد و بــا توجــه بــه
اینکــه حــدود  70درصــد از کل آب شــیرین برداشتشــده
جهــان در حــوزه کشــاورزی اســتفاده میشــود ،توســعه
کشــاورزی و اســتفاده از روشهــای نویــن آبیــاری و کشــت
و کار ســبب افزایــش بازدهــی و مصــرف بهینــه آب شــده و
بــه ثبــات قیمــت کمــک کــرده و ایجــاد امنیــت
غذایــی را بــرای جمعیــت در حــال رشــد
جهــان ممکــن میســازد.
حــدود  20درصــد از
زمینهــای زیــر کشــت و
 40درصــد از محصــوالت
کشــاورزی آبــی بــوده
و  15-35درصــد از
آب برداشــتی ،ناپایــدار
اســت .بســیاری از ایــن
برداشــتها از منابــع آب
زیرزمینــی انجــام میشــود
کــه غیرقابــل تجدیــد هســتند
یــا فراتــر از میــزان شــارژ مجــدد
مــورد بهرهبــرداری قــرار میگیرنــد و
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شکل-2آب-انرژی-امنیتغذایی

ایــن امــر منجــر بــه کمبــود آب و نگرانــی در مــورد کیفیــت
آب میشــود .همیــن مصــرف بیحدوحصــر ،ســبب عــدم
دسترســی بســیاری از مناطــق بــه آب الزم بــرای کشــاورزی
و در نتیجــه افزایــش تعــداد افــراد مبتــا بــه ســوء تغذیــه
میگــردد .برآوردهــای فعلــی نشــان میدهــد کــه در حــال
حاضــر نزدیــک بــه  ۶۹۰میلیــون نفــر در جهــان گرســنه
هســتند کــه حــدود  8/9درصــد جمعیــت جهــان را تشــکیل
میدهنــد .بــه عبارتــی در هــر ســال بالــغ بــر  ۱۰میلیــون
نفــر بــر تعــداد گرســنگان اضافــه میشــود .برخــاف
پیشبینیهــای صورتگرفتــه ،نهتنهــا جهــان بــه ســمت
رفــع ســو تغذیــه جهانــی حرکــت نمیکنــد بلکــه ســاالنه بــا
ســیر صعــودی بــر تعــداد آن افــزوده میشــود .طبــق آمــار
ارائهشــده توســط ســازمان ملــل ،حــدود  381میلیــون نفــر
از ایــن افــراد در آســیا و  ۲۵۰میلیــون نفــر در آفریقــا ســاکن
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هســتند.
تعــداد افــرادی کــه تحــت تأثیــر ناامنــی شــدید غذایــی
قــرار گرفتنــد نیــز رونــد صعــودی داشــته و در ســال ۲۰۱۹
آمــاری نزدیــک بــه  ۷۵۰میلیــون نفــر را نشــان میدهــد و
میتــوان گفــت تقریبـاً از هــر  ۱۰نفــر یــک نفــر در معــرض
ناامنــی شــدید غذایــی قــرار گرفتــه اســت .بــر اســاس
تحقیقــات صــورت گرفتــه انتظــار م ـیرود تــا ســال ۲۰۳۰
میــزان گرســنگان بــه  ۸۴۰میلیــون نفــر یعنی بیــش از 9/8
درصــد از جمعیــت جهــان میرســد ،الزم بــه ذکــر اســت که
ایــن ســناریو بــدون در نظــر گرفتــن فجایــع قابــل رخــداد به
واســطه کوویــد  ۱۹میباشــد .پیشبینیشــده اســت کــه
ناامنــی غذایــی در کشــورها بــا حضــور کوویــد  ۱۹بیشــتر
شــود ،ایــن بیمــاری در هــر ســال خســارتی در حــدود -10
 4/9درصــد بــه تولیــد ناخالــص جهانــی وارد کــرده اســت و

همیــن امــر باعث پیوســتن حــدود  ۸۳الــی  ۱۳۲میلیون نفر
در ســال  ۲۰۲۰بــه آمــار گرســنگان جهــان شــده اســت .بــه
وضــوح مشــخص اســت کــه همهگیــری کوویــد  ۱۹تهدیدی
جــدی بــرای امنیــت غذایــی بــه حســاب میآیــد و شــکی
نیســت کــه افزایــش تعــداد گرســنگان را تســریع میکنــد
امــا بایــد توجــه داشــت کــه ایــن بیمــاری لزومـاً کمبــود غذا
ایجــاد نمیکنــد; زیــرا طبــق بررســیهای صــورت گفتــه
میــزان تولیــد عمــده محصــوالت غذایــی نظیــر :گنــدم،
برنــج ،ذرت و ســویا در ســال  ۲۰۲۰بیــش از حــد متوســط
بــوده ولــی ایــن بیمــاری اختالالتــی در طــول زنجیــره تأمین
مــواد غذایــی ایجــاد کــرده کــه محــدود کــردن فعالیــت
کارگــران فصلــی ،عــدم دسترســی بازارهــا بــه مــواد غذایــی،
اختــال در سیســتم حملونقــل مــواد غذایــی در داخــل و

خــارج کشــور و اختــال در تــدارکات محصوالتــی کــه در
فصــل جدیــد کاشــت میشــوند ،از تأثیــرات آن میباشــد.
از طرفــی ایجــاد رکــود اقتصــادی ســبب شــده تهیــه غــذا به
ویــژه بــرای گــروه فقیــر و آســیبپذیر جامعه دشــوار شــود و
ایــن امــر در کشــورهای بــا درآمــد کم یا متوســط بیشــترین
آســیب را خواهــد داشــت.
یکــی از عوامــل مؤثــر بــر امنیــت غذایــی ،تغییــرات آب
و هوایــی و مشــکالت محیطزیســتی اســت کــه یکــی از
بزرگتریــن چالشهــای قــرن  ۲۱بــ ه حســاب میآیــد.
ایــن فاکتــور مهــم هــم در بخــش کشــاورزی ،هم دسترســی
و هــم حملونقــل ،بــر زنجیــره تأمیــن مــواد غذایــی اثــر
میگــذارد.
در پایــان بــه بیــان اقداماتــی کــه میتوانــد در راســتای

شکل -3آمار مبتالیان به سو تغذیه ارائهشده توسط FAO
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شکل -4پیشبینیهای FAOبرای تأثیر کووید 19بر تعداد گرسنگان

مقابلــه بــا ناامنــی غذایــی مــا را یــاری کنــد میپردازیــم:
1 .مدلسازی آب و هوا و محصول برای توسعه
چشماندازهای کشاورزی در آینده که میتواند فرآیندهای
سیاستگذاری و تصمیمگیریها را در این زمینه تحت
تأثیر قرار دهد.
2 .کاهش انتشار گازهای گلخانهای در همه بخشها.
 3 .پرداختنبهکشاورزیپایداربههمراهسیستمهایفزایندهتولید.
منابع

.
.
.
.
.

4استفاده از روشهای نوین زراعی و آبیاری.
5تغییر رژیمهای غذایی.
6شکلگیری رژیمهای تجاری جدید.
7سرمایهگذاریهای گسترده برای طرحها و خدمات
زیستمحیطی.
8پرداختن به مفهوم نابرابری اجتماعی و قرار دادن آن در
دستور کار دولتها.

• Arndt, C., Davies, R., Gabriel, S., Harris, L., Makrelov, K., Robinson, S., ... & Anderson, L. (2020). Covid19- lockdowns,
income distribution, and food security: An analysis for South Africa. Global Food Security, 100410 ,26.
• Campbell, B. M., Vermeulen, S. J., Aggarwal, P. K., Corner-Dolloff, C., Girvetz, E., Loboguerrero, A. M., ... & Wollenberg,
E. (2016). Reducing risks to food security from climate change. Global Food Security, 43-34 ,11.
• http://www.fao.org/3/ca9692en/online/ca9692en.htm
• Rosegrant, M. W., Ringler, C., & Zhu, T. (2009). Water for agriculture: maintaining food security under growing scarcity.
Annual review of Environment and resources, 222-205 ,34.
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بخش دوم :دموکراسی ،دیپلماسی و حکمرانی آب (آبهای مرزی و فرامرزی)
بهاره رحمانی
دانشجوی کارشناسی علوم و مهندسی آب
گروه مهندسی آبیاری و آبادانی

حکمرانــی آب؛ درون مســائل ســایر بخشهــا اعــم از
فعالیتهــای کشــاورزی ،امنیــت غذایــی ،امنیــت انــرژی،
تغییــر اقلیــم ،جمعیــت ،اقتصــاد ،اجتمــاع و فرهنــگ،
سیاســت ،نهادهــا ،زیرســاختها و تکنولــوژی پنهــان شــده
اســت .ایران با داشــتن حداقل  ۱۵همســایه ،بیشــترین تعداد
همســایه را پــس از روســیه و چیــن در دنیــا دارا میباشــد
کــه بــا تمــام همســایههای خــود مــرز مشــترک آبــی دارد.
از  ۸۷۵۵کیلومتــر مــرز ایــران بــا کشــورهای همســایهاش،
نزدیــک بــه  ۲۲درصــد آن را  ۲۶رودخانههــای کوچــک و
بــزرگ مــرزی تشــکیل میدهــد .همچنیــن ایــران بــا ۷
همســایه خــود ،مــرز رودخانـهای دارد کــه بزرگتریــن مــرز
رودخانـهای ایــران بــا همســایگانش مربــوط بــه رودخانه ارس
 مــرز مشــترک ایــران و ارمنســتان و آذربایجــان بــه طــور ۴۷۵کیلومتــر و کوچکتریــن مــرز رودخانــهای مربــوط

بــه رودخانــه دریــرج بــه طــول  5/2کیلومتــر  -قســمتی از
مــرز مشــترک ایــران و عــراق میباشــد .عــاوه بــر تعــداد
زیــاد همســایگان و رودخانههــای متعــدد مــرزی ایــران،
همســایگی بــا عــراق و افغانســتان کــه در بدتریــن شــرایط
جنــگ و ناامنــی بــه ســر میبرنــد نیــز شــرایط مــرزی ایــران
را بحرانیتــر کــرده اســت.
ایــران موقعیــت ژئوپولیتیــک و ژئواســتراتژیک بســیار
مهمــی در بیــن ذخایــر انــرژی خلیجفــارس و دریــای عمــان
برخــوردار اســت .بهبیاندیگــر ،ایــران نــهتنهــا از کمبــود آب
در منطقــه و ناامنــی در همســایگانش رنــج میبــرد ،بلکــه
بــه شــدت درگیــر تنشهــای سیاســی اســت کــه بــه دلیــل
اســتفاده بیــش از حــد و غیــر عادالنــه از منابــع آبی مشــترک
توســط برخــی از کشــورها ایجــاد میگــردد .بهطــور کلــی
آب بیــش از آنکــه یــک عامــل تضــاد و تنــش بیــن دولتهــا
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باشــد ،میتوانــد یــک ابــزار و یــا یــک هــدف بــرای مشــارکت
بیشــتر دولتهــا و کشــورها عمــل نمایــد .مطالعــات صــورت
گرفتــه نشــان میدهــد کــه هزینههــای عــدم مشــارکت
در بهرهبــرداری از رودخانههــای مــرزی بــرای کشــورهای
یمدخــل ،بســیار بیشــتر از ســود حاصــل از بهرهبــرداری
ذ 
یکجانبــه از ایــن رودخانههــا اســت کــه هزینههــا نهتنهــا
بایــد توســط دولتهــا و سیاســتمداران پرداخــت گــردد،
بلکــه فشــار اصلــی آن بــر صدهــا میلیــون افــراد فقیــری کــه
زندگــی آنهــا بــه ایــن منابــع وابســته اســت خواهــد بــود.
همچنیــن ایــران دارای  11ســفره آبــی مشــترک بــا
همســایگان شــمال غربــی و شــمال شــرقی اســت .بــه دلیــل
توســعه ســریع منابــع آب در افغانســتان در باالدســت ،منابــع
آب آشــامیدنی در شــمال شــرقی ایــران بــا بحــران روبــرو
خواهــد شــد .بــه عــاوه ،عــدم نظــارت بــر برداشــتهای
مشــترک و غیرمشــترک آبهــای زیرزمینــی باعــث شــده
اســت کــه بیشــتر دشــتهای اســتان خراســان رضــوی
وجــود داشــته باشــد .بنابرایــن ،بــا یــک دیــدگاه جامــع و
بــا اســتفاده از تجربــه همــکاری آب موفــق بیــن ایــران و
ترکمنســتان ،دولــت بــا مقاومــت بیشــتر و مدیریــت پایــدار
بیــش از بهرهبــرداری از آبهــای زیرزمینــی مشــترک در
ایــن منطقــه الزم اســت.
در غــرب و شــمال غــرب ایــران ،دجلــه و فرات بــه عنوان
رودخانههــای مهــم اســتراتژیک ،باعــث تمرکــز کشــورهای
ســاحلی بیشــتر بــر روی آبهــای ســطحی اســت تــا منابــع
منابع

آب زیرزمینــی .ایــن امــر منجــر بــه عــدم توافقنامــه
سیســتم ســفره آب فرامــرزی و همــکاری مشــترک بیــن
کشــورهای ســاحلی شــد .سیاس ـتهای یکجانبــه ترکیــه
کــه هــدف آن توســعه منابــع آبــی ماننــد برنامــه " "GAPو
مســائل ناامنــی و ســو مدیریــت در عــراق و همچنیــن برخی
برنامههــای ایــران در مــورد آبهــای ســرزمینی اســت،
باعــث خشــک شــدن تاالبهــا و دریاچههــا در عــراق
شــده اســت .ایــن نهتنهــا باعــث طوفانهــای مخــرب
گردوغبــار شــده اســت ،بلکــه منجــر بــه افزایــش روزافــزون
آبهــای زیرزمینــی در عــراق شــده اســت کــه در آینــده
نزدیــک باعــث بحــران جــدی در منطقــه خواهــد شــد .بــا
توجــه بــه ایــن واقعیــت کــه اهمیــت ژئوپلیتیکــی ایــن
منطقــه بــه امنیــت ملــی کشــورهای همســایه گــره خــورده
اســت ،مذاکــره و همــکاری بــر ســر منابــع آب زیرزمینــی
فرامــرزی ضــروری اســت .تعامــل آبهــای ســطحی و
زیرزمینــی در کمربنــد کوهــی تــوروس  /زاگــرس ایجــاب
میکنــد کــه هرگونــه همــکاری بایــد مبتنــی بــر توســعه
پایــدار و اســتفاده همزمــان از ایــن منابــع باشــد .ســفرههای
زیرزمینــی بایــد بــه طــور مســتقیم در تمــام مراحــل
مذاکــره پــرورش داده شــوند .ارتبــاط مســتقیم منابــع آبــی
بــا امنیــت غذایــی و امنیــت اقتصــادی یــک کشــور بهویــژه
در خاورمیانــه و آســیای مرکــزی ســبب شــده کــه تأمیــن
منابــع آبــی از اهمیــت ویــژهای در مفاهیــم امنیــت ملــی هر
کشــور برخــوردار گــردد.

• Mianabadi, H., Mostert, E., & van de Giesen, N. (2015). Trans-boundary river basin management: factors influencing
the success or failure of international agreements. In Conflict resolution in water resources and environmental
management (pp. 143-133). Springer, Cham.
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بخش ســوم :ضرورت مدیریت منابــع آب در جهت پایداری امنیت غذایی
مدیریت منابع آب؛ کلید تحقق امنیت غذایی جهانی
ســپینود محمدی لیری
دانشجوی کارشناسی علوم و مهندسی آب
گروه مهندسی آبیاری و آبادانی

آب منبعــی مشــترک اســت کــه محیــط ،غــذا ،انــرژی
و بســیاری از بخشهــا را بــه هــم پیونــد میدهــد و از
زندگــی روی زمیــن پشــتیبانی میکنــد .از آنجــا کــه
تقریبـاً  90درصــد از منابــع آب جهانــی بــرای تولیــد مــواد
غذایــی اســتفاده میشــود ،بحــران آب بهویــژه بــرای
اســتفاده از آب کشــاورزی و در نتیجــه امنیــت غذایــی
بیشــترین تأثیــر را دارد .منابــع آب ،افزایــش تقاضــا بــرای
بوهوایــی چالشهــای اساســی بــرای
آب و تغییــرات آ 
امنیــت غذایــی و کاهــش فقــر در ســطح جهانــی اســت.
طبــق آمارهــا بیــش از  70درصــد کل برداشــت منابــع
آب شــیرین بــرای مصــرف کشــاورزی اســتفاده میشــود.
بــا توجــه بــه اینکــه در دســترس بــودن آب بــرای تولیــد
محصــوالت کشــاورزی بســیار ضــروری اســت ،میتــوان
گفــت چالــش اصلــی مــا  ،بهبــود کارایــی مدیریــت منابــع

آب بــه منظــور تأمیــن امینــت غذایــی جهانــی اســت .از
آنجــا کــه تقاضا بــرای آب همیشــه در حــال افزایش اســت،
انتظــار م ـیرود تقاضــای جهانــی آب کشــاورزی تــا ســال
 19 ،2050درصــد افزایــش یابــد .افزایــش تقاضــای آب
بــرای مصــارف خانگــی  ،صنعتــی و کشــاورزی  ،دسترســی
بــه آب شــیرین را تهدیــد میکنــد .بــر اســاس اطالعــات
ســازمان همکاریهــای اقتصــادی و توســعه ( )OECDو
ســازمان خواربــار کشــاورزی ملــل متحــد ( )FAOاســتفاده
از آب شــیرین بــرای مصــرف انســان ،کشــاورزی ،صنعــت و
ســایر اســتفادهها شــش برابــر خواهــد شــد؛ درحالیکــه
مقــدار آب و زمینهــای مناســب کشــت غیرقابــل افزایــش
اســت.
انتظــار مـیرود بــرای تغذیــه جمعیــت در حــال رشــد،
کــه تخمیــن زده میشــود تــا ســال  2025بــه  8میلیــارد
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برســد  ،تولیــد مــواد غذایــی بایــد دو برابــر شــود .بنابرایــن
تنهــا راه پیــش رو بــرای تأمیــن تقاضــای جهانــی ،بهبــود
کارایــی مدیریــت منابــع آب کشــاورزی بــه منظــور تولیــد
 50درصــد غــذای بیشــتر تــا ســال  2050اســت .بهبــود
بهــرهوری ضمــن حفــظ منابــع آب کشــاورزی هزینــه
غــذا بــرای مصرفکننــدگان را کاهــش میدهــد ،باعــث
افزایــش درآمــد کشــاورزان و حفاظــت از محیطزیســت
میشــود .همچنیــن کمبــود آب در کشــاورزی باعــث
کاهــش عملکــرد و درآمــد میشــود کــه ایــن موضــوع
خانوادههایــی را کــه از نظــر غذایــی ضعیــف هســتند ،در
معــرض خطــر قــرارمیدهــد .از فوایــد دیگــر مدیریــت
کارآمــد آب و بهبــود زیرســاختهای آن ،کاهــش تأثیــرات
خشکســالی ،تثبیــت جریــان رودخانههــا و کاهــش
فرســایش خــاک میباشــد .ایــن امــر همچنیــن میتوانــد
منجــر بــه رونــق روســتاهاشــود.
بــرای افزایــش بهــرهوری اســتفاده از فناوریهــای
صرفهجویــی در مصــرف انــرژی در کشــاورزی مــورد
نیــاز اســت .معرفــی فنــاوری نوآورانــه و پیشــرفته و
مدیریــت کارآمدتــر از قســمتهای حیاتــی بهروزرســانی
سیســتمهای مدیریــت آب و افزایــش کارایــی و تولیــد
اســت کــه میتوانــد پاســخگوی نیازهــای فعلــی باشــد؛
بنابرایــن مدیریــت صحیــح آب در کشــاورزی بســیار
ارزشــمند اســت .بــکار گیــری تکنیکهــای مدیریــت
منابــع آب تأثیــر قابلتوجهــی بــر رطوبــت خــاک و شــرایط
حرارتــی و در نهایــت بــر میــزان رشــد و نمــو محصــوالت
کشــاورزی دارد .همچنیــن مطالعــات نشــان داده اســت که
اســتفاده از آب بازیافتــی و فنآوریهــای صرفهجویــی در
مصــرف آب (ماننــد آبیــاری قطــرهای) تأثیــر مثبتــی بــر
راندمــان اســتفاده از آب دارد .در ایــن بیــن کشــاورزی
کــه ترکیبــی از انــواع متحمــل بــه خشــکی  ،روشهــای
آبیــاری قابــل بازخریــد آب و روشهــای زراعــی مناســب
بــرای دس ـتکاری خــاک در جهــت بهبــود بهــرهوری آب
مــورد نیــاز اســت.
بــا مــروری بــر وضعیــت منابــع آب مشــاهده میشــود
کــه نهتنهــا ایــران بلکــه سراســر جهــان بــا کمبــود
آب و تنشهــای آبــی روبروســت .مســائلی همچــون:
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خشکســالی شــدید ،اســتفاده ناکارآمــد از آب آبیــاری،
تخریــب زمینهــای حاصلخیــز بــرای توســعه شــهری،
جنگلزدایــی و اســتمرار اســتخراج خــاک ،شــور شــدن
خــاک در مناطــق دلتــا ،اســیدی شــدن خــاک ،افزایــش
شهرنشــینی و کمبــود کشــاورزان نســل جدیــد ،تــدارکات
ضعیــف بیــن زیرســاختهای کشــاورزی و صنعت فــرآوری
مــواد غذایــی امنیــت غذایــی پایــدار را تهدیــد میکنــد .از
از ایــن رو همــه ملــت هــا و جوامــع بایــد سیاســت تشــویق
بهــروری بیشــتر در از اســتفاده از آب و تدویــن برنامــه
هــای مدیریــت یکپارچــه آب را در اولویــت هــای خــود
قــرار دهنــد ..بــه عنــوان مثــال توســعه کشــاورزی شــور
اســت کــه میتوانــد یکــی از راهحلهــا بــرای مناطــق
دلتــا در جهــان باشــد کــه اکنــون در معــرض نفــوذ آب
شــور هســتند.
کشــورها همچنــان بایــد بــه ســرمایهگذاری در
زمینــه حفاظــت و مدیریــت منابــع آب ادامــه دهنــد
تــا بهبــود ســطح زندگــی تحقــق یابــد .بــدون شــک،
منابع

ســرمایهگذاریهای عمــده آب در کشــاورزی بــرای تأمیــن
نیازهــای تولیــد مــواد غذایــی ضروری اســت .از طــرف دیگر
بــرای تحقــق جهانــی امنیــت غذایــی ،بایــد بــه ایــن نکتــه
توجــه داشــت کــه کشــاورزان در هســته فرآینــد تغییــر
هســتند و بایــد آنــان را از طریــق انگیزههــای مناســب و
شــیوههای حکومتــی ،تشــویق و هدایــت کرد.همچنیــن در
ایــن زمینــه مبادلــه آب مجــازی داخــل کشــورها و میــان
کشــوها نیــز میتوانــد بهعنــوان ابــزاری مؤثــر در برطــرف
کــردن محدودیتهــای محیطــی بــا ارتقــای کارایــی
مصــرف آب و دســتیابی بــه امنیــت غذایــی در مناطــق
دارای فقــر آبــی ،مــورد توجــه قــرار گیــرد.
ایــن اهــداف نهتنهــا از طریــق دســتیابی بــه
سیاســتهای مناســب و تغییــر در نگرشهــا امکانپذیــر
اســت ،بلکــه نیازمنــد ســرمایهگذاریهای هدفمنــد
در نوســازی ســازههای زیربنایــی ،بازســازی ســازمانی
و ارتقــای ظرفیتهــای فنــی کشــاورزان و مدیــران آب
اســت.

• https://www.worldwaterweek.org/event/-8100better-water-scarcity-management-for-food-security-and-nutritionsensitive-agriculture
• https://www.royalhaskoningdhv.com/en-gb/markets/water-scarcity-a-food-security/5808

• Unlocking Water Issues towards Food Security in Africa, By Nokuthula Vilakazi, Kumbukani Nyirenda and Emmanuel
Vellemu, July 15th 2019
• Water for food security and nutrition, committee on world food security, FAO
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فناوریهای نوین گلخانهای در جهت کاهش مصرف آب و کشاورزی پایدار
(مطالعه موردی :استان آلمریا ،کشور اسپانیا)
امید رجا

دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی
گروه مهندسی آبیاری و آبادانی

اســتان آلمریــا واقــع در جنــوب شــرقی اســپانیا میباشــد
کــه محصــوالت ســبزی و صیفــی گلخانـهای اروپــا را تأمیــن
میکنــد .آلمریــا ،زمانــی فقیرتریــن اســتان اســپانیا بــه
حســاب میآمــد ،اکنــون بــه مرفهتریــن اســتان در منطقــه
آندالوســیا(1بزرگترین منطقــه پرجمعیــت اســپانیا) و
پنجمیــن منطقــه تأثیرگــذار در رشــد اقتصــادی کل کشــور
تبدیــل شــده اســت .اولیــن گلخانــه در ســال  1963در کمپو
دالیــس 2یــا  Poniente Almerienseســاخته شــد و بعــد از
آن در کامپــو دی نجیــر 3در شــرق اســپانیا گســترش یافــت.
اســتفاده از پلیاتیلــن و پالســتیک به جای شیشــه بــه عنوان
پوشــش گلخانــه در جزایــر قنــاری و کاتالونیــا مــورد آزمایش
قــرار گرفــت و در نهایــت در ایــن منطقــه توســعه پیــدا کــرد.
در حــال حاضــر ،ســطح زیــر کشــت در گلخانههــای آلمریــا
 31034هکتــار اســت ( .)2017 ,CAPDRمحصوالتــی از
قبیــل گوجــه فرنگــی ،فلفــل ،خیــار ،خربــزه ،هندوانــه ،لوبیــا
ســبز ،بادمجــان و کــدو ســبز در ایــن منطقــه تحــت کشــت

قــرار میگیــرد .در شــکل  1تصاویــری از گلخانههــای آلمریــا
نشــان داده شــده اســت .طبــق طبقهبنــدی اقلیــم ،Köppen
آب و هــوای اســتان آلمریــا ( BSkآب و هوای اســتپ اســتوایی
و نیمــه گرمســیری) بــا دمــای متوســطســاالنه  19درجــه
ســانتیگراد ( 12و  22درجــه ســانتیگراد بــه ترتیــب در
فصــل زمســتان و تابســتان) میباشــد .منطقــه آلمریــا 2965
ســاعت روشــنایی در ســال دارد؛ رطوبــت نســبی متوســط
حــدود  70درصــد و بارندگــی ســاالنه بیــن  200تــا 250
میلیمتــر اســت (.)2013 ,.Castilla et al
در طــول 50ســال گذشــته توســعه کشــت گلخانـهای در
ایــن منطقــه بــه میــزان قابــل توجهی تحــت تأثیر ســه عامل
مرتبــط بــا ویژگیهــای آب و هوایــی (اقلیــم) ،اســتفاده از
آبهــای زیرزمینــی و مالچهـای شــن و ماســه 4و پالســتیکی
میباشــد؛ بــه طــوری کــه آلمریــا بــا درآمــد ســاالنه 1/5
میلیــارد دالری بیــش از نیمــی از نیــاز میوههــا و ســبزیجات
اروپــا را تأمیــن میکنــد .عــاوه بــر ایــن ،پیشــرفتها و

شکل  -1تصاویری از گلخانههای واقع در آلمریا (عکس از )Edward Burtynsky
1- Andalucía
2- Campo de Dalia’s
3- Campo de Níjar
4- Sand mulch
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تکنولوژیهــا بــه طــور مســتمر بــرای دســتیابی بــه ســود
بــاال و نیــز افزایــش تولیــد محصــوالت در گلخانههــا در
راســتای ســازگاری بــا محیطزیســت در منطقــه بــوده اســت.
آلمریــا نهتنهــا دارای آب و هــوای نیمهخشــک اســت
بلکــه بــا کمبــود شــدید منابــع آب نیــز مواجــه اســت.
ویژگیهــای آب و هوایــی خــاص در ایــن منطقــه امــکان
تولیــد محصــوالت در گلخانههــای منطقــه را بــدون نیــاز
بــه سیســتمهای گرمایشــی خاصــی فراهــم کــرده اســت.
بــا ایــن وجــود ،بــرای یــک ســامانه تولیــد کارآمــد بــه
همــراه ســودآوری بــاال ،توســعه و پیشــرفت تکنولوژیهــا در
ســازههای گلخان ـهای نیــز ضــروری اســت .تولیدکنندههــای
پوشــش پلیاتیلــن و شــرکتهای بازیافــت نیــز در این منطقه
راهانــدازی شــدهاند .همچنیــن ،بســیاری از صنایــع بــا توجــه
بــه کشــاورزی اصولــی و توســعه گلخانه در تأمین پالســتیک،
بــذر ،ســامانههای آبیــاری ،مــواد شــیمیایی ،بیولوژیکــی ،کود
و غیــره ســرمایهگذاری کردهانــد .پالســتیکها بــر پایههــای
چوبــی یــا ســازههای فلــزی بــا ســیمهای مســی گســترش
یافتهانــد .پالســتیکهای شــفاف بــا حبــس گرمــا در گلخانــه
بــه حفــظ و افزایــش رطوبــت در آن کمــک میکننــد .ایــن
موضــوع ســبب شــده تــا شــروع برداشــت محصــول یــک ماه
زودتــر (در مــاه دســامبر) از محصــوالت کشتشــده در مــزارع
کشــاورزی (روبــاز) و یــا مناطــق دیگــر شــود .همچنیــن ،بــا
کنتــرل دوره رشــد گیاهــان کاشــت پاییــزه و زمســتانه تــا
مــارس منجــر بــه دو برابــر و گاه ســه برابــر شــدن تعــداد
برداشــت محصــول میشــود.
آلمریــا نهتنهــا در زمینــه صرفهجویــی آب ،بلکــه در
زمینــه صرفهجویــی انــرژی و تکنیکهــای کوددهــی نــه
فقــط بــه صــورت خــودکار و حتــی بــه صــورت ســنتی
پیشــرو اســت (شــکل  .)2اســتفاده از دیوارهــای دوگانــه،5
تونلهــای نیمهفعــال 6و پوشــشهای حرارتــی 7بــرای
کنتــرل دمــا ،رطوبــت ،نــور و  CO2توســعه داده شــدهاند.
یکــی از بزرگتریــن پیشــرفتهای صــورت گرفتــه توســعه
آبیــاری قطرهــای و صرفهجویــی در مصــرف آب اســت.
ســامانههای کامپیوتــری و سنســورها ،آبیــاری کنترلشــده

شکل-2تجهیزاتالکترونیکییککنترلکنندهکودآبیاریخودکار

بــا دور آبیــاری بــاال را در گلخانههــای آلمریــا فراهــم کــرده
تــا مقــدار دقیــق آب مــورد نیــاز محصــوالت را تعییــن کنند
8
(شــکل  .)3عــاوه بــر ایــن ،توســعه کشــت هیدروپونیــک
(کشــت محصــوالت بــدون خــاک) و ســامانههای اســتحصال
بــاران نیــز وجــود دارد.
توســعه فنــآوری و پیشــرفتهای صــورت گرفتــه
در زمینــه آبیــاری ســبب شــده تــا آلمریــا را بــه یکــی از
اســتانهای کشــور اســپانیا بــا کمتریــن مصــرف آب در
هــر متــر مربــع از ســطح گلخانــه و بســیار کمتــر از دیگــر
مناطــق بــزرگ کشــاورزی در ایــن کشــور تبدیــل کنــد.
عــاوه بــر روش آبیــاری قطــرهای ،ســامانههای بازیافــت
و بازچرخانــی آب در منطقــه نیــز توســعه یافتــه اســت.
ایــن فناوریهــای جدیــد توســعهیافته در منطقــه فقــط
بــه دنبــال رشــد پیوســته کشــاورزی گلخانـهای (مدیریــت
همهجانبــه) بــه جــای نــگاه منفــی بــه ایــن صنعــت
اســت .در ســالهای اخیــر تالشهــای زیــادی بــرای
ســرمایهگذاری در زمینــه بهبــود و ارتقــاء کیفیــت مــواد
غذایــی و توســعه پایــدار صــورت گرفتــه اســت .آلمریــا
دارای باالتریــن تعــداد آزمایشــگاههای معتبــر و دقیــق
میباشــد .مدیریــت زبالــه و پســماند بــه دلیــل داشــتن
برنامههــای بهداشــت روســتایی و ایجــاد پروتکلهــای
متعــدد بــرای داشــتن کشــاورزی پایــدار انجام شــده اســت.
بــا ایــن حــال ،قابلتوجهتریــن توســعه صــورت گرفتــه در
ســالهای اخیــر در گلخانههــای آلمریــا «انقــاب ســبز»9
5- Double walls
6- Semi forcing tunnels
7- Thermal blankets
8- Hydroponics
9- Green Revolution
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بــر مبنــای اســتفاده از خــود طبیعــت در زمینــه کنتــرل
بیولوژیکــی ارگانیسـمهایی مضــر بــرای گیاهــان بــوده؛ بــه
طــوری کــه آلمریــا را بــه عنــوان یــک پیشــرو جهانــی در
محصــوالت تولیدشــده بــا روشهــای کنتــرل بیولوژیکــی و
همچنیــن مزیــت رقابتــی بــاال نســبت بــه ســایر مناطــق
تولیــدی تبدیــل کــرده اســت.
آلمریــا نمونــهای واضــح از منطقــهای اســت کــه
محصــوالت گلخانـهای را بــرای حــل برخــی از چالشهــای
آینــده و بــه طــور مشــخص تأمیــن غــذا متناســب بــا رشــد
جمعیــت در شــرایط کمآبــی و خــاک بــا کیفیــت پاییــن
توســعه داده اســت .ایــن توســعه بــا وجــود تأثیــر مثبــت
بــارز در اقتصــاد منطقــه ،تأثیــر نامطلــوب بــر محیــط
پیرامــون منطقــه داشــته اســت .بــه دلیــل توســعه بیــش
از حــد گلخانــه ،برداشــت بیرویــه از منابــع آب منطقــه
مشــکالتی از قبیــل آلودگــی نیتــرات و شــور شــدن
آبخوانهــا را بــه دنبــال داشــته اســت .بــرای رفــع ایــن
رونــد ،فناوریهــای مختلــف و شــیوههای مدیریتــی
اجراشــده و تحقیقــات زیــادی بــرای یافتــن راهحلهــای
پایــدار صــورت گرفتــه اســت .یکــی از راهحلهــای پایــدار
اســتفاده از ســامانههای کودآبیــاری اســت .ایــن امــر بــه
طــور قابلتوجهــی کارایــی اســتفاده از کــود را افزایــش داده
و همچنیــن ســبب کاهــش هزینههــای تولیــد و آلودگــی
آبهــای زیرزمینــی بــه ویــژه نیتــرات ناشــی از نفــوذ عمقی
میشــود .در همیــن راســتا فنآوریهــای جدیــد تولیــد و
تأمیــن آب ماننــد شیرینســازی آب دریــا و حفــر چاههــای

عمیــق آب معرفــی شــدند تــا کمبــود آب بــه وجــود آمــده
را جبــران نماینــد .کمبــود آب و مســئله شــوری در آلمریــا
بهعنــوان یــک مرکــز کشــت محصــوالت گلخانـهای تحــت
پوشــش پالســتیکی در اروپــا ســبب شــده تــا  71محصــول
را در برابــر ســطوح بــاالی تنــش خشــکی و شــوری مقــاوم
ســازد .همچنیــن ،از طریــق تحقیــق در زمینــه تکنولــوژی
بــذر توانســتهاند کــه میــزان آب مــورد نیــاز بــرای
محصــوالت را کاهــش دهنــد.
در گلخانههــای آلمریــا ،هزینههــای نیــروی کار پاییــن
بــوده و بهــرهوری و کارایــی کار و انــرژی در مقایســه بــا هلند
پاییــن اســت .بــه دلیــل وجــود نیــروی کار کــم ،مهاجــران
قانونــی و برخــی غیرقانونــی از آفریقــا ،آمریــکای مرکــزی و
جنوبــی و یــا اروپــای شــرقی بــه ایــن منطقــه ســفر کردهاند.
ســطح زمیــن و درجــه حــرارت باالتــر در زمســتان در آلمریا
نســبت بــه هلنــد ،مصــرف انــرژی کــم ،هزینههــای تولیــد
پاییــن و شــرکتهای کوچــک محلــی ،نقــاط قــوت توســعه
کشــت گلخانــهای در آلمریــا اســت .حملونقــل محصــوالت
آلمریــا در ســطح جهانــی و بینالمللــی توســعه یافته اســت.
تولیــد محصــوالت در آلمریــا بــا مناطــق بــا آب و هــوای
مشــابه (شــمال آفریقــا ،ترکیــه ،مکزیــک و اســرائیل) بــه
یــک رقابــت جهانــی تبدیــل شــده اســت کــه میتوانــد
بــازار را تغییــر دهــد .البتــه ایــن اســتان در ایــن زمینــه بــه
پختگــی الزم رســیده و بــا تجریــه میباشــد.
چندیــن اثــر منفــی نیــز در اثــر توســعه گلخانههــا در
آلمریــا برجســته اســت .بــه عنــوان مثــال ،توســعه صنعــت

شکل-3سنسورهای خازنی  EnviroSCANبرای اندازهگیری رطوبت حجمی خاک

/ 13

نشریه آبخوان | دوره دوازدهم | زمستان 1399

گردشــگری منجــر بــه حــذف و جــا بــه جــای شــن و ماســه
از ســواحل شــده اســت .امــروزه شــن و ماســه مــورد نیــاز
در گلخانههــا بایــد از ســایر مناطــق تأمیــن شــود و ایــن
عامــل بــر هزینههــای تولیــد و کشــت محصــول در گلخانــه
افــزوده اســت .در ایــن راســتا ســامانه رشــد و کشــت در
محیــط بــدون خــاک (هیدروپونیــک ،پرلیــت و غیــره) در
گلخانههــای آلمریــا بــرای مقابلــه بــا ایــن مســئله معرفــی
شــده اســت .بررســیها نشــان میدهــد آلمریــا در قــرن
اخیــر نســبت بــه قبــل دچــار تغییــرات اقلیمــی شــده
اســت؛ بــه طــوری کــه دمــای محلــی بــه طــور متوســط
در هــر  10ســال از ســال  1983بــه بعــد بــه میــزان 0/3
درجــه ســانتیگراد کاهــش یافتــه اســت .ایــن تغییــرات در
درازمــدت میتوانــد مشــکالت و خســارات جبرانناپذیــری
بــه محیطزیســت از طریــق بارانهــای ســنگین ،وقــوع
ســیل و خشکســالی ایجــاد کنــد .یکــی از اثــرات منفــی

دیگــر ،حــدود  30000هکتــار پوشــش پالســتیکی بــوده
کــه ســطح زمیــن را پوشــانده اســت .چــرا کــه مشــاهدات
میدانــی حاکــی از افزایــش پالســتیک و ســایر زبالههــا در
کل منطقــه اســت .مســئله دیگــر نحــوه تولیــد و مقــدار
پالســتیک مــورد اســتفاده بــرای ســاخت گلخانههــا و
دفــع و یــا بازیافــت آنهــا اســت .بــرای کنتــرل میــزان
زبالــه تولیــدی ،روشهــای بازیافــت مخصوصــی در نظــر
گرفتــه شــده اســت .بررسـیها نشــان داده عــاوه بــر نــرخ
پاییــن تجزیهپذیــری پالســتیک در طبیعــت ،ســموم و
آفتکشهــای باقیمانــده در پالســتیک استفادهشــده،
مشــکالت بیشــتری را بــرای محیطزیســت ،آبخوانهــا
و انســانها از طریــق رهاســازی گازهــای خطرنــاک بــه
هــوا ایجــاد میکننــد .بــا ایــن وجــود ســاختار کشــاورزی
روســتایی و محلــی پایــدار در منطقــه آلمریــا بــه صنعتــی
مؤثــر در تأمیــن مــواد غذایــی جهــان تبدیــل شــده اســت.
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بخش چهارم :بررســی میزان ســطح زیرکشــت و تولید محصوالت
اســتراتژیک زراعی در ایران
رضا دلباز
دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی
گروه مهندسی آبیاری و آبادانی

سطح برداشت محصوالت زراعی در کشور

بــر اســاس آمارنامــه کشــاورزی ( )1399در ســال زراعــی
 ،1397-98از  11،862،029میلیــون هکتار ســطح برداشــت
محصــوالت زراعــی ،بیشــترین میــزان بــه غــات اختصــاص
داشــته کــه ایــن میــزان حــدود  8/5میلیــون هکتــار معــادل
 72درصــد از کل ســطح زیــر کشــت اســت .از ایــن مقــدار
 42/5درصــد آن مربــوط بــه اراضــی بــا کشــت آبــی و 57/5
درصــد بقيــه بــه صــورت كشــت ديم بــوده اســت .بــه ترتیب
بیشــترین ســطح برداشــت مربــوط بــه گنــدم ( ،)71جــو
( ،)19/2شــلتوک ( )8/2و ذرت دانـهای ( 1/6درصــد) اســت.
در بیــن حبوبــات ،گیــاه لوبیــا نیــز بــا حــدود  96هــزار هکتار
کشــت آبــی ،بیشــتر ســطح زیــر کشــت را در ایــن گــروه بــه
خــود اختصــاص داده اســت .در بیــن محصــوالت صنعتــی
نیــز کلــزا حــدود  206هــزار ،در بیــن ســبزیجات ،گوجــه
فرنگــی بــا  148هــزار ،در محصــوالت جالیــزی ،هندوانــه بــا
 99هــزار و در بیــن نباتــات علوفـهای ،یونجــه بــا  567هــزار
هکتــار بیشــترین ســطح زیــر کشــت را شــامل میشــدند.
میزان تولید محصوالت زراعی در کشور

حــدود  40درصــد از توليــد غــات كشــور در پنج اســتان
خوزســتان ،گلســتان ،فــارس ،مازنــدران و کرمانشــاه توليــد

شــده اســت .اســتان خوزســتان بــا  14درصــد (3133328
تــن) در توليــد غــات كشــور داراي رتبــه اول و اســتان يــزد
بــا توليــد  55398تــن ( 0/3درصــد) در جايــگاه آخــر قــرار
گرفتــه اســت .در ســال زراعــی  1397-98بــه میــزان 699
هــزار تــن حبوبــات تولیــد شــده اســت کــه بیشــترین میزان
حبوبــات تولیدشــده در اســتان لرســتان ( 17درصــد) بــوده
اســت .میــزان تولید محصــوالت صنعتــی در کل کشــور برابر
 9318040تــن بــوده اســت و اســتان خوزســتان بــا تولیــد
 56درصــد از ایــن مقــدار در رتبــه اول بیــن اســتانهای
تولیدکننــده محصــوالت صنعتــی قــرار میگیــرد .در ایــن
ســال زراعــی نیــز  19986141تــن ســبزیجات در کشــور
تولیــد شــده اســت کــه اســتان فــارس بــا تولیــد  12درصــد
از ایــن مجمــوع ،بیشــترین میــزان تولیــد ســبزیجات را بــه
خــود اختصــاص داده اســت .در کل کشــور  8135169تــن
نیــز محصــوالت جالیــزی تولیــد شــده کــه بیشــترین میزان
تولیــد مربــوط بــه اســتان کرمــان ( 14درصــد) میباشــد.
 21668383تــن نیــز نباتــات علوفــهای در کشــور تولیــد
شــده اســت کــه اســتان اصفهــان بــا تولیــد  9درصــد از ایــن
مجمــوع ،در جایــگاه اول اســتانهای تولیدکننــده نباتــات
علوفهــای قــرار دارد .در ادامــه جــداول مربوطــه جهت کســب
اطالعــات بیشــتر ارائــه شــده اســت.

منبع
• آمارنامــه کشــاورزی .)1399( .آمارنامــه کشــاورزی (ســال زراعــی  )1397-98جلــد اول :محصــوالت زراعــی .چــاپ اول ،وزارت جهــاد
کشــاورزی ،معاونــت برنامهریــزی و اقتصــادي ،مركــز فنــاوري اطالعــات و ارتباطــات 97 ،ص.
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بخــش پنجم :بررســی بهرهوری محصوالت عمده کشــاورزی در ایران و
روشهای ارتقای آن
افزایش بهرهوری آب کشاورزی؛ مدیریت آبیاری یا مدیریت در مزرعه؟
مســعود پورغالم آمیجی
دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی
گروه مهندسی آبیاری و آبادانی

اهمیــت بهرهوری آب

هــدف از گــزارش حاضــر و پرداختــن بــه بحــث
افزایــش بهــرهوری آب کــه بــه عنــوان یکــی از موضوعــات
و چالشهــای اصلــی کشــور مطــرح میشــود ،بــه دلیــل
کمبــود آب و بحــران کمآبــی موجــود ،اســتفاده بیــش
از حــد از منابــع آب ســطحی و زیرزمینــی ،راندمــان کــم
آبیــاری در کشــور و پاییــن بــودن مقــدار بهــرهوری آب
محصــوالت کشــاورزی میباشــد .از طرفــی صحبــت از
کاهــش ســهم بخــش کشــاورزی از منابــع آب در حالــی بیان
میشــود کــه امــروزه اکثــر کشــورهای جهــان بــا چالــش
اساســی در تأمیــن مــواد غذایــی مــورد نیــاز جمعیــت رو
بــه رشــد خــود و تأمیــن امنیــت غذایــی مواجــه هســتند.
پــس سیاس ـتگذاری دولتهــا بایــد بــه نحــوی باشــد کــه
آنهــا را بهســوی اســتفاده بهینــه از منابــع آب بهخصــوص
در بخــش کشــاورزی ســوق دهــد .در علــوم و مهندســی آب
شــاخصهای مختلفــی بــرای تبییــن و محاســبه میــزان
اســتفاده بهینــه از آب بیانشــده اســت بهطوریکــه
متخصصــان مربوطــه در طــی چنــد دهــه اخیــر مفاهیمــی
چــون بهــرهوری ،راندمــان ،کارایــی مصــرف آب و مدیریــت
بهینــه آب را مطــرح کردهانــد کــه بهــرهوری از دیــدگاه
فیزیکــی یعنــی بهــرهوری بیشــتر آب کشــاورزی بــه معنــای
تولیــد محصــول بیشــتر بــه ازای واحــد حجــم آب یــا همــان
تولیــد قبلــی ولــی بــا مصــرف کمتــر آب مهمتریــن شــاخص
اســت.
در پایــان برنامــه ســوم توســعه بایــد بهــرهوری آب در
بخــش کشــاورزی ایــران بــه میــزان یــک کیلوگــرم بــه ازای
یــک مترمکعــب میرســید امــا عمـ ً
ا ایــن هــدف تــا پایــان
برنامــه چهــارم توســعه نیــز حاصــل نشــد و بعــد از ســال

پایانــی برنامــه چهــارم توســعه اتفاقنظــری در مــورد میــزان
واقعــی بهــرهوری آب کشــاورزی وجــود نداشــت .مقادیــر
بهــرهوری مصــرف آب از ســال  1382تــا  ،1392از  0/94تــا
 1/29کیلوگــرم بــر مترمکعــب متغیــر و متوســط بهــرهوری
مصــرف آب در ســال  1394در کشــور حــدود  1/32کیلوگرم
بــر مترمکعــب بــوده اســت .بــه طــور متوســط در هــر ســال
 0/041کیلوگــرم بــر مترمکعــب میــزان بهــرهوری افزایــش
پیــدا کــرد .البتــه ایــن اعــداد و ارقــام فاقــد تحلیــل ابعــادی
محصولــی بــوده و صرفـاً بیانگــر رونــد تغییرات اســت .اساسـاً
میــزان تولیــد بــه ازای واحــد ســطح ،وقتــی محدودیــت
دسترســی بــه آب وجــود دارد ،نمیتوانــد معیــار ارزیابــی
باشــد .وقتــی محدودیــت دسترســی بــه آب وجــود دارد،
ضــرورت دارد کــه بقیــه نهادههــا نیــز بهینــه و ضایعــات
محصــول کمینــه شــود .ایــن میــزان بهــرهوری در کشــاورزی
کشــور در مقایســه بــا متوســط میــزان جهانــی آن (2/5
کیلوگــرم بــه ازای حجــم آب مصرفی) بســیار پایینتر اســت؛
بنابرایــن بــا توجــه بــه رشــد جمعیــت در کشــور و پیشــرفت
بخــش کشــاورزی ،بــر اســاس برنامهریزیهــای بلندمــدت
تــا ســال  1404بهــرهوری آب کشــاورزی در کشــور بایــد
بــه حداقــل  1/6-2کیلوگــرم بــه ازای یــک مترمکعــب آب
افزایــش یابــد .اختــاف در بهــرهوری آب محصــوالت مختلف
در اســتانهای مختلــف کشــور و همچنیــن در مقایســه
بــا کشــورهای مختلــف ولــی بــا شــرایط اقلیمــی مشــابه
نشــاندهنده وجــود پتانســیل بــراي افزایــش بهــرهوری آب
کشــاورزي اســت.
چالشهای کاهش تولیدات کشاورزی

اختــاف زیــاد بیــن شــرایط فعلــی و شــرایط مطلــوب
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عملکــرد و بهــرهوری حاکــی از ایــن اســت کــه نقــاط
ضعــف قابلتوجهــی در مدیریــت تولیــد کشــاورزی و
مدیریــت آبیــاری از قبیــل تاریــخ کاشــت ،رقــم مناســب،
آمادهســازی زمیــن ،نــوع و میــزان کــود مــورد اســتفاده،
مبــارزه بــا آفــات و بیماریهــا ،در نظــر گرفتــن وضعیــت
خــاک و منبــع آب مــورد اســتفاده از لحــاظ شــوری،
زهکشــی ،مســائل مربــوط بــه آبشــویی ،نــوع ســامانه
آبیــاری ،زمــان آبیــاری و میــزان آب قابــل اســتفاده
وجــود دارد .بــا توجــه بــه بحــران و کمبــود منابــع آب در
آینــده ،قطعـاً بــا رونــد کنونــی مدیریــت منابــع آب ،بخــش
کشــاورزی بــا آســیبهای زیــادی مواجــه خواهــد شــد.
یکــی از مهمتریــن و مؤثرتریــن راهــکار مقابلــه بــا بحــران
آب ،افزایــش کارایــی آبیــاری بــه همــراه اســتفاده حداکثــر
از مقــدار آب مصرفــی در بخــش کشــاورزی اســت .بهطــور
خــاص ،عوامــل اصلــی مؤثــر بــر کاهــش تولیــد محصــوالت
کشــاورزی بــه شــرح زیــر میباشــند:

در مناطــق کــم آب نیــز ،حداکثــر رســاندن بهــرهوری
آب نســبت بــه حداکثــر رســاندن عملکــرد اولویــت دارد.
افزایــش بهــرهوری آب در ایــن مناطــق از طریــق :مدیریــت
کمآبیــاری ،ســامانههای مؤثــر آبیــاری ،آبیــاری تکمیلــی
در زراعــت دیــم ،الگــوی کشــت و عمليــات زراعــی
مناســب ،اســتفاده از تکنیکهــای مؤثــر در اســتفاده از آب
و بهرهبــرداری از اثــر متقابــل ژنوتیــپ و مدیریــت (کشــت
زود هنگام-ارقــام مناســب بــرای شــرایط آبیــاری تکمیلــی)
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امکانپذیــر اســت.
بررســی تأثیــر روشهــای مختلــف بــر بهــرهوری محصــوالت
عمــده کشــاورزی ایــران

بــرای نشــاندادن اثــر راهکارهــای افزایــش بهــرهوری
بــر تولیــد محصــوالت کشــاورزی ،بــه عنــوان نمونــه ســه
محصــول گنــدم بــه دلیــل باالبودن ســطح کشــت در ایــران،
محصــول برنــج بــه عنــوان یــک کشــت اســتراتژیک و خاص
و محصــول یونجــه بــه دلیــل مصــرف بــاالی آب ،انتخــاب و
مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت.

یونجــه :نتایــج نشــان داد هــر کجــا کــه ســامانه نویــن
آبیــاری اعــم از روش بارانــی و قطــرهای اجــرا شــده اســت،
بهــرهوری باالتــری نســبت بــه روش آبیــاری ســطحی
بــه دســت آمــده اســت .در تمامــی مطالعــات ،ایــن ادعــا
اثبــات شــده و نتایــج جــدول بیانگــر ایــن موضــوع اســت.
میــزان بهــرهوری در یونجــه بــا توجــه بــه ســامانههای
نویــن آبیــاری ،قابــل قبــول بــوده و ایــن نشــان از اهمیــت
توســعه ســامانههای آبیــاری دارد .مدیریــت آبیــاری اهمیــت
بیشــتری نســبت بــه مدیریــت زراعــی داشــته و در مدیریــت
زراعــی بیشــتر بــه حــذف یــا توســعه ســطح زیرکشــت
پرداختــه شــده اســت .بعــد از بررســی منابــع متعــدد داخلی
از چندیــن ســال پیــش تــا کنــون ،بیشــترین ،میانگیــن و
کمتریــن بهــرهوری آب در یونجــه بــه ترتیــب  1 ،2/11و
 0/12کیلوگــرم بــر مترمکعــب بــه دســت آمــد .بــهطــور
کلــی ســامانههای آبیــاری و الگــوی کشــت از موضوعــات
دارای اهمیــت در افزایــش بهــرهوری یونجــه هســتند.
گنــدم :مطالعــات متعــدد و مختلفــی تأثیــر انــواع

ســامانههای آبیــاری و مدیریــت مختلــف زراعــی بــر
بهــرهوری آب گنــدم در نقــاط مختلــف کشــور بررســی شــده
اســت .در اکثــر مطالعــات بــه ایــن نکتــه رســیدهاند کــه
ســامانه آبیــاری بارانــی نســبت بــه روش ســطحی و روش
قطرهــای نســبت بــه روش بارانــی بهرهـوری را بیشــتر ارتقــا
میدهــد .ضمــن اینکــه انتخــاب تاریــخ کشــت مناســب
و اقلیــم مســاعد کشــت گنــدم ،در رســیدن بــه باالتریــن
بهــرهوری نقــش مهمــی داشــتهاند .بیشــترین ،میانگیــن و
ی آب در گنــدم بــه ترتیــب  0/6 ،2/57و
کمتریــن بهــرهور 
 0/1کیلوگــرم بــر مترمکعــب حاصــل شــد کــه روش آبیاری،
انتخــاب تاریــخ کشــت مناســب و یافتــن منطقــه مناســب
بــرای کشــت گنــدم از عوامــل مؤثــر در باالبــردن میــزان
بهــرهوری آب گنــدم شــناخته شــدند.
برنــج :در هــر نقطــهای کــه آبیــاری تناوبــی و روش
فشــرده کشــت فشــرده برنــج اجــرا شــده اســت ،باالتریــن
بهرهــوری بــه دســت آمــده اســت .کمتریــن میــزان
بهــرهوری هــم در صــورت میانگینگیــری از کل اســتان
مــد نظــر ،حاصــل شــده اســت زیــرا در مطالعــه مــوردی
ممکــن اســت بهــرهوری باالتــری حاصــل شــود .یــا شــاید
ایــن ســؤال پیــش بیایــد کــه در اســتانهای غیرشــمالی
هــم بهــرهوری قابلتوجهــی حاصــل شــده اســت کــه علــت
آن ســطح زیرکشــت پاییــن و صرفـاً انتخــاب یــک منطقــه
مســاعد کشــت برنــج میباشــد .هــدف بایــد بررســی
میانگیــن بهــرهوری یــک اســتان بــا در نظرگرفتــن شــرایط
ایــده آل و بــد باشــد تــا نشــاندهنده متوســط بهــرهوری در

یــک اســتان و کشــور باشــد .بیشــترین ،میانگیــن و کمترین
ی آب در برنــج بــه ترتیــب  0/42 ،1/9و 0/13
بهــرهور 
کیلوگــرم بــر مترمکعــب حاصــل شــد و بهطورکلــی در
کشــت برنــج ،روش آبیــاری و تراکــم کاشــت از مهمتریــن
عوامــل ارتقــای بهــرهوری هســتند.
جمعبنــدی ایــن بخــش :بــا مقایســه بهــرهوری محصــول
یونجــه مشــخص میشــود کــه بهــرهوری ایــن محصــول
نســبت بــه میانگیــن جهانــی (بیشــتر از  1کیلوگــرم بــر
مترمکعــب) قابل قبول بوده و در ســطح کشــورهای پیشــرویی
همچــون آمریــکا قــرار دارد .در گنــدم وضعیــت کمــی متفاوت
بــوده و میــزان بهــرهوری محصــول گنــدم در ایــران نســبت به
دیگــر کشــورها کمتــر میباشــد .میانگیــن بهــرهوری محصول
گنــدم در کشــور حــدود  0/6کیلوگــرم بــر مترمکعــب بــوده و
از متوســط جهانــی  0/75-1کیلوگــرم بــر مترمکعــب کمتــر
میباشــد .کشــورهایی نظیــر مصــر ،ســوریه و پاکســتان بــه
مراتــب وضعیــت بهتــری نســبت بــه ایــران داشــته و کشــور
ایــران بــا کشــورهایی همچــون آمریــکا ،برخــی از مناطــق
هنــد و چیــن ،بهــرهوری تقریبـاً مشــابهی را گــزارش کردهاند.
وضعیــت بهــرهوری محصــول برنــج ایــران در مقایســه با ســایر
کشــورها حاکــی از آن اســت کــه کشــور مــا در چنــد ســال
اخیــر رونــد رو بــه رشــدی را طــی کــرده و به میانگیــن جهانی
نزدیک شــده اســت .میانگیــن بهــرهوری برنج در کشــور 0/42
کیلوگــرم بــر مترمکعــب بــوده و بــا میــزان جهانــی بهــرهوری
( 0/44کیلوگــرم بــر مترمکعب) اختالف بســیار ناچیــزی دارد.
امــا در یــک جمعبنــدی کلــی ،کشــورهای فیلیپیــن ،مالــزی،

بخش پنجم :بررسی بهرهوری محصوالت عمده کشاورزی در ایران و روشهای ارتقای آن

20 /

چیــن و نیجریــه بهــرهوری بــه مراتــب بهتــری را گــزارش
کردهانــد و ایــران از لحــاظ بهــرهوری آب برنــج ،همســطح بــا
کشــور هنــد میباشــد.
تفکیک روشهای افزایش بهرهوری

بررســی تجربیــات داخلــی و بینالمللــی در ارتقــای
بهــرهوری آب کشــاورزی نشــان داد کــه افزایــش بهــرهوری
آب فقــط از طریــق تکنولوژیهــای نویــن آبیــاری نمیباشــد
بلکــه نیازمنــد تغییــرات فراتــری هســتند کــه شــامل
بهبــود تدابیــر و راهکارهــای تلفیقــی شــامل فنــی (مثــل
ســامانههای نویــن آبیــاری و غیــره) ،زراعــی (مثــل مالــچ،
روش خــاکورزی ،رقــم اصالحشــده ،مدیریــت کــود و آب،
مدیریــت تلفیقــی آفــات ،تنظيمــات الگــوی کشــت و غیــره)
و مدیریتــی (مثــل تغييــر در روشهــای عرضــه آب ،حجــم و
زمانبنــدی حقابــه ،قیمــت آب و غیــره) میباشــد .بنابرایــن
در یــک تقســیمبندی کلــی ،روشهــای افزایــش بهــرهوری
محصــوالت کشــاورزی بــه دو بخــش مدیریــت آبیــاری و
مدیریــت مزرعــهای تقســیم میشــوند .مدیریــت آبیــاری
همــان ســامانه و روشهــای آبیــاری و مدیریــت مزرع ـهای
همــان روشهــای زراعــی بــه کار گرفتــه شــده هســتند.

بــا توجــه بــه نتایــج تحقیقــات ارائهشــده ،میتــوان
بــه ایــن نکتــه دســتیافــت کــه «در کنــار راهکارهــای
مدیریــت آبیــاری ،میتــوان از مدیریتهــای
زراعــی نیــز بــرای بــه حداقــل رســاندن تلفــات
آب و افزایــش بهــرهوری محصــوالت کشتشــده
بهــره بــرد» .اســتفاده از راهکارهــای زراعــي فــوق ،از
طرفــی بــا جلوگیــری از کاهــش عملکــرد شــدید محصــول،
باعــث افزایــش کارایــی آب شــور در منطقــه تحــت شــرایط
محدودیــت منابــع آب شــده و از ســوی دیگــر ســبب کاهش
کاربــرد کودهــای شــیمیایی و آلودگــی زیســتمحیطی
ایجادشــده توســط زهــاب مــزارع خواهــد شــد .هــر دو عامــل
بهبــود تولیــدات و افزایــش بهــرهوری را منجــر خواهــد شــد.

نتیجهگیری کلی و پیشنهادهای کاربردی

بــر اســاس مطالعــه مــوردی و نتایــج بــه دســت آمــده
توســط نویســندگان ایــن گــزارش؛ در کشــت یونجــه
ســامانه آبیــاری و الگــو و تراکــم کشــت ،در کشــت گنــدم
روش آبیــاری ،تاریــخ مناســب کشــت و انتخــاب منطقــه
مناســب و در کشــت برنــج روش آبیــاری و تراکــم کشــت
بیشــترین تأثیــر را بــر افزایــش بهــرهوری داشــتند .همچنین
در ســامانههای آبیــاری؛ لولههــای دریچــهدار (در آبیــاری
ســطحی) ،ســامانه آبیــاری تــراوا (در آبیــاری تحتفشــار) و
کشــت جویچــهای و قطــرهای (برنــج و گنــدم) مهمتریــن
مــوارد در افزایــش بهــرهوری بودنــد.
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بخش ششــم :مصاحبه با اساتید
دکتر مجید خیاط خلقی؛ استاد منابع آب دانشگاه تهران
مســعود پورغالم آمیجی
دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی
گروه مهندسی آبیاری و آبادانی

لطفــا اگــر امــكان دارد مختصــري از زندگــي شــخصي و
تحصيلــي خودتــان را بــراي مــا شــرح بديــد.

از برنامــه مصاحبــه شــما و اينکــه فرصتــي بــه وجــود
آورديــد کــه بــا دانشــجويان و همــکاران عزیــز گفتوگویــی
داشــته باشــم ،متشــکرم .مــن فرزنــد آخــر خانــواده هســتم
و در محیــط گــرم ،عاطفــی و مهربــان پــرورش یافتــم .حدود
دو ســاله بــودم کــه پــدرم فــوت کــرد و مــن تحــت تربیــت
مــادر و بــرادرم رشــد کــردم .نیــاکان مــن اصالتـاً آذربایجــان
(درشــوروی ســابق) بودنــد و یکــی از شــانسهای خــوب من
در زندگــی ایــن بود کــه مدارج تحصیلی خود را در شــهرهای
مختلــف گذرانــدم و بــا فرهنــگ و هنــر و جوامــع مختلــف به
خوبــی آشــنا شــدم .کالس اول دبســتان در مشــهد تحصیــل
کــردم و بقیــه دوران تحصیــل تــا دبیرســتان را در تهــران
و تبریــز مشــغول بــه
تحصیــل شــدم.
بعــد از اخــذ
دیپلــم در
ســال ،1356
بـــرای ادامـه
تـــحصیل به
فرانســه رفتم

و پــس از اخــذ مــدرک عالــی زبــان فرانســه و گذرانــدن
کنکــور ورودی در رشــته معمــاری در دانشــکده هنرهــای
زییــا دانشــگاه تــورز پذیرفتــه شــدم .آن زمــان اوضاع کشــور
مســاعد نبــود و در بحبوحــه انقــاب بــه ایــران برگشــتم.
ســپس در اولیــن کنکــور بعــد از انقــاب شــرکت کــردم و
در ســال  1358در همیــن گــروه آبیــاری و آبادانــی پذیرفتــه
شــدم و اکنــون بیــش از  41ســال از آن روز میگــذرد .در آن
ســالها ،رشــته مهندســی آبیــاری و آبادانــی تنهــا رشــتهای
بــود کــه در مســائل مختلــف آب وجــود داشــت و از ارزش
باالیــی برخــوردار بــود .دوره لیســانس بــا توجــه بــه انقــاب
فرهنگــی ،مــدت  6ســال طــول کشــید.
در ســال  1365در اولیــن کنکــور ورودی فــوق لیســانس
(کارشناســی ارشــد) ،در دانشــگاه تهــران (همیــن گــروه) در
رشــته هیدرولــوژی آبهــای ســطحی پذیرفتــه شــدم و در
همیــن گــروه ادامــه تحصیــل دادم .در آن زمــان کنکــور
هــر گــروه آموزشــی بــه طــور خــاص و بــه صــورت کتبــی-
تشــریحی و مصاحبــه انجــام میشــد و متمرکــز نبــود.
در ســال  1367بــا همســرم کــه از طبقــه تحصیلکــرده
و معــروف مشــهد اســت ،ازدواج کــردم و حاصــل ایــن ازدواج
دختــرم ،مائــده اســت .بــدون شــک حمایتهــای بیدریــغ و
ایثارگریهــا همســرم ،رمــز موفقیــت بنــده و دختــرم اســت.
ســپس در ســال  1369بــرای ادامه تحصیــل دوره دکترا،
دوبــاره بــه فرانســه رفتــم و ابتــدا در رشــته مدلســازی
هیدرولــوژی از دانشــگاه مــون پولیــه ( )Montpellierفــوق
لیســانس و در رشــته هیدروژئولــوژی (آب هــای زیرزمینــی)
از دانشــگاه پوآتیــه ( )Poitiersدکتــرا گرفتــم .بعــد از
فارغالتحصیلــی ،در ســال  1376بــه عنــوان هیــات
علمــی در گــروه مشــغول بــه کار شــدم.
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لطفًا در خصوص دستاوردهاي علمي ،کتب انتشاريافته
و ابداعات خود توضيح دهيد؟

بــه نظــرم وظیفــه اصلــی هیئتعلمی و اســتاد دانشــگاه،
در گام اول آمــوزش و ســپس پژوهــش جامعهمحور اســت .به
عبــارت دیگــر وظیفــه ســنگینی بــر دوش هیئتعلمیهــای
کشــور قــرار دارد .تدریــس و آمــوزش مطابــق علــم روز و
اســتانداردهای دانشــگاههای برتــر دنیــا و خالقیــت و پیــاده
کــردن ایدههــای نــو در آمــوزش بهتــر نســل جدیــد و بــه
خصــوص وقــت گذاشــتن بــرای دانشــجو ،برتــری و موفقیــت
یــک هیئتعلمــی را نشــان مــی دهــد .بنــده بــر روی
آمــوزش در هــر ســه مقطــع ،وســواس زیــادی دارم و بــر
روی آن خیلــی تمرکــز میکنــم و در ایــن راســتا اهمیــت
بــه آمــوزش در دانشــگاههای ایــاالت متحــده حتــی در دوره
دکتــرا را نســبت بــه بقیــه دانشــگاهها خیلــی میپســندم.
در بحــث تحقیــق و پژوهــش ،معتقــدم زمانــی پژوهـش
ارزشــمند اســت کــه جامعهمحــور باشــد و مشــکلی را در
جامعــه حــل کنــد .در ایــن مســیر ســالها کار کــردم چــه
از نظــر علمــی و چــه تجربــی و خــدا را شــاکرم کــه توانســتم
مهــارت حــل مســئله ( )problem solving skillsرا داشــته
باشــم و بــه عنــوان مشــاور عالــی بخــش صنعــت آب در اکثر
کارهــا نســخه اجرائــی درمــان را ارائــه کنــم.
بــر ایــن اســاس هرچنــد ســال یکبــار تمــام ایدههــا
و تجــارب خــود را در قالــب ورکشــاپهای تخصصــی
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حرفــهای ســه روزه را بــرای اعضــای هیئتعلمــی و
دانشــجویان تحصیــات تکمیلــی دانشــگاهها و مؤسســات
تحقیقاتــی کشــور ،مدیــران و کارشناســان رده بــاالی بخــش
دولتــی صنعــت آب ،وزارتخانههــای نیــرو ،نفــت ،صمــت،
جهــاد کشــاورزی و غیــره ،مدیــران و کارشناســان ارشــد
بخــش خصوصــی (شــرکتهای مهندســین مشــاور) ،ارائــه
میکنــم .معمــوالً بــرای هــر یــک از ایــن ورکشــاپها کــه
منحصربهفــرد هســتند ،حداقــل شــش مــاه وقــت میگــذارم
تــا بــا نوشــتن کتابچــه خــوب و کاملــی از مطالــب ،ســطح
دانــش شــرکتکنندگان را بــاال ببــرم .ورکشــاپهای
ســالهای  1391 ،1383 ،1382 ،1380و  1395اینجانــب
از اســتقبال و موفقیــت چشــمگیری در صنعــت آب کشــور
مواجــه گردیــد .در نظــر دارم بعــد از پاندمــی کویــد ،19
در مــورد دو موضوعــی کــه ســالها کارکــرده و تجربــه بــه
دســت آوردم ،دو ورکشــاپ برگــزار کنــم.
در بحــث انتشــار یافتههــای علمــی بنــده ،میتــوان بــه
تعــداد زیــادی مقالــه کــه دقیقــا خاطــرم نیســت ،ولــی بــه
حــدود بیــش از  150مقالــه کنفرانــس داخلــی و خارجــی و
بیــش از  200مقالــه علمــی پژوهشــی و  ISIاشــاره کنــم ولي
آنچــه مــن بهعنــوان دســتاورد علمــی حاصــل عمــر ميتوانم
ذکــر کنــم اجــراي طرحهــای ملــی و منطقـهای اســت کــه
در حــال حاضــر اجرائــی شــده و در حــال بهرهبــرداری
میباشــد .ماننــد طــرح تعییــن حریــم کیفــی و نقش ـههای

آســیبپذیری ســفرههای آب زیرزمینــی کشــور (،)1387
تعییــن نقــاط اســتخراج شــورابه در کفــه نمکیخــور بــه
منظــور تولیــد پتــاس ( ،)1394تعییــن آب گمشــده در
تبــادل رودخانــه زاینــده رود-آبخــوان آبرفتی-کارســتی نجف
آبــاد (.)1397
در حــال حاضــر نیــز بــر روی دو موضــوع کــه مشــکل
اساســی صنعــت آب اســت ،در حــال کار هســتم .بایــد بــه
ایــن موضــوع مهــم اشــاره کنــم کــه بــر خــاف اکثــر اعضــای
هیئتعلمــی کــه بــه پــروژه بــا صنعــت و حــل مشــکل
آن ،برخــورد دانشــجوئی میکننــد ،بنــده بــرای انجــام
پــروژه حرف ـهای بــا صنعــت ،بــا تشــکیل تیــم حرفــه ای ،از
بهترینهــای ایــران و در صــورت لــزوم از خــارج از کشــور برای
همــکاری در بخشهــای مختلــف پــروژه اســتفاده میکنــم.
عــاوه بــر ایــن بایــد بــه تهیــه اســتاندارد مــدل ریاضــی
کیفــی آبهــای زیرزمینــی ،وزارت نیــرو ( ،)1384اســتاندارد
مــدل ریاضــی کمــی آبهــای زیرزمینــی ،وزارت نیــرو
( ،)1382همــکاری در تهیــه اســتاندارد ضریــب هیدرولیکــی
قائــم خــاک ( )1380و اســتاندارد مدلهــای آبشــوئی
خاکهــای شــور ( )1381نیــز اشــاره کنــم.
چرا اين رشته تحصيلي و کاري را انتخاب کرديد؟

ایــن رشــته را بــر اســاس تبــادل نظــر بــا آشــنایان

انتخــاب کــردم .چــون ماهیــت ایــن رشــته قانونمندکــردن

رفتــار طبیعــت بــا ریاضیــات میباشــد ،لــذا بــرای بنــده از
جاذبیــت خاصــی برخــوردار اســت .در کنکــور ســال ،1358
رشــته مهندســی آبیــاری و آبادانــی جــز انتخابهــای اول
مــن بــود و بــا عالقــه وارد ایــن رشــته شــدم .خــب بدیهــی
اســت کــه در تحصیــات تکمیلــی (فــوق لیســانس و دکتــرا)
کــه تخصصیتــر میشــود ،بــا توجــه بــه عالقــهام در
تخصصهــای منابــع آب ،هیدرولــوژی و آب زیرزمینــی وارد
شــدم و در حــال حاضــر هــم بســیار راضــی و خرســندام .در
ایــن مســیر خــدا را شــاکر هســتم کــه فرصتهایــی بــر ســر
راه بنــده قــرار داد کــه هــم از نظــر آشــنایی بــا افــراد مطــرح
دنیــا در زمینــه کاریام و هــم امــکان انجام کارهــای کاربردی
در اکثــر مناطــق کشــور اعــم از ســفرههای آب زیرزمینــی و
یــا رودخانههــای کشــور بتوانــم بخشــی از دلنگرانیهــای
خــودم را در راســتای پژوهــش جامعهمحــور تــا حــد امــکان
بــه تحقــق برســانم؛ البتــه هنــوز راه طوالنــی در پیش اســت.
آيا میتوانید براي ما خاطرهای نيز بگوييد؟

در ایــن ســن و ســال خــب هــر فــردی خاطــرات شــیرین

و تلــخ زیــادی در زندگیــش دارد .از نظــر حرفـهای خاطــرات
زیــادی از دوران دانشــجویی و کارهــای صحرایــی دارم .شــاید
دورهای کــه خیلــی برایــم جالــب بــود ،مربــوط بــه زمانــی
اســت کــه دانشــجوی لیســانس بــودم و بــر اســاس روحیــه
یادگیــری کــه دارم ،هر تابســتان در یک شــرکت مهندســین
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مشــاور کار میکــردم .در ایــن مســیر عــاوه بــر کارهــای
دفتــری در شــرکت در تهــران ،بــرای کارهــای صحرایــی یک
تابســتان در منطقــه سیســتان اســتان سیســتان بلوچســتان
و یــک تابســتان در اســتان چهارمحــال و بختیــاری زندگــی
کــردم .در ایــن دو منطقــه عــاوه بــر کارهــای آبــی و
شــناخت سیســتمهای آبهــای ســطحی و زیرزمینــی
منطقــه ،از نظــر جامعــه شناســی و آشــنایی بــا فرهنــگ و
آداب و رســوم آن مناطــق برایــم خیلــی خــوب بــود .ارتبــاط
بــا مــردم باصفــا ،مهربــان و مهماندوســت ایــن دو منطقــه،
درسهــای فراموشنشــدنی بــه بنــده آموخــت کــه در هیــچ
کتابــی آورده نشــده اســت.
از طــرف دیگــر در دوران جنــگ کــه در همیــن گــروه
تحصیــل میکردیــم ،بچههــا بــا عشــق فــراوان درس
میخواندنــد و تشــنه خدمــت بــه جامعــه بودنــد .بعضــی
شــبها تــا پاســی از نیمــه شــب بهصــورت گروهــی
درسهایــی کــه رفرنســش بــه زبــان انگلیســی بــود را بــا هم
میخواندیــم و در مــورد مطالــب کتــاب بحــث میکردیــم
تــا بهتــر متوجــه بشــویم .ایــن صحنههــا لحظــات بــه یــاد
ماندنــی برایــم هســتند .امیــدوارم دوبــاره نســل جــوان کــه
ســرمایههای ملــی مــا هســتند ،روحیــه خــوب یادگیــری و
پشــتکار در مســیر خدمــت بــه جامعــه را زنــده کنند .کشــور
بــه آنهــا شــدیدا ً احتیــاج دارد.
وضعيــت رشــته مهندســي آب در مقايســه بــا کشــورهاي
پيشــرفته را چگونــه ارزيابــي ميکنیــد؟

متأســفانه بــه علــت عــدم برنامهریــزی کالن وزارت علــوم
و بــدون در نظــر گرفتــن نیــاز جامعــه ،افزایــش بیرویــه
مراکــز آموزشــی اعــم از دولتــی ،آزاد و غیرانتفاعــی ،بــدون
ســاختار الزم و نــگاه صرف ـاً کمیتــی بــه تعــداد دانشــگاهها،
هیئتعلمــی و دانشــجویان و نــه کیفیتــی ،باعث شــده اســت
کــه در اکثــر شــهرهای کشــور رشــته مهندســی آب تأســیس
شــود .تعــداد زیــاد فارغالتحصیــان آن هــم نهچنــدان
قــوی ،باعــث شــده اســت کــه رشــته مهندســی آب ،جایــگاه
شایســته خــود را اندکــی از دســت بدهــد .ولی از طــرف دیگر
بــا توجــه بــه اینکــه کشــور مــا در حــال توســعه اســت و کلی
کار در زمینههــای مختلــف آب هنــوز باقیمانــده اســت ،لــذا
مطمئــن هســتم کــه ایــن شــرایط ســنگین گــذرا اســت و در
صورتــی کــه دانشــجویان بــه آمــوزش خــوب بهــا بدهنــد و
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بــه خصــوص در یادگیــری دروس تخصصــی وقــت بگذارنــد،
فرصتهــای شــغلی خوبــی را بــه دســت خواهنــد آورد.
در اکثــر کشــورهایی کــه بنــده میشناســم ،معمــوالً
برنامهریــزی کالن رشــته مهندســی آب صــورت میگیــرد
و بــر اســاس آن ،دانشــگاهها دانشــجو میپذیرنــد .لــذا
ایــن رشــته از جایــگاه خوبــی برخــوردار اســت و معمــوالً
فرصتهــای شــغلی در رشــته مهندســی آب در حالــت
معمــول زیــاد اســت .البتــه پاندمــی کویــد  19بــر بــازار کار
ایــن رشــته تأثیــر منفــی گذاشــته اســت .بــه طــور کلــی
وضعیــت رشــته مهندســی آب در دانشــگاههای مطــرح
کشــور در مقایســه بــا دانشــگاههای خــارج را از نظــر علمــی
تــا حــدودی قابــل مقایســه و مثبــت ارزیابــی میکنــم امــا از
نظــر آموختــن مهــارت و آمادهســازی دانشــجو جهــت بــازار
کار ،بــه زیــر ســاختهای زیــادی نیــاز داریــم .بــه خصــوص
انتقــال از آمــوزش کلیش ـهای بــه آمــوزش مــدرن.
کمبودهــا و کاســتیهای رشــته و دانشــگاه از نظــر شــما
چــه میباشــد؟

رشــته مــا ،رشــتهای اســت کــه حتمــاً بایــد دارای
آزمایشــگاههای خــوب و مجهــزی باشــیم ،همچنــان کــه
در دانشــگاههای معتبــر دنیــا ،آزمایشــگاههای پیشــرفته و
بـهروزی وجــود دارد .از طــرف دیگــر امکانــات انجــام عملیات
صحرائــی و بازدیدهــای آموزشــی در اکثــر دانشــگاههای
دنیــا از ارزش خاصــی بــرای گــروه آموزشــی برخــوردار
اســت .متأســفانه در اینجــا بــه علــت عــدم امکانــات الزم و
کافــی ،دانشــجویان کمتــر بــا بعــد عملــی رشــته خود آشــنا
میشــوند و در نتیجــه کمتــر عالقــه بــه رشــته خــود نشــان
میدهنــد .سيســتم آموزشــي مــا متأســفانه بیشــتر از آنکــه
مهارتمحــور باشــد ،مدرکمحــور اســت .دانشــجویان اکثــرا ً
ب ـ ه صــورت کلیش ـهای آمــوزش میبیننــد و نــه خالقیــت و
اندیشــیدن را .بزرگتریــن و اصلیتریــن مشــکل ایــن اســت
کــه اســاتید مــا کمتر بــا بخــش صنعــت و اجرایــی در ارتباط
هســتند و ایــن یــک نقــص اســت بــرای دانشــگاهی ماننــد
دانشــگاه تهــران .همچنیــن عــدم وجــود عملیــات صحرایــی،
محدودیــت بازدیدهــای علمی-آموزشــی و همچنیــن بــه روز
نبــودن آزمایشــگاههای قدیمــی و غیــره از مــواردی هســتند
کــه خیلــی جــای کار دارد .بــه عنــوان جمعبنــدی بایــد
بگویــم کــه دانشــجويان مــا در زمينــه بهرهگیــری از دانــش

خــود نيــاز بــه کارآموزیهــای قويتــر درون دانشــگاهي و
بــرون دانشــگاهي دارنــد.

حرفــه خــود تعصــب داشــته باشــند ،از دانــش و ســواد خــود
مغــرور نباشــند ،همــواره متواضــع باشــند و بدانند کــه در راه
علــم و اخــاق هنــوز کلــی راه نرفتــه وجــود دارد.

مشــخص کــردن هــدف و آیندهنگــری ،مهمتریــن
بخــش کار اســت .قــرار اســت چــکاره بشــویم؟ چــه رشــته و
یــا گرایشــی مطابــق خصوصیــات ذاتــی ماســت؟ بــه عبــارت
دیگــر جنــس مــا بیشــتر بــه کــدام گرایــش مطابقــت دارد؟
و ســؤاالتی از ایــن قبیــل .ســپس بایــد بعــد از مشــخص
کــردن اهــداف ،نقشــه راه را تعییــن کــرد تــا بــر اســاس آن
برنامهریــزی را انجــام داد .رمــز موفقیــت دانشــجویان ،نظــم
و پشــتکار اســت کــه توصیــه میکنــم کــه دانشــجویان ایــن
دو مــورد را حتم ـاً بــه کار گیرنــد .دنبــال علــم روز دنیــا در
حیطــه تخصصــی خــود باشــند و از علــم خــود بــه درســتی
اســتفاده کننــد .در دنیــای آب ،مجهــوالت زیــاد اســت و این
یــک پیــام کلیــدی بــرای دانشــجویان اســت کــه بداننــد بــا
پیشــرفت خــود ،میتواننــد دســتیابی بــه شــغل را بــرای
خــود تســهیل کننــد.
مطلــب مهم دیگــری کــه متأســفانه روزبـهروز کمرنگتر
میشــود ،عــاوه بــر دانشافزایــی ،بحــث اخــاق حرف ـهای
اســت .یعنــی هــم علــم و هــم اخــاق میتوانــد یــک فــرد
را بــه درجــات عالــی برســاند و بــرای موفــق شــدن و عضــو
مؤثــری در جامعــه شــدن ،جدایــی ایــن دو ویژگــی امکانپذیر
نیســت .توصیــه آخــرم ایــن اســت کــه نســبت بــه رشــته و

اســتاد بــه نظــر شــما چطــور دانشآموختــگان جــوان
میتواننــد از تجــارب شــما و ســاير پيشكســوتان در

توصيه شما به دانشجويان اين رشته چيست؟

جهــت خالقيــت و نــوآوري بهــره بگيرنــد؟

در بعضــی از زمانهــا در زندگــی (مثــل شــرایط فعلــی

اقتصــادی ،بیمــاری کرونــا ،مشــکل اشــتغال جوانــان و غیره)،
شــرایط مناســبی بــه وجــود نمیآیــد ولــی ایــن بــدان معنــا
نیســت کــه شــرایط نامناســب همیشــه مانــدگار خواهــد
بــود .توصیــه مــن ایــن اســت کــه دانشــجویان عزیــز ،بــه
هیچوجــه امیــد خــود را از دســت ندهنــد و تمــام تــوان
خــود را در راســتای رســیدن بــه اهــداف خوبشــان بــکار
گیرنــد .کشــور مــا بــه یــک مهنــدس و کارشــناس خــوب
نیــاز دارد .ایــن جوانــان و دانشــجویان عزیــز هســتند کــه
میتواننــد بــا تکیــه بــر تــوان شــخصی ،خالقیــت و ابتــکار
و همچنیــن مشــورت بــا افــراد بــا تجربــه ،آینــده روشــنی
را بــرای خــود رقــم بزننــد .بنابرایــن مشــورت و نظرخواهــی
از کســاني کــه در ایــن رشــته عمــر طوالنــی را ســپري
کردهانــد ،مفيــد و آموزنــده اســت ولــي خالقيــت و نــوآوري
همیشــه در اولویــت اســت و در هــر فــرد ،متفــاوت اســت.
حتــی در کالس درس هــم ایــن موضــوع صــدق میکنــد؛
پیشــنهادم بــه دانشــجویان ایــن اســت کــه نگذاریــد کالس
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درس ،شــما را محــدود کنــد و مانــع خالقیــت شــماها شــود.
اســتاد بــراي کســاني کــه تــازه میخواهنــد وارد وادي علــوم
و مهندســي آب شــوند ،چــه صحبتــي داريد؟

دانشــجویان ،بخــش مهمــی از جامعــه مــا را تشــکیل
میدهنــد و آیندهســازان ایــن مملکــت هســتند .طبیعــی
اســت کــه عالقــه حــرف اول را میزنــد و بــرای کســانی کــه
وارد رشــته مهندســی آب میشــوند بــه خصــوص در ســال
اول ،بعضــی از دروس عمومــی واقعـاً ضــد انگیزه هســتند ولی
کمکــم متوجــه میشــوند کــه رشــته مــا بســیار پویــا بــوده
و همــه گرایشهایمــان زنــده اســت .افــراد بســیار موفــق و
صاحبمنصبــان زیــادی داشــتهایم کــه در ایــن گــروه و ایــن
رشــته تحصیــل کردهانــد و همیشــه خــود را مدیــون گــروه
مهندســی آبیــاری و آبادانــی دانشــگاه تهــران میداننــد .بههر
حــال نیــاز اســت که دانشــجویان بررســی کننــد و ببیننــد در
افــق کاري ايــن رشــته چــه امکانــات و چــه زمینههایــی وجود
دارد ،بــازار کار ایــن رشــته بعــد از فارغالتحصیلــی چگونــه
اســت ،در ايــن رشــته چقــدر جــای پیشــرفت وجــود دارد ،رمز
و راز افــراد موفــق چیســت و چــه افقهایــی را میتواننــد
بــرای خــود متصــور شــوند؟ ســپس تمــام تــاش خــود را در
جهــت افزایــش ســطح علــم و آگاهــی خــود بـ ه کار گیرنــد تا
بــه اهــداف عالیــه دســت یابنــد .بــاز تأکیــد میکنــم نظــم و
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پشــتکار از یــک طــرف و علــم و اخــاق از طــرف دیگــر بــا هم
موفقیــت یــک فــرد را تضمیــن میکنــم .در ایــن مســیر بدون
شــک خیلــی مواقــع پیــش میآیــد کــه بایــد نفــع جامعــه
را بــه نفــع شــخصی ترجیــح داد .دانشــجویان عزیــز مطمئــن
باشــند کــه در نهایــت بــه نفــع خودشــان خواهــد بــود.
جنــاب آقــاي دکتــر؛ برنامــه شــما برای بعــد از بازنشســتگي
چیســتوتصورتــانازاوقــاتفراغــتدرآنموقــعچیســت؟

برنامـهام ایــن اســت که همچنــان در پــروژه و پژوهشهای
جامعهمحــور فعالیــت داشــته باشــم و ارتباطــم را با همــکاران
و دانشــجویان حفــظ کنــم .همچنیــن مشــاور و پاســخگوی
افــرادی کــه از بنــده ســؤاالتی دارنــد ،باشــم .اختصــاص وقــت
بیشــتر بــرای خانــواده ،شــرکت در کارهــای عامالمنفعــه،
تکمیــل کارهــای عقبافتــاده ماننــد تکمیــل کتابهایــم،
از اولویتهــای اصلــی مــن خواهــد بــود .کتابهایــي را در
دســت تهيــه دارم کــه ماحصــل ســالها تجربــه آمــوزش و
پژوهــش در دانشــگاههای داخــل و خــارج از کشــور اســت.
عــاوه بــر رشــته علــوم و مهندســی آب ،نظــر شــما دربــاره
جایــگاه رشــتههای کشــاورزی در جامعــه چیســت؟

ســؤال بســیار خوبــی پرســیدهاید .همانطــور کــه
میدانیــم در همــه جــای دنیــا ،اســاس ایــن اســت

کــه امنیــت غذایــی یــک کشــور تأمیــن شــود تــا بــرای
دسترســی بــه آن محتــاج کشــورهای خــارج نشــوند،
بهطــور مثــال محتــاج خریــد گنــدم و جــو و غیــره نباشــند.
در ایــن راســتا اکثــر کشــورهای پیشــرفته ،هوشــمند و
مــدرن ،محصــوالت اســتراتژیک را خودشــان تولیــد کــرده
و محصــوالت غیراســتراتژیک را از دیگــر کشــورها تهیــه
میکننــد .از آنجایــی محصــوالت غیراســتراتژیک از درجــه
اهمیــت کمتــری برخــوردار هســتند ،حتــی در صــورت
بــروز اختــاف بیــن ایــن کشــور و ســایر کشــورهای دنیــا،
خللــی در وضــع معیشــت کشــوری کــه زیربنــای محصوالت
اســتراتژیک را بنــا کــرده اســت بــه وجــود نمیآیــد .در
نتیجــه جایــگاه کشــاورزی بســیار حائــر اهمیــت اســت.
پیشــرفت کشــاورزی یــک کشــور ،منجــر بــه امنیــت غذایــی
و رشــد همهجانبــه آن کشــور خواهــد شــد .متأســفانه بــه
علــت عــدم برنامهریــزی کالن و دور و عــدم ســاختار زیــر
بنایــی در بخــش کشــاورزی اعــم از آمــوزش ،تحقیــق و
بخــش اجرائــی ،چالشهــای زیــادی در ایــن مســیر وجــود
دارد .آمــوزش کشــاورزی حتــی در دانشــگاههای معتبــر،
بیشــتر بــه همــان ســبک ســابق انجــام میشــود و بازنگــری
اساســی دروس دورههــای مختلــف در راســتای نیــاز جامعــه
انجــام نشــده اســت .از طــرف دیگــر آنالیــز نیــاز جامعــه
بــه مهنــدس کشــاورزی صــورت نمیگیــرد و در نتیجــه
همهســاله تعــداد زیــادی فارغالتحصیــل رشــتههای
مختلــف کشــاورزی از دانشــگاههای مختلــف اعــم از دولتــی،
آزاد و غیرانتفاعــی ،فرصــت شــغلی مرتبــط با رشــته خــود را
بــه دســت نمیآورنــد .البتــه فارغالتحصیــان رشــته آب از
شــانس بیشــتری بــرای پیــدا کــردن کار برخــوردار هســتند.
اگــر ايــن رشــته درس نميخواندیــد ،دوســت داشــتيد
در چــه رشــتهای تحصيــل کنيــد؟

گــذر زمــان ،چیزهــای مختلفــی را بــه انســان یــاد

میدهــد و پاســخ شــما بــه زمــان طــرح ســؤال بســتگی
دارد .بـ ه طــور کلــی در همــان رشــته معمــاری کــه پذیــرش
گرفتــه بــودم ،عالقــه زیــادی داشــته و فکــر میکنــم بــه
دلیــل ابتــکار ،خالقیــت و ایدهپــردازی کــه در ذهنــم اســت،
میتوانســتم فــرد موفقــی شــوم .بــه طــور کلــی گرایــش من
بــه هنــر زیاد اســت .بــه عکاســی ،موســیقی ،نقاشــی ،تئاتر و
ســینما عالقــه دارم و در بعضــی از رشــتههای ورزشــی هــم
اوضاعــم بــد نیســت ماننــد دو و میدانــی (دو ســرعت و پرش
طــول) ،فوتبــال ،والیبــال ،کشــتی و تنیــس.
از رشــته تحصیلــی و انتخــاب رشــتههای تخصصــی در
فوقلیســانس و دکتــرا و تجرب ـهای کــه در داخــل و خــارج
از کشــور کســب کــردهام ،بســیار راضــی هســتم .بــر اســاس
عالقــه بــه معلمــی و پژوهــش جامعهمحــور ،عضــو هیئــت
علمــی دانشــگاه شــدم و هــدف اصلــی در تدریــس ،آمــوزش
صحیــح و مهارتمحــور بــه دانشــجویان و رضایــت قلبــی
آنــان از نحــوه تدریســم اســت .اگــر در آمــوزش و تحقیــق
بتوانــم دانشــجویانی تربیــت کنــم کــه در حــل مشــکالت
جامعــه نقــش مؤثــری داشــته باشــند ،حــس خوبــی دارم.
آيــا از ديگــر دانشــگاههای داخلــي و يــا خارجــي و يــا هرجایی
پيشــنهاد همكاري داشتید؟

خوشــبختانه در اکثــر دانشــگاههای برتــر ایــران ،ســابقه

آمــوزش و تدریس و همکاری پژوهشــی دارم .از دانشــگاههای
داخلــی کــه در آنهــا بــه عنــوان همــکار علمــی ،پژوهشــی و
آموزشــی فعالیــت کــردهام میتــوان بــه دانشــگاه شــهید
بهشــتی ،دانشــگاه تربیــت مدرس ،دانشــگاه شــیراز ،دانشــگاه
تبریــز ،پردیــس مرکــزی و کیــش دانشــگاه تهــران ،دانشــگاه
فردوســی مشــهد ،دانشــگاه هرمــزگان ،دانشــگاه بیرجنــد و
غیــره اشــاره کــرد .در دانشــگاههای خــارج بیشــتر بحــث
همکاریهــای پژوهشــی اســت و بــا دانشــگاههای کانــادا،
آمریــکا و فرانســه در ارتبــاط هســتم .همچنیــن ب ـ ه عنــوان
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مشــاور ارشــد شــرکتهای تخصصــی خــارج از کشــور ماننــد
فرانســه و کانــادا نیــز همــکاری داشــتهام.
حــدودًا چنــد دانشــجوي ارشــد و دکتــري را راهنمايــي و يــا
مشــاوره کرديــد؟

بیــش از  70پایاننامــه در مقطــع کارشناســی ارشــد
را بــه عنــوان اســتاد راهنمــا و مشــاور ،مدیریــت کــردهام.
همچنیــن اســتاد راهنمــا و مشــاور حــدود  15رســاله دکترا
بــودهام کــه ایــن از افتخــارات بنــده در طــول ایــن ســالها
در بخــش منابــع آب و تخصــص آب زیرزمینــی اســت.
خــدا را شــکر میکنــم کــه دانشــجویانی کــه بــرای ادامــه
تحصیــل در دوره کارشناســی ارشــد و دکتــرا بــه خــارج از
کشــور رفتهانــد ،در پیامهــا و ایمیلهــای ارســالی ،ذکــر
کردهانــد کــه در دروس هیدرولــوژی و آبهــای زیرزمینــی
نســبت بــه بقیــه همکالســیهای خارجیشــان قویتــر
هســتند .از اینکــه میبینــم کــه دانشــجویانم موفــق
شــدهاند و در حــال حاضــر همگــي چــه در دانشــگاهها
و چــه در بخــش دولتــی و خصوصــی داخــل و خــارج از
کشــور مشــغول بــه کار هســتند ،حــس خــوب و شــیرینی

بــه مــن دســت میدهــد.
آیــا ســطح علمــي گــروه مــا و ديگــر گروههــای آبيــاري
کشــور ،تفاوتــي وجــود دارد؟

بــه طــور کلــی تفاوتهایــی وجــود دارد؛ در بعضــی از
زمینههــا نســبت بــه دیگــر دانشــگاهها بهتــر هســتیم و
در برخــی دیگــر همچنــان نیــاز بــه کار و پیشــرفت بیشــتر
داریــم .حداقــل تفــاوت ایــن اســت کــه گــروه مهندســی
آبیــاری و آبادانــی دانشــگاه تهــران ،پیشکســوت و آغازگــر
آمــوزش دانشــگاهی گرایشهــای مختلــف آب در ایــران
اســت و تجربــه ســالها آمــوزش و پژوهــش را اندوختــه خود
دارد .بنیانگــذاران ایــن رشــته در ســایر دانشــگاهها خــود از
دانشآموختــگان ایــن گــروه بودهانــد و فارغالتحصیــان ایــن
گــروه ،از ســرآمدان آب کشــور بــوده و ســمتهای مهمــی
را بــه دســت آوردهانــد .ولــی افتخــار بــه گذشــته در دنیــای
فعلــی دردی را دوا نمیکنــد و بایــد گــروه نقــاط ضعــف
خــود را برطــرف کنــد و بــه نقــاط قــوت خــود بیافزایــد تــا
جــا نمانــد.
ضمــن ســپاس فــراوان بــه جهــت حضور
جنابعالــي در ايــن مصاحبــه ،منتظــر
شــنيدن صحبت پاياني شــما هستيم.

امیــدوارم شــما جوانــان همیشــه
بدرخشــید و پیشــرفت کنیــد کــه ایــن
مهــم ،متضمــن آینــده روشــن بــرای ایــران
عزیــز اســت.
کشــور خود را دوســت داشــته باشــید و
عاشــق آن باشــید و ایــن را در عمــل ثابــت
کنیــد و نــه فقــط در حــرف.
بــا آرزوی ســامتی و موفقیــت بــرای
شــما و همه دانشــجویان در درس و زندگی.
دوستدار شما
مجید خلقی
اسفند 1399
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محسن حســینی جلفان
دانشجوی دکتری سازههای آبی
گروه مهندسی آبیاری و آبادانی

بــا افزایــش غلظــت گازهــای گلخان ـهای و پدیــده گرمایــش جهانــی ،موضــوع تغییــر اقلیــم بــه یکــی از کلیدیتریــن
مباحــث علــم مهندســی محیطزیســت بــدل شــده اســت .چــرا کــه بــا تغییــر تدریجــی پارامترهــای اقلیمــی ،شــاخصهای
زیس ـتمحیطی خصوص ـاً در زمینــه منابــع آب و هــوا بــه دلیــل وابســتگی شــدید بــه عوامــل اقلیمــی تحــت تأثیــر قــرار
میگیرنــد .بــه منظــور بررســی پدیــده تغییــر اقلیــم ،مدلهــای عمومــی گــردش جــو یــا General Circulation Model
(ســرواژه  )GCMSشــالوده تمامــی مطالعــات در ایــن زمینــه میباشــند .ایــن مدلهــا بــه کمــک روابــط ریاضــی اقــدام
بــه فرمولــه کــردن اصــول فیزیکــی پیچیــده حاکــم بــر جــو میکننــد و دارای خروجــی از نــوع پارامترهــای اقلیمــی در
مقیــاس بســیار بــزرگ مکانــی و زمانــی (عمومـاً بــا دقــت مکانــی  50000کیلومتــر مربــع) میباشــند .ایــن نــوع خروجــی،
یکــی از نقــاط ضعــف ایــن مدلهــا اســت .چــرا کــه در مطالعــات ناحی ـهای ،خصوص ـاً در زمینــه مباحــث هیدرولوژیکــی
و آلودگــی هــوا ،مدلهــا نیــاز بــه ورودیهــای بــا مقیــاس کوچکتــر از خروجیهــا دارنــد .لــذا تولیــد و اســتفاده از
مدلهــای ریزمقیاسســازی ،جهــت اســتفاده از مدلهــای بزرگمقیــاس اقلیمــی امــری ضــروری بــه نظــر میرســد .حتــی
اگــر مدلهــای اقلیمــی در آینــده دارای دقــت مناس ـبتری شــوند ،بــاز هــم جهــت بررســی اثــرات تغییــر اقلیــم نیــاز بــه
ریزمقیاسســازی خروجیهــای اقلیمــی در مقیــاس ایســتگاهی وجــود خواهــد داشــت (.)1
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ریزمقیــاس نمایــی یعنــی فرآینــد حرکــت از پیشــبینی
کنندههــای بزرگمقیــاس و پیشــبینی شــوندهها در
مقیــاس محلــی .روشهــای ریزمقیاسســازی بــه دو دســته
آمــاری و دینامیکــی تقســیم میشــوند.
روش دینامیکــی :ایــن مدلهــا بســیار شــبیه بــه همــان
مدلهــای گــردش عمومــی هســتند ،منتهــا گامهــای
زمانــی و مکانــی شــبکه ریزتــر و دقیقتــر هســتند .پــس
ایــن مدلهــا همــان پیچیدگــی مدلهــای اقلیمــی را
دارا میباشــند .انــواع مدلهــای دینامیکــی میتــوان بــه
 NCEP/RSM، REGCMو یــا  WRFاشــاره کــرد.
روش آمــاری :هــدف در ایــن روش توســعه روابــط
بیــن متغیرهــای اقلیمــی بزرگمقیــاس و متغیرهــای
منطق ـهای و در نهایــت شناســایی روابــط بیــن سیســتمها
از روی دادههــای مشــاهداتی میباشــد .در حقیقــت ایــن
مدلهــا روابطــی را بیــن پیشبینیکنندهــا کــه همــان
متغیرهــای بزرگمقیــاس هســتند و پیشــبینی شــوندهها
کــه همــان متغیرهــای منطقــهای میباشــند ،گســترش
میدهنــد ســپس متغیرهــای اقلیمــی محلــی را بــرای
آینــده پیشبینــی میکننــد .مدلهایــی کــه بــرای ایــن
روش اســتفاده میشــوند عبارتانــد از:
SDSM1.
LARS-WG2.
WGEN3.
ASD4.

Magicc-Scengen5.
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یــک مــدل رگرســیونی چنــد
متغیــره بــرای تولیــد دادههــا آب و
هوایــی بــه وســیله تکنیکهــای
ریزمقیــاس ســازی آماری اســت .این
مــدل بــرای اولین بــار توســط ویلبی
و همــکاران در ســال  2002تحــت
عنــوان نســخه  1/2در انگلســتان
تهیــه شــد .کــه اســاس آن اســتفاده
از ترکیبــی از روشهــای رگرســیونی
و تولیــد دادههــای آب و هوایــی
مصنوعی بــرای کوچکمقیاسســازی
میباشــد .در ایــن مــدل اقلیــم
محلــی توســط اقلیــم بزرگمقیاس منطقــه در فــرم (R=F(X
بیــان میشــود .کــه در اینجــا  Rنشــاندهنده متغیــر
اقلیــم محلــی اســت کــه کوچکمقیــاس شــده اســتX .
مجموعــهای از متغیرهــای اقلیمــی بزرگمقیــاس اســت و
 Fیــک تابــع تعییــن مشــروط بــه  Xاســت .کــه بــر اســاس
آمــوزش و اعتبــار ســنجی دادههــای تاریخــی بــه دســت
میآیــد .ایــن مــدل یکــی از پرکاربردتریــن ابزارهــای آمــاری
ریزمقیاسســازی میباشــد .آخریــن نســخه ایــن مــدل 4/2
اســت کــه از آدرس اینترنتــی  www.SDSM.org.ukبــه
صــورت رایــگان قابــل دســترس اســت.
هفت مرحله ساختار مدلSDSM

6 .کنترل کیفی
7 .غربالگریمتغیرها
8 .واسنجی
9 .تولید داده
	10.تجزیهوتحلیل دادههای دیدهبانی و ریزمقیاسشده
	11.تجزیهوتحلیلفراوانی
	12.تولید سناریو

برخــی از متغیرهــا پیشــبینی کننــده بزرگمقیــاس مدلهــای
گــردش عمومــی مــورد اســتفاده در مــدل SDSM

1.دمای دو متری
2.فشار سطح متوسط دریا
3.رطوبت نسبی مجاور سطح زمین

4.مؤلف مداری باد
5.مؤلف نصفالنهاری باد
مـــــدل Long Ashton Research Station Weather
)LARS-WG( Generator
M

مــدل  ،LARS-WGیــک مــدل رگرســیونی چنــد
متغیــره بــرای تولیــد دادههــای آب و هوایــی بــه وســیله
تکنیکهــای ریزمقیاسســازی آمــاری اســت .کــه بــه
مراتــب از دیگــر برنامههــا بــه دلیــل تکــرار محاســبات،
نیــاز کمتــر بــه دادههــای ورودی و ســادگی و کارایــی دارای
کاربــرد بیشــتری اســت .اولیــن نســخه ایــن مــدل در ســال
 1990و در شــهر بوداپســت مجارســتان بــه عنــوان ابــزاری
بــرای ریزمقیاسســازی آمــاری ارائــه شــد .در حــال حاضــر
ایــن مــدل بــه دو منظــور تولیــد دادههــای روزانــه آینــده بــه
صــورت مصنوعــی و داده ســازی در بازههــای زمانــی یــا
در ایســتگاههای فاقــد آمــار بــه کار م ـیرود .جهــت تولیــد
دادههــای مصنوعــی ،مــدل از
دادههــای روزانــه درازمــدت
مربــوط بــه یــک ایســتگاه
بــه صــورت ورودی اســتفاده
میکنــد .بــا اســتفاده از
دادههــای ورودی اقــدام بــه
بازتولیــد آنهــا کــرده و بــا
کمــک آنالیزهــای آمــاری
دادههــای بازتولیــد شــده و
ورودی را بــا یکدیگر مقایســه
مینمایــد .در صــورت تطابــق
ایــن دو دســته داده ،مــدل
قــادر بــه تولیــد ســریهای

زمانــی مربــوط بــه آینــده میباشــد .در عملکــرد دوم ،یعنــی
ایســتگاههای فاقــد آمــار ،مــدل از دادههــای نزدیکتریــن
ایســتگاه بــه ایســتگاه مجهــول اســتفاده مینمایــد.
مــدل  ،LARS-WGکــه هماکنــون آخریــن نســخه آن
 5/11میباشــد ،از آدرس اینترنتــی:
http://www.rothamsted.bbsrc.ac.uk/mas-models/
larswg.php

به صورت رایگان قابل دریافت است.
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بخش هشــتم :اطالعات عمومی و دســتاوردها
کشورهای مواجه با بیشترین تهدیدات زیستمحیطی؛ آوارگی بیش از
یک میلیارد نفر تا سال 2050
پویا شهریور
دانشجوی کارشناسی علوم و مهندسی آب
گروه مهندسی آبیاری و آبادانی

موسســه اقتصــاد و صلــح اخیــرا ً گــزارش خــود را در خصــوص تهدیــدات زیس ـتمحیطی ارائــه کــرده کــه  ١۵٧کشــور
سراســر جهــان را کــه بــا ایــن مشــکل مواجــه هســتند مــورد بررســی قــرار داده اســت .ایــن بررســی بر رشــد جمعیــت ،تنش
آب ،عــدم امنیــت غذایــی ،خشکســالی ،ســیل ،طوفانهــا ،افزایــش دمــا و ســطح دریــا متمرکــز شــده اســت 19 .کشــوری
کــه بــا بیشــترین تهدیــدات زیسـتمحیطی در ســال  ٢٠٢٠مواجــه هســتند ،در میــان کشــورهای کمتــر صلحطلــب قــرار
دارنــد .کشــورهای افغانســتان ،ســوریه ،عــراق و چــاد از جملــه ایــن کشــورها هســتند .همچنیــن بیــش از یــک میلیــارد نفــر
در  ٣١کشــوری زندگــی میکننــد کــه احتمــاالً مقاومــت کافــی در برابــر اثــرات زیسـتمحیطی تــا ســال  ٢٠۵٠را ندارنــد و
در نتیجــه جمعیــت عظیمــی آواره خواهنــد شــد.
طبق گفته رئیسجمهور در نشست با مدیران رسانهها در چهارم شهریور :1399
امنیــت غذایــی در ایــران از حــدود  ۵۰درصــد بــه  ۸۱درصــد رســیده و اکنــون  ۸۱درصــد کالــری مصرفــی مــا داخلــی
اســت.
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آیــا میدانیــد ایرانیها ســاالنه  ۳۵میلیون تــن غذا دور میریزند؟

این مقدار معادل ضایعات غذایی  ۹کشور اتحادیه اروپا است.
این مقدار معادل  ۲برابر ضایعات غذایی کشورهای خاورمیانه است.
این مقدار معادل سه برابر میانگین جهانی اسراف غذا است.

طبق گفتههای رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی :دورریز مواد غذایی در  ۲۷کشور اروپایی ۹۰ ،میلیون تُن در سال
گزارش شده که این آمار در ایران  ۳۵میلیون تُن است .به عبارتی دور ریز غذا در ایران  7برابر فرانسه است!
فکــر کردهایــد هرســاله چــه مقــدار غــذا در جهــان توســط
انســانها هــدر مــیرود؟!

•طبــق اعــام ســازمان ملــل ،ایــن میــزان ســاالنه حــدود
یــک میلیــارد تــن اســت.
•ایــن مقــدار تقریب ـاً بــه انــدازه وزن  ۱۵۰هــرم جیــزه یــا
 ۹۰۰۰۰بــرج ایفــل اســت!
ســازمان ملــل متحــد در جامعتریــن ارزيابــي تاکنــون،
ميــزان غذايــي کــه فقــط در خانههــا دور انداختــه میشــد،
بــه طــور متوســطهــر ســال  ۷۴کيلوگــرم بــراي هــر نفــر
بــود .در انگلســتان کــه از بهتریــن دادههــا برخــوردار اســت،
زبالههــای خوراکــی حــدود هشــت وعــده غذایــی در هــر
خانــوار در هــر هفتــه را نشــان میدهــد .ایــن مطالعــه
همچنیــن نشــان داد کــه ضایعــات در حــدود دو برابــر
بهتریــن بــرآورد قبلــی بــوده اســت .ایــن گــزارش همچنیــن
شــامل دادههــای مربــوط بــه ضایعــات مــواد غذایــی در

رســتورانها و مغازههــا اســت کــه  17درصــد کل مــواد
غذایــی در آن ریختــه میشــود .مقــداری از غــذا در مــزارع
و در زنجیرههــای تأمیــن نیــز از بیــن مــیرود ،بــه ایــن
معنــی کــه بــه طــور کلــی یــک ســوم غــذا هرگــز خــورده
نمیشــود.
ایــن زبالههــا بــه تــاش بــرای کمــک بــه میلیاردهــا
انســان کــه گرســنه هســتند یــا توانایــی تهیــه رژیــم غذایــی
ســالم را ندارنــد ،آســیب میرســاند ،امــا بــه محیطزیســت
نیــز آســیب میرســاند .اتــاف مــواد غذایــی باعــث ایجــاد
حــدود  10درصــد از انتشــار گازهــای گلخانـهای در شــرایط
ب و هــوا میشــود و کشــاورزی فشــرده دلیــل
اضطــراری آ 
اصلــی بحــران تنــوع زیســتی و آلودگــی جهانــی اســت.
اگــر زبالههــای غذایــی یــک کشــور بــود ،فقــط پــس از
ایاالتمتحــده و چیــن ســومین مقــام میــزان انتشــار را
داشــت!

یکراهحل!!!
گلخانههایعمودی؛گلخانههاینسلبعد

بــر اســاس پیشبینیهــای ســازمان ملــل تــا ســال  ،2050جمعیــت جهــان تــا  40درصــد افزایــش یافتــه و از  9میلیــارد
نفــر عبــور میکنــد .تأمیــن مــواد غذایــی مــورد نیــاز ایــن جمعیــت یکــی از چالشهــای اساســی میباشــد .بــا ایــن ســرعت
رشــد جمعیــت ،حــدود  80درصــد از جمعیــت جهــان در شــهرها ســاکن خواهنــد شــد .گســترش مناطــق شــهری و متراکــم
شــدن شــهرها میتوانــد در آینــده مشــکالت شــدیدتری را بــرای امنیــت غذایــی بــه وجــود بیــاورد .چــرا کــه بــا اســتفاده از
کشــاورزی ســنتی امــکان تأمیــن مــواد غذایــی مــورد نیــاز ایــن جمعیــت در حــال رشــد وجــود نخواهــد داشــت .بــه همیــن
دلیــل بایــد بــه دنبــال راهحلهــای بنیــادی و پایــدار بــرای حــل ایــن چالشهــا بــود .یکــی از ایــن راهحلهــای پایــدار،
اســتفاده از گلخانههــای نســل بعــد اســت .اســتارتاپ  Plantagonاز شــرکتهای پیشــرو در زمینــه کشــاورزیهای عمــودی
بــوده کــه در ســاخت گلخانههــای پیشــرفته و هوشــمند در یکــی از شــهرهای جنوبــی اســتکهلم پایتخــت ســوئد مســتقر
شــده اســت.
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امنیت غذایی و کرونا
ناامنیغذایی،امنیتجهانیراتهدیدمیکند

جایــزه صلــح نوبــل ســال  2020میــادی در حالــی بــه
«برنامــه جهانــی غــذا ( »)WFPاهــدا شــد کــه تخمیــن زده
میشــود کرونــا میتوانــد بیــن  ۸۳تــا  ۱۳۲میلیــون نفــر را
بــه دامگرســنگی بکشــاند .در ســال  ،۲۰۱۹بالــغ بــر ۱۳۵
میلیــون نفــر از گرســنگی حــاد رنــج میبردنــد ،ایــن آمــار
باالتریــن میــزان نســبت بــه ســالهای قبــل بــوده و رونــد
افزایشــی چشــمگیر آن ناشــی از جنــگ و تغییــر اقلیــم در
جهــان بــوده اســت امــا از ابتــدای ســال میــادی کنونــی
ایــن رونــد ،بــا شــیوع عالمگیــر کرونــا بــا شــرایطی بســیار
خطرنــاک مواجــه شــده اســت .امنیــت غذایــی و کیفیــت
تغذیــه ،در بیــن آســیبپذیرترین گروههــای جمعیتــی بــه
دلیــل بیمــاری همهگیــر کوویــد  ۱۹و تأثیــرات منفــی آن
کــه در ابعــاد اقتصــادی و اجتماعــی ،تشــدید خواهــد شــد،
اثــرات بســیار مخربــی بــر دســتاوردهای مبــارزه با گرســنگی
در ســه دهــه گذشــته خواهــد داشــت.

امنیتغذاییجهانیباخانوادههایکشاورز

در جهــان بیــش از  500میلیون خانواده کشــاورز ســخت
تــاش میکننــد کــه امنیــت غذایــی جهــان را تأمیــن
کننــد .کشــاورزی خانوادگــی شــکل غالــب کشــاورزی در
جهــان اســت کــه در کشــورهای توســعهیافته بــا تحصیــات
و تخصــص ترکیــب شــده و اعضــای خانــواده در حوزههــای
مختلــف مهارتهــای تخصصــی کســب مینماینــد تــا
هــم مصــرف آب ،ســم و کــود را مدیریــت کــرده و هــم از
خــاک حفاظــت نماینــد .محور معیشــت خانــواده  -کشــاورز
پــدر و مــادر هســتند و فرزنــدان در کنــار آنهــا میماننــد
و کار میکننــد ،ایــن امــر موجــب پایــداری روســتاها و
جلوگیــری از مهاجــرت شــده اســت .امــروزه حضــور جوانــان
تحصیلکــرده در ایــن خانوادههــا موجــب شــده کــه
فراتولیدگرایــی و رونــق گردشــگری مزرعــه ،فــروش آنالیــن
محصــوالت ،ایجــاد صنایــع تبدیلــی و تکمیلــی در جــوار
مزرعــه بــه درآمــد ایــن خانــواده افــزوده شــود.

منابع
•  / The guardian newsکانــال خبــری آب و محیطزیســت  /انجمــن علــوم آب  / waterseشــبکه خبــر /ســایت تخصصــی زیســت
آنالیــن  /خبرگــزاری آخریــن خبــر  /خبرگــزاری اقتصــاد آنالیــن  /کانــال پنجــره ایــران
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پایداری ،توسعه پایدار و کشاورزی پایدار
مســعود پورغالم آمیجی
دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی
گروه مهندسی آبیاری و آبادانی

در ســالهای اخیــر واژه پایدار بــه عبارتــی بســیار فراگیــر تبدیــل شــدهاســت و امــروزه بــرای توصیــف طیف گســتردهای
از موضوعــات بهــکار مــیرود .اما کشــاورزی پایدار چیســت؟ بــه بیــان ســادهتر در کشــاورزی پایــدار بــا اســتفاده از
تکنیکهــای کشــاورزی حافــظ محیطزیســت ،ســامت همگانــی و رفــاه حیوانــات فرآوردههــای گیاهــی و حیوانــی ،از جملــه
غــذا ،تولیــد میشــود .کشــاورزی پایــدار ایــن امــکان را فراهــم میکنــد تــا بتوانیــم غذاهــای ســالم تولیــد کــرده و از آنهــا
لــذت ببریــم ،بــدون آنکــه توانایــی نسـلهای آینــده را بــرای تولیــد غــذا بــه خطــر بیندازیــم .کلیــد کشــاورزی پایــدار یافتــن
تعــادل صحیــح بیــن نیــاز بــه تولیــد غــذا و حفــظ اکوسیســتمهای محیطــی اســت .همچنیــن کشــاورزی پایــدار ،مقاومــت
اقتصــادی مــزارع را افزایــش میدهــد و بــه کشــاورزان کمــک میکنــد تــا کیفیــت زندگــی خــود را بهبــود بخشــند .در
حــال حاضــر  ۴۰درصــد از جمعیــت جهــان در حــوزهی کشــاورزی مشــغول بــه کار هســتند و ایــن رونــد همچنان ادامــه دارد
بهطــوری کــه کشــاورزی را بــه بزرگتریــن حــوزهی کاری جهــان تبدیــل کــرده اســت.
متن زیر در مورد کشاورزی پایدار برگرفته از ویکیپدیا است:

«زراعــت بــا اســتفاده از اصــول بومشناســی ،مطالع ـهی
روابــط بیــن جانــداران و محیــط آنهــا کشــاورزی پایــدار نام
دارد .کشــاورزی پایــدار بــه ایــن صــورت تعریف شــده اســت:
یــک سیســتم جامــع کشــت و زرع و دامپــروری کــه دارای

کاربــرد خــاص مکانــی اســت و مــدت زمــان زیادی نیــز طول
میکشــد».
ظاهــرا ً پایــداری هدفــی قابــل ســتایش اســت و بــه مــا
میگویــد کــه بایــد در چهارچــوب تواناییهــای خــود ،خــواه
اقتصــادی ،بومشــناختی یــا سیاســی ،زندگــی کنیــم ولــی
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پایــداری بــرای مــدت زمــان طوالنــی کافــی نیســت .وقتــی
همــان امکانــات میتواننــد تحــت نفــوذ مــا بهســرعت و
ناگهــان تغییــر کننــد ،چطــور میتوانیــم در چهارچــوب
آنهــا زندگــی کنیــم؟ اگــر انتخــاب بــا مــا باشــد بیشــک
همگــی میخواهیــم بــه جــای غذاهایــی کــه بــا آفتکشهــا
و کودهــای شــیمیایی پــرورش یافتهانــد از غذاهــای طبیعــی
و عــاری از مــواد شــیمیایی اســتفاده کنیــم .کشــاورزی پایدار
تفــاوت زیــادی بــا کشــاورزی صنعتــی دارد .در کشــاورزی
صنعتــی بــا اســتفاده از تکنیکهــای صنعتــی میــزان زیادی
محصــوالت کشــاورزی و احشــام تولیــد میشــود .کشــاورزی
صنعتــی بــه میــزان زیــادی بــه آفتکشهــا ،کودهــای
شــیمیایی و تقویتکنندههــای شــیمیایی وابســته اســت.
در دهـهی گذشــته بیشــترین غــذای مصرفــی مــردم جهــان
بــا ایــن روش تولیــد شــده اســت .در ســال  ۱۹۹۶تنهــا
 ۲۰درصــد از محصــول ذرت در ایــاالت متحــدهی آمریــکا
از طریــق اصــاح ژنتیکــی تولیــد شــده اســت .ایــن رقــم
در ســال  ۲۰۰۸بــه  ۸۰درصــد رســید .ولــی در دو ســال
اخیــر بدلیــل عــوارض منفــی ناشــی از اصالحــات ژنتیکــی،
تغییــرات ناچیــزی در شــیوههای کشــاورزی صــورت گرفتــه
اســت .بــر همیــن اســاس شــیوههای کشــاورزی پایــدار بــه
کار گرفتــه شــدهاند.
شیوههای کشاورزی پایدار
کشتتناوبی

کشــت تناوبــی یکــی از قدرتمندتریــن تکنیکهــای
کشــاورزی پایــدار اســت .کاشــت یــک محصــول در زمیــن
کشــاورزی بــه مــدت چنــد ســال پیاپــی میتوانــد نتایــج
منفــی در برداشــته باشــد .بنابرایــن ،هــدف از کشــت
تناوبــی جلوگیــری از پدیدآمــدن
ایــن نتایــج منفــی اســت .از
آنجایــی کــه بســیاری از
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آفــات ،محصــوالت خاصــی را ترجیــح داده و بــه آنهــا حملــه
میکننــد ،کشــت تناوبــی میتوانــد مشــکالت مربــوط بــه
آفــات را رفــع کنــد .اگــر آفــات ،منبــع غذایــی ثابتــی داشــته
باشــند ،میتواننــد جمعیــت خــود را تــا حــد زیــادی
افزایــش دهنــد .کشــت تناوبــی چرخـهی بازتولیــد آفــات را
متوقــف میکنــد .در ایــن نــوع کشــت کشــاورزان میتواننــد
محصــوالت خاصــی بکارنــد کــه ایــن عمــل منجــر بــه
احیــای مجــدد مــواد مغــذی گیــاه میشــود .همچنیــن ایــن
محصــوالت بــه کودهــای شــیمیایی کمتــری نیــاز خواهنــد
داشــت.
پوششگیاهی /کشتپوشش

بســیاری از کشــاورزان ترجیــح میدهنــد تــا همیشــه
زمیــن را زیــر کشــت ببرنــد و هیــچگاه آن را بــدون
کشــت رهــا نکننــد .ایــن عمــل میتوانــد منجــر بــه بــروز
نتایــج ناخواســته شــود .کشــاورزان میتواننــد بــا کاشــت
پوشــشهای گیاهــی ماننــد شــبدر یــا جودوســر مانــع
فرســایش خــاک شــوند ،رشــد علفهــای هــرز را ســرکوب
کننــد و کیفیــت خــاک را بهبــود بخشــند .همچنین کشــت
پوشــش گیاهــی نیــاز گیاه بــه کودهــای شــیمیایی را کاهش
میدهــد.
غنیسازیخاک

خــاک یکــی از عناصــر اصلی اکوسیســتمهای کشــاورزی
اســت .خــاک ســالم سرشــار از زندگی اســت ولی اســتفادهی
بیــش از حــد از آفتکشهــا اغلــب باعــث ازبیــن رفتــن
خــاک میشــود .خــاک مرغــوب میتوانــد بازدهــی زمیــن
را افزایــش داده و محصــوالت ســالم و بینقــص تولیــد کنــد.
بــا روشهــای مختلــف میتــوان
کیفیــت خــاک را
افزایش داد و آنرا

حفــظ کــرد .برخــی از روشهــای افزایــش کیفیــت خــاک
عبارتنــد از :رهاکــردن بقایــای محصــول (در زمیــن) بعــد از
برداشــت و اســتفاده از کمپوســت مــواد گیاهــی یــا کودهــای
حیوانــی.
شکارچیانطبیعیآفات

بــه منظــور کنتــرل مؤثــر آفــات بایــد مزرعــه را بهعنوان
یــک اکوسیســتم ،در نقطـهی مقابــل کارخانه ،درنظــر گرفت.
بهعنــوان مثــال بســیاری از پرنــدگان و حیوانــات دیگــر در
حقیقــت شــکارچیان طبیعــی آفــات کشــاورزی هســتند.
کشــاورزان بــا مدیریــت صحیــح زمیــن کشــاورزی خــود
میتواننــد آنــرا بــه پناهگاهــی بــرای شــکارچیان آفــات
تبدیــل کننــد .ایــن شــیوه تکنیکــی کارآمــد و ماهرانه اســت.
اســتفاده از آفتکشهــای شــیمیایی میتواننــد منجــر بــه
مــرگ غیرسیســتماتیک شــکارچیان طبیعــی آفــات شــود.
مدیریتتلفیقیومتمرکززیستیآفات

مدیریــت تلفیقــی آفــات رویکــردی اســت کــه بـ ه جــای
روشهــای شــیمیایی بــه شــیوههای بیولوژیکــی متکــی
اســت .همچنیــن ایــن روش بــرای رقابــت بــا مدیریــت آفــات
بــر اهمیــت کشــت تناوبــی تأکیــد میکنــد .در مدیریــت
تلفیقــی آفــات وقتــی مشــکل مربــوط بــه آفــت مشــخص
شــد آخریــن چارهجویــی بــرای از بیــن بــردن آفــات
بهکارگیــری راهحلهــای شــیمیایی اســت .درعــوض پاســخ
مناســب بــه آفــات و از بیــن بــردن آنهــا اســتفاده از نرهــای
عقیــم و عوامــل کنتــرل بیولوژیکی مانند کفشــدوزک اســت.

مزایایکشاورزیپایدار
حفظمحیطزیست

محیطزیســت نقــش مهمــی در تأمیــن نیازهای اساســی
مــا بــرای ادامـهی حیــات دارد .بههمیــن دلیــل وظیفـهی ما
ایــن اســت کــه حافــظ محیطزیســت باشــیم تــا نس ـلهای
آینــده در تأمیــن ضروریــات زندگــی بــا محرومیــت مواجــه
نشــوند .کشــاورزی پایــدار بــه احیای دوبــارهی زمین و ســایر
منابــع طبیعــی همچــون آب و هــوا کمــک میکنــد .ایــن
جایگزینــی تضمینکننــدهی ادامــهی حیــات نســلهای
آینــده و وجــود منابــع طبیعــی بــرای آنــان خواهــد بــود.
ضامنسالمتهمگانی

در کشــاورزی پایــدار اســتفاده از کودهــا و آفتکشهــای
خطرنــاک ممنــوع اســت .در نتیجــه کشــاورزان میتواننــد
میوههــا ،ســبزیجات و محصــوالت ســالمتری بــرای
مصرفکننــدگان ،کارگــران و جوامــع اطــراف تولیــد کننــد.
کشــاورز قــادر اســت بــا مدیریــت صحیــح و دقیــق ضایعــات
و پســماندهای دامــی انســانها را از مواجهــه بــا عوامــل
بیمــاریزا ،ســموم و ســایر آالیندههــای خطرنــاک حفــظ
کنــد.
جلوگیریازآلودگی

کشــاورزی پایــدار بــه ایــن معنــا اســت کــه پســماندهای
تولیدشــده در زمیــن زراعــی درون اکوسیســتم همــان زمین
باقــی بمانــد .بــا ایــن روش پســماندها نمیتواننــد باعــث
آلودگــی شــوند.
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کاهشهزینهها

بهکارگیــری شــیوههای کشــاورزی پایــدار نیــاز انســان
بــه ســوختهای فســیلی را کاهــش میدهــد .در نتیجــه
باعــث صرفهجویــی در هزینههــای خریــد و حملونقــل
ســوختهای فســیلی میشــود .بــه همیــن ترتیــب
هزینههــای کلــی مربــوط بــه کشــاورزی نیــز کاهــش
مییابــد.
تنوعزیستی

در زمینهــای کشــاورزی پایــدار ،طیــف گســتردهای
از گیاهــان و حیوانــات تولیــد میشــود و در نتیجــه تنــوع
زیســتی پدیــد میآیــد .در طــول کشــت تناوبــی گیاهــان
بصــورت فصلــی (و بصــورت تناوبــی) کاشــته میشــوند .ایــن
فراینــد منجــر بــه غنیشــدن خــاک ،جلوگیــری از بــروز
بیماریهــا و پیشــگیری از شــیوع آفــات میشــود.
سودمندبرایحیوانات

کشــاورزی پایــدار منجــر بــه مراقبــت بهتــر از حیوانــات
و خوشرفتــاری بــا آنــان میشــود .رفتارهــای طبیعــی
تمــام حیوانــات (زنــده) ماننــد زلزدن یــا نــوکزدن بــرای
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مهیــا کــردن نیازهــای غذایــی اســت .در نتیجه آنــان بصورت
طبیعــی پــرورش مییابنــد .روشهایــی کــه کشــاورزان و
دامــداران حــوزهی کشــاورزی پایــدار بهــکار میگیرنــد،
تضمینکننــدهی ســامت و ایمنــی حیوانــات اســت.
مزایای اقتصادی کشاورزی فعال برای کشاورزان

ـوض بهکارگیــری شــیوههای کشــاورزی
کشــاورزان در عـ ِ
پایــدار ،اجــرت نســبتاً خوبــی بــرای محصــول خــود دریافــت
میکننــد .ایــن کار وابســتگی آنــان بــه کمکهــای مالــی
دولــت را کاهــش میدهــد و باعــث تقویــت و اســتحکام
جوامــع روســتایی میشــود .بطــور نمونــه مــزارع ارگانیــک
 2/5برابــر کمتــر از مــزارع صنعتــی بــه نیــروی کار احتیــاج
دارنــد و ســود حاصــل از آنهــا  ۱۰برابــر مزارع صنعتی اســت.
تساویاجتماعی

بهکارگیــری تکنیکهــای کشــاورزی پایــدار بــرای
کارگــران نیــز مزایایــی از جملــه حقــوق و مزایــای رقابتــی
دارد .همچنیــن کارگــران در شــرایط کاری منصفانــه و
انســانی یعنــی یــک محیــط کاری ایمــن ،وجود غــذای کافی
و شــرایط بهینــه فعالیــت میکننــد.

دســتاوردهای گــروه مهندســی آبیاری و آبادانی دانشــگاه تهران
و انجمــن علمی دانشــجویی
مجله تحقیقات آب و خاک ایران (متعلق به دانشکده)؛

بهترین مجله فارسی غیر علوم انسانی در کشور مقام برگزیده انجمن علمی دانشجویی
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در بخش محتوای دیجیتال در جشنواره حرکت (درون دانشگاهی)
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بخش نهم :دیگر فعالیتهای انجمن علمی گروه مهندسی
آبیاری و آبادانی در سال 1399-1400
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