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 کرونا سایه در کشاورزی همایش اولین
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 12 بیوتکنولوژینانومعرفی یکی از دانشجویان فعال رشته 

 دانشگاه مکاترونیک مهندسی دانشجویی علمی انجمن از است الزم آنچه
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    ای برای فصلی نومقدمه  

نجمن مطابق ائین نامه اانجمن علمی دانشجویی اکوهیدرولوژی دانشگاه تهران با دیدی نوین با تغییرات اساسی    

شرایطی که پس  ,فعالیت مجدد کرد 8011-8933و  8933-8931های علمی و ساختاری اساسی طی دو دوره 

از چند دوره فعالیت با تعداد محدود دانشجویان این رشته که به فراخور شرایط موجود از حداقل ترین تعداد 

ون نوین بوده ورشته ای نوپا محسوب می شدند و به برکت دانشجویان در بین سایر رشته های دانشکده علوم و فن

تقویت نظارت و فعالیت های مجازی و ارتباط بی واسطه و  کسب راهنمایی مستقیم از معاونت و اداره کل فرهنگی 

اجتماعی دانشگاه فعالیت ها ساختاری اساسی تر و سریع تر به خود گرفت ولی همچنان مشکل تعداد کم  –

رشته و عدم تطابق با حداقل های ایین نامه انجمن وجود داشت تا اینکه با ورود دانشجویان جدید  دانشجویان این

 هدف ذیل بوده است : 0با اساس انجمن در این دودوره اخیرو رسیدن به حدنصاب اعضا این مشکل برطرف شد. 

لیت های آن با پایه های ایجاد وشکل گیری ساختار اساسی با حداقل های استاندارد تا ادامه انجمن و فعا -8

 بود. .و اساسنامه داخلی انجمن و مهر و.. اصولی و محکم باشد لذا شروع کار با طراحی لوگو

مشارکت و جذب داوطلبانه افراد دارای پتانسیل علمی و مهم تر از آن اخالق مدار و پویا با احساس  -2

ه س سایر رشتدانش آموختگان و سپو مراحل بعدی مسئولیت در درجه اول از بین دانشجویان این رشته 

به دانشجویان با انگیزه های دانشکده و پژوهشگران توانمند دلسوز و این زمینه همکاری توامان کمک 

ایجاد یک فضای مشارکتی برای تمام گروه های علمی از وبه فراگیری و حس تعاون مثبت توانمند 

و "خاک و هوا ,حفاظت آب "اندازی نشریه دانشجویان حول یک فعالیت محوری مشترک بود مانند راه 

 .و مشارکت دانشجویان اخالق مدار و پویا و اساتید همراه در هر شماره "آبنوس "خبرنامه

ایجاد فرصت به دانشجویان و نیروهای دلسوز پس از چیدمان های اساسی اولیه که در برنامه های آتی  -9

ت نیروهای قبلی مانند دانش آموختگان و همیاری ودر حال انجام و واگذاری می باشد و همزمان نگاهداش

نبه و به ج و انتقال تجربیات ایشان به نیروهای جدید و کمک به بزرگتر شدن این خانواده نه افتراق آن

های تشویقی و مهیا شدن دریافت گواهی های معتبر در قبال فعالیت های ایشان در حد توان مساعدت 

 .الزم بعمل آمد

دگار از فعالیت ها برای سیستم مادر که همانا دانشگاه تهران و در درجات بعدی دانشکده اثری مثبت و مان -0

 .علوم و فنون نوین و رشته اکوهیدرولوژی می باشد

اسامی افراد عامل  ,با اجازهبه رسم حفظ حقوق معنوی و  لیست اهم کارهای انجام شده به شرح ذیل می باشد.   

 :شده استو موارد پایه ای و اصلی ذکر 

 ) و سربرگ و فرمت رسمی برای مکاتبات  طراح لوگو انجمن علمی دانشجویی اکوهیدرولوژی ) سجادی

 .8931و ساخت مهر انجمن 

 ی مجازی مراه اندازی گروه تلگرا@ut_esaj جهت ارتباط راحت تر و سریع بین دانشجویان و دانش

 8931عضویت اساتید این رشته در سال  آموختگان و اطالع رسانی سریع تر در رشته اکوهیدرولوژی و
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  سجادی(" آبنوس  "خبرنامه داخلیو طراحی راه اندازی(. 

 یک  ،با یک سخنرانی انجمنو منظم ترین و فعال ترین  8931هفته پژوهش  مشارکت و برنامه ریزی

 هماهنگی یک بازدید علمی  ,طراحی ومدیریت اجرایی یک مسابقه )سلیمی( ،کارگاه آموزشی نرم افزار

 .)حسین دوست(

  در داخل انجمنکمیته اصلی (  5) طراحی کارگروه های مختلف. 

  راه اندازی وبسایت ، انجمن "خاک و هوا ,حفاظت آب" نشریهو طراحی راه اندازیwsapsj.ut.ac.ir  و

 .8933 فروردین)سجادی(  ورد نیاز نشریهم مهای آن و نگارش تمام ضمائم پیگیریتما

  وزیری  وبینارپوستریک و طراحی  "هوا و خاک ،آب حفاظت"طراح لوگو نشریه و صفحه ارایی نشریه (

 .8933راد( فروردین 

 ویراستاری ،آرایی صفحه و گرافیک ،نشریات حقوق :کسب مجوزهای انتشار نشریه و گواهی های الزم، 

  .نشریات انتشار و محتوی تامین

  فصل متوالی و اقدام به درجه حرفه ای 9خبرنامه ضمیمه در شماره نشریه و  9انتشار. 

  پیگیری مجدد فعالیت های جمعی قبل و نامه نگاری رسمی از طرف دانشجویان و دانش آموختگان

 و بررسی دوره دکتری این رشته. "مهندسی اکوهیدرولوژی "اکوهیدرولوژی جهت اصالح عنوان رشته به 

 8011الی  8931های و کارگاه در سال برگزاری چند وبینار. 

 

 

 
 

 

   همیشه سالمت و بر قرار باشید                                                                                                  

 سیده آمنه سجادی

 سردبیران شورای و مسئول مدیرضمن تشکر در انتها

مجدد دبیر انجمن  ,(راد وزیری و سجادی)نشریه

 ،مدیران توانمند ،اکوهیدرولوژی  از تمامی اساتید فرهیخته

اعضا محترم خصوصا تمامی اعضا عمومی  ،کارشناسان عزیز

ها و تمامی و اعضا کمیته مرکزی در تمامی دوره

دانشجویان همیار مهربان  و دانش آموختگان پویا رشته 

 و تشکر خودپاس نهایت س ،هااکوهیدرولوژی و سایر رشته

معی و . امیدوارم با اتفاق و فعالیت جرا اعالم می دارد

فارغ از نوع رشته و  ,مشترک تمام رشته های تخصصی

خانواده علمی با اخالق و شایسته ما هر روز بزرگ  ,دانشگاه

و بزرگ تر و قویتر از هر زمان در جهت بالندگی کشور 

 عزیز و خدمت به کل هستی و رضایت حضرت حق حرکت

صعودی داشته باشد . قطعا این مهم بدون شما دوستان 

امیدوارم این امانت با دستان  ه و نخواهد بود .میسر نبود

 تر شود.پرتوان دوستان دیگر روز به روز بالنده
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 مصاحبه 

 

 فاطمه راضی آستاراییدکتر  

 
https://scholar.google.com/citations?user=iD3fclgAAAAJ&hl=en 

https://rtis2.ut.ac.ir/cv/razias_m/   

 

دانشیار و مدیر گروه مهندسی محیط  ،در این شماره خدمت سرکار خانم دکتر فاطمه راضی آستاریی، سالم با

یار . مصاحبه ای بسمحبوب و با اخالق هستیم ،مدیره توانمند ،زیست و انرژی های نو و یکی از اساتید موفق علمی

فرهیخته داریم و امیدواریم نکات ارزنده ایشان مسیر روشن تری برای همه دانش پژوهان  خصوصا جذاب با بانوی 

نودانشجویان باشد چه در زندگی علمی و چه حیات اجتماعی و اخالقی شان. قطعا در قبال تمام رفتارها و اعمال 

تر و دوش افراد علمی بسی سنگینای مسئول هستیم و این وظیفه برخود و تاثیرات قبل و بعد آن ولو به حد ذره

آتی  های. ان شااهلل در شمارهمه ایشان خدمت تان تقدیم شده است. جهت آشنایی بیشتر لینک رزوتر استدقیق

 .ها خواهیم بودهای مرتبط در دانشگاه تهران و سایر دانشگاهها با رشتهدر خدمت سایر گروه

و ارسال فایل صوتی انجام  ه، مصاحبه در قالب پرسش و پاسخقرنطین ترعایفعلی جامعه و با توجه به شرایط 

با دانشجویان خصوصا  انه توام با نظم رانهایت همکاری مهربانچون همیشه . ضمن سپاس از اینکه پذیرفت

 .اید و تشکر از اینکه به ما وقت دادیدهای علمی تا کنون داشتهانجمن

های پژوهشی تان در مورد جایگاه و اهمیت مهندسی محیط زیست و انرژی لطفا ضمن خالصه ای از گرایش : س

 رشته اکوهیدرولوژی از دید ملی و فراملی توضیح بفرمایید. وهای نو 

کنم از کنم خدمت همه دوستان انجمن علمی اکوهیدرولوژی خصوصا تشکر میسالم عرض می ,به نام خدا ج :

 . در پاسخ به ایندهندبنوس را انجام میآگ انتشار مجله و خبرنامه کشند و این کار قشنعزیزانی که زحمت می

 ،: مدل سازیذیر خصوصا انرژی خورشیدی و مباحثپهای تجدیدحوزه علمی پژوهشی بنده بخش انرژی ،سوال

 سازی هیدروژن سبز فعالیتها و تولید و ذخیرهذخیره سازی انرژی الکتریکی باتری ،ساخت سلول های خورشیدی



 
 

 

 

  "حفاظت آب، خاک و هوا"داخلی، ضمیمه نشریه علمی خبرنامه 

 

  آبنوس
 اکوهیدرولوژی دانشگاه تهرانعلمی دانشجویی انجمن 

 1011 تابستان ، 2شماره  ، 2دوره 

 

1 

 

 

انرژی و اکوهیدرولوژی بر هیچکس پوشیده  ،. اهمیت بحث و ارتباط موثر سه موضوع محوری محیط زیستنمکمی

 اقلیم و اکوسیستم به عنوان بخشی آب،نیست .تاثیر انرژی بر محیط زیست و از طرفی اکوهیدرولوژی با مباحث 

از موضوعات محیط زیست و هر سه اینها از موضوعات مهم از دیدگاه ملی و فراملی هستند. همه واقف هستیم 

کشور ایران دارای منابع انرژی فسیلی فراوانی هست ولی به دلیل مصرف باالی انرژی حتی نسبت به سایر 

ایران  . با توجه به اقلیم خشکزیست و منابع آبی در مضیقه هستیمیط کشورهای پیشرفته و متاسفانه از نظر مح

های خشکسالی فراوانی که پشت سر گذاشته است و هم اکنون دچار آن هستیم اهمیت بیشتر توجه به این و دوره

 یدهد. در اهمیت این موضوعات از دید فراملموضوع محوری را برای کشورمان نسبت به سایر کشورها نشان می 9

ی هایی نسبت به میزان رعایت عدم آلودگترین بیان همین بس که در اولین اقدام یک سری تنبیه و تشویقدر ساده

محیط زیست برای تمام کشورها در نظر گرفته شده است و اگر ازدید اجتماعی اصالح  مدل های رفتار در رعایت 

ساز خواهد بود و در این بخش هم ای ما مشکلعدم آلودگی محیط زیست صورت نگیرد از دید بین المللی هم بر

متضرر خواهیم شد میزان باالی توجه دنیا به این مباحث نمایانگر وقوف کامل به اهمیت تاثیر انرژی و میزان 

مصرف آن بر محیط زیست است و ما هم به هرحال به عنوان جزئی از افراد کره زمین ضمن احترام باید در حفظ 

ست با جدیت کوشا باشیم علی الخصوص همانطور که گفته شد از نظر آب ومنابع آبی و مراقبت از محیط زی

 باشد.کشوری فقیر هستیم و توجه به این مساله دو چندان می
 

های های پژوهشی در جهت ارتقا و خروجی بهتراین رشته و گروه محیط زیست و انرژیچه فعالیت: به نظر شما  س

 ه به امکانات موجود انجام داد؟توان در دانشکده با توجنو می

های نو بوده و رشته تخصصی رشته اکوهیدرولوژی یکی از رشته های گروه مهندسی محیط زیست و انرژی:  ج

باشد ولی با توجه به اینکه مدیرگروه بوده و آشنا به اینجانب همان طور که در پاسخ قبل اشاره شد انرژی می

نهاد پیش ,باشم های درسی و آموزشی ایشان میریزیین رشته و بخش برنامههای دانشجویان اعناوین پایان نامه

کنم عناوین بیشتر به سمت پژوهش های کاربردی خارج از دانشگاه خصوصا ارتباط با صنعت سوق داده شود می

تا ضمن اینکه یک کار پژوهشی انجام می شود مشکلی از مشکالت کشور هم حل شود و جنبه اجرایی داشته 

 بحث و بررسی معضالت فعلی در مباحث ،باشد با توجه به مطالب قبلی فرضا عناوین پیرامون مدیریت مصرف آب

های ریزیبی و همچنین پیش بینی وضعیت آینده با توجه به این مشکالت و برنامهآآبهای زیرزمینی و کمبود منابع 

. در مورد محیط زیست احث با محوریت آب باشدرایط در مبتواند کمک بسیار خوبی در گذار از این شآتی که می

سیب کمتری به محیط زیست وارد کند آاستفاده از منابع فسیلی را به جهتی ببریم که  ،و انرژی هم همین طور

ینی پیش ب ی کاربردی در جهت حل معضالت کشور،هاپس به طور کلی سوق به سمت پروژه و سازگار با آن باشد.

 زی جهت مدیریت معضالتی که پیرو آن پیش خواهد آمد .برنامه ری ،شرایط آینده
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توانند با رشته اکوهیدرولوژی همکاری پژوهشی هایی به طور تلفیقی میهای آموزشی و گرایش: چه رشته س

 داشته باشند؟

حتی ام با توجه به شناخت بیشتری که نسبت به این رشته در شرایط فعلی و گستردگی کاربردی آن پیدا کرده: ج

تواند با آن در ارتباط باشد فرضا ساخت حسگرهای های دور از ذهن هم مانند میکرو نانو الکترومکانیک هم میرشته

های آب و ...که در این موارد می توانند همکاری داشته باشند و یا تشخیص آلودگی ،جستجوگر آب و منابع آبی

خاک و تمام رشته های انرژی  ،محیط زیست ،آب – تر مانند عمرانپژوهش های تلفیقی با رشته های نزدیک

توانند با این رشته در ارتباط باشند زیرا در بحث اتالف انرژی و بحث مصرف زیاد آب و ردپای آب و کربن هم می

پس با منابع انرژی در این بخش توجه کرد. های گیریتوان در تمام تصمیمزمان از مباحث انرژی بوده و می

 های مشترک زیادی داشته باشند.توانند پروژهانرژی هم میهای رشته
 

  فرمایید؟دورنمای این رشته از نظر بازار کار را چگونه ارزیابی می :س

های اشراف کامل ندارم ولی چون در کشوری با اقلیم خشک و نیمه خشک سروکارداریم قطعا در تمام بخش: ج

کند ای را در اقتصاد کشور بازی میی و همچنین انرژی که نقش عمدهتوان ورود کرد مثال کشاورزمرتبط با آب می

شناخت معضالت پیرامون آب  و اقلیم  ,بآتوانند بستری برای ورود این رشته باشند در مباحث شناخت منابع می

توانند به عنوان مشاورین استخدام شوند البته صرفا نظر شخصی بود و بهتر است متخصصین این رشته می

 تری بدهند.تر و دقیقمتخصصین این رشته در این خصوص نظر کامل
 

 باشید چهبا توجه به اینکه سرکارعالی از بانوان بسیار موفق علمی و جزو اساتید با اخالق و محبوب می: س

پژوهان این گروه و رشته آموزشی در زندگی علمی و اجتماعی شان خصوصا ای برای دانشجویان و دانشتوصیه

 ؟وان دارید و رمز موفقیت شما چیستبان

ر د ,ام قرار دهم این بود کهسرلوحه تمام کارهای علمی مانچه که سعی کردهآالبته نظر لطف شما هست ولی : ج

موزش و تمام این موارد علمی سعی کنم مباحث انسانی و اخالقی را مورد توجه آکنارعلم آموزی و ترویج علم و 

فقط در نقش انتقال اطالعات نیست بخصوص در  یک استاد. به نظرم این وظیفه یک استاد هست قرار دهم و

زمان فعلی که انتقال اطالعات از سایر روش ها هم به سهولت امکان پذیر است و با آموزش های آنالین شما 

ا دیدن آدم ب "اینکه :  , توانید این اطالعات را حتی بهتر کسب کنید. توسط یکی از اساتید خودم شعاری دارممی

یحا ها ترجانسانیت خودمان را حفظ کنیم قطعا انسان اگر قرار بود بدون ارتباط با دیگران  "آدم می شود  ,آدم 

ها در ارتباط با هم هستند و روش صحیح زندگی انسان کردند.با کاهش ارتباطات اجتماعی و انفرادی زندگی می

کنند. پس ما بعنوان استاد همانطور که بر روی دانش خودشان را تکمیل میگیرند و انسان بودن را یاد می

 پس باید به این نکته دقت گذار هستیم حتما بر روی اخالق و رفتارشان هم موثر هستیم.دانشجویان خود تاثیر

که  انطوربیشتری داشته باشیم و مراقب اعمال و رفتار خود باشیم و تاثیری که بر روی دانشجویان داریم و هم

تاثیر مثبت داریم تاثیر منفی هم داریم و این خیلی به نظر من مهم هست و همان طور که گفتم این بخش از 
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تر است چون بخش اطالعات علمی را می توانند از جاهای دیگر اطالعات علمی که به دانشجویان می دهیم مهم

 ر همین جاها هست که باید یاد بگیرند.هم کسب کنند ولی آموزش این رفتارهای انسانی و اخالقی را د

 

این گروه و رشته این است که توجه داشته باشند علم و اخالق از هم  دانشجویان و دانش پژوهانام به توصیه 

جدا نیستند و این تصور نداشته باشند که افراد یک زندگی علمی جداگانه و یک زندگی اخالقی جداگانه دارند. 

انسانی مناسب شاید یکی دو روز مورد توجه قرار بگیرد ولی بعد از مدتی قطعا سایرین  انسان عالم فاقد رفتار

گزینند و تاثیر منفی این قبیل افراد در زندگی سایرین غیرقابل انکار است. قبل از هرچیز متوجه شده و دوری می

 می شویم. در انتها همین بسباید به مسائل اخالقی و روابط صحیح اجتماعی آراسته باشیم و بعد وارد مباحث عل

:         داشته باشم که می فرمایند 2ن کریم در بخشی از سوره جمعه آیه آکه اشاره به این فرمایش خداوند در قر

یعنی تزکیه نفس و داشتن یک رفتار صحیح قبل از تعلیم و تعلم است. بنابر   "یزکیهم و یعلمهم الکتاب  "

این باید این مساله حتما مدنظر تمام دانش پژوهان قرار بگیرد که روی بحث اخالق و رفتارهای اجتماعی قطعا 

 قبل ورود به مجامع علمی فکر کرده و کار کرده باشند و این یک بحث اساسی و بسیار مهم است.

 

نده و اینکه نظرات ب کنمفعالیت ارزشمندتان در نشریه و خبرنامه تشکر میر انتها مجدد از همه شما بابت د

های گویم. امیدوارم در تمام مراحل زندگی موفق باشید و در کنار موفقیترا پیگیر شدید و به همه خدا قوت می

توانند به نقش بسیار بزرگتر و موثرتری را می هاخانم خصوصاعلمی افراد تاثیرگذار مثبت دانشگاهی ما باشید. 

ها جدای از تاثیرات علمی و عنوان یک زن بر روی جامعه داشته باشند و باید به این نکته توجه کنیم ما خانم

اجتماعی که مانند آقایان در بین دانشجویان و اطرافیانمان داریم تاثیرات مضاعفی داریم که باید توجه ویژه و دقت 

 به ان داشته باشیم. بیشتری

 . موفق باشید و خدانگهدار.سالمتی و موفقیت دارم ،مجدد برای همه شما عزیزان آرزوی توفیق
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 اخبار  

  دانشگاه تهران اجتماعی و فرهنگی تمعاونانتصاب جدید در 

 
 چاهوکی زارع محمدعلی دکتر

https://rtis2.ut.ac.ir/cv/mazare 

 
دکتر محمدعلی زارع چاهوکی به عنوان معاون جناب آقای دانشگاه تهران،  محترمیاست با حکم ربه گزارش ایسنا 

 کشاورزی پردیس تمام استاد چاهوکی زارع محمدعلی دکترآقای .دندی و اجتماعی این دانشگاه منصوب شفرهنگ

 با ندبود نتهرا دانشگاه فرهنگی کل مدیر این از پیش که دانشگاه این طبیعی منابع دانشکده و  طبیعی منابع و

 .دندش منصوب تهران دانشگاه اجتماعی و فرهنگی معاون سمت به دانشگاه است محترمری نیلی دکترآقای  حکم

ق ساب ت محترمدکتر مجید سرسنگی معاونانجمن علمی دانشجویی اکوهیدرولوژی ضمن تشکر از جناب اقای 

تبریکات صمیمانه خود را خدمت  ,و آرزوی توفیق روز افزون برای ایشان فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران 

 معاونت محترم  تقدیم می دارد.
 

  انجمن علمی دانشجویی اکوهیدرولوژی  "کارگروه وبینار علمی  "شروع به کار 

در این دوره و با  ،( و معرفی کمیته های مختلف8931در راستای یکی از مصوبات انجمن در دوره قبل )سال 

کارگروه "به نام  "کمیته کارگاه ها و نشست ها"های مجازی ها و نشستتوجه به شرایط کرونایی و تمرکز بر فعالیت

و با  33به طور رسمی تشکیل شد. این کارگروه با عضویت دانشجویان پویا و بسیار شایسته ورودی  "وبینارعلمی

ایون کت ،فاطمه اصغری کلشانی ،پریسا صراطی ،راحیل ابراهیم پور :هاخانم ،اسامی ذیل شروع به کار کرده است

از وظایف ایشان برنامه ریزی و هماهنگی تا مدیریت تشکیل نشست ها و وبینارهای علمی توسط  .یلستاریان اص

خواهد  اساتید و محققین و دانشجویان توانمند می باشد و نامه نگاری های الزم زیر نظر دبیر انجمن صورت

 پذیرفت .
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  به نشریه حرفه ای  "خاک و هوا  ,حفاظت آب "به زودی ارتقا 

نشریات علمی دانشجویایی درصورت رعایت استانداردهای الزم پس از سه شماره انتشار منظم می توانند جهت 

ارتقا به درجه حرفه ای اقدام کنند و با حکم نهایی کمیته محترم ناظر بر نشریات دانشگاه تهران این موفقیت را 

نتشار سه شماره مرتب و با رعایت حداقل خاک و هوا پس از ا ,کسب کنند. نشریه علمی دانشجویی حفاظت آب 

های الزم به این مهم اقدام کرده است و در چیدمان جدید خود تغییراتی را مدنظر قرار خواهد داد.ذکر این طلب 

خالی از لطف نخواهد بود که اولین نشریه علمی دانشجویی منتشر شده در دانشکده علوم و فنون دانشگاه تهران 

که ضمن این .زی نشریه نیز به همت دبیر انجمن دو دوره اخیر انجمن اکوهیدرولوژی بوده استمی باشد که راه اندا

در ابتکاری دیگر خبرنامه آبنوس دربرگیرنده تمامی مطالب و متعلق به کل انجمن های دانشکده می باشد و به 

ند این دوره از دانشجویان یه منتشر می شود و ان شااهلل یادگاری خوبی از فعالیت های هدفمضمیمه و مجوز نشر

برای کل دانشکده خواهد بود و دانشجویان جدید به همراه اساتید دلسوز با ارتقا کیفی آن امانت دار خوبی خواهند 

اساتید فرهیخته جان و دانشجویان ، بود. در همین جا مدیر مسئول و شورای سردبیران نشریه از همه عزیزان

انه و مهربانانه با ما داشتند و خستگی کار را با قدردانی و دعای خیرشان از همیار که در این مهم مشارکت صادق

 ما زدودند نهایت سپاس و تشکر را دارند.

 

 اولین همایش کشاورزی در سایه کرونا 

 

کرونا با سخنرانی  سایه در کشاورزی همایش اولین

استاد فرهیخته و  ،آقای دکتر سید جواد ساداتی نژاد

رشته اکوهیدرولوژی در مقطع تحصیالت موسس 

ورئیس کمسیون دانشگاه تهران  –تکمیلی در ایران 

کشاورزی مجلس شورای اسالمی  توسط انجمن های 

علمی دانشکده کشاورزی و اتحادیه انجمن های علوم 

 8011خرداد  6و  5دامی و صنایع غذایی ایران در 

 برگزار خواهد شد.
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 و قبل آن   1938سال  دانش آموختگان 

اند بر اساس اطالعاتی که به دلخواه با ما دانشجویانی که در دانشکده دفاع کردهتعدادی از در هر شماره لیست 

 ند معرفی خواهند شد.ه اتماس گرفته و در اختیارمان قرار داد

 

 آبادی احمد ابوالقاسمی مهنازخانم 

 کارشناس ارشد مهندسی اکوهیدرولوژی

 8936ورودی

 ونکنوانسی در ایران تعهدات و تجدیدپذیر و فسیلی منابع از برق تولید در کربن ردپای

 اقلیم  تغییر

 26/16/8931 :دفاع تاریخ

 نژاد ساداتی سیدجواد دکتر : راهنما استاد

 

 رینه موسوی مهسا سیدهخانم 

 کارشناس ارشد مهندسی اکوهیدرولوژی

 8936ورودی

 ذیرتجدیدپ هایانرژی بر تاکید با برق تولید زیستی محیط هایهزینه و مجازی آب محاسبه

 26/16/8931 :دفاع تاریخ

 نژاد ساداتی سیدجواد دکتر : راهنما استاد

 

 نوروزی اقبالآقای 

 کارشناس ارشد مهندسی اکوهیدرولوژی

 8935ورودی

 کرخه آبریز حوزه در اقلیم تغییر رویکرد با هواشناسی خشکسالی وقوع خطر تحلیل

 19/16/8931 :دفاع تاریخ

شکیبا علیرضا دکتر و نژاد ساداتی دکتر: راهنما اساتید  

 جهانگیر دکتر: مشاور استاد

 

 اسدی آراد آقای

 چند گیری تصمیم هایروش یپایه بر زیرزمینی آب یابی پتانسیل منظور به مدلی ارائه

 (MCDM) معیاره

81/71/8931: دفاع تاریخ  

الدین سیف امیرعلی دکتر:  راهنمااستاد   

 

 کوثری حامد آقای

 واکنش در آلومینیوم و روی فلزهای با الیه دو هیدروکسید های الکتروکاتالیست نانو ساخت

اکسیژن احیای  

26/16/8931تاریخ دفاع:   

پورفیاض اهلل فتح و دکتر مهرپویا مهدیدکتر : راهنما اتیداس  
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عابدی هادیآقای   

 وختیس پیل اکسیژن احیای واکنش در الیه دو هیدروکسید الکتروکاتالیست نانو ساخت

 پلیمری

91/88/8931: دفاع تاریخ  

 مهرپویا مهدی دکتر: راهنمااستاد

 

 لیلی امینی پشت تنگ علیا خانم

 رودخانه:موردی مطالعه)سطحی های آب در جریان کیفیت و کمیت بینی پیش و مدلسازی

(کارون  

91/11/8936: دفاع تاریخ  

 اصل الدین سیف علی امیر دکتر: راهنما تاداس

 

 سارویی شیروانی ایمان آقای

 مطالعه)ارگانیک محصوالت تولید پتانسیل ارزیابی جهت زیرزمینی آبهای بندی پهنه

(خنج شهرستان:موردی   

82/71/5893: دفاع تاریخ  

مهدی ضرابی دکتر:  راهنمااستاد   

 

 گوغری صادقی معین آقای

 آبخیز حوزه موردی مطالعه)ژئوالکتریک روش از استفاده با زیرزمینی سد احداث مکانیابی

(کرمان شهداد  

82/17/8935تاریخ دفاع:   

نژاد ساداتی جواد دکترسید ونیا  مقدم اساتید راهنما : دکترعلیرضا  

 

 اقای دانیال صیاد

آب شوری میزان کاهش در بنتونیت و زئولیت معدنی های جاذب کارایی بررسی  

85/16/8935: دفاع تاریخ  

 نژاد ساداتی جواد سید دکتر: راهنما تاداس
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 بیوتکنولوژینانو معرفی یکی از دانشجویان فعال رشته  

 
 مهندس سارا سالمت

 دانشگاه تهران نانوبیوتکنولوژیرشته  مهندسی علوم زیستیدانشجوی کارشناسی ارشد 

 

دانشکده علوم و فنون نوین و یکی از دبیران پویا و موفق انجمن  37خانم مهندس سالمت از دانشجویان ورودی 

خودشان در  پژوهشی کاردر حال حاضر بیشتر متمرکز بر  هستند. 8933الی  31بیوتکنولوژی در سال نانوعلمی 

 و اسید از همگی که شده انجام هایکلپروت خالف بر آزمایشگاهی هایکار در هستند. هدفمند دارورسانی حوزه

 کمتری ایه آالیندههستندکه منجر به تولید  دیگر حلی راه و باز و اسید حذف با ایشان, کنندمی مصرف زیادی باز

 لیست کارهای انجام شده ایشان به عنوان کند. به امید موفقیت بیشتر برای ایشان. کمک زیست محیط بهشده و 

 کانون زیست به شرح ذیل می باشد: دبیر انجمن و فعال در

 دانشگاه حقوق دانشکده اجتماعات سالن در که اسالم جهان افق همایش برگزاری و هماهنگی مسئول -

 .شد برگزار 31 سال تهران

 .کارا زیست محیط کانون اصلی عضو -

 هازباله از محیط زیست پاکسازی و زیست محیط با آشنایی جهت به کوهنوردی برنامه برنامه ریزی دو -

 .8931 ی دانشکده در سال سال ها به همراه اعضا انجمن

  8931 آبان 22 تا 83 تهران دانشگاه علم جشنواره در نوین فنون و علوم دانشکده غرفه مسئول و نماینده -

 .بازدیدکنندگان نگاه از غرفه بهترین برنده و

 .انجمن علمی دانشجویی نانوبیوتکنولوژیبرگزاری مراسم آشنایی دانشجویان جدیدالورود با دانشکده و  -

 .طراحی لوگوی انجمن علمی دانشجویی نانوبیوتکنولوژی و ارائه درخواست برای ساخت مهر لوگو -

 .ثبت نام و عضوگیری انجمن علمی از دانشجویان جدیدالورود رشته نانوبیوتکنولوژی -

 .8931آبان  22تا  83خ مشارکت و همکاری در برگزاری جشنواره علم دانشگاه تهران در تاری -
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 .در دانشکده علوم و فنون نوین8931سال مشارکت و همکاری در برگزاری برنامه ی روز پژوهش  -

اری با حضور دکتر سمیرا انص "بیوتکنولوژی در صنعت دارویی ایران"برگزاری سمینار تخصصی با عنوان  -

 .8931آذر  82در تاریخ 

 .زی و پژوهشی نانوفناوری کاربردی جهت بازدید دانشجوییبرنامه ریزی و مکاتبات با مرکز صنعتی سا -

کانال تلگرامی در جهت  ترویج علم و آشنایی عالقه مندان و دانشجویان با رشته  راه اندازی  -

 .نانوبیوتکنولوژی و اطالع از آخرین اخبار و رویداد های مرتبط با رشته

 

 

  بدانیم  تهران دانشگاه مکاترونیک مهندسی دانشجویی علمی انجمن از است الزم آنچه 

 
 

 سه انجمن در دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران فعال هستند به اختصار: 8011-8933در سال 

 ها. امیدواریم در دوره آینده تعداد بیشتری از انجمن انجمن انرژی و انجمن مکاترونیک ,انجمن اکوهیدرولوژی 

 فعال شوند.

 از سینرژیک تلفیقی که آیدمی شمار به مهندسی هایشاخه زیر از یکی مکاترونیک مهندسی یا مکاترونیک

 مچنینه مکاترونیک. است مکانیکی – الکتریکی هایسامانه مهندسی و الکترونیک مهندسی مکانیک، مهندسی

 .تاس نیز محصوالت مهندسی و هاسامانه مخابرات، کامپیوتر، الکترونیک، روباتیک، علوم از ترکیبی شامل

های توان به هوش مصنوعی اشاره کرد که با توجه به پیشرفتاز دیگر علوم کاربردی در مهندسی مکاترونیک می

ی اخیر به یکی از علوم پرکاربرد در مهندسی مکاترونیک تبدیل شده است. در ابتدا انجام شده در طول دو دهه

( بوده است و نام Electronics( و الکترونیک )Mechanicsتنها هدف مهندسی مکاترونیک ترکیب مکانیک )

این حوزه از مهدنسی نیز از ترکیب نام انگلیسی دو بخش ذکر شده بدست آمده است. این نام گذاری ابتدا توسط 

 تسورو موری که یک مهندسی ژاپنی در شرکت یاسکاوا الکتریک بوده انجام شده است.
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های ریاضیات مهندسی، علم مواد، کنند دورهحوزه از مهندسی تحصیل می به طور کلی دانشجویانی که در این

الکترونیک، برق، هوش مصنوعی، علوم کامپیوتر و برنامه نویسی، انواع مختلف کنترل )مانند کنترل مدرن، غیر 

.. را خطی، دیجیتال و ...(، روباتیک، مخابرات، مدیریت پروژه، فناوری اطالعات، مهندسی اپتیک و لیزر و .

شوند های پر کاربرد که توسط مهندسین مکاترونیک طراحی و ساخته میای از سامانهگذرانند. به عنوان نمونهمی

های فراوانی در صنعت مانند ساخت خودرو، تولید و بسته های رباتیکی صنعتی اشاره کرد که کاربردتوان به بازومی

ی هایی که به کمک علوم مکاترونیک طراحکی و ... دارد. از دیگر سامانهبندی مواد غذایی، تولید، مونتاژ لوازم الکتری

های بدون سرنشین، خودروهای خودران و ...(، های خودکار )مانند پرندهتوان به سامانهشوند نیز میو ساخته می

بازارهای  یهای هوش مصنوعی و یادگیری عمیق )مانند دسته بندی تصاویر، تشخیص بر خط اشیاء، پیشبینسامانه

های های فیزیوتراپی، سامانهشوند، سامانههایی که توسط آلیاژهای حافظه دار ساخته میمالی و ...(، مکانیزم

 مخابراتی و ... نیز اشاره کرد.

ی مهندسی در ایران نیز به صورت آکادمیک تدریس می شود اما در حال حاضر تنها در مقطع کارشناسی این رشته

، این رشته را 8931د. دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران نیز پس از تاسیس در سال ارشد فعالیت دار

درون خود جای داده تا بستری مناسب برای پژوهش های علمی در این زمینه را برای اساتید و دانشجویان مهیا 

یرضا زاده، علبهرام تارویردی  سازد. در حال حاضر اعضای هیئت علمی مکاترونیک دانشکده علوم و فنون عبارتند از:

 پور، رضا عسکری مقدم و علیرضا هادی. رضائی، خلیل عالی

مانند سایر رشته های این دانشکده، دانشجویان مهندسی مکاترونیک نیز برای نحقق اهداف علمی و اجرایی خود، 

یش های خود را اجرا می دست به تاسیس انجمن علمی دانشجویی زده و در قالب این انجمن، فعالیت ها و هما

 کنند. 

  
 دکتر علیرضا رضایی           مهندس علیرضا صادقی                                            

 استادمشاور انجمن              دبیر انجمن                                                         
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کامل انجمن علمی دانشجویی مهندسی مکاترونیک دانشگاه تهران شناخته در حال حاضر این انجمن که با نام 

عضو به شرح زیر می باشد علیرضا صادقی )دبیر(، حجت عسگری، امیر حسین اولیایی، سینا  7می شود، دارای 

رضا رفیعی، شهاب دلیری و سینا جهرمی. استاد مشاور انجمن نسز جناب آقای دکتر علیرضا پور ابراهیم، علی

 ضایی می باشند.ر

با توجه به شیوع ویروس کرونا و غیر حضوری بودن فعالیت ها، برای ارتباط انجمن مکاترونیک و اطالع از فعالیت 

 t.me/mechatronics_ut  های این انجمن می توانید از طریق لینک زیر اقدام فرمایید:

 

 بیشتر بیاموزیم 

 
 مهندس ندا رضایی

 محیط زیستدانشجو دکتری تخصصی مدیریت 

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال

 .خشکسالی حاصل از فعالیت های انسالی بر کاهش آبهای زیرزمینی ایران حاکم استمترجم مقاله : 
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دهنده از وضعیت آب و خشکسالی در ایران با ای تکانتازگی ابعاد این بحران جدی را با انتشار مقالهمجله نیچر به

ایرانی )سمانه اشرف، علی ناظمی و امیر آقاکوچک( پژوهشگران  9به قلم « های زیرزمینی ایرانآبکاهش »عنوان 

 حوضه91 در زیرزمینی آب سطح ماهانههای متوسط در این مقاله، داده .های کانادا و آمریکا بررسی کرددانشگاه

 صورتبه کشور سراسر در زیرزمینی هایآب کاهش روند تا گرفت قرار بررسی مورد حوضهزیر071 و اصلی آبریز

 ییایوبر پ رگذاریتأث یو انسان یعیعناصر طب در که  دهدمی نشان مقاله این هایداده تحلیل. شود مشخص کمی

 میزن یم نیتخم .شده اند یساز یکم 2185-2112دوره  یدر نظر گرفته شده و در ط ینیرزمیز یآب ها رهیذخ

در بخش  زیاد اریبس راتییمکعب با نرخ تغ لومتریک 70 ~دوره  نیدر ا رانیدر ا ینیرزمیز یآب ها هیکه کل تخل

  حوضه باشد. ریحوزه و ز یها اسیدر مق ریو متغ یمحلهای 

 رانیا اراضی از ٪77 ~از حد در  شیدر حال حاضر با اضافه برداشت ب رانیا ینیرزمیآب ز ریدر ذخا هیتخل ریتأث

در  نیفرونشست زم زانیفرکانس و م شیافزاو خاک در حال رشد در کل کشور  ی، شورآشکار شده است

 عامل محرک هستند یکیدرولوژی/ ه یهواشناس یها یکه خشکسال یدر حال دهد.را نشان می رانیا یماهایهواپ

در  ینیرزمیآب ز رهیدر ذخ هیتخل زانیم دیتشد در سراسر کشور، ینیرزمیآب ز رهیدر ذخ هیتخل زانیم دیتشدو 

 یم جادیآب انسان ا ادیبرداشت ز لیعمدتاً به دل رانیحوضه در ا اسیدر مق ینیرزمیز یآبها هیتخل سراسر کشور ،

 لرقابیغ راتیبه تأثتواند منجریم رانیدر ا ینیرزمیز یآبها داریناپا تیریکه ادامه مد میده یما هشدار م شود.

 شود. ی میاجتماع – یاقتصاد تیامننظیر تهدید آب کشور، غذا،  ستیزطیو مح نیبر زمبرگشت

 یدر طول سال ها رانیا ینیرزمیحوضه ، آب ز اسیزده شده در مق نیتخم ینیرزمیسطح آب ز نیانگیاساس مبر

 اچهیدر یخیتار رهیذخ برابر 8,6مقدار  نیا( 8-. )شکل شده است تخلیهمکعب  لومتریک 70حدود  2185تا  2112

( 8336مکعب در سال  لومتریک 06) نیزم یآب شور رو اچهیدر نیو ششم انهیدر خاورم اچهیدر نیبزرگتر ،هیاروم

 .است افتهی شیدر آنها افزا ینیرزمیآب ز رهیوجود دارد که ذخ یمحدود یحوضه ها ریمطالعه، زمدت در  است.

 ٪2611تا  21از  ری، با نرخ متغ، را تجربه کردند ینیرزمیز یاز کاهش آب ها یدرجات یاصل یتمام حوضه ها

 .شود ینمک مشاهده م اچهیدر حوضه در هیتخل زانیم نیشتریب .دینیرا بب 8شکل  -سال  80 طی در کاهش

شود. سال تهی می80کیلومتر مربع در طی  21و  رانیا تجمعی از ٪26از  شیب این مقدار ،(8در شکل  8)حوضه 

مینی، بیشترین تغییرات مرتبط در منبع آب زیر ،رانیا تیاز جمع ~ 9,5از  یبانیحوزه تاشک بختگان ، با پشت

ی نسب رییتغ نیکمترکیلومتر مربع است. 1,18طور تقریبی به هیتخل زانیمنشان داد. کمترین  %2611حدودا 

از  %0. این مقدار حدود شود یقره سو در شمال کشور مشاهده م-(( در حوضه هراز21 ~) ینیرزمیآب ز رهیذخ

، ذخیره آب زیرزمینی ایران، تحت خالی شدن تدریجی با کشور اسیدر مقکل جمعیت ایران را تامین می کند. 

 80که در طی  %8752رشد کلی تقریباً در حدود است.  2185تا  2112کیلومتر مربع در سال از سال  5,25نرخ 

 دهد.سال را نشان می
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بزرگ  یدر حوضه ها 2185تا  2112 یسال ها یمربع( ط لومتری)در ک ینیرزمیز یاآب ه هی شدنت (8شکل )

 مکعب لومتریدر ک ینیرزمیآب ز رهیحوضه ها بر اساس کاهش کل ذخدر دایره بیرونی،  .را نشان می دهد رانیا

ی دوره در ط را ینیرزمیآب ز رهیدر ذخ ینسب راتییرنگ تغ یهاهیسااند. شدهمرتب  از بزرگترین به کوچکترین

 .دهدینشان مصورت درصد مطالعه به

 

غرب  تیپرجمع یدر حوضه ها ینیرزمیمشخص شده است که کاهش آب ز،  S2و شکل  8با توجه به شکل 

دو  ،گندم و جو یاریآب یهانیزم نیکه بزرگترییجا،  است رانیا یو شمال شرق یجنوب غرباز  دتریشد اریبس

 محصول استراتژیک ایران واقع شده است. 
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 است شده توزیع اصلی حوزه هر در 2185 سال سرشماری های داده اساس بر ایران جمعیت کل نسبت S2شکل 

 

 دتولی کل از ٪88 ~و  رانیا یاریآب ینهازمی کل از ٪3 یمحل زندگبرای مثال، حوضه کرخه، سبد غذایی ایران، 

 2185تا  2112کیلومتر مکعب از سال  1,11است، که این میزان نرخ تخلیه یا تهی شدن در حدود  گندم کشور

 تجربه کرده است. 

 در شکل یک(.  85سال، حوضه  80کیلومتر مکعب در طی  8,11) تقریباً 

 1,16، که با نرخ در حوضه کارون است آبیاری و آب یآب خانگ یازهایعمده ن نیتأم ینیرزمیآب ز، نیعالوه بر ا

در بازه کیلومتر مکعب، تمام شدن 1,38طور تقریبی شود )بهتهی می 2185تا  211کیلومتر مکعب در سال از 

 را ببینید(. 8در شکل 86حوضه  -در نظر گرفته شده یزمان

مطابقت   (P - E)با کاهش در دسترس بودن آب سطح  GWSکاهش قابل توجه  ( ،2کشور )شکل  اسیدر مق

تقریبا در  ، 2117سال  دیشد یدر خشکسال، مثال یبرا .ابدی یشارژ مجدد کاهش م زانیاساس م نید که بر ادار

 در سطح کشور ینیرزمیشارژ آب زاز  %81در ایران، منجربه این شد که تقریباً کمتر از  P-Eکاهش   %21حدود 

 شد. 2116در منابع آب زیرزمینی در سال  کاهش قابل توجه %01در مقایسه با تقریباً
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 یهاسال یط یانسان و متناظر طبیعی است و عوامل (ds/dt)تبخیر در ذخیره آب زیرمینی - (2)شکل 

شاخص استاندارد   SPI(، yهای حوضه )سمت چپ، محور ( و مقیاسYمحور -) راستکشور  در 2185–2112

 است. بارش

 عبارت دیگر نقش اقلیم بسیار پررنگ. بهشود یبرداشت آب آشکارتر م ریتأثتر حوضه، از مقایسه مقیاس دقیق

مشخص  ,P − E ترتیبو به (SPI)با شاخص استاندارد بارش ی، در دسترس بودن بالقوه آب سطحاست و 

 . شودیم
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، تغییر در ذخیره آب رانیفقط در تعداد محدود حوضه در ا، رتبه کندال بیضرو برطبق  9bو  9aبر پایه شکل 

 91از  که حوضه 5و  0. دارد  P − Eو   SPIبه متغیرهای یبستگ یطور قابل توجهبه،  (ds/dt)زیرزمینی 

  (R)را با شارژ  یمثبت قابل توجه یوابستگ، (ds/dt)، تغییر در ذخیره آب زیرزمینی متقابال، (خارج است حوضه

و  %51تا تقریباً  %69( درتقریباً  inH+  Rورود انسان و جریان کلی )برای مثال  )inH(ترتیب . بهدهد ینشان م

طور به (ds/dt)عالوه، تغییر در ذخیره آب زیرزمینی ، به9c- eببینید شکل  –های ایراناز حوضه %69تقریباً 

باعث  گیبرجست نیا،  9Fهای ایران، ببینید شکل حوضه %71ای بستگی به خروجی انسان دارد، در قابل مالحظه

,. outH–طور مثال ی، )بهنیرزمیز یهااز سفره یخالص انسان، همراه با افزایش )R(شودیم یعیکاهش شارژ طب

niH در ذخیره منابع آب در ایران است. دیکاهش شد یبه عنوان دو عامل اصلترتیب ورودی و خروجی انسانی(، به 

 
و اقلیمی، هیدرولوژی و عوامل انسانی  (ds/dt)ی نیرزمیآب ز رهیذخدر  ساالنه راتییتغ نیب یوابستگ -9شکل 

قابل  یهایوابستگوجود دارد. در هر صفحه، هر حوضه با  2185-2112های ایرانی در طی حوضه91در میان 

)این شود. مشخص می  pvalue ≤ 0.05 رتبه کندال بیضرااندازد، اهمیت وابستگی توسط سایه می توجه

 .ایجاد شده است(  ArcGIS 10.8ستفاده از شکل با ا
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و  اه اچهیشدن در دی، با ناپدستبوده ا کمیو  ستیقرن ب لیمدت از اوا یخشک شدن طوالن طیتحت شرا رانیا

همانطور که قبالً در مورد در دسترس بودن کند. یآشکار م،از حد در سراسر کشور شیب یهمراه با تنش آب هاتاالب

از مدیریت تهاجمی کوته بینانه یا ناپایداری  از انسان یناش یخشکسال، نشان داده شده بود رانیدر ا یسطح یآبها

 سرزمین یا مدیریت آب است.

در حوضه  ینیرزمیآب ز ریپذ دیاز حد برداشت آب به منابع تجد شینسبت ب توسط،یانسان یخشکسال تیوضع 

در 111/703به  2112در سال  111/061تقریبا از ثبت شده  یتعداد چاه هاشود. متجلی می رانیا یاصل یها

،  رانیا ینرخ در تمام حوضه ها شیبا افزا ( ،یداخل رهی؛ دا 0به شکل  دیاست)نگاه کن افتهی شیافزا 2185سال 

ی نیرزمیز یبرداشت آبها، روزافزون تعداد چاه ها رییبا وجود تغ - رمندهی هامون در ٪951 تا ابرقو در ٪8,3از 

 . دینیرا بب 0شکل  انددوره مطالعه کاهش یافته  حوضه در طی 91حوضه از  25، در )outH(انسان توسط

 قابل مالحظه در مقیاس کشور است. 2، همچنین در شکل  outHبحث بر روی کاهش تغییر در مقیاس حوضه

. ینیرزمیز یجذب آب ها زانیم میاست تا تنظ ینیرزمیآب ز ریاز حد از ذخا شیب یبهره بردار یروشن برا یشاهد

 یبه کل شار خروج ،)outH(به عنوان نسبت برداشت ،)outh(انسان  یعیطب انیجر نینشان دادن ا یبرا

کل . نسبت برداشت آب توسط انسان از میکن یدر هر حوضه بزرگ را محاسبه م )ds/dt − inH+  R(خالص

 مشارکت در تواند یبه طور بالقوه مکه  گریدهای محرکهمه که شامل  است حوضه اسیدر مق یخروج انیجر

حوزه در سراسر  91از  29در  outh، همانطور که نشان داده شده استداشته باشد.  ینیرزمیآب ز رهیکاهش ذخ

  .دینی( را ببیرونیب رهی)دا 0شکل  -است  افتهی شیکشور افزا

 یااز حوضه ه یمیدر ن نکهیبا دانستن ا شود ، یآشکارتر م رانیا ینیرزمیآب ز ریاز حد از ذخا شیب یبهره بردار

 انیکل جر %31دهد که بیش از ماند. نشان میدر سراسر دوره مطالعه می 1,3روی ، outhطورمتوسط ، بهآن

 )outh (انسان یعیطب یخروجاست.  انساندلیل مصرف ی از ذخیره آب زیرزمینی در مقیاس حوضه ، صرفاً بهخروج

ها ذخایر آب در حال کاهش که در تعدادی حوضه )outH( برداشت کاملهای در حال افزایش است، اما نسبت

 یکشور کاهش م یاراض شتریدر ب یشار خالص خروج .باشند. دهیرسزیرزمینی ممکن است به یک نقطه بحرانی 

 تیپرجمع ایو  اریآب اریدر مناطق بس ژهیانسان ، به و یعیخروج طب زانیقابل توجه در م شیرغم افزا یعل .ابدی

 ی دارد.خروج انسان عادافزایش  قابل توجه در 
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 انسان یدر کل خروج ینسب راتییهمراه با تغ،  )outh(ساالنه انسان خروجی عادیدر  ینسب راتییتغ -0شکل 

)outH( ی، دایره رونیب رهیدادر ترتیب ، بهرانیبزرگ ا یدر حوضه ها 2185تا  2112تعداد چاه ها از سال  و

 .مرتب شده اند8شده در شکل  یکربندیبا همان نظم پها است. حوضه مرتب شدهوسطی و دایره درونی 

 ای و یهواشناس یبا خشکسالی در ایران تا حدزیادی انسانی است اما نیرزمیگسترده آب ز هیتخلاگرچه  

 (10-31) 2181تا  2115 یسالها یط رانیدر ا یاریمساحت مجهز به آب تمامی شده است. دیتشد یکیدرولوژیه

ی اریکل منطقه آبعالوه، به شده است یاریآب ینیرزمیز آبهای توسط آن ٪62که  بوده کیلومتر مربع ونیلیم 1,15

 )به عنوان مثال ، گندم و جو( رانیا کیمحصوالت استراتژ یاریآب یمنطقه اختصاص داده شده برا نیو همچن

 کیدو محصول استراتژ نیا یاریمناطق آبدر طی یک دوره مطالعه افزایش یافته است.   %86و  %82ترتیب تقریباً به

بهبود قرار  ریبا وجود کاهش در کل برداشت ها ، در مس 2188از سال  . اماافتیکاهش  2181پس از سال خشک 

 جادیا و باعث افتهی شیرشد تعداد چاه ها افزا لیبه دل روتین یاست که برداشت ها لیدل نیبه ا نیا گرفته اند.

ه شبک ییمدت در مورد عدم کارا یمشکالت طوالن یدارا رانیا شده است. ینیرزمیدر منابع آب ز شتریتنش ب

وری آبیاری، یک دلیل اصلی . توجه به تولید عذا بدون ارتقا بهرهاست بویژه در بخش کشاورزی آب خود عیتوز

 یم را نشان یتیوضع ینیرزمی. اضافه برداشت آب زی در ایران استنیرزمیاز حد آب ز شیببرای اضافه برداشت 

کل ش .ستندیکامل ن یابیقادر به باز یکیدرولوژیمرطوب ه یدر سال ها یحت ینیرزمیآب ز ریدهد که در آن ذخا

 برداشت اضافه تحت( کشور سطح کل از ٪77) رانای آبخوان سطح از ٪76دهد که در حدود  یبه وضوح نشان م، 5

و  یاقتصاد-یاجتماع تیکه امن یکند به گونه ا جادیا یتواند عواقب عمده ایم نیا، اگر معکوس نشود است. ادزی

 کند. دیرا تهد رانیکل ا یطیمح ستیز
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درصد ( b)و  ؛ رانیدر ا 2185تا  2112 یسال ها یدر ط ینیرزمیاضافه برداشت آب ز زانیم (a) -5شکل 

) این شکل آب در هر گروه اضافه برداشت یسطح آبخوان و تقاضا ،منطقه آبخوان، نیمساحت زم ،تیجمع

 ایجاد شده است(.  ArcGIS 10.8بوسیله 

و  دهد یم لیرا تشک رانیا تیکل جمع درصد از78تقریباً  ینیرزمیاز حد آب ز شیمناطق تحت اضافه برداشت ب

که در حال حاضر به عنوان  ییدر حوضه ها یحترا ببینید.  b 5شکل -آب کشور یکل تقاضادرصد از  71تقریبا 

به  آب یخروج عاد.  تقاضای آب کشاورزی خیلی باال است و نشده اند یدسته بند ادیبا اضافه برداشت ز یمناطق

 .است شیسرعت در حال افزا

، رشد اضافه ابدی شیهمچنان افزا یعاد یبرداشت هاها، مناطق آبیاری و کنیم که اگر تعداد چاهما بحث می

 رود. ها انتظار میبرداشت در این حوضه

زیست گسترش یابد. یکی از عوامل اصلی کاهش تواند در بقیه عناصر محیطاثر نامطلوب کاهش آب زیرزمینی، می

 کی ،(EC)یکیالکتر ییرساناتواند افزایش قابل توجه در خاک و شوری آب زیرزمینی باشد. های زیرزمینی میآب

 یدنیامآب آش تیفیک یابیارز یبرا یاست که به طور گسترده ا ینیرزمیز یآب ها یشور یابیارز یبرا یپروکس

را در کل کشور در طول دوره مطالعه نشان  ECثابت  شیافزا کیبه وضوح  a 6شکل  شود. یاستفاده م یاریو آب

تواند تاثیرات ویرانگری روی محصوالت غذایی که می گذارد یم یمنف ریخاک تأث یبارور یرو یشور دهد. یم

اندازد. هشدار خطر میدر اطالعات تکمیلی( و در درازمدت امنیت غذایی را به 0کلیدی مناطق در ایران) شکل 

الزم  یروند اقدامات فور نیمقابله با ا یبرادهیم که این پدیده در برخی مناطق استراتژیک قابل توجه است و می

 ییرسانادرصدی در  15در شکل یک(، سبد غذایی ایران، افزایش تقریباً  85رای مثال کرخه) حوضه شماره ب است.

عالوه، در یک مکانی دهد. بهساله درنظر گرفته شده است را نشان می 80در طی بازه زمانی  ،(EC)یکیالکتر

، در (EC)یکیالکتر ییرسانا یر دردهد بیشترین تغیدر شکل یک( که نشان می 86مشابه حوضه کارون، ) شماره 

شهر و  86کننده آب در . آب زیرزمینی،تامینرا نگاه کنید  a 6، شکل %819ها در ایران)تقریباً میان همه حوضه
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دهد  یرتبه کندال به وضوح نشان م بیاساس ضربر b 6 ارائه شده در شکل لیو تحل هیتجزاست.  چندین روستا

طور قابل توجهی با کاهش در ذخیره ، به(EC)یکیالکتر ییرسانا، افزایش در رانیدر ا یحوزه اصل 91از  81که در 

 ییرساناها، افزایش در ، در این حوضهنیعالوه بر امطابقت دارد.  (p value ≤ 0.05)آب زیرزمینی

بستگی دارد.  )outH(های آب انسانیبه افزایش برداشت )value ≤ 0.05) pطور قابل توجهی ، به(EC)یکیالکتر

،  از (EC)یکیالکتر ییرسانا ، افزایشاز حد شیب یبرداشت ها دهد که چطور، نشان می c6  نگاه کنید به شکل

 شود.طریق کاهش ذخائر آب زیرزمینی می

 
حوضه اصلی در ایران و  91در  2185-2112درطی  ،(EC)تغییر درصد در هدایت الکتریکی  (a) -6شکل 

برداشت  )c(و  )GWS(تغییرات در ذخایر آب زیرزمینی (b)وابستگی قابل توجه آن به مقیاس حوضه 

 ( value ≤ 0.05 pهنگامی که )شود. توسط ضرائب رنج کندال مشخص می قابل توجه یوابستگ. )outH(انسان

 ترسیم شده است. ArcGIS 10.8. این شکل توسط 

 ییدر جا رانیا تجمعی از ٪25حداقل . است نیفرونشست زم ینیرزمیز یکاهش آب ها یامدهایاز پ گرید یکی

، فقط در عرض چند سال امکان  ینیرزمیآب ز ریذخا ریکاهش چشمگ لیکنند که فرونشست به دلیم یزندگ

 یته. ثبت شده است ینمک به خوب اچهیدشت در حوضه در نیامر در چند نیا متر را دارد. کیبه حداقل  دنیرس

 نیشتری، با ب رانیا یغرب یاستانها نیو همچن ( ،8به شکل  دی)نگاه کن رانیا یحوزه اصل 91 نیحوضه در ب نیتر

تواند  یم نیزم دینشست شدشروع شد.  2183از سال  را دارد و متر در سال یسانت 81,3فرونشست  زانیم

سفره آب  تیظرف ریداده و باعث کاهش عمده و برگشت ناپذ رییرا تغ یسطح ریو ز یسطح انیجر یرهایمس

 ینگران نیداده اند ، ا یرا در خود جا نیاز فرونشست زم یکه نرخ قابل توجه یمناطق نکهیشود. با توجه به ا

میلیون نفری است.  85مانند تهران، پایتخت ایران و بیشترین جمعیت شهر در آسیا با جمعیت  شود ، یم شتریب

هش قابل اگر کاپذیر است. های تکتونیکی آسیبطبق ظرفیت  بیشتر، برای فعالیتی برخطرات لرزه اتهران در 

 یکیتونتک تیفعال کیبا  ینیرزمیآب ز ادیاز اضافه برداشت ز یناش نیفرونشست زم لیتوجه ثبات خاک به دل

 دیشدشود ، ت یم زیغم انگ یتواند به طور بالقوه اثرات زلزله را که باعث فاجعه انسان یم نیا، شود بیعمده ترک

 کند.
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و مسئول  رتبه اول را دارد انهیاز نظر برداشت کل آب انسان در خاورماش، میلیونی10ایران، با جمعیت تقریبا 

 اًبیتقرمنبع اصلی آب در ایران هست. ،  در منطقه را دارد. آب زیرزمینی کل برداشت آبدرصد از  90برای تقریباً 

 آب دارد. یمل تیدر حفظ امن یاساس ینقش نیدهد و بنابرا یم لیرا تشک رانیا نیرشی آب از 61٪

برداشت و  یانهای، جریعیهمراه با شارژ طب ینیرزمیمنتشر شده از سطح متوسط آب ز یاستفاده از داده ها

ا ر یمیاقل باتیما اثرات ترک و زیر حوضه. حوضه مقیاس در ریتبخهمراه با بارش و در طول،  بازگشت انسان ،

-2112های های هیدرولوژیک و انسانی بر روی ذخایر آب زیرزمینی در ایران در طی سال. محرکمیکن یم یابیارز

2185. 

 یآبها یداریپای، نیرزمیز یبرداشت گسترده از آبهای ناشی از انسان دیشد یخشکسالکه  دهد ینشان م جینتا

مناطق و شوند  یم یاریآب اریبسمناطق که  یدر موارد ژهیامر به و نیا، کند یم دیتهد رانیرا در ا ینیرزمیز

ه شونددیآب تجداز ذخایر  شدت بیشی، غرب و شمال شرقی کشور، که تقاضای آب بهدر شمال غرب تیپرجمع

تحت اضافه برداشت  حوضه( 91حوضه از  29ن) از سررزمین ایرا %77دهد که تقریباً طبیعی است.نتایج نشان می

امر  نیست.اا ی آنعیشارژ طب زانیاز م شتریاز سه برابر ب شیبمیزان استفاده انسان  ،ی است کهنیرزمیآب ز دیشد

 شود.یخشک شده در سراسر کشور آشکار م یشده است که با چاه ها ینیرزمیمنجر به کاهش قابل توجه آب ز

 ازیمورد ن یبا توجه به کالر ژهیبه و. باشد رانیدر ا ییغذا تیامن یمخرب برا تیمحدود کیتواند  یم کمبود آب

 یجتماعا یمختلف اقتصاد یبا تنش هاو  است یالملل نیب دیشد یها میکه در حال حاضر تحت تحر یکشور یبرا

دانیم ،اثرات تخلیه یا به عبارت دیگر کاهش آب همان طور که ما می. سروکار دارد یکیتیو ژئوپل یطیمح ستی، ز

 دهیرس زین یطیعناصر مح ریو در حال حاضر به ساشود و زیزمینی در ایران تنها محدود به امنیت غذای و آب نمی

ت فرونشس شده است. نیشدت و فرکانس فرونشست زم شیخاک در سراسر کشور و افزا یشور شیو باعث افزا

آب  یدسترس جهیو در نت ینیرزمیسفره آب ز تیتواند ظرف یم ینیرزمیبرداشت گسترده آب ز لیبه دل نیزم

ناچار که متاسفانه چنین هست، این امر بهموثر یتیریدر صورت عدم وجود اقدامات مد را کاهش دهد. ینیرزمیز

کند، ید میی تشدنیرزمیز یتر آبها شدیدبرداشت رقابت بیش از پیش برسر محدود کردن منابع آب زیرزمینی را با 

دهد که هنوز به  یم لیروند بازخورد شرورانه را تشک کی نیا شود.تر زمین میکه این موجب فرونشست بیش

 آب رهیمربوط به ذخ یداده ها یو مکان یزمان اتیعدم تطابق در خصوص لیاگرچه به دل درک نشده است. یخوب

 یم قیتشو رایبسمحققان را در این رابطه ، ما میستیمهم ن ریتأث نیا فیوصقادر به ت نیو فرونشست زم ینیرزمیز

عالوه، فرونشست زمین ناشی از برداشت بیش از حد آب زیرزمینی است و کاهش پایداری خاک را به . بهمیکن

 یاه تیمستعد فعالنظیر تهران پایتخت ایران است که  تیمناطق پرجمعهمراه دارد که یک نگرانی بزرگ در 

حفاظت از منابع آب زیرزمینی موجود در ایران برای  ، یکاهش قابل توجه رواناب سطح لیبه دلی نیز است. لرزه ا

 متعادل یبرا کپارچهی تیریمد یها یامر مستلزم استراتژ نیا شود.مهم تلقی می روزافزون آب یتقاضا مواجهه

 یاریراندمان آبیک کشوری نظیر ایران با  . برایاست و تقاضا در مقیاس حوضه و زیر حوضه آب نیتأم یساز

اقدامات فوری برای بهبود استفاده ازآب مورد نیاز است. ما معتقدیم که این کلید امنیت غذایی ایران  زیناچ اریبس

همراه  یانسان یها یخشکسالمدت طبیعی است و است که تحت تاثیر فشار بیش از حد ناشی از فشارهای طوالنی

 است.  آب و هوا رییتنوع و تغ شیبا افزا
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 53زیرحوضه سفرهای آب زیرزمینی وجود ندارد و  72زیرحوضه است. در  613حوضه اصلی و 91ایران شامل 

سطح  ماهانه یمتوسط داده هاهای نظارت بر آب زیرزمینی نیستند. مجهز به چاه 2186زیرحوضه تا پایان سال 

توسط وزارت انرژی  2185تا  211حوزه اصلی در ایران طی دوره  91و در  ماندهیحوضه باق ریز 071 یآب برا

های زیرزمینی ملی  ایران در نظر های داخلی از شبکه پایش آبها را دادهایران منتشر شده است. این داده

 لومتری)ک ینیرزمیماهانه آب ز رهیذخ یداده هاها است براین اساس  چاه 88111گیرند. شامل حدوداً پایش می

 بی، سطح آبخوان و ضر ینیرزمیدر سطح آب ز رییتغ نیانگیحوضه با ضرب م اسیحوضه و مق ریب( در زمکع

ماهانه  ریو تبخ یمتوسط بارندگ رانیا یوزارت انرژو ذخایر،    ینیرزمیجدا از سطح آب ز شود. یبرآورد م رهیذخ

 یریاندازه گ. به دست آمده است یهواشناس یشبکه مل کیاز  .کند  یحوضه ها فراهم م ریحوضه ها و ز نیرا در ا

  در سراسر کشور ،اخلی د ستگاهیا 8791و  0110در  Aپانل کالس  ریبارش روزانه و تبخ زانیم

 تجزیه و تحلیل عوامل طبیعی و انسانی تهی شدن آب. 

 یحوضه در بازه زمان ریحوضه و ز اسیدر کشور ، مق یهواشناس یها یو مدت خشکسال زانیدرک م یما برا

 یبارندگ زانیم نی. ما از اختالف بمیکن یاستفاده م  (SPI)، از شاخص استاندارد بارش ساالنه 2112-2185

ارژ ش یبرا لیبه طور هماهنگ پتانس، میکن یآب استفاده م تیکم نییتع یراب(  (P - Eظرف  ریساالنه و تبخ

ی نیرزمیآب ز رهیذخ ییایپو یکم نییتع یحوضه وجود دارد. برا ریحوضه و ز اسیدر مق ینیرزمیمجدد آب ز

 )GWS(  ،یعیسهم طبی شامل نیرزمیآب ز یهاما از معادله بودجه سفرهدر مقیاس حوضه )outH(  و

 .میکن یاستفاده م ، است ریبه شرح ز برگشت انیاز برداشت جر یناش )inH( یانسان

 
Fn=R+Hin−ds/dt=D+HoutFn=R+Hin−ds/dt=D+Hout      

(1) 
 ریز یسفره هاشارژ طبیعی به آبخوان از آب سطحی و  R. است شار خالص ای یخروج انیکل جر Fnکه در آن 

اصل ح یریتلفات تبخ نیو همچنهای زیرزمینی ، تخلیه طبیعی کامل از آبخوان به آب سطحی و سفره Dی،نیزم

نظارت  یزده شده با استفاده از چاه ها نیتخم رهیدر ذخ رییتغ  ds/dtds/dt .ینیرزمیکم عمق آب ز ریاز ذخا

پس  نیاز ا ، میکن یم فیرا تعر )outH )حوضه اسیما برداشت انسان در مق. براین اساس است ینیرزمیبر آب ز

 :یبه عنوان نسبت برداشت آب به کل شار خروج برداشت کامل ،
hout=Hout/Fnhout=Hout/Fn 

(2) 
در  رییتغ ایآ نکهیا یبررس ی، برا یپارامتر ریغ یوابستگ یریاندازه گ، میکن یرتبه کندال استفاده م بیما از ضر

ی انسان یمحرک هاو  )R ,E − P ,SPI(ریخ ایدارد  یبستگ یعیطب راتییبه تغ ینیرزمیآب ز رهیذخ

).outH and inH( .نیب یپرداختن به وابستگ یروش برا نیاز هم EC  وGWS نیو همچن EC  وHout 
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