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نـگاه کلـی
بــا تبدیــل آموزشــگاه عالــی بهــداری در ســال  1328بــه دانشــکده پزشــکی ،نخســتین گام در راه تأســیس ســومین دانشــگاه ایــران در شــهر مقــدس مشــهد
برداشــته شــد .در ســال  1334بــا صــدور مجــوز دیگــری دانشــکده ادبیــات تأســیس و پــس از آن دانشــکده معفــول و منقــول (الهیــات) و دیگــر دانشــکدهها
تحــت عنــوان دانشــگاه مشــهد بــدان افــزوده شــدند کــه از ســال  1353بــه دانشــگاه فردوســی تغییــر نــام داد .دانشــگاه فردوســی مشــهد بــه عنــوان ســومین
دانشــگاه کشــور از نظــر قدمــت پــس از دانشــگاههای تهــران و تبریــز در حــال حاضــر هفتمیــن دهــه فعالیتــش را ســپری میکنــد.
ایــن دانشــگاه بــه عنــوان بزرگتریــن دانشــگاه شــرق کشــور از وجــود  821عضــو هیــأت علمــی متخصــص و پرتــاش برخــوردار اســت .در حــال حاضــر
تعــداد  9858دانشــجو در گــروه علــوم انســانی 3232 ،دانشــجو در گــروه علــوم پایــه 5481 ،دانشــجو در گــروه فنــی و مهندســی 4234 ،در گــروه کشــاورزی
و دامپزشــکی و  304دانشــجو در گــروه هنــر مشــغول بــه تحصیــل میباشــند کــه از ایــن تعــداد  11044دانشــجو در مقطــع کارشناســی و  12167دانشــجو
در مقطــع تحصیــات تکمیلــی میباشــند .ایــن دانشــگاه از پردیســی بســیار وســیع ،زیبــا و سرســبز برخــوردار اســت و بیــش از یــک دهــه اســت کــه بــه
عنــوان دانشــگاه ســبز در جهــت حفــظ محیــط زیســت تــاش میکنــد.
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محمدحسین سمندری مقدم
دانشجوی کارشناسی علوم و مهندسی آب
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محمد وطنی
دانشجوی کارشناسی علوم و مهندسی آب

دانشکده کشاورزی در یک نگاه
دانشــكده كشــاورزی دانشــگاه فردوســی مشــهد
در ســال  1352بــا هــدف تأمیــن نیــروی انســانی
متخصــص و ماهــر در رشــتههای گوناگــون
كشــاورزی تأســیس شــد .هــدف كلــی تأســیس
چنیــن دانشــكدهای در شــرق كشــور تأمیــن
نیــروی انســانی در ســطح كارشناســی ،كارشناســی
ارشــد و دكتــری جهــت پیشــبرد فعالیتهــای
برنامهریــزی ،تولیــد ،تبدیــل ،نگهــداری و توزیــع
محصــوالت كشــاورزی و مــواد غذایــی بــوده اســت.
فعالیتهــای آموزشــی دانشــكده كشــاورزی
مشــهد از مهرمــاه  1353در دو رشــته كارشناســی
زراعــت و اصــاح نباتــات و علــوم و صنایــع غذایــی
آغــاز شــد و در ســالهای بعــد بــا پذیــرش دانشــجو
در ســایر رشــتهها ادامــه یافــت .ایــن دانشــکده در
ســال تحصیلــی  94-93پذیــرای  1207دانشــجو
در مقطــع کارشناســی 725 ،دانشــجو در مقطــع
کارشناســی ارشــد و  721دانشــجو در مقطــع
دکتــری بــوده اســت.
ایــن دانشــكده از بــدو تأســیس تاكنــون حــدود
 40000دانشآموختــه در مقاطــع مختلــف
تحصیلــی و در رشــتههای گوناگــون داشــته

اســت .نتایــج حاصلــه از فعالیتهــای تحقیقاتــی
اعضــای هیــأت علمــی ایــن دانشــكده در
ســالهای گذشــته آثــار مفیــد و ارزنــدهای در
برنامهریزیهــای كشــاورزی در نهادهــای اجرایــی
و همچنیــن افزایــش محصوالت كشــاورزی داشــته
اســت .اعضــای هیــأت علمــی ایــن دانشــكده بــا
نهادهــا و ســازمانهای اجرایــی بســیاری ماننــد:
وزارت جهــاد كشــاورزی ،وزارت نیــرو ،ســازمان
جنگلهــا و مراتــع ،اداره كل صنایــع و اســتاندارد
و ...همــكاری داشــته و طرحهــای مشــترک
آموزشــی ،تحقیقاتــی و مشــاورهای در زمینههــای
مختلــف را بــه اجــرا درآوردهانــد .همچنیــن در
برگــزاری ســمینارها و كنگرههــای علمــی ایــن
دانشــكده بســیار فعــال بــوده اســت.
گلخانه تحقیقاتی
گلخانــه تحقیقاتــی دانشــکده کشــاورزی بــه
مســاحت  1100مترمربــع متشــکل از  16واحــد
مســتقل (هــر واحــد  60مترمربــع) در ســال 1364
از کشــور هلنــد خریــداری شــده اســت .در ایــن
گلخانــه اســاتید و دانشــجویان کارشناســی ارشــد

و دکتــری طرحهــای تحقیقاتــی پایاننامههــای
خــود را در واحدهــای ایــن گلخانــه انجــام
میدهنــد.
گلخانــه مجهــز بــه سیســتم هواشناســی
هوشــمند بــوده و هریــک از واحدهــای گلخانــه
از لحــاظ درجــه حــرارت ،رطوبــت نســبی،
دیاکســیدکربن ،نــور و آبیــاری بــه طــور مســتقل
و خــودکار قابــل کنتــرل و برنامهریــزی میباشــد.
ایستگاه هواشناسی
ایــن ایســتگاه یکــی از ایســتگاههای ثبــت شــده
ســازمان هواشناســی اســت و دادههــای مختلــف
هواشناســی (دمــای تــر و خشــک ،دمــای حداکثــر
و حداقــل ،دمــای اعمــاق خــاک ،رطوبــت،
تبخیــر ،ســمت و ســرعت بــاد و میــزان تابشهــای
طــول مــوج بلنــد و کوتــاه) را روزانــه ســه مرتبــه
اندازهگیــری و ثبــت میکنــد .ایــن اطالعــات بــه
بخــش دادهپــردازی ســازمان هواشناســی ارســال
میشــود و مــورد اســتفاده محققیــن و دانشــجویان
تحصیــات تکمیلــی قــرار میگیــرد.

معرفـی و تاریخچـه
دانشکده کشاورزی
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معرفی

معرفی

علیرضا عرب
دانشجوی کارشناسی علوم و مهندسی آب

معرفی گروه و رشته علوم و مهندسی آب
ایــن گــروه در ســال  1356بــه صــورت
زیرمجموعـهای از گروه مکانیزاســیون و مهندســی
کشــاورزی فعالیــت خــود را در دوره کارشناســی
آغــاز نمــود.
در ســال  1371اولیــن دوره از دانشــجویان
کارشناســی ارشــد در رشــته آبیــاری و زهکشــی
پذیرفتــه شــدند و پــس از آن در ســال  1384گــروه
موفــق بــه اخــذ دانشــجوی دکتــری در رشــته
آبیــاری و زهکشــی گردیــد.
در ســال  1390نــام گــروه از آبیــاری و زهکشــی
بــه مهندســی آب تغییــر یافــت و در ســال 1391
اولیــن دوره دانشــجویان کارشناســی ارشــد گرایــش
ســازههای آبــی جــذب شــدند.
همچنیــن ایــن گــروه از ســال  1392در گرایــش
مهندســی منابــع آب در مقطــع کارشناســی ارشــد
دانشــجو پذیرفــت.

ایــن رشــته چــون در ابتــدا در گــروه
رشــته کشــاورزی بــوده اســت و
هماکنــون نیــز دروس مشــترکی
بــا رشــتههای کشــاورزی ،عمــران،
جغرافیــا ،علــوم انســانی و ســایر
رشــتهها دارد؛ میتــوان گفــت
اهمیــت و تخصــص ایــن رشــته بــه
دلیــل دربردارندگــی چنــد تخصص در
آن بســیار بیشــتر از رشــته کشــاورزی
یــا حتــی عمــران اســت.

کلیت رشته
گــروه علــوم و مهندســی آب (آبیــاری ســابق)
دانشــگاه فردوســی مشــهد ،بــا ســابقه  25ســاله
جــزء گروههــای قدیمــی آبیــاری در دانشــگاههای
کشــور میباشــد کــه بــا نگاهــی دانشبنیــان
و توســعه محــور از تمامــی ظرفیتهــای خــود
بــه نحــو احســن در جهــت ارتقــای ســطح کیفــی
فار غالتحصیــان ایــن رشــته اســتفاده مینمایــد.
بــا تغییــر نــام رشــته آبیــاری بــه رشــته علــوم و
مهندســی آب ،برنامــه درســی ایــن رشــته بــه
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طــور کامــل مــورد بازنگــری اساســی قــرار گرفــت
و در بهمــن مــاه  1391بــه تصویــب شــورای
برنامهریــزی آمــوزش عالــی رســید کــه در آن 13
خوشــه تخصصــی تعریــف شــده اســت و در هــر
خوشــه بیــن  15تــا  24واحــد درســی تخصصــی
پیــش بینــی شــده کــه دانشــجویان میتواننــد بــه
صــورت اختیــاری و بنــا بــه عالقــه خــود ،یکــی از
ایــن خوشــهها را انتخــاب کننــد.
ایــن خوشــهها شــامل خوشــه آبیــاری و
زهکشــی ،ســازههای آبــی ،مدیریــت منابــع آب،
هواشناســی کشــاورزی ،آب و فنــاوری اطالعــات،
آب و مهندســی محیــط زیســت ،آب و کشــاورزی،
آب و توســعه ،آب و اقتصــاد ،آب و حکمرانــی ،آب
و حقــوق ،آب و مهندســی سیســتم و همچنیــن
مهندســی آثــار و ســازههای تاریخــی آبــی هســتند.
در ایــن بیــن ،گــروه علــوم و مهندســی آب
دانشــگاه فردوســی مشــهد در شــروع برنامــه جدیــد
آموزشــی ،اقــدام بــه ارائــه خوشــههای آبیــاری و
زهکشــی ،ســازههای آبــی ،مدیریــت منابــع آب و
هواشناســی کشــاورزی نمــوده اســت.
دانشــجویانی کــه در مقطــع کارشناســی ایــن
رشــته پذیرفتــه شــوند بایــد در یــک دوره  4ســاله
مجموعــا  140واحــد درســی را بگذارننــد کــه 22
واحــد آن عمومــی 24 ،واحــد دروس علــوم پایــه و
 59واحــد تخصصــی اســت و میتواننــد حداقــل
 15و حداکثــر  24واحــد از خوشــه انتخابــی و
همچنیــن بیــن  5تــا  14واحــد دروس انتخابــی
رشــته را در کنــار  6واحــد کارورزی بگذراننــد.
موقعیت شغلی در ایران
در کشــور مــا کشــاورزی محــور توســعه معرفــی
شــده اســت و محــور کشــاورزی نیــز آب اســت.
پــس بایــد در ایــن زمینــه ســرمایهگذاری کنیــم.
هــر چنــد کــه در زمینــه منابــع آب ،ســرمایهگذاری
بســیار خوبــی شــده اســت و ایــن ســرمایهگذاری
همچنــان ادامــه دارد تــا جایــی کــه میتوانیــم
بگوییــم اگــر روزی کشــور پولــی بــرای راهســازی
نداشــته باشــد،حتما پولــی بــرای اســتحصال و
توزیــع آب خواهــد داشــت .بنابرایــن بــازار کار ایــن
رشــته بــرای فار غالتحصیــان خــوب اســت و در
آینــده نیــز بهتــر خواهــد شــد.
از طرفــی ایــن رشــته چــون در ابتــدا در گــروه
رشــته کشــاورزی بــوده اســت و هماکنــون نیــز
دروس مشــترکی بــا رشــتههای کشــاورزی،

عمــران ،جغرافیــا ،علــوم انســانی و ســایر رشــتهها
دارد؛ میتــوان گفــت اهمیــت و تخصــص ایــن
رشــته بــه دلیــل دربردارندگــی چنــد تخصــص در آن
بســیار بیشــتر از رشــته کشــاورزی یــا حتــی عمــران
اســت.
فار غالتحصیــل ایــن رشــته بــه خوبــی قــادر
خواهــد بــود پروژههــای فنــی عمــران را در بخــش
کشــاورزی پیادهســازی و اجــرا کنــد.
فار غالتحصیــان ایــن رشــته در تمامــی
گرایشهــا در قســمتهای سیســتمهای آبیــاری
تحــت فشــار ،طراحــی شــبکههای آبیــاری و
زهکشــی و مســائل مربــوط بــه ســدها میتواننــد
مشــغول بــه کار شــوند و همچنیــن در زمینــه
نظــارت و اجــرا در بحــث آبهــای زیرزمینــی کــه
امــروزه از اهمیــت بســیار زیــادی برخــوردار اســت،
فعالیــت کننــد.
در حــال حاضــر نیــز فار غالتحصیــان ایــن
رشــته در بخــش خصوصــی ،وزارت نیــرو ،وزارت
جهــاد کشــاورزی ،مهندســین مشــاور آب و خــاک،
پیمانکاریهــای مختلــف و شــیالت زمینــه کاری
دارنــد .بــرای مثــال در بخــش شــیالت ،طراحــی
اســتخر بــرای پــرورش ماهــی در حیطــه کار
مهندســین آب اســت.
هدف رشته
هــدف ایــن رشــته اســتفاده از آب در کشــاورزی
اســت؛ بنابرایــن یــک مهنــدس آب بایــد بــا آب و
ویژگیهــای آن ،طریقــه انتقــال آب بــه محــل
مصــرف و طریقــه اســتحصال آب آشــنا باشــد.
دانشــجویان دربــاره نحــوه رســاندن آب تــا
مزرعــه توســط کانالهــا یــا لولههــای انتقــال آب
و شــبکههای توزیــع آب در زمیــن زراعــی ،تأمیــن
نیــاز محصــوالت زراعــی و باغــی بــا روشهــای
مختلــف آبیــاری ،خــارج ســاختن آبهــای اضافــی
از پیرامــون ریشــه بــه منظــور تنفــس ریشــه گیــاه
توســط شــبکههای زهکشــی و احــداث ســدهای
انحرافــی و خاکــی بــرای آبیــاری کشــاورزی،
آمــوزش میبیننــد.

معرفی آزمایشگاههای
گروه علوم و مهندسی آب
دانشگاه فردوسی مشهد

معرفی اساتید و کارمندان گروه علوم و مهندسی آب
اعضای هیأت علمی بازنشسته

اعضای هیأت علمی

کارشناسان گروه

علیرضا عرب
دانشجوی کارشناسی علوم و مهندسی آب

معرفی گرایشهای گروه علوم و مهندسی آب
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اسما سهرابی
دانشجوی کارشناسی علوم و مهندسی آب

آب ،مهندسی آب ،مهندس آب
گفتگو با دکتر امین علیزاده ،پدر علم آبیاری ایران
عضو هیأت علمی بازنشسته گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد

امــروزه باتوجــه بــه اخبــار ،حــوادث و
صحبتهــای کارشناســان مختلــف ،ســخنان
فــراوان و گاه متعــددی در مــورد وضعیــت
آب کشــور بیــان میشــود .حــال ایــن ابهــام
دانشــجویان اســت کــه کــدام یــک از نظــرات را
پذیرفتــه و پایــه آگاهــی و تحقیــق خــود قــرار دهنــد.
در نتیجــه بــرای جلوگیــری از ابهــام مذکــور،
پرســیدن از شــخصی آگاه توصیــه میگــردد.
بنابرایــن بــا دکتــر امیــن علیــزاده ،فــردی نامآشــنا
و پــدر علــم آبیــاری ایــران بــه گفتگویــی در ایــن
رابطــه نشســتیم.
نظـر شما در رابـطه با آب و مهنـدسـی آب
چیست؟
آب و منابــع آن از مقولههــای چندوجهــی
زیســتمحیطی هســتند کــه در هــر یــک از
جنبههــای آن بایــد منطبــق بــر موجودیــت و
ارتبــاط آن بــا انســان و محیــط زیســت رفتــار شــود.
لــذا برخــورد بــا آب در هــر یــک از کشــورها و
مناطــق اقلیمــی جهــان بــر همیــن اســاس شــکل
گرفتــه اســت .مثــا در ایــران کــه ســرزمینی نســبتا
خشــک و کــمآب میباشــد؛ جنبههــای فلســفی،
اخالقــی ،فرهنگــی و اجتماعــی آن بــه قــدری قوی
بــوده و در زندگــی مــردم رســوخ نمــوده اســت کــه
حتــی حالــت تقــدس به خــود گرفتــه و در پــارهای از
مــوارد بــر جنبههــای علمــی آن برتــری پیــدا کــرده
اســت.
متأســفانه در حــال حاضــر در ایــران جــدا شــدن
نســبی مــردم از طبیعــت آبــی کشــور و غلبــه نوعــی
فرهنــگ بــر طبیعــت باعــث زوال منابــع آبــی
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زیرزمینــی ،ســطحی ،تاالبهــا و حتــی دریاچههــا
شــده اســت و بــر جنبههــای علمی-فیزیکــی آب
بیشــتر توجــه کردهایــم .بــه همیــن دلیــل مهندســی
منابــع آب ســرلوحه اکثــر فعالیتهــای آبــی کشــور
شــده اســت.
مهندســی منابــع آب مرتبــط بــه کلیــه اقداماتــی
اســت کــه از آب بــرای تولیــد ثــروت اســتفاده شــود
و در آن کمتــر بــه پایــداری آب توجــه شــده اســت.
جــا دارد عــاوه بــر نخبــگان و متخصصــان علمــی
آب ،صاحبنظــران علــوم اجتماعــی ،اقتصــادی
و بــه خصــوص بومشناســان در جــوار مهندســان
آب در مدیریــت آب و اجــرای طرحهــای آبــی
مشــارکت داشــته باشــند.
وضعیت آب شهـر مشهــد ،فضـای سبــز
شهری و دشت مشهد را چگونه میبینید؟
مشــهد بــه عنــوان یــک کالنشــهر غیــر مــدرن
در وضعیــت آبــی شــکنندهای قــرار گرفتــه اســت؛
زیــرا عــاوه بــر اینکــه دارای اقلیمــی خشــک بــا
بارندگــی کــم اســت هیــچ رودخانــه دائمــی از ایــن
شــهر نمیگــذرد و جمعیــت فراوانــی کــه بخــش
زیــادی از آن حاشیهنشــین هســتند ،در ایــن شــهر
ســکنی دارنــد .تأمیــن آب شــرب و بهداشــت بــرای
ایــن جمعیــت مهمتریــن اولویــت تخصیــص آب
بــرای برنامهریــزان میباشــد .در حــال حاضــر
بخــش عمــدهای از آب مــورد نیــاز شــهر از
حوزههــای دیگــر و حتــی خــارج از کشــور تأمیــن
میشــود کــه گزینــهای شــکننده اســت.
آبهــای زیرزمینــی دشــت مشــهد کــه
چاههــای آب شــرب شــهر از ایــن دشــت تغذیــه

میشــوند در مرحلــهای بحرانــی اســت .بــا ایــن
وجــود آب مــورد نیــاز ایــن کالنشــهر بــرای
آبیــاری فضــای ســبز نیــز از منابــع زیرزمینــی تأمین
میگــردد کــه حفــظ و نگهــداری ایــن فضاهــا از
ضروریــات مهــم بــرای ســامت مــردم میباشــد
و ایجــاب میکنــد مدیریــت منابــع آب مشــهد
بســیار عالمانــه و بــا دیــدگاه بومزیســتی صــورت
گیــرد .شــاید الزم باشــد در آینــدهای نــه چنــدان دور
دولــت مجبــور بــه خریــد تعــداد زیــادی از چاههــای
کشــاورزی اطــراف شــهر شــده و آب آنهــا را بــرای
شــرب اختصــاص دهــد و ایــن امــر ایجــاب خواهــد
کــرد کــه از هماکنــون گزینههــای مربــوط بــه
تأمیــن کار و ایجــاد شــغل بــرای افــرادی کــه
متضــرر خواهنــد شــد مــورد توجــه قــرار گیــرد.
از نظــر شــما وظایــف دانشــجویانی کــه در
آینــده فارقالتحصیــل ایــن رشــته هســتند،
چیســت ؟
دانشــجویانی کــه بــه دلیــل عالقــه و شــاید هــم
بــا دالیــل دیگــر قــدم بــه عرصــه علمآمــوزی در
زمینــه آب گذاشــتهاند بایــد بــه ایــن امــر واقــف
باشــند کــه اوال بــا عشــق و عالقــه بــه ایــن شــاخه
از علــم و فــن نظــر داشــته باشــند و خــود را محــدود
بــه همــان دروســی کــه بــه عنــوان پایــه در دانشــگاه
میگذراننــد نکننــد؛ بلکــه بــه دیگــر منابــع علمــی
و نیــز فعالیتهایــی کــه در زمینــه آب در کشــور
و جهــان نیــز نگاهــی عمیــق داشــته باشــند.
دانشــجوی آب در دانشــگاه بایــد طــوری خــود را
آمــاده نمایــد کــه در هنــگام فار غالتحصیلــی بــه
مســائل آب کشــور و تنگناهــای آن اشــراف پیــدا

مصاحبه

کــرده باشــد و بتوانــد بــرای هــر ســؤال پاســخی
نســبتا مناســب داشــته باشــد .ایــن دانشــجویان در
آینــده بــرای کار وارد حوزههــای مربــوط بــه آب
خواهنــد شــد .بعضــا در شــرکتهای مشــاوره آب
بــه کارهــای فنــی و برنامهریــزی خواهنــد پرداخــت
و یــا در مؤسســات دولتــی بــه نوعــی از خدمــات
آبــی میپردازنــد .بســیاری از آنهــا نیــز وارد بخــش
کارآفرینــی میشــوند کــه زمینــهای بســیار مفیــد
میباشــد.

دانشــجویانی کــه بــه دلیــل عالقــه و
شــاید هــم بــا دالیــل دیگــر قــدم بــه
عرصــه علمآمــوزی در زمینــه آب
گذاشــتهاند بایــد بــه ایــن امــر واقــف
باشــند کــه اوال بــا عشــق و عالقــه
بــه ایــن شــاخه از علــم و فــن نظــر
داشــته باشــند و خــود را محــدود بــه
همــان دروســی کــه بــه عنــوان پایــه
در دانشــگاه میگذراننــد نکننــد؛

اغلــب دانشــجویان جدیدالــورود ،بنــا
بــه شــرایط ایجــاد شــده بــه ایــن رشــته
آمدهانــد و معمــوال دارای اعتمــاد بهنفــس
کمــی هســتند ،چــه ســخنی بــرای ایــن
دانشــجویان داریــد؟
وظیفــه گــروه مهندســی آب و کمیتــه علمــی
و دیگــر دانشــجویان ایــن اســت کــه بــا تشــکیل
جلســات توجیهــی دانشــجویان جدیــد را از اینکــه
در چــه جایگاهــی قــرار گرفتــه و در آینــده چــه
وظایــف و کارهایــی از آنهــا مــورد درخواســت
اســت ،آگاه نماینــد؛ همچنیــن الزم اســت نهتنهــا
دانشــجویان جدیــد ،بلکــه تمــام دانشــجویان
در شــبکههای مجــازی دانشــجویان آبیــاری
و زهکشــی کــه در خــارج از کشــور فعاالنــه بــه
صــورت علمــی مشــارکت نماینــد و از طریــق ایــن
شــبکهها بــه اطالعــات زیــادی از آب و منابــع
آب دســت خواهنــد یافــت .مطالعــه بیشــتر بــه
ایــن دانشــجویان توصیــه میشــود و نبایــد خــود را
محــدود بــه همــان درســنامههای دانشــگاه کننــد.

هادی قنبـری طرقبه
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ساختار فرهنگ
مصرف آب در
کشاورزی
از آنجــا کــه آب محــرک اصلــی فعالیتهــای
کشــاورزی بــه شــمار مــیرود و ســهم قابــل
توجهــی از آب مصرفــی جهــان بــه امــر آبیــاری
اختصــاص مییابــد ،لــذا مســئله بحــران آب
میتوانــد رونــد رو بــه رشــد و توســعه پایــدار
بخــش کشــاورزی را متوقــف کنــد .همچنیــن
بســیاری از کشــورها ،بــه خصــوص کشــورهایی
کــه در مناطــق خشــک و نیمهخشــک قــرار
دارنــد ،بــرای تولیــد محصــوالت کشــاورزی خــود
بــه آب نیــاز دارنــد؛ بــه عــاوه اکثــر تولیــدات
زراعــی و باغــی حاصــل کشــت آبــی اســت.
بنابرایــن آب بــه عنــوان محور توســعه کشــاورزی
میباشــد و بحــران آن میتوانــد اقتصــاد یــک
مجموعــه را بــا مشــکل مواجــه نمایــد.
نگاهــی حکومتــی و فراگیــر بــه جمعیــت
یــک کشــور ،اگــر بــه گونــهی فعالیــت در
زمینــه منابــع و بــا دیــدگاه مملکتــی ،ملــی و
تأمیــن منافــع کل کشــور انجــام شــود میتوانــد
برنامهریــزی صحیــح بهرهبــرداری از منابــع
خــدادادی را تکلیــف و ترســیم کنــد .ارائــه
بهتریــن راهکارهــای ارتقــای فرهنــگ مصــرف
صحیــح و بهینــه آب در بخــش کشــاورزی،
نیــاز بــه زیربنــای فرهنگــی صحیــح ،مطمئــن
و فرهنگســازی در جامعــه کشــاورزی دارد کــه
در ایــن زمینــه دو بخــش دولتــی و غیردولتــی
کــه همــان کشــاورزان و متخصصــان هســتند،
بایــد بــه وظایــف خــود آگاه شــده و مطابــق
بــا آنهــا عمــل کننــد .همچنیــن در توســعه
کشــاورزی و بــه خصــوص آب ،ارتبــاط مســتمر
و هماهنگــی داشــته باشــند و همانطــور کــه
در زمینــه کشــت و کار محصــوالت طرحهــای
آمایــش ســرزمین صــورت میگیــرد ،بایــد
در ایــن بخــش نیــز آمایــش ملــی منابــع آب و
تــوازن منطقــه تدویــن و اجــرا گــردد کــه ایــن
امــر بــدون ترویــج و آمــوزش و اطالعرســانی بــه
کشــاورزان توســط دولــت و وزارتخانــه مربــوط
بخــش تحقیقــات و آمــوزش امکانپذیــر
نیســت .همچنیــن فرهنگســازی در جهــت
صرفهجویــی مصــرف آب کشــاورزی تنهــا
توســط یــک وزارتخانــه یــا ارگان دولتــی ممکــن
نبــوده و نیــاز بــه یــک عــزم ملــی و منســجم از
طــرف تمامــی دســتگاههای دولتــی و غیردولتــی
(ماننــد ســمنها) میباشــد.
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هــر ســاله پــس از اعــام نتایــج در آزمونهــای
مختلــف سراســری ،اســتعدادهای گوناگونــی
شــکوفا میشــوند کــه همیشــه یــک ســؤال
تکــراری ولــی جــذاب را بــه همــراه خــود دارد
کــه چگونــه ایــن رتبــه را کســب نمــوده و چطــور
مطالعــه داشــتند .بــا مــا همــراه باشــید در گفتگویــی
صمیمــی بــا خســرو ســاالری ،رتبــه  1کنکــور
کارشناســی هواشناســی کشــاورزی کــه پــس
از ســال ( 95رتبــه  1کنکــور منابــع آب توســط
مهنــدس محمــد صلواتـیزاده از دانشــجویان گــروه
علــوم و مهندســی آب دانشــگاه فردوســی مشــهد)
افتخــاری دیگــر بــرای ایــن گــروه و دانشــگاه
کســب نمــود.
دلیــل شــما بــرای انتخــاب رشــته
هواشناســی کشــاورزی چــه بــود؟
قبــل از دوران کارشناســی ،تصمیــم مــن ایــن
بــود کــه رشــته فیزیــک بخوانــم ،امــا کشــاورزی
و گرایــش مهندســی آب را انتخــاب کــردم چــون
بنــا بــه شــناختی کــه از خــودم دارم در ایــن رشــته
موفقتــر هســتم.
بازار کار این رشته چطور است؟
بــا توجــه بــه این کــه ســازوکار رشــته هواشناســی
کشــاورزی ،ســاختار جدیــدی اســت کــه هنــوز در
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کشــور مــا راه نیفتــاده و فقــط تعــداد مخصوصــی
جــذب ســازمان هواشناســی و هیــأت علمــی
میشــوند؛ بــازار کار کنونــی ایــن رشــته نســبت
بــه بقیــه رشــتهها کمتــر اســت .کســی کــه بقیــه
گرایشهــای مهندســی آب را انتخــاب میکنــد،
میتوانــد بــا شــرکتهای مشــاور هــم همــکاری
کنــد؛ امــا رشــته هواشناســی در مقطــع کارشناســی
ارشــد ،از فــاز محاســبات هیدرولیکــی جــدا شــده
و ارتباطــش بــا بحثهــای مهندســی آب در
حوزههــای ســازه ،زهکشــی و منابــع آب ،کمتــر
میشــود.
بــا توجــه بــه کســب رتبــه  1در کنکــور
کارشناســی ارشــد ،شــما از چــه زمانــی
مطالعــه کنکــور را بــه صــورت جدی شــروع
کردیــد و تعــداد ســاعت مطالعــه شــما بــه
طــور میانگیــن چقــدر بــوده اســت؟
از شــهریور شــروع بــه درس خوانــدن بــرای
کنکــور کــردم ولــی ایــن کامــا بســتگی بــه
پتانســیل هــر فــرد دارد کــه چقــدر مطالعــه داشــته
باشــد و چــه مقــدار از مطالــب خوانــده شــده را
متوجــه شــود؛ امــا فکــر نمیکنــم بیشــتر از  6مــاه
زمــان بــرای مطالعــه الزم باشــد.

هــدف شــما از ادامــه تحصیــل چــه بــود

و اگــر در کنکــور قبــول نمیشــدید
چــه برنامــهای بــرای ســال آینــده خــود
داشــتید؟
بــه درس خوانــدن عالقــه زیــادی دارم و
همــواره دوســت دارم مطالــب جدیــدی یــاد
بگیــرم؛ امــا اگــر در کنکــور رتبــه نم ـیآوردم بــه
ســربازی میرفتــم.
چه توصیهای به دانشجویان جدیدالورود
دارید؟
اغلــب کســانی کــه بــه ایــن رشــته آمدهانــد،
ابتــدا در نظــر داشــتهاند کــه در رشــتههای
برتــر ریاضــی ادامــه تحصیــل دهنــد؛ امــا بنــا بــه
شــرایط ایجــاد شــده و بــدون داشــتن شــناخت
کافــی ،وارد ایــن رشــته میشــوند .بنــده در دوران
کارشناســی ،شکســتها و تجربههــای زیــادی
داشــتم و بــه همیــن خاطــر پیشــنهاد دارم که اگر
هیــچ عالقــهای بــه ایــن رشــته ندارنــد و فقــط
بــرای وقــت گذرانــدن بــه ایــن رشــته آمدهانــد،
همیــن اآلن مســیر خــود را عــوض کننــد و بــه
دنبــال عالقــه برونــد .امــا اگــر تصمیــم دارنــد
در ایــن رشــته بماننــد ،اینگونــه نباشــند کــه
در کالسهــای درس صرفــا نقــش شــنونده را
داشــته باشــند و فقــط مطالبــی را در ذهــن خــود

مصاحبه
محمدجواد محبعلی
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کاستیها
گفتگو با آقایان سیدحسن شمسزاده
و احمدرضا محبعلی ،کارشناسان آب

نگــه دارنــد و بــا فشــرده خوانــدن در شــب قبــل از امتحــان بــه یــک نمــره بــاال برســند؛ چــون مانــدگاری
تمــام مطالــب گفتــه شــده در کالس ،در بــازار کاری آینــده بســیار مؤثــر اســت؛ پــس بهتــر اســت اآلن
بــه یادگیــری کامــل برســند.
گفتیــد درسهایــی کــه در کالسهــا گفتــه میشــود در بــازار کار مــا مؤثــر اســت.
بــرای مثــال درسهایــی ماننــد ریاضیــات و معــادالت دیفرانســیل کــه دانشــجویان
معمــوال عالقــه کمتــری بــه ایــن درسهــا دارنــد ،چــه تأثیــری بــر روی بــازار کار مــا در
آینــده دارد؟
بنــده شــخصا بــا ایــن امــر کــه ریاضیــات و معــادالت کاربــردی نــدارد مخالفــم؛ چــون جهانــی کــه
مــا بــا آن ســر و کار داریــم ،جهــان معــادالت اســت و شــما حتــی در ترمهــای بعــد ،معادالتــی کــه در
حــوزه زهکشــی و انتقــال آب بــا آن ســر و کار داریــد ،تمامــا معــاالت دیفرانســیل هســتند.
کســی کــه خــود و هدفــش را محــدود کــرده و بخواهــد فقــط یــک کارمنــد معمولــی باشــد کــه فقــط
مقــدار اندکــی درآمــد کســب کنــد ،نیــازی بــه ایــن مباحــث نــدارد؛ امــا شــما در آینــده نبایــد بــه ایــن
اکتفــا کنیــد کــه یــک کارمنــد معمولــی باشــید و ذهنتــان را کوچــک نگــه داریــد و فقــط بــه اســتفاده
از یــک نرمافــزار خــاص بپردازیــد .شــما بایــد بتوانیــد در حوزههــای مصــرف آب ،بهینهســازی
مصــرف و یــا اســتفاده از آب ،بهتریــن مدلهــا را ارائــه دهیــد و الزمــه ارائــه دادن ایــن مدلهــا،
تســلط بــه مباحــث ریاضــی و فیزیــک اســت.

بــا توجــه بــه میــزان بارندگــی اســتان
خراســان رضــوی بیشــترین اســتفاده از
آب را در کــدام زمینــه میدانیــد؟
متوســط بارندگــی در خراســان  190 mmاســت
در حالــی کــه در گذشــته ایــن رقــم 240 mm
بــوده اســت کــه بیشــترین حجــم آب در کشــاورزی
اســتفاده میشــود .بــه طــوری کــه درصــد قابــل
توجهــی از آب خراســان در کشــاورزی مصــرف
میشــود .ایــن در حالــی اســت کــه بخشهــای
صنعــت ،خدمــات و...درصــد کمتــری اســتفاده
میکننــد.
بــه نظــر شــما آیــا هماهنگــی بیــن تولیــد
محصــوالت کشــاورزی و نیــاز مــردم وجــود
دارد؟
خیــر بــه عنــوان مثــال پیــاز و ســیبزمینی.
امســال پیــاز گــران شــده اســت و همــه بــه ایــن
دلیــل اســت کــه مــا اول بــازار را بررســی نمیکنیــم
و نیــاز جامعــه را نمیســنجیم.
نظــر شــما بــه عنــوان کارشــناس در مــورد
مشــکالت کشــاورزی اســتان چیســت؟
اول اینکــه کشــت محصوالتــی چــون خربــزه و
هندوانــه بــه روش غرقابــی کامــا اشــتباه اســت؛
زیــرا ســهم آبــی آینــدگان بــه هــدر مـیرود.
مشــکل دومــی کــه وجــود دارد پیشــروی
آبهــای شــور بــه ســمت آبهــای شــیرین اســت؛
زیــرا در عمــق پایینتــر از آب شــیرین ،آب شــور
وجــود دارد کــه دارای چگالــی بیشــتری اســت،
هنگامــی کــه از آب شــیرین بیــش از انــدازه
برداشــت شــود ایــن پیشــروی صــورت میگیــرد.
نــوع دیــدگاه کشــاورزان و دولــت بــه آب
چگونــه اســت؟
کشــاورزان اهمیــت چندانــی بــرای آب قائــل
نیســتند در صورتــی کــه در گذشــته بــا حفــر قنــات
بــه اهمیــت کمبــود آب پــی بــرده بودنــد .امــروزه ما
بایــد بدانیــم کشــوری کــه دارای بمــب اتــم اســت
قدرتمنــد نیســت؛ بلکــه کشــوری کــه دارای منابــع
آبــی فراوانــی اســت ،قــدرت را در دســت دارد.
دیــدگاه مــا بــه آب یــک دیــدگاه درمانــی اســت؛
یعنــی انتظــار داریــم تمــام مشــکالت اقتصــادی از
طریــق آب حــل شــود ،در صورتــی کــه بایــد یــک
دیــدگاه اقتصــادی داشــته باشــیم.
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کار برای همه
گفتگو با مهندس محمود سهیلی
فوق لیسانس مدیریت منابع آب
و مدیرعامل شرکت مدیرآب

در راســتای طــرح نشــریه مــوج بــه جهــت
معرفــی شــرکتهای رشــد ،نوپــا و دانشبنیــان بــه
جهــت ایجــاد آشــنایی و انگیزه بــرای دانشــجویان،
پــس از گفتگــو بــا شــرکتهای مختلــف در
شــمارگان قبــل ،در ایــن شــماره بــا مهنــدس
محمــود ســهیلی ،دانشــجوی ورودی کارشناســی
ســال  1385مهندســی آب دانشــگاه فردوســی
مشــهد ،فــوق لیســانس مدیریــت منابــع آب از
کشــور هلنــد و مدیــر عامــل شــرکت مدیــرآب بــه
گفتگــو نشســتیم(.تبدیل صــوت بــه متــن :محمدهــادی خورشــیدی)
در چــه ســالی شــرکت مدیــرآب را تأســیس
و در ابتــدا کار بــا چنــد نفــر شــروع کردیــد؟
در ســال  ،1393مــن بــه همــراه بــرادر
کوچکتــرم ،کــه فار غالتحصیــل رشــته مهندســی
آب دانشــگاه فردوســی هســتند ،یکــی از دوســتان
دوره کارشناســی ،کــه در حــال حاضــر دانشــجوی
مقطــع دکتــری تحصیــل میکننــد و در نهایــت
دوســت دیگــری کــه در زمینــه علــوم کامپیوتــر و
فنــاوری اطالعــات فعالیــت میکنــد ،بــا کمــک
دکتــر حســین انصــاری کــه همــواره بــه مــن لطــف
داشــتند ،اقــدام بــه تأســیس ایــن شــرکت کردیــم.
هدف شما از تأسیس شرکت چه بود؟
همانطــور کــه مطلــع هســتید وضعیــت فعلــی
بــازار کار رشــته علــوم و مهندســی آب بــه گونـهای
اســت کــه فار غالتحصیــان ایــن رشــته یــا جــذب
شــرکتهای مشــاور قــدر میشــوند و یــا بــا
تأســیس شــرکتهای خصوصــی کوچــک بــه کار
پیمانــکاری پروژههــای خــرد میپردازنــد؛ البتــه
معــدود فار غالتحصیالنــی هســتند کــه بــه واســطه
انجــام پایاننامههــای مشــترک بــا شــرکتهای
آبمنطقـهای و آب و فاضــاب بــه اســتخدام ایــن
شــرکتها در میآینــد.
بنــده بعــد از اتمــام دوره کارشناســی ارشــد در
هلنــد و بازگشــت بــه کشــور ،اولویــت خــود را ایجــاد
یــک پایــگاه پژوهشــی-اجرایی بــرای اســتفاده
از آموختههــا و تجربیاتــم قــرار دادم .از طرفــی
دغدغــه شــغل و کســب درآمــد هــم داشــتم؛
پــس بــا همــکاری دوســتان همفکــر ،همنظــر و
همرشــته تصمیــم بــه تأســیس شــرکت خصوصــی
پژوهشــی-اجرایی مدیــرآب گرفتیــم.
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هدفــم ایــن بــود کــه شــرکت مدیــرآب از یــک
ســو پایگاهــی بــرای اشــتراک ایدههــا و تخصــص
و مهارتهــای دوســتان باشــد و از ســوی دیگــر بــا
تعریــف ایــده محــوری پایاننامــه کارشناســی ارشــد
بنــده و کســب مجوزهــای الزم بتوانیــم بــا اســتقرار
در مرکــز رشــد دانشــگاه فردوســی مشــهد کار
پژوهشــی را توأمــان بــا کار اجرایــی پیــش ببریــم.
وضعیت آب کشور را چگونه میبینید؟
از منظــر آگاهــی عمومــیخوشــبختانه وضعیــت
بحرانــی آب کشــور بــر کســی پوشــیده نیســت؛ امــا
علیرغــم ایــن آگاهــی عمومــی ،شــوربختانه
مســیر حرکــت توســعه کشــور بــه نظــر مــن
متناســب بــا وضعیــت منابــع آب در دســترس مــا
نیســت.
اصــرار بــه ادامــه سیاســتهای غلــط بــه
ی و رشــد ســریع جمعیــت
همــراه تغییــرات اقلیمــ 
در ایــران منجــر بــه اضافهبرداشــت بیرویــه از
منابــع آب زیرزمینــی و بــه طبــع آن کاهــش ســرانه
آب تجدیدشــونده کشــور شــده کــه متأســفانه در
دولتهــای نهــم و دهــم بــا صــدور مجوزهــای
غیرضــروری حفــر چــاه ،بــه بحــران آب کشــور
بیشــتر دامــن زده شــد.
همچنیــن اصــرار بــه الگوهــای کشــت
نامناســب در مناطــق مختلــف کشــور وضعیــت
آب را بــه جایــی رســانده کــه چنــدی پیــش ،رئیــس
کمیســیون امنیــت ملــی مجلــس اظهــار داشــت
بحــران آب در ایــران وارد مقولــه امنیتــی شــده
اســت! بــه نظــر مــن مباحــث اجتماعــی ،دعــوای
بیــن حوضــهای پیرامــون طرحهــای انتقــال
آب و همچنیــن مســئله آبهــای فرامــرزی و
مشــکالت مــا بــا کشــورهای همســایه ،از مــواردی
اســت کــه در امنیتــی شــدن وضعیــت بحــران آب
ایــران مؤثــر بــوده و در صــورت عــدم توجــه بــه
موقــع در ســالهای آتــی بیشــتر خواهــد شــد.
مــن معتقــدم بخــش اندکــی از مشــکل بحــران
آب ایــران مربــوط بــه کمبــود فیزیکــی آب اســت و

بیشــتر نتیجــه مدیریــت غلــط منابــع آب میباشــد.
راهــکار مشــخص اســت؛ اصــاح قوانیــن و
سیاسـتهای موجــود ،آمــوزش از ســنین کودکــی،
ی و بهرهگیــری از دانــش و
فرهنگســازی عمومــ 
فناوریهــای ب ـهروز در همــه بخشهــای مصرفــی
آب از قبیــل کشــاورزی ،صنعــت و شــرب میتوانــد
بــه کنتــرل وضعیــت بحرانــی آب در کشــور کمــک
شــایانی کنــد.
چــه پیشــنهادهایی بــرای دانشــجویان
جدیدالــورود و کل دانشــجویان آب داریــد؟
آنقــدر فضــای رشــته آب گســترده اســت کــه
نمیتوانــد هیــچ جــای ناامیــدی بــرای دانشــجویان
ایــن رشــته باقــی بگــذارد .دانشــجویان رشــته آب
بایــد ســعی کننــد تعریــف خــود را از کار تغییــر
دهنــد ،در ایــن صــورت شــغل بــه بــرای همــه آنهــا
یافــت میشــود.
دانشــجویان رشــته مهندســی آب نبایــد فقــط
بــه فکــر کار دفتــری و اداری باشــند؛ بایــد تــاش
دانشــجویان آب بــر ایــن باشــد کــه فلســفه آب را
درک کننــد ،در ایــن صــورت میتواننــد در رشــته
آب موفــق شــوند.
و سخن پایانی...
در پایــان جــا دارد کســب رتبههــای برتــررا در
دهمیــن جشــنواره نشــریات دانشــجویی کشــور بــه
شــما و دوســتانتان تبریــک بگویــم.
مــن معتقــدم جامعــه دانشــگاهی همــواره باید در
اول صــف آگاهیبخشــی و مطالبهگــری باشــد و
اینکــه شــما بــه عنــوان نماینــده جامعــه دانشــگاهی
دغدغــه داریــد و بــه همافزایــی فعالیتهــا کمــک
میکنیــد بســیار ارزشــمند اســت .امیــدوارم ایــن
جدیــت در همــه ســازمانها و مراجــع تصمیمســاز
هــم ایجــاد شــود تــا بتوانیــم شــاهد تحقــق محیــط
زیســت پایــدار در ایــن مــرز و بــوم باشــیم.
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ادارات و شرکتهای شاخص مرتبط با مهندسی آب
شرکت طوس آب
شــرکت مهندســی مشــاور طــوس آب بــا هــدف
توســعه صنعــت آب کشــور در ســال  1363تأســیس
گردیــد و اکنــون کــه در ابتــدای دهــه چهــارم اســت،
ایــن شــرکت توانســته بــا تمرکــز بــر مأموریــت ســازمانی
خــود و بــا تکیــه بــر رهبــری شــاخص ،معتبــر و کارکنانــی
متخصــص و ورزیــده ،فضــای کاری خــود را از طریــق
رشــد کیفــی و ارتقــای بهــرهوری در پروژههــای داخــل
و خــارج کشــور گســترش داده اســت .ایــن مشــاور بــر
آن بــوده تــا در چارچــوب منشــور اخــاق مهندســی
و بــا تلفیــق دســتاوردهای علــوم و فنــون روز و تجربــه
و خالقیــت ســرمایههای انســانی ،رضایتمنــدی
کارفرمایــان را س ـرلوحه فعالیتهــای خــود قــرار دهــد.
سهامداران شرکت
در ســال  1381در راستـــای اجــرای قانون برنامه ســوم
جمهــوری اســامیایران 49 ،درصــد ســهام دولتــی بــه
کارکنــان شــرکت واگــذار گردیــد و بــا تغییراتــی در میــزان
ســهام ســایر ســهامداران ،ترکیــب ســهامداران بــه شــرح
زیــر تغییــر پیــدا کــرد:
 کارکنان شرکت طوس آب ( 60درصد) آستان قدس رضوی ( 20درصد) آستانه مقدسه قم ( 20درصد)مدیر عامل شرکت طوس آب
دکتــر ســعید نیریــزی ،رئیــس
هیــأت مدیــره و مدیــر عامــل شــرکت
مهندســی مشــاور طــوس آب ،نقــش
اصلــی و اساســی را در ســازماندهی،
توســعه و تکامــل شــرکت بــه عهــده داشــته اســت .او
از اعضــای برجســته مؤسســات بینالمللــی مرتبــط بــا
پروژههــای عمرانــی و تحقیقاتــی و بــه طــور خــاص
صنعــت آب میباشــد .وی در ســال  1325هجــری
شمســی در تهــران متولــد شــد و پــس از طــی مراحــل
تحصیلــی موفــق بــه اخــذ مــدرک فــوق لیســانس در
رشــته مهندســی آب و خــاک از دانشــگاه کرانفیلــد
مصاحبه
انگلســتان در ســال  1974میــادی و دکتــرای عمــران
گرایــش آب از دانشــگاه ســاوت همپتــون انگلســتان در
ســال  1977میــادی گردیــد .دکتــر ســعید نیریــزی،
ی دانشــگاه
در ســال  1356بــه عضویــت هیــأت علمــ 
فردوســی مشــهد در آمــد و تــا ســال  1362ایــن ســمت را
برعهــده داشــت .پس از آن در شــرکت مهندســی مشــاور
مهابقــدس بــه عنوان مـــدیر ناحیــه خـــراسان منصوب
شــد و تــا ســال  1367ایــن مسئـــولیت را عهــدهدار بــود.
وی از ســال  1367بــه عنــوان مدیــر عامــل و رئیــس
هیــأت مدیــره شــرکت مهندســی مشــاور طــوس آب
انتخــاب و تاکنــون نیزعهــدهدار ایــن مســئولیت اســت.
دکتــر ســعید نیریــزی در ســپتامبر ســال 2014
میــادی در شــصت و پنجمیــن همایــش کمیســیون
بینالمللــی آبیــاری و زهکشــی ( )ICIDبــه مــدت
 3ســال بــه عنــوان ریاســت ایــن کمیســیون جهانــی

انتخــاب شــد .وی همچنیــن در ســالهای قبــل بــه
عنــوان نائبرئیــس ایــن کمیســیون و ریاســت کمیتــه
مالــی برگزیــده شــده بــود.
آب و فاضالب روستایی خراسان رضوی
ل  ،1377شــرکت آب و فاضــاب
ل ســا 
در اوایــ 
ب شــرب
نآ 
ف تأمی ـ 
روســتایی خراســان رضــوی بــا هــد 
ی و دفــ ع بهداشــتی
و بهداشــتی و همچنیــن جمــعآور 
ل شـ د و
ی اســتان ،تشــکی 
فاضــابدر ســط ح روســتاها 
ت عنــوان
ی تحـ 
ت اجرایـ 
ن بــا اســتقرار تشــکیال 
هماکنــو 
ی در  27مرکــز شهرســتان
ب روســتای 
ب و فاضــا 
امــور آ 
خدمــات مربوطــه را ارائــه مینمایــد کــه مهمتریــن و
اصلیتریــن مســئولیتهای ایــن شــرکت ،عبارتنــد از:
ب شــرب
یآ 
ی شــبکهها 
ی و بهرهبــردار 
 نگهــدار روســتایی؛
ی شــبکههای آب شــرب
 توســعه ،اصــاح و بازســاز روســتایی؛
ن آب
ط بــ ه تأمیــ 
ت مربــو 
ث و ایجــاد تأسیســا 
 احــدا ب روســتایی؛
ی فاضــا 
ی و دفــ ع بهداشــت 
آشــامیدن 
آب و فاضالب خراسان رضوی
شــرکت آب و فاضــاب اســتان خراســان رضــوی
در چارچــوب قانــون تشــکیل شــرکتهای آب
و فاضــاب در تاریــخ  1371/12/17بــه ثبــت
رســیده و بــا هــدف ایجــاد و بهرهبــرداری از
تأسیســات تأمیــن ،تقســیم و توزیــع آب شــرب و
بهداشــتی و ایجــاد و بهرهبــرداری از تأسیســات
مرتبــط بــا جمــعآوری ،انتقــال ،تصفیــه و دفــع
بهداشــتی فاضــاب در حــوزه فعالیت (شــهرهای
اســتان بــه جــز شــهر مشــهد) ارائــه خدمــات مینمایــد.
در حــال حاضــر ایــن شــرکت بــا تحــت پوشــش قــرار
دادن  73شــهر بــا جمعیتــی بالــغ بــر  1800000نفــر و
تعــداد  656000فقــره انشــعاب آب و  166757فقــره
انشــعاب فاضــاب در قالــب  3شــرکت تبصــره  2و
همچنیــن  26امــور آب و فاضــاب شــهری مشــغول بــه
فعالیــت میباشــد.
شرکت آب و فاضالب مشهد
در پــی اجــرای قانــون تشــكیل شــركتهای آب و
فاضــاب شــهری مصــوب دیمــاه  ۱۳۶۹مجلــس
شــورای اســامی ،شــركت آب و فاضــاب خراســان در
ســال  ۱۳۷۰تأســیس گردیــد و در نهایت در ســال ۱۳۷۱
بــا توجــه بــه حجــم كار و پراكندگــی شــهرهای اســتان
شــركت آب و فاضــاب مشــهد تشــكیل شــد.
 انجــام هرگونــه فعالیــت در راســتای آبرســانی بــرایمصــارف خانگــی ،عمومــی ،صنعتــی ،تجــاری و غیــره و
همچنیــن جمـعآوری ،انتقــال ،تصفیــه و دفع بهداشــتی
فاضالب؛
 مطالعــه و اجــرای طرحهــای ایجــاد و توســعهتأسیســات مربــوط بــه تأمیــن ،انتقــال ،تصفیــه و توزیــع
آب آشــامیدنی و بهداشــتی؛

بررسی

 مطالعــه و اجــرای طرحهــای ایجــاد و توســعهتأسیســات مربــوط بــه جمــعآوری ،انتقــال ،تصفیــه و
دفــع بهداشــتی فاضــاب؛
 رعایــت اصــول بهداشــتی ،کنتــرل کیفــی واســتانداردهای مــورد عمــل وزارت نیــرو در مراحــل
آبرســانی و نیــز جمــعآوری و دفــع فاضــاب؛
 بهــره بــرداری ،تعمیــر ،نگهــداری ،مرمــت ،بازســازیو توســعه کلیــه تأسیســات تأمیــن ،تصفیــه ،انتقــال،
ذخیــره و توزیــع آب و همچنیــن جمــعآوری ،انتقــال،
تصفیــه و دفــع بهداشــتی فاضــاب و حفاظــت از حریــم
آنهــا؛
 اخــذ هرگونــه وام و تســهیالت مالــی از منابــع داخلــیو خارجــی بــا اخــذ مجــوز از مجامــع عمومــی و ســایر
مراجــع قانونــی ذیربــط؛
 اســتفاده از ظرفیتهــای بخــش خصوصــیبــرای انجــام امــور مطالعاتــی ،اجرایــی ،بهرهبــرداری
و نگهــداری تأسیســات آب و فاضــاب و خدمــات
مشــترکین بــه منظــور کاهــش هزینههــا ،افزایــش
بهــرهوری و ارتقــای ســطح خدمــات؛
 انجــام هرگونــه عملیــات و معامالتــی کــه بــرایمقاصــد شــرکت ضــروری و مرتبــط بــوده و بــه صرفــه و
صــاح آن باشــد.
شرکت آبمنطقهای خراسان رضوی
در اســفندماه ســال  1342وزارت آب و بــرق تشــکیل
شــد و بــه اســتناد مــواد  3و  4قانــون تأســیس ایــن
وزارتخانــه ،ســازمانهای آب و بــرق منطقــهای
تشــکیل شــد .وزارت مذکــور در ســال  1353بــه وزارت
نیــرو تغییــر نــام داد .در همیــن راســتا در ســال 1355
اداره کل آبیــاری خراســان بــه عنــوان شــرکت طــی
شــماره  12255مــورخ  1355/11/12در اداره ثبــت
شــرکتها و مالکیــت صنعتــی شهرســتان مشــهد بــه
ثبــت رســیده و در ســال  1356ســازمان آب مشــهد نیــز
از شــهرداری جــدا و در شــرکت مذکــور ادغــام شــد و
تحــت پوشــش وزارت نیــرو قــرار گرفــت .در همــان ســال
شــرکت ســهامیآبمنطقــهای خراســان بــه عنــوان
یــک شــرکت دولتــی در مجموعــه کالن وزارت نیــرو
قــرار گرفــت و مطابــق اساســنامه و بــا تأکیــد بــر منشــور
اخالقــی ســازمان ،رســالت زیــر را بــر عهــده دارد:
 برنامهریزی و مدیریت منابع آب استان حفاظت کیفی و کمیاز منابع آب استان بهرهبرداری از منابع آب سطحی و زیرزمینی اجــرای عملیــات مربــوط بــه طرحهــای توســعه ومنابــع آب
 اجرای سایر وظایف ابالغی از سوی وزارت نیرودر اواخر ســال  1384شــرکت آبمنطقهای خراســان
شــمالی و در اوایــل  1385شــرکت آبمنطقــهای
خراســان جنوبــی از مجموعــه شــرکت جــدا و شــرکت
تحــت عنــوان شــرکت آبمنطق ـهای خراســان رضــوی
بــه فعالیــت خــود ادامــه میدهــد.
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سونامی

دانشجوی کارشناسی ارشد هواشناسی کشاورزی

از مهندسـی کشاورزی،

تا مهندسی آب

بــدون شــک اگــر از دانشــجویان رشــته
مهندســی آب در مقاطــع مختلــف تحصیلــی ایــن
ســؤال را بپرســیم کــه «آیــا شــما ایــن رشــته را
از روی عالقــه انتخــاب نمودهایــد و یــا بــه
هنــگام انتخــاب رشــته نســبت بــه جایــگاه
و آینــده شــغلی و تحصیلــی آن اشــراف
داشــتهاید؟» بــه جرئــت میتــوان گفــت کمتــر
کســی هســت کــه بــه شــما پاســخ آری بدهــد و
یــا اگــر بخواهــم در حالــت خوشبینانــه و بــه دور
از ســیاهنمایی بگویــم ،میتــوان اینگونــه بیــان
کــرد کــه تعــداد افــرادی کــه پاسخشــان منفــی
اســت قابــل توجــه میباشــد؛ حتــی میتــوان پــای
را فراتــر گذاشــت و ایــن ســؤال را از اســاتید ایــن
رشــته نیــز پرســید کــه بــدون شــک پاسخهایشــان
شــنیدنی خواهــد بــود.
جــای دارد در همیــن ابتــدای امــر یــادی کنیــم
از کالم گوهربــار اســتاد فرهیختــه و ارجمنــد
جنــاب پروفوســور امیــن علیــزاده کــه در جشــن
فار غالتحصیلــی دانشــجویان مهندســی آب
(کارشناســی ورودی  )90بــه مــزاح فرمودند:اگــر
ایــن امــکان فراهــم بــود تــا بــه گذشــته بازگردنــد،
هیچوقــت ایــن رشــته را انتخــاب نمینمودنــد!
عــدهای هــم بودنــد کــه بــه خیــال
خامشــان تصــور میکردنــد ایــن رشــته
جــزو دانشــکده مهندســی اســت و آنــگاه
کــه دریافتنــد بــه جــای مســیر دلربــای
دانشــکده مهندســی بایــد مســیر مخــوف
دانشــکده کشــاورزی را طــی کننــد ناگهان
جامههــا را دریــده ،چنــگ بــر صــورت
زیبــای خــود بیانداختــه! نالهکنــان ســر
بــه راه دانشــکده کشــاورزی نهــاده و خــود
را حضــرت یعقــوب(ع) تصــور نمــوده کــه
یوســفش را از دســت بــداده و دانشــکده
کشــاورزی بــرای او کلبــه احزانــی اســت که
بایــد در فــراغ یوســفش بســوزد و بســازد!

اکنــون زود اســت کــه بخواهــم از واژه متأســفانه
یــا خوشبختانــه اســتفاده نمایــم؛ امــا یکــی از
مســائلی کــه دانشــجویان ایــن رشــته بــا آن درگیــر
هســتند بخــش کشــاورزی اســت کــه البتــه اکثــر
دانشــجویان هــم میانــه خوبــی بــا آن نداشــته و
بــودن عنــوان زریــن مهندســی کشــاورزی را در
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ابتــدای نــام رشــته خــود یــک ننــگ بــزرگ تلقــی
نمــوده و آرزو داشــتند ای کاش ایــن نــام هرگــز بــر
کارتهــای دانشــجویی و مــدارک تحصیلیشــان
نقــش نمیبســت .عــدهای هــم بودنــد کــه بــه
خیــال خامشــان تصــور میکردنــد ایــن رشــته جــزو
دانشــکده مهندســی اســت و آنــگاه کــه دریافتنــد
بــه جــای مســیر دلربــای دانشــکده مهندســی بایــد
مســیر مخــوف دانشــکده کشــاورزی را طــی کننــد
ناگهــان جامههــا را دریــده ،چنــگ بــر صــورت
زیبــای خــود بیانداختــه! نالهکنــان ســر بــه راه
دانشــکده کشــاورزی نهــاده و خــود را حضــرت
یعقــوب(ع) تصــور نمــوده کــه یوســفش را از
دســت بــداده و دانشــکده کشــاورزی بــرای او کلبــه
احزانــی اســت کــه بایــد در فــراغ یوســفش بســوزد
و بســازد!
در ابتــدای ســال تحصیلــی جدیــد تعــدادی
از دانشــجویان جدیدالــورود ایــن رشــته از طــرق
مختلــف اعــم از مجــازی و حقیقــی بــا بنــده ارتبــاط
گرفتــه و ســؤاالت زیــادی پیرامــون ماهیــت رشــته
و بــازار کار آن از ایــن حقیــر پرســیدند و عــدهای
هــم بودنــد کــه میگفتند«:اگــر بخواهــم رشــته
خــود را عــوض کنــم چــه بایــد بکنــم؟» وقتــی
از آنهــا میپرســیدم که«:مگــر شــما در هنــگام
انتخــاب ایــن رشــته چنیــن اطالعاتــی را کســب
نکردهایــد؟» بــا پاســخ منفــی از جانــب آنهــا مواجــه
میشــدم و حتــی واژگانــی نظیــر مــن «اتفاقــی»
و یــا «اجبــاری» ایــن رشــته را انتخــاب
نمــودم بــه کار بردنــد کــه البتــه بــرای مــن
واژگانــی کامــا آشــنا بــود.
پس تاکنون ما با دو چالش مواجه هستیم:
یکی عدم عالقهمندی و دیگری عدم شناخت
از آنجــا کــه میتــوان گفــت عالقــه ممکــن
اســت در اثــر شــناخت ایجــاد گــردد؛ لــذا در ادامــه
ســعی دارم بــه صــورت مختصــر بــه بررســی جایــگاه
دو بخــش کشــاورزی و آب پرداختــه تــا اهمیــت
رشــته تــا حــدودی مشــخص شــود و در انتهــا
طــی یــک دســتهبندی بخشــی از چالشهــای
پیــشروی را نــام بــرده و انشــاا ...در شــمارگان
بعــدی بــه شــرح و بســط هــر کــدام از آنهــا خواهــم
پرداخــت.
اهمیت بخش کشاورزی
کشــاورزی در ایــران باســتان همــواره از جملــه

وظایــف مهــم اجتماعــی بــوده اســت .اهمیــت
کشــاورزی در ایــران و بــاال رفتــن میــزان کشــت
و تأثیــر آن در زندگــی مــردم بــه گون ـهای بــود کــه
دیگــران ایرانیــان را همــواره گرامــی میداشــتند.
پادشــاهان هخامنشــی در بهرهبــرداری از منابــع
طبیعــی ،آب ،خــاک و توســعه بازرگانی و کشــاورزی
کــه حیــات اقتصــادی کشــور را تضمیــن میکــرد
دلبســتگی فــراوان داشــتند و همــواره کشــاورز و
کشــاورزان را میســتودند.
آمــده اســت کــه کــوروش بــزرگ بــا تنــی چنــد از
دهقانــان و روســتاییان بــر خــوان نشســت و چنیــن
گفت«:مــن همتــای شــمایم .مــازاد و توشــه زندگی
را از شــما وام داریــم .پایــداری دولــت از دس ـترنج
شماســت».
ســقراط خطــاب بــه پادشــاهان یونــان چنیــن
میگوید«:آیــا باعــث شرمســاری نیســت کــه
از پادشــاهان پــارس تقلیــد نمیکنیــم؟! آنهــا
دریافتهانــد کــه فــن کشــتکاری زیباتریــن هنــر
اســت».
گزنفــون در ایــن بــاره میگوید«:شــاه ایــران
در پــارهای از ایــام بــه بخشهایــی از کشــور خــود
ســفر میکنــد اوضــاع را میبینــد و بــه پــارهای از
ســرزمینها کســانی را میفرســتد.اگر دریابــد کــه
در اســتانی زمینهــای آبــاد و درختــان ســودمند
فــراوان اســت بــه آن اســتاندار پــاداش میدهــد.
مقامهــای ممتــاز میبخشــد و شــهری را بــه
اســتان او میافزایــد و هــرگاه روشــن شــود کــه
اســتانی کمجمعیــت و بایــر مانــده اســت و بدانــد که
ایــن ویرانــی از ســختگیری یــا کوتاهــی اســتاندار
بــوده و از سســتی او سرچشــمه گرفتــه اســت ،او
را بیدرنــگ عــوض میکنــد و هــر گاه شــاه
میخواهــد پاداشــی بدهــد نخســت بــه کســانی
کــه در جنــگ دلیــری کردهانــد یــا در کشــاورزی و
آبادانــی کشــور کوشــیدهاند میدهــد».
(گزنفون.کتاب اقتصاد .فصل)4
«میــزان دلبســتگی و مهــر پادشــاهان
هخامنشــی بــه پیشــرفت کشــاورزی و فرآوردههــای
ایرانــی چنــان بــود کــه در دربــار ایــران دســتور داده
شــده بــود نبایــد هیچگونــه فرآوردهــای کشــاورزی
و منســوجات خارجــی روی میــز پادشــاه باشــد.
شــاهان ایــران بــه نــام میهندوســتی خــوراک
بیگانــه نمیخوردنــد و گفتهانــد هنگامــی کــه
خدمتــکار خشــایار شــاه انجیــر اتــن را بــر ســر ســفره
گــزارده بــود پادشــاه دســتور داد تــا دیگــر ایــن کار
تکــرار نشــود»( .اخــاق ایرانیــان باســتان)

سونامی

آموزشهــای دینــی و اخالقــی زرتشــت،
آبادانــی و کشــتکاری را از کارهــای نیــک و
نمادهــای خدایــی میدانــد و سراســر اوســتا دربــاره
آبــاد کــردن زمیــن آبیــاری درختــکاری گل ـهداری و
پــرورش جانــوران و گیاهــان ســودمند -چــه دارویی
و چــه غذایــی -دســتوراتی دیــده میشــود.
بــا توجــه بــه مطالبــی کــه بیــان شــد میتــوان
فهمیــد کشــاورزی در ایــران از مقدستریــن کارهــا
بــوده اســت .بخــش کشــاورزی در ایــران از گذشــته
تاکنــون همــواره بــا فــراز و نشــیبهای زیــادی
همــراه بــوده اســت کــه در اینجــا مجــال پرداختــن
بــه ایــن موضــوع نیســت؛ امــا اگــر بخواهیــم بــه
کشــاورزی ایــران بعــد از انقــاب اســامینگاهــی
بیاندازیــم ،میتــوان گفــت کــه در اندیشــه حضــرت
امــام (رضــوان ا...علیــه) و مقــام معظــم رهبــری
(حفظــه ا )...بخــش کشــاورزی از اهمیــت ویــژهای
در اقتصــاد کشــور برخــوردار اســت .موضــوع
کشــاورزی قســمت ثابــت ســخنرانیهای امــام (ره)
قبــل و بعــد از انقــاب اســت و کمتــر ســخنرانی
را میتــوان یافــت کــه موضــوع جلســه مباحــث
اقتصــادی باشــد و ایشــان بــه امــر کشــاورزی
اشــارهای نکــرده باشــند .حتــی ایشــان در جلســاتی
کــه بــا صنعتگــران دارنــد بــه موضــوع کشــاورزی
اشــاره کــرده و تحقــق اهــداف ایــن بخــش را
نســبت بــه صنعــت ســریعالوصولتر میداننــد.
ایشــان همچنیــن در تدویــن سیاســتهای کلــی
نظــام در دوران بازســازی کشــور میفرماینــد:
«...ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺑـﺎزﺳـــــﺎزی ﻣﺮاﮐﺰ ﺻـــﻨﻌﺘﯽ ﻧﺒـﺎﯾﺪ
ﮐﻮﭼــــﮏﺗﺮﯾﻦ ﺧﻠﻠﯽ ﺑﺮ ﺿـــــﺮورت رﺳـــﯿــــﺪن ﺑــﻪ
اﻣﺮ ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ ﮐﺸﺎورزی وارد آورد؛ ﺑﻠﮑﻪ اوﻟﻮﯾﺖ و
ﺗﻘﺪم اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﻔﻮظ ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ از
ً
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮد را ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ اﺟﺮای آن ﺳﺎزﻧﺪ ...ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ
ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ در ﮐﺸـﺎورزی ﻣﻘﺪﻣﻪای اســت ﺑﺮای
اﺳﺘﻘﻼل و ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮ»...
در ادﺑﯿـﺎت رﻫﺒﺮ ﻓﻘﯿـﺪ اﻧﻘﻼب ﻋﺒـﺎراﺗﯽ ﺑﻪ
ﭼﺸـــــﻢ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام دﻟﯿﻠﯽ اﺳــــﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ
ادﻋﺎ ﮐﻪ اﯾﺸــــﺎن ﻻزﻣﻪ ﺻــــﻌﻮد ﺑﻪ ﻗﻠﻞ ﭘﯿﺸــــﺮﻓﺖ
ﮐﺸــــﻮر را در ﮔﺮوی ﺗﺤﻮل ﺑﺨﺶ ﮐﺸـــــﺎورزی
ﻣﯽداﻧﻨـﺪ.ﮐـﺎﻓﯽ اﺳـــﺖ ﮐﻪ ﺟﺴــﺘﺠﻮﯾﯽ در ﺑﯿﺎﻧﺎت
اﯾﺸــﺎن ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﻧﺠﺎم داد ﺗﺎ ﺑﺎ ﻋﺒﺎراﺗﯽ
ﻣﻮاﺟﻪ ﺷــﺪ ﮐﻪ ﻣﺆﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳــﺖ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﺒﺎرات زﯾﺮ اﺷــــﺎره ﮐﺮد«:ﮐﺸـﺎورزی
رأس اﻣﻮر و اﺳـﺎس اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر؛ ﻫﻤﻪ ﺟﻮر
واﺑﺴــﺘﮕﯽﻫﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل واﺑﺴــﺘﮕﯽ اﻗﺘﺼــﺎدی (ﻣﻮاد
ﻏﺬاﯾﯽ) ﻣﯽآﯾﺪ؛ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﮐﺸـــــﺎورزی ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ
ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ اﺳـﻼم؛ ﺳﺴﺘﯽ در اﻣﺮ ﮐﺸﺎورزی ﺑﺮﺧﻼف
ﻣﺴــــﯿﺮ اﺳــﻼم؛ ﭘﯿﺶﺷــﺮط آﺑﺎداﻧﯽ ﮐﺸــﻮر ،روﻧﻖ
ﮐﺸﺎورزی؛ ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ در ارزاق ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺗﮑﻠﯿﻒ
ﺷـﺮﻋﯽ و ﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﻧﻪ ﯾﮏ اﻣﺮ ﻋﺎدی؛ اﻣﺮ ﮐﺸﺎورزی

در ﮐﺸــﻮر ﻣـﺎ ،از اﻫﻢ اﻣﻮر و ﻫﺪاﯾﺖ و اﺟﺮای آن ﺑﻪ
وﺟﻪ ﺻـﺤﯿﺢ ،اﺳـﺎس اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر؛ ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎﯾﺪ
راه ﺑﯿﻔﺘﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﻤﻠﮑﺖ آﺑﺎد ﺑﺸﻮد».
آب ﯾﮏ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﺿﺮوری
در کشــاورزی اﺳﺖ و ﻧﻘﺸﯽ
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖﺳﺎز در رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎد و
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﺪ .کمیــاﺑﯽ آب ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺑﺤﺮان رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ در
اﮐﺜﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎﻋﺚ
شــده ﺗﺎ ﻣﺼﺮف ﻋﻘﻼﯾﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ و
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ آﺑﯿﺎری ﺑﺮای
ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪاری آب اﺗﺨﺎذ
ﺷﻮد.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑـﻪ وﺿـــــﻮح ﻣﯽﺗﻮان ﻧﻘﺶ ﭘﺮرﻧﮓ
ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی را در اﻧﺪﯾﺸﻪ اﻗﺘﺼﺎدی رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ
اﻧﻘﻼب (ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز در ﻗﻮل و ﻓﻌﻞ ،راه اﻧﻘﻼب
را راه اﻣـﺎم داﻧﺴـــــﺘـﻪاﻧـﺪ) رﺻـــــﺪ ﮐﺮد .اﯾﺸـــــﺎن
در اﻏﻠﺐ ﺳــﯿﺎﺳــــﺖﻫﺎی اﺑﻼﻏﯽ و ﺳــــﻔﺮﻫﺎی
اﺳــــﺘﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﻣﺤﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪای ﻧﻮاحــی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر را ﮐﺸﺎورزی برﺷـــــﻤﺮده و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
راه ﺣـﻞ ﺑﺮونرﻓﺖ از ﻣﻌﻀـــــﻞ اﺷــــﺘﻐﺎل ﺟﻮاﻧﺎن
اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ را روﻧﻖ ﮐﺸــــﺎورزی آﻧﺠﺎ و ﮔﺴـﺘﺮش
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﯿﺎن ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ.
ً
«...ﺑﺨﺶ ﮐﺸـــــﺎورزی در ﻧﻈـﺎم ﻣﺎ ،واﻗﻌﺎ ﯾﮑﯽ
از ﺑﺨﺶﻫـــﺎی ﺑﺴـــــﯿـﺎر ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ اﺳـــــﺖ .ﻫﻨﻮز
ﻫﻢ ﻣﻦ ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﮐﻪ آﯾﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﻻزم ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ
داده ﻣﯽﺷﻮد ،و آن ﮐـﺎری ﮐـﻪ ﺑـﺎﯾـﺪ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ
اﻧﺠـﺎم ﺑﮕﯿﺮد ،آﯾﺎ ﺑﻪ ﺻــــﻮرت ﮐﺎﻣﻞ و ﺻــﺪدرﺻــــﺪ
اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،ﯾﺎ ﻧﻪ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ،اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم
ً
ﺑﮕﯿﺮد .ﻓﺮﺿـﺎ ﺷﺶ ﻣﺎه ﯾﺎ ﯾﮏ ﺳـﺎل زﻣﺎن ﺑﮕﺬارﯾﻢ،
ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﺗﺤﺖاﻟﺸﻌﺎع ﮐﺸﺎورزی
ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،ﺻﻨﻌﺖ در ﺧﺪﻣﺖ کشــاورزی باشــد».
در ادﺑﯿـﺎت اﯾﺸـــﺎن ﺑﺮای ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺳـــﺎﺧﺘﻦ ﻣﺮدم
و ﻣﺴـــــﺌﻮﻟﯿﻦ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﮐﺸـــــﺎورزی ﻋﺒﺎراﺗﯽ ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﺄﻣﻞ را ﻣﯽﺗﻮان ﯾـﺎﻓـﺖ ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﻗﺮار اﺳـــــﺖ:
«ﺣﯿﺎت ﻃﯿﺒﻪ و ﺗﻤﺪن ﺟﺪﯾﺪ ،در ﮔﺮو اﺳـــﺘﻔﺎده از
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد و اوجﮔﯿﺮی ﮐﺸـــﺎورزی؛ اﺻـــﻠﯽﺗﺮﯾﻦ
ﭘـﺎﯾﻪ ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ ﮐﺸـــــﻮر ،ﺗـﺄﻣﯿﻦ ﻣﻮاد ﻏـﺬاﯾﯽ،
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺸـــــﺎورزی ﻣﺴــــﺌﻮﻟﯿﺖ ﻗﻮای ﺳــــﻪﮔﺎﻧﻪ،
ﻣﺴــــﺌﻮﻻن ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و آﺣﺎد ﻣﻠـﺖ؛ آﺑﺮوی اﺳـــــﻼم
و ﮐﺸـــــﻮر در ﮔﺮو آﺑـﺎداﻧﯽ و ﻻزﻣﻪاش ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﮐﺸـــــﺎورزی؛ ﺳـــــﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎی ﮐﺸــــﺎورزی
راهﺣﻞ ﺑﺴــــﯿﺎر ﻣﻬﻢ در اﻣﺮ اﺷــــﺘﻐﺎلزاﯾﯽ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
ﺑﺎ ﺑﺰهکاری؛ در زﻣﯿﻨﻪ اﻗﺘﺼــــﺎدی ،ﻋﻤﺪه ﺗﻼش را
ﺑﺎﯾﺪ روی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮد ،اﺳــــﺎس ﻣﺴــﺄﻟﻪ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳــﺖ؛
ﻣﺴـﺌﻠﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ،ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ
در ﻣﻮاد اﺳـﺎﺳـﯽ ﮐﺸﺎورزی؛ ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت

ﮐﺸﺎورزی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ اﻗﺘﺼﺎد ﻧﻔﺘﯽ».
ﻧﻈﺮﯾـﻪﭘﺮدازاﻧﯽ ﻣـﺎﻧﻨـﺪ ﻣﻠﺮ و ﺟﺎن اﺳﺘﻮن ﻧﻘﺶ
ﮐﺸﺎورزی را در رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑـﻪ ﻋﻨﻮان
ﻧﯿﺮوی ﻣﺤﺮﮐـﻪ ﺗـﺄﺛﯿﺮﮔـﺬار ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دادهاﻧـﺪ
ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﻠﺮ ﺑﺮای ﺑﺨﺶ ﮐﺸـــــﺎورزی ﭘﻨﺞ
وﯾﮋﮔﯽ ﻣﻬﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی را ﺑﺮ ﻣﯽﺷﻤﺮد ﮐﻪ
ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 ﻋﺮﺿـﻪ ﻏﺬا ﺑﺮای ﻣﺼﺮف داﺧﻠﯽ؛ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺑﺮای ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺻــﻨﻌﺖ؛ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺠﻢ ﭘﺲاﻧﺪاز ﺑﺮای ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری؛ ﺻــــﺎدرات ﻣﺤﺼــﻮﻻت ﮐﺸــــﺎورزی ﻋــﺎﯾــﺪاتارزی
 ﻋﺮﺿـــﻪ ﻣﻮاد اوﻟﯿــﻪ ﺑﺮای واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ؛ﺑـﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺨﺶ ﮐﺸـــــﺎورزی ﺑﺮای ﺟﻮاﻣﻊ
در ﺣﺎل ﺗﻮﺳــــﻌﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﭘﯿﺸــــﮕﺎﻣﯽ داﺷــــﺘﻪ و ﺑﺮای
ﮔﺬر ﺑﻪ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﻨﻌﺘﯽ ،رﺷـﺪ و ﺗﻮﺳـﻌﻪی ﺑﺨﺶ
ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ ﺳـﺒﺐ ﺗﻌﺎﻣﻞ آن ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎی
ﭘﺮﺗﺤﺮک اﻗﺘﺼﺎد از ﮐﺎراﯾﯽ و ﺿﺮورت ﺧﺎص
ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
جایگاه آب در بخش کشاورزی
آب از دﯾﺮﺑﺎز ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﺎورزی در ﺟﻬﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻧﺴﺎنهــا
در دوران اوﻟﯿﻪ زﻧﺪﮔﯽ ،ﻧﺰدﯾﮏ رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ
آب ﺗﺠﻤﻊ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و آب ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی
ﮐﺸﺎورزی ،ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان آنرا ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ دﺧﺎﻟﺖ
ﺑﺸﺮ در ﻃﺒﯿﻌﺖ داﻧﺴﺖ ،از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و
ﭼﺸﻤﻪﻫﺎ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﺪ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻣﻮﺟﻮد
در ﮐﺮه زﻣﯿﻦ زﯾﺎد اﺳﺖ؛ اﻣﺎ  97درﺻﺪ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﺷﻮر ﺑﻮده و ﻣﻘﺪار ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪودی از آنــﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از ﺳﻮی اﻧﺴﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
اﻓﺰون ﺑﺮ آن کمـی ﺑﯿﺶ از  76/1درﺻﺪ از آبﻫﺎی
ﮐﺮه زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﻠﻮرﻫﺎ ﯾﺎ رودﺧﺎنــهﻫﺎی ﯾﺨﯽ
از دﺳﺘرس ﺧﺎرج ﺷﺪه و آﻧﭽﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه در ﻋﻤﻖ
زﻣﯿﻦ ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه اســت.
آب ﯾﮏ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﺿﺮوری
ﺑﺪون شــک ﺗﺄﻣﯿﻦ آب
در کشــاورزی اﺳﺖ و
ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای آﺑﯿﺎری
ﻧﻘﺸﯽ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖﺳﺎز در
ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻣﺤﻮر ﻋﻤﺪه ﺑﺴﯿﺎری
از ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﭘﯿش روی
رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎد و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎزی
ﺑﺸﺮ اﺳﺖ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از
ﻣﯽﮐﻨﺪ .کمیــاﺑﯽ آب ﺑﻪ
ﻋﻤﺪهﺗﺮﯾﻦ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺑﺤﺮان رو ﺑﻪ
ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن
اﻓﺰاﯾﺶ در اﮐﺜﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﺑﺨﺶ کشــاورزی اﺳﺖ.
در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎﻋﺚ شــده
ﺗﺎ ﻣﺼﺮف ﻋﻘﻼﯾﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ
و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ آﺑﯿﺎری ﺑﺮای ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ
و ﻧﮕﻬﺪاری آب اﺗﺨﺎذ ﺷﻮد .ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ روزاﻓﺰون
ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﻣﺤﺪود ﺑﻮدن ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺑﺮای اداﻣﻪ ﺣﯿﺎت
ﺑﺮ روی ﮐﺮه زﻣﯿﻦ ﺑﺤﺚ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی
ﺑﻬﯿﻨﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﻐﻠﻪﻫﺎی
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سونامی

ﻓﮑﺮی اﻧﺴﺎن اﻣﺮوز اﺳﺖ .ﺑﺪون شــک ﺗﺄﻣﯿﻦ آب
ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای آﺑﯿﺎری ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻣﺤﻮر ﻋﻤﺪه ﺑﺴﯿﺎری
از ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﭘﯿش روی ﺑﺸﺮ اﺳﺖ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﯾﮑﯽ
از ﻋﻤﺪهﺗﺮﯾﻦ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ در ﺳﻄﺢ
ﺟﻬﺎن ﺑﺨﺶ کشــاورزی اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اینکــه
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی ﺣﺪود  70درﺻﺪ آب ﻣﺼﺮﻓﯽ
در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ،
ﻓﻌﺎﻻن اﯾﻦ ﺑﺨﺶ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎی ﻻزم
ﺑﺮای ﺗﻌﺪﯾﻞ و ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻧﻤﻮدن ﻣﺼﺮف آب را ﺳﺮﻟﻮﺣﻪ
ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﻨﺪ .ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﺸﻮر اﯾﺮان
در اﻗﻠﯿﻢ ﺧﺸﮏ و ﻧﯿﻤﻪﺧﺸﮏ از ﯾﮏ ﻃﺮف و
اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ آن اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای
آب در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
ﻓﺰوﻧﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮ ﻋﺮﺿﻪ ﮔﺮدﯾﺪه و ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ را ﺑﺮای
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎی رو ﺑﻪ رﺷﺪ آب ﻓﺮاﻫﻢ آورده اﺳﺖ.
ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﻧﻘﺸﯽ ﺣﯿﺎﺗﯽ را
ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد؛ زﯾﺮا ﺣﺪود  11درﺻﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ
ﻣﻠﯽ 23 ،درﺻﺪ اﺷﺘﻐﺎل و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻏﺬای ﺑﯿﺶ از 80
درﺻﺪ جــاﻣﻌﻪ را ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽدﻫﺪ .از ﻃﺮﻓﯽ ،آب ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﺤﺪودﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ،در ﺗﻮﻟﯿﺪات اﯾﻦ
ﺑﺨﺶ ﺗﺄﺛﯿﺮ بهســزاﯾﯽ دارد .ﻓﺎﺋﻮ در ﮔﺰارش ﺧﻮد
اﺻﻮﻟﯽ را ﺑﺮای دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﺎورزی
و ﮐﺸﺎورزی ﭘﺎﯾﺪار ذﮐﺮ مــیﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آب ،ارزشگــذاری آب و ﮐﯿﻔﯿﺖ آب
(ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از آﻟﻮدﮔﯽ آب) .ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻓﺎﺋﻮ
ﺑﺮای دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﺎورزی و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ
ﯾﮏ ﮐﺸﺎورزی ﭘﺎﯾﺪار ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ از ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب
در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﻫﺴﺘﯿﻢ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻫﻤﯿﺖ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب در ﺗﻮﺳﻌﻪ کشــاورزی و راﺑﻄﻪ
ﻋﻤﯿﻖ اﯾﻦ دو ﻣﻘﻮﻟﻪ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽﺳﺎزد.
چالشهای پیش رو
الف) رشته علوم و مهندسی آب
 عــدم پویایــی اســاتید بــه عنــوان مشــوقیناصلــی دانشــجویان؛
 کاربــردی نبــودن و هدفمنــد نبــودن پایاننامههایدانشــجویی و بیتفاوتی اســاتید
 عــدم وجــود ارتباطــی پویــا بیــن دانشــگاه وصنعــت آب کشــور؛
 وجود نگاه ابزاری نسبت به دانشجویان مشخص نبودن آینده شغلی مــوازیکاری ســازمان نظام مهندســی کشــاورزیدر ارائــه مــدرک طراحــی سیســتمهای آبیــاری
تحــت فشــار؛
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 شــباهت برخــی گرایشــات ایــن رشــته بــاگرایشــات رشــته عمــران کــه عمــا زمینــه جــذب
را بــرای فار غالتحصیــان رشــته مهندســی آب
ســخت نمــوده اســت.
 برگــزاری همایشــات و کنگرههــای پرهزینــه؛امــا بــدون نتیجــه مطلــوب (همایشبــازی)
ب) بخش آب کشاورزی
 عــدم وجــود درک صحیــح در مســئولین نســبتبــه مصــرف آب در بخــش کشــاورزی؛
 مشــخص نبــودن متولــی آب در کشــور و وجــودتنــش بیــن وزارت نیــرو و وزارت جهــاد کشــاورزی؛
 عــدم وجــود قوانیــن و ســازوکار مناســب جهــتبرخــورد بــا متخلفیــن ؛
 وجــود تفکــر ســازهای بــه جــای تفکــر مدیریتــیکــه باعــث ایجــاد ســدهای بــی شــمار؛ امــا خالــی
از ظرفیــت در کشــور شــده اســت( .سدســازیهای
انبــوه)
 عــدم توجــه بــه آمایــش ســرزمین و الگــویکشــت مناســب محصــوالت کشــاورزی؛
 قیمتگذاری نامناسب آب عدم توجه به مهار روانابهای مرزی عدم توجه به طرحهای آبخیزداری وجود دستهای پنهان و زد و بندهای سیاسی سیاستهای نادرست انتقال آب بین حوضهای و ...بــدون شــک مــراد از بیــان ایــن چالشهــا ایــن
نیســت کــه دانشــجویان عزیــز نســبت بــه انتخــاب
ایــن رشــته ناامیــد گردنــد؛ بلکــه هــدف ایــن اســت
کــه از همیــن ابتــدا بــا ایــن مســائل آشــنا گردیــده و
بداننــد کــه بــرای حــل چــه گرههایــی بایــد تــاش
نماینــد و کمــر بندهــای همــت خــود را محکــم
بســته و آمــاده ایجــاد تغییــر در وضعیــت نامطلــوب
موجــود شــوند و گامــیمؤثــر در راســتای پیشــرفت
و اعتــای میهــن عزیزمــان ایــران اســامی
بردارنــد.

معرفی گروه
مشاوران جوان
شهرداری مشهد
گــروه مشــاوران جــوان شــهرداری مشــهد
مجموع ـهای اســت جوانیــاور و جوانبــاور کــه
بــا هــدف توانمندســازی جوانــان در زمینههــای
ی و اجتماعــی در حــوزه معاونتهــا،
علمــ 
ســازمانها و مناطــق مختلــف شــهرداری
برحســب رشــته تحصیلــی مرتبــط بــا حــوزه
خدمتــی براســاس فرآینــد جــذب مشــخص
شــده اقــدام بــه جــذب نیــرو میکنــد .گــروه
مشــاوران جــوان ،بســتری بــرای برقــراری
ارتبــاط بــا مدیــران شــهری و کســب تجربــه و
ســاختن آینــده فــردی اســت.
مشــاور جــوان ،وظیفــه مشــاوره دادن بــه
مدیــر ،احصــاء مــوارد و مشــکالت حــوزه
خدمتــی و بررســی و پیگیــری در جهــت رفــع
مســائل مربوطــه را بــر عهــده دارد.
افــراد عالقهمنــد برحســب نــوع رشــته
تحصیلــی و مــوارد مربــوط ،ابتــدا در ســایت
گــروه ثبتنــام کــرده و از طریــق فراخــوان
جــذب وارد فرآینــد شــده و پــس از قبولــی در
آزمــون کتبــی و مصاحبــه حضــوری ،موفــق بــه
ورود در گــروه مشــاوران جــوان میشــوند.
مشــاوران جــوان برحســب فعالیتهایــی
کــه در طــی مــاه برحســب آییننامــه از آنهــا
خواســته میشــود درصــد کســب کــرده و
براســاس درصــد کســب شــده حقالزحمــه
دریافــت میکننــد.
یکــی دیگــر از اهــداف گــروه مشــاوران جــوان
شبکهســازی جوانــان اســت.
هــر مشــاور جــوان برحســب مــورد،
کارگروههایــی تشــکیل میدهــد و از جوانــان
فعــال در آن کارگــروه کمــک و همفکــری
میگیــرد .کلیــه افــرادی کــه در گــروه مشــاوران،
چــه بــه صــورت فعــال و چــه بــه صــورت مشــاور
جــوان ،فعالیــت میکننــد ،میتواننــد از طریــق
ایدهپــردازی در ســامانه ایدهشــهر گــروه
مشــاوران ،ایدههــای مرتبــط در حــوزه مدیریــت
شــهری را ثبــت کــرده و از طریــق مشــاور جــوان
مربــوط در جهــت تبدیــل بــه طــرح کــردن ایــده
و اجرایــی شــدن آن حرکــت نماینــد.
از طریــق فعالیــت در گــروه مشــاوران
جــوان میتــوان هــم رزومــه علمی-پژوهشــی
خــود را قــوی و غنــی نمــود و هــم عــاوه بــر
کســب تجربــه در برقــراری ارتبــاط بــا مدیــران
شــهری درجهــت افزایــش روابــط اجتماعــی
فــردی نیــز گام برداشــت .باتوجــه بــه وجــود
تفاهمنامههــای فــی مابیــن گــروه مشــاوران
جــوان بــا دانشــگاهها و ســایر نهادهــای مرتبــط،
در حــوزه ملــی و بینالمللــی نیــز میتــوان
فعالیــت داشــت .اولیــن شــرط حضــور در گــروه
مشــاوران داشــتن حداقــل مــدرک کارشناســی
یــا تــرم آخــر کارشناســی اســت.
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بازدید از قنات قصبه
معارفه دانشجویان نو ورود 95

تیم خبری جشنواره آب و زندگی

کارگاه مسیر کارآفرینی

تأسیس انجمن ناجیان آب

بازدید از سازههای آبی استان خوزستان

غرفه دانشجویان نو ورود 96

تقدیر دکتر کافی از افتخار آفرینی تیتر10
غرفه برتر در جشنواره فناوریهای آب

تیم خبری جشنواره آب و زندگی

اعضای شورای اصلی انجمن علمی-دانشجویی گروه علوم و مهندسی آب (سال تحصیلی )1396-97

محمدحسین سمندری مقدم

هادی قنبـری طرقبه

دانشجوی کارشناسی علوم و مهندسی آب
دانشجوی کارشناسی علوم و مهندسی آب
دبیر کمیته نشریات انجمنهای علمی-دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد
دبير انجمن علمی-دانشجویی گروه علوم و مهندسی آب (سال تحصیلی )1396-97
نائب رئیس و مدیر هنری شاخه دانشجویی مرکزی جمعیت ایرانی علوم زعفران
مديرمسئول نشريه موج (از مهر  95تاکنون)
دبیر کمیته نشریات انجمنهای علمی-دانشجویی دانشکده کشاورزی (از آبان  95تا آبان )96
عکاس خبرگزاری ايسنا
نائبدبیر و مدیر هنری انجمن علمی-دانشجویی گروه علوم و مهندسی آب (از مهر  95تا آبان )96
دبير هنری نخستين جشنواره ملی علمی-فرهنگی آب و زندگی
سردبیر ،مدیر هنری و چندرسانهای نشریه علمی-دانشجویی موج (از مهر  95تا آبان )96
دبیر فرهنگی نخستین جشنواره فناوریهای آب ،بهرهوری و بازچرخانی
مسئول بصری پایگاه بسیج دانشجویی دانشکده کشاورزی؛ سال تحصیلی 97-96
دبيرتحريريه نشريه گيومه (نشريه خانه نشريات دانشگاه فردوسی مشهد)
عضو فعال بسیج مهندسین کشاورز (از  94تاکنون)
نائب دبیر انجمن دانشجویی ناجیان آب؛ سال تحصیلی 96-95
گرافیک ،صفحهآرائی و ویراستاری نشریات دانشجویی :موج ،جوانه ،آوند ،تربیتجو ،صبح،
بیوتکنولوژی کشاورزی ،ردا ،سبزینه
سابقه نویسندگی در نشریات دانشجویی :موج ،وقایع اتفاقیه ،مکث ،پویش ،میدان علوم
مدیر هنری مسابقات ملی چالش علم

سیدعلیرضا علوی بجستانی

دانشجوی کارشناسی علوم و مهندسی آب
عضو شورای انجمن علمی-دانشجویی گروه علوم و مهندسی آب (سال تحصیلی )1396-97
نویسنده نشریه موج (از مهر  95تاکنون)
کادر اجرایی نخستین جشنواره ملی علمی-فرهنگی آب و زندگی
کادر اجرایی نخستین جشنواره ملی فناوریهای آب ،بهرهوری و بازچرخانی
محمد جاوید محتشم

دانشجوی کارشناسی علوم و مهندسی آب
عضو شورای انجمن علمی-دانشجویی گروه علوم و مهندسی آب (سال تحصیلی )1396-97
سردبیر جدید نشریه موج (از آبان )96
نویسنده نشریه موج (از مهر  95تاکنون)
دارای مقام مقاله علمی-کشاورزی شایسته تقدیر در دهمین جشنواره نشریات دانشجویی کشور (تیتر)10
تیم خبری نخستین جشنواره ملی علمی-فرهنگی آب و زندگی

محمد طلعتی

دانشجوی کارشناسی علوم و مهندسی آب
عضو شورای انجمن علمی-دانشجویی گروه علوم و مهندسی آب (سال تحصیلی )1396-97
نویسنده نشریه موج (از مهر  96اکنون)
تیم خبری نخستین جشنواره ملی علمی-فرهنگی آب و زندگی
مدرس زبان انگلیسی (میانی و پیشرفته)
مسلط به نرم افزار اتوکد ،اسکچاپGIS ،
سیدمحمد علویزاده
مدیر پروژه بزرگ چالش علم
دانشجوی کارشناسی علوم و مهندسی آب
مسلط به زبان برنامه نویسی  Cو Basic
عضو شورای انجمن علمی-دانشجویی گروه علوم و مهندسی آب (سال تحصیلی )1396-97
مدیرمسئول نشریه علمی-دانشجویی وجین
نویسنده نشریه موج (از مهر  95تاکنون)
دارای مقام مقاله علمی برتر محیط زیست در دهمین جشنواره نشریات دانشجویی کشور (تیتر)10
تیم خبری نخستین جشنواره ملی علمی-فرهنگی آب و زندگی

چندرسانهای

مــوج بــه عنــوان اولیــن نشــریه چندرســانهای در دانشــگاه فردوســی مشــهد ،بــا اســتفاده از قابلیــت واقعیــت افــزوده
شــما را بــه بازدیــد از ایــن قســمت دعــوت یمکنــد .بــرای مشــاهده محتواهــا تنهــا نیــاز بــه یــک تلفــن همــراه هوشــمند
بــا سیســتم عامــل اندرویــد ،دسترســی بــه اینترنــت و داشــتن نرمافــزار  AURASMAهســتید.برای دریافــت ایــن
نرمافــزار تنهــا بــا جســتجوی عبــارت  AURASMAدر  Googleیمتوانیــد آنرا پیــدا کــرده و یا توســط بارکــد و راهنمای
قســمت زیــر دریافــت کنیــد .ســپس کایف اســت کــه دوربیــن تلفــن همــراه خــود را بــر روی تصاویــر نــگاه داریــد.

پادکست صوتی اقتصاد آب
گردآوری و صوت:
محمد طلعتی

پادکست صوتی آبهای ژرف
متن :محمد فشایی
صوت :هادی قنبری طرقبه

پادکست صوتی حکمرانی آب
گردآوردی و صوت :ملیکا فضلی

پادکست صوتی آشنایی با قانون
توزیع عادالنه آب
گردآوردی و صوت:
هادی قنبری طرقبه

پادکست صوتی موهبت
متن :فاطمه رضایی
صوت :هادی قنبری طرقبه
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برای درج آگهی تبلیغاتی خود در این صفحه با شماره  09034296417تماس حاصل فرمایید.

