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گرمایش مداوم کره زمین و افزایش پیوسته جمعیت زمین از معضالت غیرقابل انکار است که همه کشورهای جهان را درگیر مشکالتی مانند کمبود منابع آب شیرین، 
گرد و غبار، فرونشست زمین، افزایش شدت تبخیر و نابود شدن کوه های یخی و ذخائر آب شیرین قطبی و باال آمدن سطح آب دریاها نموده است. این مشکالت در 
ایران دوچندان است چراکه دقیقا از نظر موقعیت جغرافیایی و مدار عرضی کره زمین، ایران در مناطق حاره و بیابانی کره زمین قرار گرفته است. در کنار آن، اشتباهات 
تاریخی در آمایش سرزمین و اسکان ایرانیان در مناطق کویری و همچنین سوء مدیریت فعلی در مدیریت منابع آب شیرین کشور و استمرار اشتباهات گذشته، منجر 
به یک وضعیت فاجعه بار در ایران شده است به گونه ای که عالوه بر یک معضل اقتصادی و معیشتی، حاال تبدیل به یک معضل امنیتی شده است. درگیری ها و 
تظاهرات مردمی بر سر تصاحب منابع آبی در چند سال اخیر، بخصوص اغتشاشات آبان ماه امسال در خوزستان و اصفهان و چهارمحال و بختیاری زنگ هشدار را 
خیلی زودتر از آنچه فکر می شد به صدا در آورده است. راه حل این معضل، قطعا پروژه های انتقال آب از یک منطقه به منطقه دیگر نیست. انتقال آب از خوزستان 
منجر به خشکی کارون شد درحالیکه اصفهان نیز هنوز با خشکی زاینده رود و تاالب های پایین دست آن مواجه است. پس راه حل چیست؟ قطعا و مسلما تنها 
راه غلبه بر خشکسالی مداوم کشور، تغییر رویکرد بنیادین کشور از »خشکی محور« بودن به »دریامحور« بودن است و تمامی صنایع آب بر و تمامی محصوالت 
کشاورزی آب بر باید از وسط کویر به کنار سواحل منتقل شوند. مثال صنایع فوالد چرا باید در استان های کویری مانند اصفهان و یزد و سمنان و کرمان مستقر 
باشند؟ چرا باید محصوالت فوق العاده آب بر مانند برنج و هندوانه و برخی دیگر از محصوالت صیفی در وسط کویر کشت شوند و منابع آب شیرین را به فنا دهند؟. 
پس از درک ضرورت »توسعه دریامحور« این سوال پیش می آید که با توجه به شور بودن آب دریا، منابع آب شرب مردم و آب شیرین صنایع و کشاورزی چگونه 
باید تامین شوند؟ مسلما آب شیرین استحصال شده از »چاه های آب عمیق« مانند مناطق اطراف سیستان و چابهار نمی تواند پاسخ مناسبی برای یک تغییر رویکرد 
 ملی به سمت سواحل باشد. در همه دنیا، استفاده از »کارخانجات آب شیرین کن هسته ای« در سواحل، بهترین گزینه بوده است. از جمله کشورهایی که از فناوری 
هسته ای که در تامین آب شیرین استفاده نموده اند عبارتند از: قزاقستان، چین، اسرائیل ، ژاپن، کره جنوبی،  آرژانتین، روسیه، هند، کانادا، پاکستان و آفریقای جنوبی. حتی 
کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس نیز در سالهای اخیر، علیرغم نداشتن دانش هسته ای، در این زمینه  اقدامات موثری را برای خرید این کارخانجات شروع کرده اند.
از طرف دیگر، یکی از مهمترین عوامل لم یزرع و بیابانی بودن ایران، اس��تفاده از همان پوش��ش های گیاهی مرس��وم از چند هزار س��ال گذش��ته تاکنون و عدم 
به��ره ب��رداری کاف��ی از دانش و فناوری های نوین در این زمینه از جمله فناوری هس��ته ای در تغییر ژنتیک گیاهان مطابق با آب و هوای بیابانی و نیمه بیابانی 
و گیاهان ش��ورزی می باش��د. در اینجا منظور، مطلقا گیاهان تراریخته خوراکی نمی باش��د، بلکه صرفا گیاهانی اس��ت که با هدف ایجاد پوش��ش گیاهی سبز 
در مناطق گس��ترده ای از ایران با هدف تغییر اقلیم و بهبود آمایش س��رزمین می باش��د. بدیهی اس��ت که اگر س��ازمان انرژی اتمی بتواند به کمک دانشمندان 
گیاه شناس��ی و کش��اورزی در س��ه حوزه گیاه، خاک و جایگزین های آب، اقدام به کشت نس��ل جدیدی از گیاهانی بنماید که با استفاده از آب شور دریا تغذیه 
ش��وند یا در مناطق کم بارش با دو س��ه نوبت آبیاری دیم در س��ال، امکان دوام و حیات داش��ته باش��ند، طبیعی اس��ت که بخش عمده ای از س��واحل و جزایر 
جنوبی ایران که هم اکنون، متروکه و خالی از س��کنه هس��تند، محل تمرکز جمعیت و کاهش معضالت حاد خشکس��الی و کم آبی در کل کشور خواهند شد.
متاسفانه جمهوری اسالمی ایران علی رغم دو دهه برخورداری از فناوری هسته ای نتوانسته است گام موثری در این زمینه بردارد و طعم شیرین کاربرد صلح آمیز 
 فناوری هسته ای در غلبه بر معضالت خشکسالی و تامین معیشت و کشاورزی و رونق اقتصادی در سراسر سواحل و تغییر اقلیم ایران را به کام مردم بنشاند. وعده 
آب شیرین کن های هسته ای از وعده های قدیمی و فراموش شده مدیران قبلی سازمان انرژی اتمی بوده است که تا کنون جدی گرفته نشده و اهمیت بنیادین آن درک 
نشده است. موضوع استقرار و توسعه آب شیرین کن های هسته ای و تولید نسل جدیدی از گیاهان مقاوم در برابر کم آبی، برای تحقق آرزوی دیرینه »توسعه دریامحور« 
و »اصالح آمایش سرزمین ایران«، با هدِف نشان دادن کاربردهای صلح آمیز انرژی هسته ای به جهانیان باید بطور جدی در دستور کار قرار گیرد. وقتی مردم ایران بطور 
واضح و روشن ببینند که آبادانی کشور و معیشت آنها در گرو فناوری هسته ای است، مسلما اعتقاد و اراده آنها در حراست از این فناوری پیشرفته دو چندان خواهد شد.

بنابراین چهار مرحله اساسی برای رفع پایدار مشکل خشکسالی در ایران عبارتند از:
1- توس��عه دریامح��ور و انتق��ال جمعی��ت و صنای��ع آب ب��ر و خدم��ات و بخش��ی از کش��اورزی ب��ه کن��ار دریاه��ا بخص��وص دریاه��ای جن��وب

2- بکارگیری گسترده کارخانجات آب شیرین کن هسته ای
3- تحول اساسی در کشاورزی با تکیه بر علوم نوین و جایگزینی روش سنتی با گلخانه ای

4- فرهنگ سازی عمومی در مصرف آب 
این شماره از ماهنامه مهندسی دریا به این موضوع اختصاص داشته و مصاحبه ها، گزارشات و مطالب ارائه شده در همین راستا می باشند.

سردبیر

آب شیرین کن های هسته ای؛ حلقه مفقوده در رفع پایدار مشکل خشکسالی و توسعه پایدار سواحل
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ساخت زیردریایی جدید و ناوشکن  های سنگین
فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: دستاوردهای امروزه ما در حوزه سطحی و زیرسطحی در حال استفاده است و 

زیردریایی و ناوشکن های جدیدی در دست ساخت داریم.

دریادار ش��هرام ایرانی فرمانده نی��روی دریایی 

ارتش در برنام��ه رادیویی در خصوص عملیات 

اس��کورت ناوگروه ۷۷ گفت: بر اس��اس تقویت 

دیپلماس��ی دفاعی و آمد و ش��د با کش��ورهای 

برادر و دوست، با هماهنگی وزارت امور خارجه 

و س��فیر ایران در عمان، بازدیدی را داش��تیم و 

ناوگ��روه ۷۷ در بندر عم��ان پهلوگیری کرد و 

هم اینک در آنجا اس��تقرار دارد. وی همچنین 

در خصوص رفع تهاجم دزدان دریایی نس��بت 

به نفتکش ایرانی گفت: اولویت ما حفظ امنیت 

خطوط کشتیرانی است؛ خاصه خطوط خودی 

و شناورها و نفتکش ها تا تجارت ایرانی اسالمی 

با موفقیت شکل گیرد و در این راستا منطقه را 

آلوده می  دانیم. ایرانی خاطرنش��ان کرد: خلیج 

عدن از حیث حضور قایق های دزدان و تروریسم 

دریایی، آلوده و خطرآلود است و سعی داریم با 

حفظ توان خودی، وقت��ی عزیزان مورد تهدید 

واقع می ش��وند، به  موقع در صحنه حضور یابیم 

و در عملیات اخیر نیز به س��رعت حاضر شدیم 

و ضمن مقابله با قایق ه��ای تهدیدزا، امنیت را 

برقرار کردیم. وی ادامه داد: در این شرایط عمدتاً 

تالش داریم این قایق  ها را از منطقه دور کنیم 

و به حفظ امنیت دس��ت یابیم؛ دیدگاه ما تقابل 

 های انهدامی نیست؛ مگر اینکه آن  ها به تذکر ما 

گوش نکرده و رفتار و حرکت  هایی که از سوی 

ناوگروه م��ی  بینند را مورد توج��ه قرار ندهند. 

فرمانده نیروی دریایی ارتش با بیان اینکه امروزه 

بنا به سیاست و تدابیر ابالغ شده توانسته  ایم بر 

قله افتخار بایس��تیم و با توان داخلی تجهیزات 

پیچیده  ای را به کار گیریم، گفت: دستاوردهای 

امروزه ما در حوزه زیرسطحی در حال استفاده 

اس��ت و به  زودی زیر دریایی  های جدیدی نیز 

در دست س��اخت داریم و ان شاء اهلل به زودی 

زیر دریایی سنگین بعثت رونمایی خواهد شد. 

ایرانی همچنین از تولید قریب  الوقوع ناوش��کن  

های س��نگین خبر داد و گفت: کالس جماران 

و س��هند نیز در قالب چند فروند ناوش��کن در 

دس��ت ساخت اس��ت و طی ماه  های بعد اخبار 

آن را ارائ��ه خواهیم کرد. وی خاطرنش��ان کرد: 

ما ب��ا همدل��ی و دریافت همه فرامین مس��یر 

عزت و اقتدار نظام مقدس جمهوری اس��المی 

را رق��م م��ی  زنی��م و امیدواری��م ای��ن پرچم 

مق��دس را به دس��ت صاحب اصلی برس��انیم.
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متاسفانه در سیاست  های تامین آب از روز نخست به دریا توجه نکردیم 
معاون رئیس  جمهوری و رئیس س�ازمان انرژی اتمی با اش�اره به اینکه با توجه به شرایط خشکسالی کشور، استفاده از 
آب دریا اجتناب ناپذیر اس�ت، گفت: متاس�فانه در سیاس�ت  های تامین آب از روز نخس�ت به دریا توجه نکردیم اما همه 

کشورهای حاشیه دریا، بیشترین برداشت را از آب دریا می  کنند.

محمد اس��المی با حضور در ی��ک برنامه زنده 

تلویزیونی به فعالیت  های صلح آمیز هسته  ای 

ایران اشاره کرد و گفت: فعالیت  های صلح آمیز 

هس��ته  ای با منع گس��ترش سالح  های هسته 

ای، ج��زو م��واردی اس��ت که تعهد مش��ترک 

کشورهاست و در قالب ضوابط و مقررات آژانس 

بین المللی انرژی هسته  ای بر قرار شده و دولت 

 ها به آن متعهد هس��تند. رئیس سازمان انرژی 

اتمی افزود: نکته کلیدی این اس��ت که اکنون 

راس ه��رم قدرت، دس��تیابی به فن��اوری  های 

پیشرفته است و فناوری هسته  ای از نظر نقشی 

که در رفاه عمومی و اقتصاد و س��المت جامعه 

دارد یکی از تعیین کننده  ترین ها، تسهیل گر 

و شتاب دهنده پیشرفت در دیگر زمینه هاست. 

وی تصریح کرد: بنابراین راهی که انتخاب شده، 

بسیار واضح و روشن است و جمهوری اسالمی 

ایران ب��رای اهداف صلح آمیز خ��ود در انرژی 

هس��ته ای، گام برداشته اس��ت. معاون رئیس 

جمه��وری، افزود: تاثیرات انرژی هس��ته  ای و 

استفاده از فناوری  های مربوط در زندگی مردم 

ما از جمله در حوزه  های کش��اورزی، دارویی و 

آب و خاک، بسیار وس��یع است. معاون رئیس 

جمهوری افزود: در زمینه آب ش��یرین کن  ها 

هم در بوشهر متعهد شدیم ۷۰ هزار متر مکعب 

را س��رمایه گذاری کنیم و آب را برای اس��تان 

بوش��هر استفاده کنیم و قرار ش��د با وزیر نیرو، 

مذاک��ره و تفاهم نامه امضاء کنیم و قول دادیم 

این طرح را در مدت دو س��ال انجام دهیم. وی 

با اشاره به اینکه با توجه به شرایط خشکسالی 

کشور، استفاده از آب دریا اجتناب ناپذیر است، 

گفت: متاس��فانه در سیاس��ت  های تامین آب 

از روز نخس��ت به دریا توج��ه نکردیم اما همه 

کشورهای حاشیه دریا، بیشترین برداشت را از 

آب دریا می  کنند. اسالمی در ادامه با تاکید بر 

اینکه باید بتوانیم قدرت طراحی و مهندس��ی 

را ایجاد کنیم، گفت: صنعتی ش��دن و عبور از 

فاز تحقیقات در ماموریت  های س��ازمان انرژی 

اتم��ی، کلی��دی  ترین اقدام و وظیفه ما اس��ت 

که س��ازمان انرژی اتمی را به س��مت صنعتی 

ش��دن ببریم. رئیس سازمان انرژی اتمی افزود: 

در خص��وص صنعتی س��ازی این ان��رژی هم 

در مباح��ث آب و خاک، اکوسیس��تم دریایی، 

تولیدات غذایی و مس��ائل مربوط به کشاورزی 

هوشمند و گازهای گلخانه  ای با وزارتخانه  های 

مربوطه جلس��اتی برگ��زار خواهیم کرد. معاون 

رئی��س جمهوری در پایان با تاکید بر اینکه بنا 

داریم به هیاهوهای هسته  ای پایان دهیم زیرا 

دلیل��ی ندارد ما را بی جا متهم کنند، گفت: ما 

باید پیشرفت انرژی هسته  ای را شتابان کنیم و 

جلوه  ها و تأثیرات آن را در زندگی مردم پدیدار 

کرده و گسترش دهیم و جلوه  های اقتدار ملی 

متأث��ر از انرژی هس��ته  ای را هم نمایان کنیم.



Marine Engineering

شماره 144/ آبان ماه 1400 صفحه 11

نامه رییس انجمن مهندسی دریایی ایران به ریاست سازمان انرژی اتمی

رئیس انجمن مهندسی دریایی ایران در نامه ای خطاب به ریاست سازمان انرژی اتمی ایران، بکارگیری فناوری هسته  
ای برای حل مشکل بی  آبی در استان  های بی  آب ایران از جمله سیستان و بلوچستان را ضروری دانست.

مت��ن نامه ریی��س انجمن مهندس��ی دریایی 
ای��ران ب��ه دکت��ر محم��د اس��المی ریاس��ت 
س��ازمان ان��رژی اتم��ی، بدین ش��رح اس��ت: 
اتم��ی  ان��رژی  س��ازمان  محت��رم  ریاس��ت 

جناب آقای دکتر اسالمی
ریاست محترم سازمان انرژی اتمی ایران

موضوع: ض��رورت بکارگیری دان��ش و فناوری 
هس��ته ای در رفع پایدار مشکل خشکسالی و 

تغییر اقلیم در سواحل جنوبی ایران
باسالم و احترام

انجمن مهندسی دریایی ایران انتخاب شایسته 
جنابعال��ی را تبری��ک عرض نم��وده و آرزوی 
توفی��ق در انجام وظایف محول��ه و کارهای بر 
زمی��ن مان��ده را دارد. جهت ی��ادآوری و مرور 
اقداماتی که ظرف دهه های گذشته در راستای 
توسعه س��واحل جنوبی کش��ور باید انجام می 
شده ولی متاسفانه نشده است این نامه بصورت 
سرگش��اده خطاب به حضرتعالی تنظیم ش��ده 
اس��ت. انشاهلل که مورد توجه و اقدام قرار گیرد.
دو موض��وع اصل��ی زی��ر مدنظ��ر می باش��د:
الف- بکارگیری کارخانجات آب ش�یرین 

کن هسته ای در سواحل جنوب کشور
همانطور که مستحضر هستید توسعه و تمرکز 
جمعیت در س��واحل جنوبی کشور و بخصوص 
س��واحل محروم مکران در دو دهه اخیر مورد 
تاکی��د مکرر مق��ام معظم رهبری بوده اس��ت. 
متاس��فانه توفیق چندانی در این راستا حاصل 
نش��ده اس��ت که یکی از مهمتری��ن دالیل آن 
کمب��ود آب ش��یرین جهت مصارف ش��رب و 
کشاورزی در این مناطق بوده است. از طرفی در 

نگاه »توسعه دریامحور«، با توجه به خشکسالی 

و کمبود منابع آبی در مرکز کشور چاره ای جز 

انتقال جمعیت به سواحل وجود ندارد. بهترین 

و منطقی تری��ن راه جهت تبدیل ایران به یک 

»کش��ور دریایی« و اس��تفاده بهین��ه از نعمت 

گرانبهای س��واحل و دریا، تامین زیرساختهای 

ض��روری اس��کان در این س��واحل و بخصوص 

س��واحل جنوبی می باش��د. گل��وگاه اصلی در 

تحقق این هدف مهم، تامین آب شیرین است 

ک��ه در همه دنیا اس��تفاده از »کارخانجات آب 

ش��یرین کن هسته ای« در س��واحل، بهترین 

گزینه بوده اس��ت. از جمله کش��ورهایی که از 

فناوری هس��ته ای که در تامین آب ش��یرین 

اس��تفاده نم��وده ان��د عبارتند از: قزاقس��تان، 

چین، اس��رائیل ، ژاپن، کره جنوبی،  آرژانتین، 

روسیه، هند، کانادا، پاکستان، آفریقای جنوبی. 

حتی کشورهای حاش��یه جنوبی خلیج فارس 

نیز در س��الهای اخیر، علیرغم نداش��تن دانش 

هس��ته ای، در ای��ن زمینه اقدام��ات موثری را 

ب��رای خرید این کارخانجات ش��روع کرده اند.

متاس��فانه جمهوری اسالمی ایران علی رغم دو 

دهه برخورداری از فناوری هس��ته ای نتوانسته 
اس��ت گام موثری در این زمینه بردارد و طعم 
شیرین کاربرد صلح آمیز فناوری هسته ای در 
غلبه بر معضالت خشکس��الی و تامین معیشت 
و کش��اورزی و رون��ق اقتص��ادی در سراس��ر 
س��واحل ای��ران را به کام مردم بنش��اند. وعده 
آب ش��یرین کن های هس��ته ای از وعده های 
قدیمی و فراموش ش��ده مدیران قبلی سازمان 
انرژی اتمی بوده است که تا کنون جدی گرفته 
نش��ده و اقدام موثری انجام نش��ده است. لذا از 
حضرتعالی خواهشمند اس��ت موضوع استقرار 
و توس��عه آب ش��یرین کن های هسته ای در 
سرتاسر س��واحل جنوب کشور با هدف تحول 
اساس��ی در مناط��ق جنوب��ی کش��ور و تحقق 
آرزوی دیرین��ه »توس��عه دریامحور« و نش��ان 
دادن کاربردهای صلح آمیز انرژی هسته ای به 
جهانیان بطور جدی در دس��تور کار قرار گیرد.
ب-  استفاده از فناوری هسته ای در نسل 
جدی�دی از گیاهان ش�ورزی در راس�تای 

تغییر اقلیم ایران
 متاس��فانه بخش عم��ده ای از مس��احت ایران،
لم ی��زرع و بیابانی اس��ت و در ش��رایط کنونی، 
»آمایش س��رزمین« نمی تواند بصورت مطلوب، 
همگ��ن و ایده آل اتفاق بیفتد. یکی از مهمترین 
عوامل آن، استفاده از همان پوشش های گیاهی 
مرسوم از چند هزار سال گذشته تاکنون و عدم 
بهره برداری از دانش و فناوری های نوین در این 
زمینه از جمله فناوری هسته ای در تغییر ژنتیک 
گیاهان مطابق با آب و هوای بیابانی و نیمه بیابانی 
و گیاهان ش��ورزی می باش��د. عنایت بفرمایید 
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که در اینجا منظور، مطلق��ا گیاهان تراریخته 
خوراکی نمی باشد، بلکه صرفا گیاهانی است که 
با هدف ایجاد پوش��ش گیاهی سبز در مناطق 
گسترده ای از ایران با هدف تغییر اقلیم و بهبود 
آمایش سرزمین می باشد. بدیهی است که اگر 
سازمان انرژی اتمی بتواند به کمک دانشمندان 
گیاه شناسی و کش��اورزی در سه حوزه گیاه، 
خاک و جایگزین های آب، اقدام به کشت نسل 
جدیدی از گیاهانی بنماید که با استفاده از آب 
شور دریا تغذیه شوند یا در مناطق کم بارش با 
دو س��ه نوبت آبیاری دیم در سال، امکان دوام 

و حیات داشته باشند، طبیعی است که بخش 
عمده ای از س��واحل و جزایر جنوبی ایران که 
هم اکنون، متروکه و خالی از س��کنه هستند، 
مح��ل تمرکز جمعیت و کاهش معضالت حاد 
خشکسالی و کم آبی در کل کشور خواهند شد.

مس��لما عنایت حضرتعالی ب��ه دو مورد فوق 
منجر به تحوالت اساس��ی در بهبود وضعیت 
آمایش کل س��رزمین ای��ران و نیل به تحقق 
واقعی توس��عه دریامحور و اس��تفاده بهینه از 
58۰۰ کیلومتر س��واحل کش��ور خواهد شد. 
انجمن مهندس��ی دریایی ایران آمادگی دارد 

به پشتوانه کارشناسان خبره جامعه دریایی، 
هرگونه مس��اعدت و مش��اوره و همکاری در 
راس��تای تحقق اهداف فوق را داش��ته باشد.
انش��اهلل در دوره مسئولیت حضرتعالی شاهد 
رونمای��ی از فص��ل جدی��دی از کاربردهای 
صل��ح آمیز ان��رژی هس��ته ای در راس��تای 
بنیادی��ن  اقدام��ات تح��ول گ��را و  ایج��اد 
باش��یم ک��ه الگویی ب��رای جهانیان باش��د.

باتشکر
رئیس انجمن مهندسی دریایی ایران

مهدی عجمی

پیشنهادات پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای در پی ارسال نامه انجمن مهندسی دریایی 

پیرو پی نوش�ت ریاس�ت سازمان انرژی اتمی ایران به ریاس�ت پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای ایران در نامه ارسالی 
انجمن مهندس�ی دریایی ایران، پژوهش�گاه فوق الذکر موضوعات و برنامه های پیشنهادی را در خصوص موضوع اعالم 

شده در نامه انجمن ارائه نمود. متن این نامه بدین شرح است:

جناب آقای مهندس اسالمی 
مع�اون محترم رییس جمه�ور و رییس 

سازمان انرژی اتمی ایران 
با سالم و تحیت؛

احترام��ا، عطف ب��ه پی نوش��ت حضرتعالی 
در هام��ش نامه ش��ماره 1۷9-14۰۰ مورخ 
14۰۰/۷/1۷ رییس انجمن مهندسی دریایی 
ایران در خصوص اس��تفاده از فناوری هسته 
ای در نسل جدید گیاهان شورزی در راستای 
تغیی��ر اقلیم ایران و کش��اورزی در حاش��یه 
دریای عم��ان و خلیج ف��ارس، موضوعات و 
برنامه های پیش��نهادی این پژوهش��گاه در 

ای��ن زمینه به ش��رح ذیل تقدیم می ش��ود. 
1. انج��ام تحقیق��ات و ی��ا اج��رای برخی از 
دستاوردهای موجود به منظور حل معضالت 
ب��ی آبی و یا بیابان زدایی در کش��ور نیازمند 
هم افزایی دستگاه های اجرایی کشور همانند 
وزارت نیرو، وزارت جهاد کش��اورزی، سازمان 
حفاظت از محیط زیس��ت و سازمان جنگل 
ها، مراتع و آبخیزداری کش��ور و پیش بینی 
این قبیل موضوعات در اسناد باالدستی است. 
گیاه��ان  گون��ه  از 345  بی��ش  وج��ود   .2
ش��ورزی در بخش ه��ای جنوب��ی و مناطق 
 بیابانی و کویری کش��ور فرصتی مغتنم برای

 بهره برداری از آب ها شور و لب شور در کشور 
بوده و می تواند گام موثری در تامین بخشی 
از علوفه دامی کشور و نیز استحصال مواد آلی 
و معدنی مختلف باش��د. گونه های متعددی 
از گیاهان هالوفیت و شورزی، پتانسیل های 
گیاهی ارزشمندی بوده که در پوشش گیاهی 
غال��ب و رای��ج در 2۷ میلیون هکتار از خاک 
های ش��ور و سدیمی کشور می باشد. در این 
میان مطالعات گس��ترده ای بر روی کشت و 
پرورش برخی از گونه های معروف هالوفیت 
از جمله س��الیکورنیا )Salicornia( و سایر 
گونه های ش��ورزی در کشورهای مختلف به 
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ویژه در سواحل کشورهای حوزه خلیج فارس 
انجام ش��ده اس��ت و میزان عملکرد و خوش 
خوراک��ی آن ها برای مصارف علوفه ای تایید 
گردی��ده اس��ت. همچنین ع��الوه بر مصرف 
علوفه ای، اس��تحصال روغن ه��ای خوراکی، 
صنعتی و س��وخت های زیستی و نیز تامین 
برخ��ی محص��والت صنعتی نظی��ر پتاس و 
محصوالت صابونی از دیگر کاربرد این گیاهان 
می باش��د. در کش��ور نیز گون��ه هایی نظیر 
آتریپلک��س با دارا بودن میزان پروتئین باال و 
خاکس��تر کمتر دارای ارزشی به مراتب بهتر 
بوده و برخی از گونه های سالیکورنیای ایران 
نظیر Salicornia Persica طی ارزیابی های 
صورت گرفته دارای کمیت و کیفیت محصولی 
به مراتب بهتر از S. Bigelovii می باش��ند. 
3. آبیاری گیاهان هالوفیت عمدتا با آب دریا 
در ص��ورت رعایت اصول زیس��ت محیطی و 
جلوگیری از انتش��ار امالح بر ج��ای مانده از 
آبیاری امکان پذیر است. در این خصوص برخی 
از گونه های هالوفیت به شرح ذیل برای مناطق 
حاش��یه ای جنوب کشور پیشنهاد می شود:
• آلوروپ��وس )Aeluropus Littoralis( یا 

چمن شور ساحلی؛
• س��الیکورنیا )Salicornia Europaea(، یا 

علف ترش یک ساله؛
• سنا )Senna Bicapsularis(؛

• آتریپلکس )Atriplex Hymenelytra( یا 
سلمکی یا علف شور؛

• کینوا )Chenopodium Quinoa(؛

• کوشا )Kochia Scoparia L. Schard(؛

• آمارانتوس؛
• پسته.

در همی��ن راس��تا به منظور احیای پوش��ش 
سبز و افزایش درآمد ساکنان مناطق جنوب 

کشور، برنامه های ذیل پیشنهاد می شود: 
الف – برنامه کوتاه مدت 

وج��ود ارقام یا مواد موتانت مقاوم به ش��وری 
و مناس��ب اقلیم گ��رم حاص��ل برنامه های 
پژوهش��ی در گروه اصالح نباتات پژوهشکده 
کش��اورزی این پژوهشگاه، این امکان را مهیا 
می سازد که این ارقام به صورت آزمایشی در 

چند منطقه به منظور تکثیر بذر کافی کشت 
گیاهان نظیر کلزا )رقم روش��نا(، پنبه )پرتو و 
تاب��ان( و الین های موتان��ت گندم و جو که 
مقاوم به خشکی و شوری هستند در منطقه 
کش��ت و با آبی��اری محدود ارزیابی ش��وند. 

ب – برنامه میان مدت 
اغل��ب گیاهان مرتعی و هالوفی��ت فوق الذکر 
در صورت اس��تقرار در مناطق حاش��یه خلیج 
فارس و دریای عمان امکان رشد و نمو خواهند 
داش��ت. اما غالب این گونه های گیاهی قدرت 
جوانه زنی ضعیفی دارند که به منظور افرایش 
ضریب استقرار این گونه های گیاهی می توان از 
روش های هسته ای نظیر تابش گاما با دزهای 
پایین استفاده نمود. بررسی و تعیین دز مناسب 
تحریک کنندگی جوانه زنی، برنامه میان مدت 
پیش��نهادی پژوهشکده کش��اورزی هسته ای 
این پژوهش��گاه است که در دوره زمانی 2 تا 3 
سال قابل اجرا اس��ت. شایان ذکر است، جوانه 
زنی، مرحله ای مهم و اساس��ی در زندگی اکثر 
گیاهان است و تحمل به شوری در این مرحله 
از اهمی��ت ویژه ای برخوردار اس��ت. از س��وی 

دیگر، به طور معمول بذرهای برخی از گیاهان 
از جمله کوشیا نس��بت به جوانه زنی حساس 
بوده )از جمله خواب بذر یا کاهش قدرت جوانه 
زنی در طی زمان(، که عمدتا ناش��ی از برخی 
عوامل فیزیولوژیک و بیوشیمیایی بذر می باشد. 
همچنی��ن جوانه زنی این گیاه تحت ش��رایط 
تنش شوری نیز به مقدار قابل توجهی کاهش 
می یابد که بعنوان یک مانع اساسی در استقرار 
این گیاه در خاک های شور به حساب می آید. 

ج – برنامه بلند مدت 
اصالح ارقام زراعی با استفاده از روش های هسته 
ای به منظور ایجاد سازگاری به آب و هوای گرم 
و خشک و نیز سازگار نمودن گیاهان هالوفیت 
به سیس��تم های زراعی به منظور بهره برداری 
س��اکنین مناطق جنوبی به صورت علوفه دام 
یا مواد غذایی قابل صدور به کشورهای منطقه 
از برنامه های بلند مدت پیشنهادی می باشد. 
همچنین می توان تحقیقات در زمینه توسعه 
دس��تگاه هایی به منظور نمک زدایی مستقیم 
آب شور دریا و تولید کودهای زیستی میکروبی 
به منظور افزایش مقاومت به خشکی و شوری 
گیاه��ان زراعی را نیز در دس��تور کار قرار داد. 
در ای��ن زمینه این پژوهش��گاه اعالم آمادگی 
م��ی نمای��د ت��ا در ص��ورت صالحدی��د کار 
گروه مش��ترکی با انجمن مذک��ور به منظور 
بررس��ی موضوعات مطرح شده تشکیل دهد 
ت��ا ضمن بررس��ی معض��الت موج��ود و راه 
کاره��ای پیش��نهادی، گام های اساس��ی در 
راستای رفع این چالش بزرگ برداشته شود. 
مراتب جهت استحضار و صدور اقدام مقتضی 

ارسال می شود. 
با احترام 

جواد کریمی ثابت 
معاون سازمان و رئیس پژوهشگاه 
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حمایت قاطع انجمن مهندسی دریایی ایران از موضع رییس جمهور در مورد کوچکتر شدن استان هرمزگان

انجمن مهندسی دریایی ایران با صدور بیانه ای از موضع رییس جمهور در مورد کوچکتر شدن استان هرمزگان حمایت کرد.

بیانیه انجمن مهندس��ی دریایی ایران خطاب 

به محضر ملت ش��ریف ایران، جامعه دریایی و 

ساحل نشینان غیور ایران در خصوص حمایت 

از موض��ع ریی��س جمهور در م��ورد کوچکتر 

شدن استان هرمزگان، بدین شرح است:

محضر ملت ش�ریف ایران، جامعه دریایی 

و ساحل نشینان غیور ایران

باسالم و تحیت؛

موض��وع: حمای��ت قاط��ع انجمن مهندس��ی 

دریایی ایران از موضع رییس جمهور در مورد 

کوچکتر شدن استان هرمزگان

یک��ی از دالیل فقر و محرومی��ت حاد مناطق 

س��احلی جنوب کش��ور در چند دهه گذشته، 

عدم تمرکز مناسب مدیران استانی بر مناطق 

تحت پوش��ش بوده که آنهم ناش��ی از پهناور 

ب��ودن اس��تان های جنوبی و ش��رقی کش��ور 

بوده اس��ت. با یک نگاه س��اده به نقشه ایران 

میتوان متوجه ش��د که اس��تان های شمالی 

و غربی ایران بس��یار کوچکت��ر از این مناطق 

بوده و با توجه به برخورداری از بودجه دولتی 

بیش��تر و تمرکز بهتر استانداران و فرمانداران، 

از مشکالت کمتری برخوردار بوده اند. تجربه 

کوچکتر ش��دن استان خراس��ان و تهران نیز 

نش��ان دهنده تجرب��ه موفق کوچکتر ش��دن 

استان ها می باشد. هرگاه صحبت از کوچکتر 

 کردن اس��تان های س��احلی جنوبی کش��ور

می شود، متاسفانه دست های پشت پرده که 

همواره خواهان تداوم فقر و محرومیت مناطق 

س��احلی بوده اند با تحریک احساسات قومی 

در این اس��تان ه��ا به هر نح��وی از کوچکتر 

ش��دن این استانها جلوگیری کرده اند چرا که 

بدخواه��ان نظام میدانند ک��ه این اقدام منجر 

به تس��ریع در »توس��عه دریا مح��ور« ایران و 

»محرومیت زدایی و تمرکز بیش��تر جمعیت« 

در ای��ن مناطق ش��ده و دورنمای روش��نی را 

ب��رای فرزندان این مرز و بوم به ارمغان خواهد 

آورد لذا همیشه با آن مخالف بوده اند. انجمن 

مهندس��ی دریایی ایران به عنوان یک انجمن 

تخصص��ی در حوزه دریا و س��واحل به عنوان 

یک نهاد مردمی و بدون هیچ گونه وابس��تگی 

سیاس��ی معتقد اس��ت که یکی از دالیل عدم 

توسعه یافتگی س��واحل جنوبی، وسعت بیش 

از ح��د اس��تان هرمزگان بوده اس��ت به گونه 

ای که این اس��تان به تنهای��ی حدود نیمی از 

طول س��واحل جنوب کش��ور از شرق تا غرب 

تنگه هرمز و جزایر ایران را در اختیار داش��ته 

و هرگ��ز به معیش��ت مردم مح��روم و مظلوم 

ای��ن مناط��ق و بخص��وص جزایر رس��یدگی 

کافی نش��ده است. لذا تش��کیل استان جزایر، 

اس��تان مکران در ش��رق تنگه هرمز و اتصال 

اس��تان فارس به خلیج فارس از پیش��نهادات 

عالمانه و کارشناس��ی در رفع هرچه س��ریعتر 

محرومیت از این مناطق می باش��د. مقایس��ه 

وضعیت شهرهای حاشیه جنوبی خلیج فارس 

با ش��هرهای س��احلی ایران میتوان��د بخوبی 

گوی��ای این ضرورت ها و کاس��تی ها باش��د. 

لذا انجمن مهندس��ی دریایی ایران در راستای 

تحقق هرچه س��ریعتر »توس��عه دریامحور«، 

حمایت قاطع خود از موضع رییس جمهور در 

اتصال استان فارس به خلیج فارس و کوچکتر 

ش��دن اس��تان هرم��زگان را اعالم م��ی دارد.

و من اهلل التوفیق

رییس انجمن مهندسی دریایی ایران

دکتر مهدی عجمی  
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برگزاری اولین جلسه ستاد اجرایی بیست و دومین همایش صنایع دریایی
نشس�ت برنامه ریزی و هماهنگی "بیس�ت و دومین همایش صنایع دریایی" با حضور نمایندگان ارگانهای دریایی کشور 

در محل مرکز همکاری های پیشرفت و تحول ریاست جمهوری برگزار گردید.

اولی��ن نشس��ت س��تاد اجرایی بیس��ت و 
دومی��ن همایش صنای��ع دریایی با حضور 
مهدی عجم��ی رییس انجمن مهندس��ی 
دریای��ی ایران، محمد دقیق دبیر بیس��ت 
دریای��ی، صنای��ع  همای��ش  دومی��ن   و 

محمد مونسان دبیر کمیته علمی همایش 
و نمایندگان سازمانها، ارگانها و شرکتهای 
دریایی کش��ور با ارائه گزارشی از اقدامات 
انجام ش��ده در محل مرکز همکاری های 
پیش��رفت و تح��ول ریاس��ت جمه��وری 
نوزدهم آبان ماه برگزار شد. دبیر بیست و 
دومین همای��ش صنایع دریایی در ابتدای 
جلس��ه ضمن خوشامدگویی و خیر مقدم، 
اظهار داشت: طبق برنامه ریزی های انجام 
ش��ده بیس��ت و دومین همای��ش صنایع 
دریایی 2۷ و 28 بهمن ماه برگزارمی شود 
و امیدواری��م بتوانی��م از همکاری و تعامل 

س��ازمانها، ارگانها، شرکتها و دانشگاه های 
دریایی کشور بیشتر اس��تفاده کنیم و در 
همایش حضور یابند ت��ا بتوانیم گام های 
مثب��ت روبه جلوی��ی در صنع��ت دریایی 
برداریم. محمد دقیق ادامه داد: در شرایط 

کرونای��ي حاضر قرار اس��ت ای��ن همایش 
بصورت مجازی برگزار ش��ود، اما احتماال" 
با توجه به بهبود ش��رایط کرونایی کش��ور 
انش��ااهلل در تالشیم همایش را بصورت ۷۰ 
درصد حضوری و 3۰ درصد مجازی برگزار 

کنیم. وی با بیان اینکه نیاز اس��ت ارتباط 
بین صنعت و دانش��گاه را بیش��تر کنیم و 
می خواهیم ای��ن کار را بصورت عملی در 
همایش انجام دهیم، بیان داش��ت: از همه 
س��ازمانها و ارگانها دعوت می کنم در این 
رویداد با ارس��ال مقاله، برگ��زاری کارگاه 
و حض��ور در س��خنرانی ه��ا و میزگردها 

در این همایش مش��ارکت داش��ته باشند. 
دقی��ق در ادام��ه گف��ت: ط��رح اهمیت و 
جای��گاه صنایع دریایی در اقتصاد کش��ور، 
بررس��ی عوامل درون��ی و بیرونی صنعت، 
پرداخت��ن به موضوع بص��ورت همه جانبه 

و فرابخش��ی، نقد مس��ائل و مش��کالت از 
منظ��ر همه ارگانها و مراکز مرتبط، تدوین 
راه حل ه��ا و روش��های اجرایی با توجه به 
فرصتهای موجود جهت توس��عه س��واحل 
کشور، جذب بیشتر بازارهای بزرگ صنایع 
دریایی )حدوداً 2 میلیارد دالر درسال( به 
کارخانج��ات و صنایع داخلی، تس��ریع در 
اج��رای آئین نامه ه��ای قان��ون حمایت از 
توس��عه صنایع دریای��ی، پیگیری حداکثر 
اس��تفاده از توان و ظرفیت صنایع داخلی، 
برنامه ها و دیدگاه های مسئولین اجرایی 
و قانوگذاری کش��ور در خص��وص صنایع 
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دریایی، بررسی و نقد مسائل و مشکالت 
صنای��ع دریایی از منظر همه ارگانهای و 
مراکز مرتبط، همفک��ری صاحبنظران و 
کارشناس��ان دریایی و طرح دیدگاه ها و 
نقطه نظرات و ارائه آخرین دستاوردهای 
علم��ی و فن��اوری در صنای��ع دریایی و 
صنایع وابس��ته از اه��داف این همایش 
است. وی با اشاره اهمیت و جایگاه صنایع 
دریایی در اقتصاد کش��ور، اظهار داشت: 
بسیاري از اس��ناد باالدستی نظام شامل 
سیاس��ت های کل��ي اقتص��اد مقاومتی، 
سیاس��ت های کلی جمعیت و سیاس��ت 
های کل��ی آمایش س��رزمین بر اهمیت 
توجه به صنایع دریایی و اس��تفاده بهینه 
از سواحل و دریاهای کشور تاکید داشته 
اند بنابراین توس��عه س��واحل و سیاست 
هایی جمعیتی، توس��عه حم��ل و نقل و 
ترانزیت مس��افر، امنیت دریایی و حضور 
در آبهای آزاد، توس��عه و بهره برداری از 
منابع ان��رژی دریایی و توس��عه فعالیت 
های صیادی و شیالت، پنج عامل اصلی 
 ضرورت توس��عه صنایع دریایی اس��ت. 
دبیر بیس��ت و دومین همای��ش صنایع 

دریایي در بخش دیگری از سخنان خود 
به مطالعات انجام گرفته در خصوص نقاط 
قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهدیدهای 
این صنعت پرداخت، وی سرمایه گذاری 
مناس��ب در بخ��ش زیرس��اخت ه��ای 
فیزیک��ی و در بخ��ش تعمیر و س��اخت، 
وج��ود تجارب ارزش��مند در حوزه های 
ساخت و تعمیر شناور، سکو و سازه های 
فراس��احل، وجود تجربه کافی در حوزه 
طراحی و ساخت ش��ناورهای کوچک و 
متوس��ط، وجود توانمندی بالقوه ساخت 
تجهی��زات مورد نیاز صنای��ع دریایی در 
کشور، ظرفیت مناسب آموزشی در حوزه 
های فنی در داخل کشور،  تعداد مناسب 
فارغ التحصیالن در رشته های مهندسی 

دریا، وج��ود تجربه انج��ام فعالیت های 
مهندس��ی مش��ترک در حوزه س��اخت 
کشتی های بزرگ با همکاری کشورهای 
دیگر، وجود موسس��ات رده بندی ایرانی 
در سطح موسسات معتبر جهانی و وجود 
تش��کل های تخصصی فعال در س��طح 
مل��ی را از نقاط ق��وت صنای��ع دریایي 
برش��مرد. عض��و هی��ات مدی��ره انجمن 
مهندس��ی دریای��ی ای��ران همچنین در 
بخش دیگري از صحب��ت های خویش، 
نامناس��ب بودن س��اختار و س��اماندهی 
 صنعت��ی دریای��ی کش��ور و پایین بودن 
به��ره وری و ع��دم وجود س��رمایه گذار 
بزرگ بخش خصوصی داخلی و خارجی 
در این صنعت، بالتکلیف بودن س��اختار 
مالکیتی و مدیریت صنایع بزرگ دریایی 
کش��ور، عدم توجه به سرمایه گذاری در 
طراحی، مهندس��ی و تحقیق و توس��عه 
صنای��ع دریایی، ع��دم وج��ود مکانیزم 
های تامی��ن مالی متناس��ب، با ماهیت 
صنایع دریایی، فقدان اهداف، سیاس��ت 
ه��ا و برنام��ه برای س��رمایه گ��ذاری و 
س��اخت تجهیزات ش��ناورها و س��کوها، 
فق��دان لیس��ت پیمانکاران م��ورد تایید 
)Approved Vendor List( در صنایع 
دریایی، نبود زیر س��اخت منسجم جهت 
تامین و توزیع تجهیزات و مواد مورد نیاز 
صنایع دریایی )عدم تجمیع سفارش��ات 
در قالب یک سامانه ثبت سفارش ملی(، 
فقدان ش��رکت ه��ای تدارکات��ی فعال 
در زنجی��ره تامین صنای��ع دریایی، عدم 
آش��نایی کافی واحدهای صنعتی کشور 
با استانداردها و نیازهای صنایع دریایی، 
فق��دان دانش فن��ی و تجرب��ه کافی در 
طراحي و مهندسی شناورهای بزرگ در 
کش��ور، عدم وجود ساختار مناسب برای 
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مدیریت پروژه ه��ا و برنامه های صنایع 
دریایی، فقدان قانون مناسب و حمایتی 
از توس��عه صنایع دریایی، عدم توجه به 
مطالعات ب��ازار و شناس��ایی حوزه های 
ج��ذاب، عدم حضور موثر ش��رکت های 
بیمه و موسس��ات رده بندی در فعالیت 
های داخل��ی کارخانجات، عدم تعامل با 
آژانس های بازاریابی بین المللی، جهت 
توس��عه بازار را به عنوان نقاط ضعف این 
صنعت اش��اره نم��ود. ایش��ان همچنین 
رویکرد دولت در حمایت از بومی سازی 
تولید و تجهی��زات در صنایع نفت و گاز 
کش��ور، تقاضای قابل توجه بازار داخل، 
ب��ه ان��واع ش��ناورهای در زمین��ه های 
خدماتی فراس��احل، مسافرتی، تفریحی، 
صیادی و خدمات��ی، تقاضای قابل توجه 
برای تعمیر کش��تی در داخل کش��ور به 
س��بب دارا بودن تعداد زیادی ش��ناور و 
سکوی فراس��احل در کش��ور و منطقه، 
امکان ج��ذب س��رمایه گ��ذاری بخش 
خصوص��ي در حوزه ش��ناورهای کوچک 
و متوسط و اش��تغال زایی باالی صنایع 
دریای��ی، به خص��وص در زنجیره تامین 
و خدمات مرتب��ط را از فرصت های این 
ح��وزه برش��مرد. دبیر بیس��ت و دومین 
همای��ش صنای��ع دریای��ی همچنین با 
اش��اره ب��ه مش��کالت صنای��ع دریایی، 
گف��ت: پراکندگی مراکز تصمیم گیری و 
ناهماهنگی در حوزه های دریایي، وجود 
محدودیت های گمرکی، حقوقی و مالی 
در مقایسه با رقبای منطقه ای و جهانی، 
فق��دان ت��وان کارشناس��ی و مدیریتي 
 نظام بانکی کش��ور در ارائه تس��هیالت و 
بهره گیری از تس��هیالت صندوق توسعه 
ملی و تس��هیالت خارجی، عدم شناخت 
کافی دستگاه های مرتبط مانند گمرک 

و بیم��ه، از ویژگ��ی های ای��ن صنعت، 
عدم تناس��ب قوانی��ن کار، بیمه و تامین 
اجتماعی کش��ور در صنای��ع دریایی در 
قیاس با شرایط بین المللی و عدم وجود 
ش��رایط مناس��ب برای جلب مش��ارکت 
ش��رکت های خارجی در توسعه صنایع 
دریای��ی از تهدید های این حوزه اس��ت. 

از س��وی دیگر دبیر کمیته علمی بیست 
و دومی��ن همایش صنایع دریایی نیز در 
این نشس��ت با بیان اینک��ه در همایش 
امسال سعی ش��ده مسائل کالن دریایی 
را محوره��ای همایش قرار دهیم و افراد 
را تشویق کنیم نگاه عمیقتری به صنایع 
دریایی داش��ته باشند، اظهار داشت: باید 
دیدگاهم��ان را به این س��مت ببریم که 
صنایع دریایی می توان��د آینده ایران را 
تضمین بکند و اقتصاد ایران را رشد دهد. 

محمد مونسان گفت: یکی از موضوعاتی 
که روی آن تاکید داریم و در زیر مجموعه 
محور توسعه دریا محور است، احیا جزایر 
و س��واحل مکران است که علیرغم آنکه 
از س��ال 88 توسعه سواحل مکران مورد 
تاکید مقام معظ��م رهبری بوده ولی در 
این زمینه آنطور که باید و شاید توفیقی 
نداش��تیم. وی ادامه داد: اقدامات خوبی 
در ای��ن خصوص انجام ش��ده اما پس از 
گذش��ت 12 س��ال بیش��تر از این مورد 
انتظار بوده اس��ت. مونس��ان با اشاره به 
نقش س��واحل و جزایر در س��ند آمایش 
سزمین، بیان داشت: پس از انتشار سند 
انجمن مهندسی دریایی ایران 2۰ اشکال 
اساسی به آن وارد و به مسئولین مربوطه 
منعک��س کرد. در این س��ند ب��ه جزایر 
خیلی کم رنگ پرداخته شده است. عضو 
هی��ات مدیره انجمن مهندس��ی دریایی 
ای��ران افزود: در واقع ای��ن عامل مدنظر 
بوده که محوره��ای همایش کمک کند 
ت��ا چرخ دنده های فکری جامعه دریایی 
درگیر مس��ائل اساسی تر و تحول آفرین 
تر بشود. وی با بیان اینکه آخرین مهلت 
دریافت مق��االت 2۰ آبانماه ب��ود، بیان 
داش��ت: تا کنون 44 مقاله دریافت شده 
که با توج��ه به درخواس��ت عالقمندان 
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ارس��ال  مهل��ت 
روز   1۰ مق��االت 
تمدید خواهد شد. 
ش��اهد  امیدواریم 
خوب��ی  مق��االت 
دری��ا  ح��وزه  در 
از  مونسان  باشیم. 
ارگانها، سازمانها و 
دانشگاه ها دعوت 

کرد تا کمک کنند زیر مجموعه هاش��ان 
در این همایش مش��ارکت داشته باشند. 
وی افزود: افرادی هستند تجارب و دانش 
خوبی دارند که هیچگاه مس��تند سازی 
نمی ش��ود. مقاالت��ی ک��ه در کنفرانس 
 ها داده می ش��ود یک مزیت��ی که دارد 
می تواند تجارب و دانش افراد را مستند 
کند. مونسان ادامه داد: در بخش کارگاه 
های آموزشی هم شش کارگاه تایید شده 
که اگر درخواس��ت ارائه کارگاه بیش��تر 
ش��ود م��ی توانی��م آن را افزایش دهیم. 
عض��و هیات مدی��ره انجمن مهندس��ی 
دریایی ایران با بیان اینکه هم اکنون زیر 
س��اخت های الزم برای برگزاری مجازی 
همایش را آماده کردیم، افزود: امیدواریم 
به س��متی برویم ارائه حضوری را داشته 
باش��یم تا بعد از چند س��ال وقفه ای که 
ایجاد ش��ده ای��ن همای��ش میعادگاهی 
ب��رای جامعی دریایی باش��د. مونس��ان 
بیان داش��ت: در ای��ن همایش همچنین 
از اس��اتید و محققین برت��ر، طرح های 
صنعتی برگزیده، کت��اب های برگزیده، 
پروژه ه��ای دانش��جویی برگزیده تقدیر 
خواهد ش��د که در ای��ن زمینه فراخوان 
خواهی��م داد. وی با بی��ان اینکه کمیته 
علم��ی همایش از روز پذی��رش مقاالت 
فعالی��ت خود را ش��روع ک��رده و داوری 

مقاالت با کمک اساتید دریایی کشور در 
حال انجام است، افزود: مقاالت همایش 
در س��یویلیکا نمایه خواهد شد و امکان 
چاپ مقاالت برتر هم در نشریات علمی 
 و پژوهش��ی انجمن فراهم ش��ده اس��ت. 
دبی��ر کمیت��ه علم��ی بیس��ت و دومین 
همایش صنایع دریای��ی در پایان گفت: 
امیدوار هستیم محققین صنعت دریایی 
هم در این همایش حضور داشته باشند. 
محقق��ان می توانند از طریق در س��ایت 
همایش به مقاالت دسترسی داشته باشند. 
همچنی��ن رییس هیات مدی��ره انجمن 
مهندس��ی دریایی ایران در این نشست 

ضمن خوش آمدگویی و تش��کر از مرکز 
همکاری های تحول و پیش��رفت ریاست 
جمه��وری بابت میزبانی، اظهار داش��ت: 
امیدوارم ب��ا هم افزایی خوب��ی که دارد 
ش��کل می گی��رد ای��ن همای��ش نقطه 
اوج هم��کاری های مش��ترک در صنایع 

دریایی باش��د. مهدی 
عجمی ب��ا بیان اینکه 
گام ه��ای مثبتی در 
جامعه  وحدت  جهت 
برداشته شده  دریایی 
اس��ت و در این مدت 
هم��کاری، هم افزایی 
و ارتباط��ات خوبی با 
س��ازمان ها و ارگانها 
داشتیم، گفت: همه دست در دست هم 
دادن تا دوباره انجمن مهندس��ی دریایی 
ایران به جایگاه خود بازگردد. وی با بیان 
اینکه طب��ق برنامه ری��زی های صورت 
گرفته باتوجه به اینکه ش��رایط کشور از 
نظر کرونا رو به بهبود اس��ت، با همکاری 
پردیس دانش��گاه صنعت��ی امیر کبیر در 
بندرعباس، س��ازمان صنای��ع دریایی و 
دانشگاه صنعتی شریف در تالشیم بستر 
برگ��زاری همایش بص��ورت حضوری را 
فراهم نمایی��م، افزود: س��عی می کنیم 
۷۰ درص��د همای��ش بص��ورت حضوری 
برگ��زار ش��ود و 3۰ درصد ه��م مجازی 
 برای افرادی که امکان حضور ندارند ولی 
م��ی خواهن��د دس��تاوردهای خ��ود را 
بص��ورت مج��ازی ارائه دهن��د. عجمی 
گفت: طی سالهای گذشته دستاوردهای 
 آکادمیک بصورت مقاله در همایش ارائه 
م��ی ش��د، ب��ر ای��ن اس��اس اه��داف و 
محورهای همایش براساس دیدگاه های 
کالن صنایع دریایی تعیین شده است تا 
از تجربیات حوزه صنعت استفاده بکنیم. 
بنابراین از س��ازمانها و ارگانهای دریایی 
تقاضا داریم مس��تندات خود را بصورت 
مقاله یا ارائه کارگاه برای همایش ارسال 
کنند. وی در پای��ان گفت: تالش داریم 
اگر ش��رایط اجازه دهد نمایشگاه صنایع 
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دریایی را نیز در کنار همایش برپا کنیم. 
حسن قمیشی رییس گروه دریایی مرکز 
همکاری های پیش��رفت و تحول ریاست 
جمهوری به عنوان میزبان این جلس��ه، 

ضم��ن خیر مق��دم به حاظری��ن، اظهار 
داش��ت: امیدوارم در ای��ن دوره جدیدی 
ک��ه انجمن فعالیت خود را ش��روع کرده 
فعالیت ها بتواند در حوزه دریا تاثیرگذار 
و مثبت باشد و ذهن مسئولین را بیشتر 
ب��ه حوزه دری��ا معطوف بکند. قمیش��ی 
با بیان اینکه انجمن مش��کالتی داش��ت 
که ش��یوع کرونا هم مزید بر علت ش��د 
تا در چند س��ال گذش��ته بحث دریا کم 
رنگ ش��ده و کمت��ر در جامع��ه مطرح 
ش��ود، گفت: امیدواریم از طریق انجمن 
مش��کالت حوزه دریایی بیش��تر مطرح 
شود و در این دوره جدید شاهد فعالیت 
های مثمر ثمر در حوزه دریا باشیم. وی 
گفت: فعالیت های مثبتی در گذشته در 
انجمن انجام ش��ده که متاس��فانه به هر 
دلیلی که قطع ش��ده اند، می توانیم این 
برنامه ها را احی��اء کنیم. از جمله بحث 
 نمایش��گاه های دریایی که واقعا بیش��تر 
می تواند در ذهن مسئولین تاثیر گذار باشد. 
در این جلس��ه پس از ارائه گزارش روند 
دریافت مقاالت، بررس��ی، نحوه انتخاب 
و دس��ته بندی آنها و برنامه ریزی های 
صورت گرفته جه��ت برگزاری این دوره 

از همایش در تاری��خ 2۷ و 28 آبان ماه 
14۰۰، حاضرین ضمن تبریک به اعضای 
جدی��د هی��ات مدی��ره انجم��ن و اعالم 
نظرات و پیش��نهادات خ��ود درخصوص 
نق��اط ضعف و قوت همای��ش قبل و نیز 
ارائه راهکارهای مناس��ب برای برگزاری 
همایش بیس��ت و دوم صنای��ع دریایی، 
موضوعات��ی همچ��ون ارائه گ��زارش از 
بندهای قطعنامه همایش های گذشته و 
گزارش از مقاالت ارائه ش��ده در همایش 
های گذشته و میزان استفاده در صنعت 
و کارب��ردی بودن آنها، ع��دم هم افزایی 
مناس��ب بین س��ازمان ها و ارگان های 
دریایی کش��ور در خصوص تهیه اس��ناد 
دریایی، رفع مشکالت و معضالت دریایی 
و توس��عه دریای��ی کش��ور، موضوع��ات 
تک��راری مط��رح ش��ده در همایش ها و 
ع��دم تمرکز بر روی تعداد مش��خصی از 
موضوع��ات برای حل آنها، حضور فعاالنه 
دانش��جویان و کارشناس��ان دریای��ی در 
همایش و فعالیت های انجمن، برگزاری 
توس��ط  میزگرده��ای تخصصی دریایی 
انجمن و همایش بر اس��اس دید صنعت 
محور، داشتن تصویری درست و مناسب 

از صنایع دریایی توسط انجمن و تدوین 
برنامه های بلند مدت برای امور دریایی 
کشور، برنامه ریزی مناسب برای برگزاری 
گردهمای��ی دریایی بع��د از عبور بحران 
کرونا در کشور با دید اشتغالزایی، داشتن 
سند یکسان  توسعه دریایی، بروز رسانی 
اطالعات دریایی و هدف گذاری مناسب 
برای توس��عه دریایی کشور، بررسی حل 
مش��کالت تامی��ن منابع مال��ی، بیمه و 
زنجیره تامین، کار آفرینی و کسب و کار 
دریایی بر بستر الکترونیک و ...، پیگیری 
موضوع توس��عه دریا محور در اسناد باال 
دس��تی کشور و همچنین پیگیری قانون 
توسعه صنایع دریایی کشور، توسعه امور 
دریایی کش��ور عالوه بر س��اخت در امور 
تعمیرات، تامین تجهیزات، گردشگری و 
غیره، ارتباط مناس��ب دانشگاه و صنعت 
و ارائه راهکارهای مناس��ب برای توسعه 
علم��ی ح��وزه دریایی کش��ور، تقدیر از 
مقاالت برتری که در س��ال های گذشته 
در همایش ها ارائه ش��ده و بطور موثری 
در صنع��ت تاثیرگ��ذار بوده ان��د، توجه 
مناس��ب به ش��رکت های دریایی دانش 
بنیان و توس��عه همکاری های مناسب با 
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آنها، توجه خاص نسبت به تولید باتوجه 
به ش��عار س��ال مبنی بر مانع زدایی در 
ام��ور تولید، دیده ش��دن موضوع محیط 
زیس��ت در تمامی امور دریایی، تشکیل 
کارگ��روه ه��ای کوچکتری ب��رای حل 
مش��کالت و انجام امور همایش، تجمیع 
نمایش��گاه دریای��ی واحدی ک��ه باتوجه 
به تقاض��ا محور بودن و حضور ش��رکت 
ه��ای دان��ش بنیان پی گی��ری و برگزار 
ش��ود و حمای��ت از س��ازندگان قف��س 
ه��ای پرورش ماه��ی را مط��رح کردند.

نمایندگان سازمان ها، ارگانها و شرکتها 
در این جلس��ه آقایان اکبر جبل عاملی 
از ش��رکت ملی نفتکش ایران، حس��ن 
قمش��ی از مرک��ز همکاریه��ای تحول و 
پیش��رفت ریاس��ت جمه��وری، حبیب 
فرش��ی س��توده از ش��ورایعالی صنایع 
دریایی، علی اکبر بش��یری از س��ازمان 
بن��ادر و دریانوردی، بهم��ن حروفی از 
صندوق توس��عه صنایع دریایی، محمد 
اسمعیلی از سازمان گسترش و نوسازی 
صنای��ع ای��ران، ناخدایک��م اس��ماعیل 
نی��ک روان از نی��روی دریایی راهبردی 
ارت��ش، ناخدایک��م حمی��د معی��ری از 
نی��روی دریایی آجا، یوس��ف کرم الهی 
و  پژوهش��ی  مهندس��ی،  معاون��ت  از 
فن��اوری وزارت نف��ت، اکب��ر فالحت��ی 

آذر از انجمن مهندس��ی دریایی ایران، 
محمدامی��ن فی��ض چکاب از دانش��گاه 
بندرعباس،  پردی��س  امیرکبیر  صنعتی 
امیرحس��ین ق��ره از دانش��گاه صنعتی 
ش��ریف، عطااله قره چاهی از دانش��گاه 
دریان��وردی و عل��وم دریای��ی چابه��ار، 
مه��دی عجم��ی نماین��ده از دانش��گاه 
صنعتی ش��اهرود، محمد دقیق شرکت 
از نفت و گاز پارس، موعود نیک فرجام 
از س��ازمان صنایع دریای��ی، حمیدرضا 
س��هرابی از نیروی دریایی سپاه، مهدی 
بابای��ی از نیروی دریایی س��پاه، ابراهیم 
سلیمانی از س��ازمان تحقیقات و جهاد 

س��پاه،  دریای��ی  نی��روی  خودکفای��ی 
از موسسه  محمدحسین حسین صبری 
رده بندی آس��یا، امیرهمایون نکیسا از 
موسسه رده بندی ایرانیان، محمدحسن 
جعف��ری از صنای��ع الکترونی��ک ایران، 
آیدی��ن کوهپای��ه از ش��رکت صنعت��ی 
دریایی ایران ص��درا، اردالن خادمی از 
ش��رکت صنایع فراس��احل ایران صف، 
احس��ان انصاری بنام از ش��رکت پایانه 
های نفت��ی ایران، س��یدمحمد زواره از 
ای��ران، مصطفی  ش��رکت ملی نفتکش 
بزرگ��ی ف��ر از گ��روه دریای��ی معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری، علی 
جلیلون��د از هلدین��گ دریای��ی قرارگاه 
س��ازندگی خاتم االنبیا، اصغر اصغری از 
شرکت تایدواتر خاورمیانه و میثم مغاره 
از انجمن مهندسی دریایی ایران بودند. 
الزم ب��ه ذک��ر اس��ت، بیس��ت و دومین 
همای��ش صنایع دریایی توس��ط انجمن 
مهندس��ی دریای��ی ای��ران ب��ا همکاری 
 28 و   2۷ کش��ور  دریای��ی  ارگانه��ای 
بهم��ن م��اه 14۰۰ برگ��زار می ش��ود.
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می توان هم برق تولید کرد و همزمان آب شور دریا را شیرین نمود

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشترگفت: با توجه به محدودیت منابع آب و خشکسالی در نیمه جنوبی کشور و توجه به 
این موضوع که سواحل جنوبی کشور در مجاورت آب های آزاد می باشد، می توان با احداث نیروگاه های هسته ای ترکیبی هم 

انرژی برق تولید نمود و هم همزمان با دبی مناسبی آب شور دریا را شیرین نمود.

نیاز به آب ش��یرین یک نیاز اساسی برای 
بقاست و بخش عمده  ای از سطح سیاره 
زمی��ن )بی��ش از 1.5 میلی��ون کیلومتر 
مکعب( را آب فرا گرفته است که نزدیک 
به 9۷ درصد این آب  ها ش��ور و غیر قابل 
نوشیدن هستند و 3 درصد باقی مانده به 
صورت یخ زده و غیر قابل مصرف در قطب 
 ها و بر فراز قله کوه  ها وجود دارد. تخمین 
زده شده اس��ت که تا سال 2۰25 حدود 
5۰ درصد از جمعی��ت جهان در مناطق 
کم آب زندگ��ی خواهند کرد که این امر 
نش��ان دهنده اهمیت تصفیه و مدیریت 
آب می باش��د. تصفیه آب دریا و شیرین 
سازی آن یکی از روش هایی است که می 
تواند مشکل کم آبی را حل کند. به همین 
خاط��ر با آقای دکتر احس��ان یاری عضو 
هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر 
گفتگویی انج��ام داده ایم که می خوانید: 
ش�یرین  آب  بکارگی�ری  ض�رورت 
ک�ن ه�ای هس�ته ای در مواجه�ه 
ب�ا خشکس�الی را چگون�ه ارزیاب�ی 
میکنید؟ رویکرد دنیا به این فناوری 
چگونه اس�ت؟ در کشورهای منطقه 

خلیج فارس چگونه است؟ 
ش��یرین ک��ردن آب دری��ا از مهمتری��ن 
روش��های غیرمت��داول در دنی��ا جه��ت 
 جب��ران کمب��ود آب برای کش��ورهایی 
می باش��د که ب��ا  خشکس��الی و کمبود 
منابع آب مواجه می باش��ند. این اهمیت 
برای کش��ورهای ساحلی و مناطقی که با 

مناب��ع بی پایان آب ش��ور مانند دریاها و 
 اقیانوس ها در ارتباط هستند، دو چندان 
می شود. بیشترکش��ورهای خاورمیانه و 
بویژه کشورهای جنوبی حوزه خلیج فارس 
از گذش��ته با مش��کل کمبود آب شیرین 
مواجه بوده اند و امروزه با توس��عه شهری 
و افزایش جمعیت این کمبودها بیش��تر 
نمایان شده است. با توجه به در دسترس 
بودن منابع نفت در اکثر کشورهای حوزه 
خلیج فارس، لذا از گذش��ته ت��ا به امروز 
همواره برای آب شیرین کن ها از سوخت 
 ه��ا فس��یلی مانند نف��ت خام اس��تفاده 
م��ی کردند که به عنوان نمونه کش��وری 
مانند عربس��تان حدود 2 میلیون بش��که 
نفت در روز را برای ش��یرین س��ازی آب 
مورد نی��از هزینه می کند که بس��یار پر 
هزینه بوده و بشدت باعث آلودگی محیط 
زیست می گردد. امروزه با توجه به توسعه 
دانش و سطح تکنولوژی در نیروگاه های 
هس��ته ای در دنیا و توجه ب��ه این نکته 
که در فرآیند تولید انرژی الکتریکی برای 

 خنک س��ازی بخار از آب دریا اس��تفاده 
م��ی کنن��د لذا می ت��وان ای��ن بخش از 
عملکرد س��یکل تولید ب��رق را که انرژی 
مازادی به مجموعه نیز تحمیل نمی کند 
مورد اس��تفاده قرار داد و برای ش��یرین 
سازی آب دریا استفاده نمود. امروزه موارد 
اس��تفاده از ای��ن فناوری در کش��ورهای 
مختلف دنی��ا رو به افزایش اس��ت. الزم 
به ذکر اس��ت که بزرگترین مجموعه آب 
ش��یرین کن هسته ای در دنیا نیز مربوط 
به کش��ور اسراییل در س��واحل مدیترانه 
می باش��د. در مواجهه با خشکسالی های 
کش��ور نیاز اصلی امروز کش��ور مدیریت 
منابع و مص��رف آب بویژه در بخش های 
صنعت و کشاورزی می باشد. اما با توجه 
به محدودیت منابع آب و خشکس��الی در 
نیمه جنوبی کشور و توجه به این موضوع 
که سواحل جنوبی کشور در مجاورت آب 
های آزاد می باشد لذا می توان با احداث 
نیروگاه های هسته ای ترکیبی هم انرژی 
برق تولی��د نمود و هم همزم��ان با دبی 
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مناس��بی آب ش��ور دریا را شیرین نمود. 
س�طح دان�ش آن در ای�ران چگونه 
اس�ت؟ اگر همین ام�روز کار را بطور 
جدی ش�روع کنیم ظرف چند س�ال 
به دانش طراحی و سپس ساخت یک 
نمون�ه واقعی دس�ت خواهیم یافت؟ 
چن�د رش�ته دانش�گاهی را درگی�ر 
خواهد کرد؟ چه نقش�ی در کاربردی 
ک�ردن تزه�ای دانش�گاهی خواهد 
داش�ت؟ روش اجرای�ی ک�ردن این 
پروژه در دانش�گاه ها چگونه باشد تا 

بتوان به محصول واقعی رسید؟
امروزه رش��ته های مهندس��ی هسته ای، 
فیزیک و شیمی  هس��ته ای در دانشگاه 
ه��ای زی��ادی در کش��ور وج��ود دارند و 
دانش��جویان و محققی��ن زیادی توس��ط 
اس��اتید در این زمینه ها تربیت شده اند. 
می ت��وان گفت امروزه کش��ور در زمینه 

علوم هس��ته ای در س��طح خوبی در دنیا 
قرار دارد. طراحی نیروگاه هس��ته ی نیاز 
به طراحی س��وخت هس��ته ای، طراحی 
راکت��ور، طراح��ی توربین بخار اش��باع، 
طراحی ژنرات��ور الکتریک��ی و چندین و 
چندها زیرسیستم مربوطه مانند سیستم 
های پمپاژ و غیره دارد، که دانش طراحی 
و تجربه ساخت و تس��ت در کشور هنوز 
نوپ��ا می باش��ند. مدت زم��ان الزم برای 
طراحی و س��اخت یک آب ش��یرین کن 
هسته ای بس��تگی به توان مورد استفاده 
دارد و مابین 3 تا 5 س��ال زمانبر اس��ت. 
 بط��ور خاص رش��ته ه��ای دانش��گاهی 
هس��ته ای، مکانیک، برق، ش��یمی، آب 
و... تاثی��ر بیش��تری در فرآین��د طراحی 
دارند. قطعا تزهای دانش��گاهی می توانند 
کمک ش��ایانی در فرآینده��ای طراحی، 
ساخت و تست نیروگاه و آب شیرین کن 

هسته ای داش��ته باشند اما همانگونه که 
ذک��ر گردید بخش های ایمنی و س��طح 
تکنولوژی بس��یار تاثیر گذارتر می باشند. 
چند نوع روش شیرین سازی آب در 
زیرمجموعه هس�ته ای وجود دارد؟ 
کدامیک اقتصادی تر اس�ت؟ نسبت 
به روش غیرهسته ای چطور؟ عدد و 

ارقامی وجود دارد برای مقایسه؟
فن��اوری حرارت��ی )MSF  و MED( و 
غشایی دو روش اصلی شیرین کردن آب 
با انرژی هس��ته ای می باشند. ۶۰ درصد 
نیروگاه های هسته ای برای شیرین کردن 
آب از روش حرات��ی اس��تفاده می کنند. 
عالوه بر اینکه در روش فس��یلی آلودگی 
محیط زیس��تی بس��یار زیاد اس��ت اما از 
لحاظ هزینه نیز هزینه آب ش��یرین کن 
های فس��یلی حدود 1۰ الی 12 برابر آب 
ش��یرین کن های هس��ته ای می باشند. 

آیا آب  شیرین  کن هسته  ای می  تواند بخشی از راه  حل بحران آب در ایران باشد؟

شکیال لشکری )دانشجوی کارشناسی 
ارشد فیزیک دریا – دانشگاه هرمزگان(

محمد محمدی )کارشناس ارشد مهندسی 
امیرکبی�ر(  صنعت�ی  دانش�گاه  دری�ا- 
از آغ��از هزاره جدید هم��واره این موضوع در 
مفاحل مختلف گفته و تاکید ش��ده اس��ت: 
"جن��گ آینده، جنگ بر س��ر آب اس��ت". با 

نگاهی به وضعیت موج��ود چه در دنیا و چه 
در کش��ور عزیزمان ایران ای��ن موضوع کاماًل 
مش��هود اس��ت و این بحث به آینده نکشیده 
و ه��م اکنون نیز درگی��ر چالش و بحران آب 
هس��تیم. دالیلی همچون کمب��ود منابع آب 
ش��یرین، قرار گرفتن در اقلیم خش��ک، عدم 
مدیریت و اس��تفاده صحیح از منابع موجود، 
افزای��ش جمعیت و در پی آن افزایش مصرف 

و دالیل��ی دیگر را می  ت��وان از دالیل بحران 
آب ذکر کرد. همچنین می  توان راه  حل های 
مختلف��ی ب��رای رف��ع چال��ش آب همچون 
مدیریت صحیح منابع آبی موجود، بازیافت و 
استفاده از پسماندهای آب شهری در مصارف 
صنعت و کش��اورزی،  باورکردن ابرها و دایر 
کردن آب  ش��یرین  کن  ها در کنار منابع آبی 
ذک��ر کرد. در این یادداش��ت ب��ه طور جزئی 
 تر در خصوص تاسیس��ات آب  ش��یرین  کن 
پرداخته خواهد ش��د. در ابتدا ب��ه تاریخچه 
آب  ش��یرین  کن  ها و سپس آب  شیرین  کن  
های هسته ای پرداخته خواهد شد و در ادامه 
بررس��ی تحلیلی اینکه رون��د کنونی چگونه 
اس��ت بیان خواهد ش��د. همچنین در پایان 
مزای��ا و معایب این مقوله ارایه خواهد ش��د. 

شیرین کردن  آب شور دریاها یکی از راه 
حل  های مهم برای تأمین آب شیرین

با وجود اینکه بی��ش از ۷۰ درصد کره زمین 
را آب پوش��انده اس��ت از کل آب موجود در 
کره زمین تنها 2.5 درصد آب شیرین است و 
مابقی آن آب ش��ور دریاها و اقیانوس  هاست. 
دوسوم این 2.5 درصد نیز در یخ  های قطبی 
و یخچال  ها حبس شده  اند. از این رو شیرین 
کردن آب ش��ور دریاها یکی از مهمترین راه 
 های غیر متعارف برای تأمین آب آشامیدنی 
کشورها به خصوص در مناطق ساحلی است 
و نقش بس��یار تعیین  کنن��ده  ای را در حل 
مش��کل کمبود آب در ش��هرها ایفا می  کند.

عربستان س��عودی یکی از کشورهایی است 
که برای تأمین آب ش��یرین م��ورد نیاز برای 
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مردم خود به سراغ ساخت تأسیسات شیرین 
کننده آب رفته اس��ت. این کش��ور روزانه 2 
میلیون بش��که نفت خام ب��رای تأمین انرژی 
مورد نیاز این تأسیس��ات اختصاص می دهد. 
ب��ه طور کل می  ت��وان ادعا کرد اس��تفاده از 
آب دری��ا و ش��یرین کردن یک��ی از بهترین 
راه  حل  هایی اس��ت که ب��رای تأمین آب در 
بس��یاری از کشورها می توان به آن پرداخت.
ان�رژی هس�ته  ای جایگزی�ن مناس�ب 
سوخت  های فس�یلی در شیرین کردن 

آب دریا
ب��ا توجه ب��ه محدود ب��ودن منابع س��وخت 
 های فس��یلی و تأثیر استفاده از آنها بر ایجاد 
آلودگ��ی و گازه��ای گلخانه  ای، اس��تفاده از 
انرژی هس��ته  ای ب��ه عنوان ی��ک جایگزین 
مناس��ب سوخت  های فس��یلی برای شیرین 
ک��ردن آب دریا م��ی  تواند یک��ی از بهترین 
گزینه  ها باش��د. اس��تفاده از این منبع انرژی 
م��ی  تواند جایگزینی پاکت��ر و ایمن تر برای 
شیرین کردن آب دریاها در نظر گرفته شود. 
در حال حاضر چش��م  انداز استفاده از انرژی 
هس��ته  ای برای ش��یرین ک��ردن آب دریاها 
بسیار جذاب است؛ چراکه می  توان از گرمای 

ایجاد شده ناشی از گداخت هسته ای در قلب 
رآکتورهای نیروگاه های هسته ای تولید برق، 
برای ش��یرین کردن آب نیز استفاده کرد. از 
 سوی دیگر حتی از برق حاصل از فعالیت این 
نیروگاه ها نیز می توان برای ش��یرین کردن 
آب دریا بهره برد. به طورکلی ش��یرین کردن 
هسته ای آب دریا شامل تبدیل آب شور دریا 
به آب شیرین قابل آشامیدن در یک نیروگاه 
ی��ا تأسیس��ات هس��ته ای اس��ت. از گرمای 
رآکتور هس��ته  ای یا برق تولید ش��ده از آنها 
در روند شیرین کردن آب استفاده می شود.

تأسیسات هس�ته ای هم می توانند برق 
تولید کنند و هم آب دریا را شیرین کنند

ای��ن تأسیس��ات م��ی  توانن��د هم ب��ه طور 
اختصاصی برای ش��یرین کردن آب س��اخته 
شوند و هم شیرین کردن آب به عنوان کاربرد 
دوم آنها در کنار تولید برق محس��وب ش��ود. 
ذکر این نکته الزم است که در زمانیکه هسته 
رآکت��ور در نی��روگاه های برق هس��ته ای به 
باالترین حد توان تولید نیروی خود می رسد،  
برای جلوگیری از باال رفتن بیش از حد دمای 
آن و انفجار احتمالی رآکتور از جریان آب که 
معموال آب دریاها اس��ت استفاده می شود و 

اصوال به همین دلیل است که این تأسیسات 
در نزیکی ساحل ساخته می شوند. به عبارت 
دیگر در این نیروگاه  ها رآکتور هموار در مرکز 
یک اس��تخر بزرگ آب ق��رار دارد که جریان 
 آب موج��ود در آن گرمای ناش��ی از گداخت 
هس��ته ای را جذب می کند و دمای رآکتور 
را ثاب��ت نگه  می دارد. اگر از یک نیروگاه برق 
هس��ته  ای برای ش��یرین کردن آب استفاده 
ش��ود، رآکتور هسته ای در زمان تولید انرژی 
برای تولید برق آب اط��راف خود را به دمای 
باال رسانده و در کنار تولید برق می  تواند آب 
دریا را بخار کرده و در یک روند که خیلی هم 
پیچیده نیس��ت به آب شیرین تبدیل کند. از 
سوی دیگر می  توان تأسیساتی را ایجاد کرد 
که با استفاده از تولید برق هسته  ای از این نیرو 
برای شیرین کردن آب در جایی دیگر بهره برد.
هزینه تمام ش�ده ش�یرین کردن  آب با 
سوخت فسیلی 10 برابر استفاده از انرژی 

هسته  ای
علیرغم اینکه ساخت نیروگاه  های هسته  ای 
یا تأسیس��ات هس��ته  ای برای شیرین کردن 
آب به س��رمایه بیشتری نسبت به تأسیسات 
متعارف شیرین کننده آب با سوخت فسیلی 
نیاز دارد، اما هزینه نهایی تولید آب شیرین با 
استفاده از تأسیسات هسته ای بسیار پایینتر 
از سوخت  های فسیلی است، به عبارت دیگر 
 علیرغم اینکه س��رمایه اولیه ایجاد تأسیسات 
هسته  ای برای شیرین کردن آب حدود دو برابر 
تأسیسات ذغال  سنگی و 5 برابر تأسیسات با 
سوخت  های نفتی است، اما در نهایت هزینه 
س��وخت مورد اس��تفاده در تأسیسات هسته 
 ای حدود یک پنجم تأسیس��ات ذغال  سنگی 
و یک  دهم تأسیسات نفتی است. در گزارشی 
ک��ه توس��ط ابراهی��م خمیس، کارش��ناس 
آژانس بین  المللی انرژی اتمی، منتش��ر شده 
آمده است: "اس��تفاده از انرژی هسته  ای در 
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شیرین کردن آب دریاها بیشترین بهره  وری 
را داش��ته و کمترین بهره  وری نیز مربوط به 
ش��یرین کردن آب با استفاده از سوخت  های 
فس��یلی اس��ت. در این گزارش تصریح شده 
اس��ت در صورتیکه قیمت نفت ی��ا گاز برای 
تأسیسات ش��یرین کردن آب با سوخت  های 
فس��یلی دو برابر ش��ود هزینه تولید محصول 
نهای��ی ۷۰ درصد افزایش خواه��د یافت اما 
در صورتیکه قیمت اورانیوم برای تأسیس��ات 
هس��ته  ای دو برابر شود هزینه نهایی شیرین 
ک��ردن آب تنه��ا 5 درصد ب��اال خواهد رفت.
آب  شیرین  کن  های موثر در قلب دشمن 

منطقه  ای و استراتژیک ایران!
کش��ور اس��رائیل با وج��ود ق��رار گرفتن در 
منطقه  ای خش��ک و بیابانی، عالوه بر تامین 
آب مورد نیاز خود بخش آشامیدنی، صنعت 
و کش��اورزی با اس��تفاده از آب  شیرین  کن 
 های هس��ته  ای، تولیدات کشاورزی خود را 

به کش��ورهای اروپایی نیز صادر می  کند! بنا 
به آمار ش��رکت آبرسانی اسراییل که وظیفه 
تهیه و توزیع آب در درون خاک فلس��طین 
اش��غالی را ب��ر عه��ده دارد، ه��ر مترمکعب 
آب در نی��روگاه س��ورک نی��م دالر و هزینه 
پمپ��اژ آن تا مناطق داخلی س��رزمین  های 
اش��غالی تا ارتفاع 5۰۰ متر از س��طح دریا، 
بیس��ت سنت می  باش��د. به عبارتی هر متر 
مکعب آب از تولید تا مصرف، هفتاد س��نت 
و حداکث��ر ی��ک دالر هزین��ه در ب��ردارد.

الزم به ذکر است که نیروگاه آب شیرین کن 
سورک با هزینه  ای برابر با چهارصد میلیون 
دالر در مدت زمان س��ه سال از سال 1389 
تا س��ال 1392 اح��داث و به به��ره  برداری 
رسیده اس��ت. این یعنی در داخل کشور هم 
مناب��ع مال��ی الزم برای س��رمایه  گذاری در 
زیرس��اخت  ها وج��ود دارد و هم نیاز مبرم و 
لذا تنه��ا حلقه مفقوده، مدیری��ت قوی و به 

گفته رهب��ری، مدیریت جهادی می  باش��د.
ما چه کاری می  توانیم انجام دهیم؟

در قس��مت جنوبی ایران، از س��واحل ایران 
در منته��ی  الیه جنوب اس��تان سیس��تان و 
بلوچس��تان در دریای عمان و چابهار، تا مرز 
غرب��ی ایران با عراق و س��واحل خلیج فارس 
در خرمش��هر، ایران دارای بی��ش از دو هزار 
کیلومتر مرز دریایی می  باشد. اگر و تنها اگر 
سه نیروگاه آب شیرین کن هر یک با ظرفیت 
5۰۰ ه��زار متر مکعب تصفی��ه در روز، یکی 
در محدوده چابهار، دومی در محدوده میناب 
در اس��تان هرمزگان و سومی هم در همین 
نیروگاه بوشهر که اکنون نیروگاه اتمی آن در 
حال تولید برق هس��ته  ای می  باشد، احداث 
گردد، با انرژی حاصل از خود این نیروگاه  ها، 
نه تنها آب آشامیدنی به راحتی تولید خواهد 
ش��د، بلکه آب کشاورزی نیز به میزان بسیار 
بیش��تر و با صرف هزینه و ان��رژی کمتری، 
تولید شده و با انرژی حاصل از همین نیروگاه  
ها به راحت��ی به عمق دویس��ت کیلومتری 
داخل استان  های مرکزی پمپاژ خواهد شد.
از مزایای این طرح می توان از رفع مش��کل 
ک��م آبی و بی  آبی خصوص��اً مناطق جنوبی 
کش��ور، آلودگی کمتر آب  شیرین  کن  های 
هسته  ای نس��بت به آب  شیرین  کن  های با 
سوخت فس��یلی، جلوگیری از هرج و مرج و 
پیامدهای سیاسی با تامین پایدار آب، تولید 
همزمان برق و آب ش��یرین با استفاده از آب 
شیرین کن  های هسته  ای، تامین پایدار آب 
شیرین توس��ط آب ش��یرین  کن  ها نسبت 
به تامین آب از س��دها، در ص��ورت کارکرد 
و مدیریت درس��ت؛ تامی��ن و حتی صادرات 
محصوالت کش��اورزی، وج��ود امنیت پایدار 
در مناطق س��احلی جنوبی در صورت تامین 
نیاز اساس��ی مردم این منطقه به آب پایدار، 
س��کونت جمعیت در نوار ساحلی و متوازن 
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ک��ردن جمعیت در پی تامین پایدار نیاز آب 
مردم با آب ش��یرین  کن هسته ای، استفاده 
از فناوری صلح آمیز هسته  ای و تغییر چهره 
هس��ته  ای ایران در دید مخالفان و جهانیان 
و جلوگیری از فرس��ایش خ��اک و معضالت 
زیس��ت محیطی ریزگردها با تامین آب نام 
برد. همچنین گرانتر بودن و نیاز به س��رمایه 
 گذاری اولیه بیشتر برای تاسیس آب شیرین  
کن  های هسته  ای نس��بت به نیروگاه  های 

با س��وخت فسیلی، گرانتر بودن آب تولیدی 
از آب ش��یرین  کن  ها نسبت به تامین آب از 
سدها، عدم اختصاص بودجه کافی و مناسب 
جهت تاس��یس آب ش��یرین  ها، ارزان بودن 
قیمت آب در ایران؛ بدین معنی که دولت در 
حال حاضر نیز ب��ه آب مصرفی یارانه پنهان 
می  دهد، مشکالت فناورانه ایجاد و تاسیس 
آب ش��یرین  کن  ه��ای هس��ته  ای، کیفیت 
آب تولیدی از آب ش��یرین کن در مقایس��ه 

ب��ا آب س��دها، مش��کالت دفع زبال��ه  های 
 )Brine-تاسیس��ات، تولید نمک )آب شور
ک��ه حی��ات بس��یاری از جان��وران دریایی 
به میزان معینی از ش��وری وابس��ته اس��ت، 
آلودگ��ی دریاها و اقیانوس  ه��ا و مالحظات 
بهداش��تی و نگران��ی  ها در مورد س��المتی 
انس��ان  ه��ا )تولید آب با آب ش��یرین کن به 
عن��وان کیفیت عال��ی امکان پذیر نیس��ت( 
از معض��الت و معایب این طرح می باش��د. 

طرح بین  المللی "استفاده از آب و خاك شور در کشاورزی"

معاون پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و پزشکی هسته  ای کرج از مشارکت این مرکز در اجرای طرح فرامنطقه  ای آژانس 
بین  المللی انرژی اتمی به منظور استفاده از آب و خاك شور در تولید محصوالت کشاورزی خبر داد.

دکتر مرعشی، خاطرنش��ان کرد: این طرح با 
مشارکت کش��ورهای تونس، مراکش، مصر، 
الجزای��ر، اردن، امارات، پاکس��تان و س��وریه 
ک��ه وضعیت تقریبا مش��ابهی از لحاظ وجود 
زمین  ها و ذخایر آبی ش��ور با ایران دارند، از 
س��ال 13۷۶ در حال اجرا می  باشد. موسسه  
تحقیق��ات خاک و آب و مرکز ملی تحقیقات 
شوری یزد از جمله نهادهای علمی پژوهشی 

ایرانی هستند که با سازمان انرژی اتمی ایران 
در انجام این طرح مهم در منطقه  "چاه افضل 
اردکان" همکاری می  کنند. وی با اش��اره به 
این که طرح تحقیقاتی مذکور در حال حاضر، 
آخرین س��ال اجرای خود را سپری می  کند، 
اظهار داش��ت: هدف اساس��ی این طرح بین 
 المللی، شناس��ایی گونه  های گیاهی سازگار 
با آب و خاک ش��ور و نحوه مدیریت استفاده 
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از آن ها در کش��اورزی پایدار می  باش��د. در 
ای��ن طرح، بی��ش از 3۰ گونه  گیاهی داخلی 
و خارج��ی مقاوم به ش��وری برای بررس��ی 
میزان س��ازگاری آنها با این ش��رایط ارزیابی 
شد. مرعشی، افزود: در اجرای طرح "استفاده 
از آب و خاک ش��ور در کش��اورزی"، گیاهان 
س��نجد، اوکالیپتوس، گز، تاغ، پسته، کوچیا، 
آتریپلکس و جو بیشترین میزان مقاومت به 

ش��وری را از خود نش��ان دادند. این گیاهان 
در ح��ال حاض��ر در مزرع��ه  ای به وس��عت 
1۷ هکت��ار در منطقه  "چاه افض��ل" در زیر 
کش��ت می  باش��ند. معاون پژوهش��ی مرکز 
تحقیقات کش��اورزی و پزش��کی هس��ته  ای 
کرج خاطرنشان کرد: برای شناسایی گیاهان 
مق��اوم، گونه  های مورد نظ��ر در زمین  های 
 ds/m 12۰ بایر با ش��وری خ��اک بی��ش از

کش��ت و با آب شور ds/m 8 آبیاری شد. در 
مدیریت آبیاری این زمین  ها نیز از دس��تگاه 
هس��ته  ای "نوترون  متر" که میزان رطوبت 
خاک را اندازه  گیری می  کند، اس��تفاده شد 
و مطالعاتی نیز بر روی منابع آب زیر زمینی 
نظیر موقعیت چاه، ارتفاع و عمق ایس��تابی 
و وضعی��ت دینامی��ک آب )ب��ا اس��تفاده از 
ایزوتوپ  های "هیدروژن 2 � اکس��یژن 18" 
و " تریتیم"( انجام ش��د. مرعشی در ادامه با 
تاکید بر نتایج موفقیت  آمیز این طرح گفت: 
بنا به درخواست کش��اورزان منطقه  اردکان 
و ق��م، بذر و نه��ال تع��دادی از این گیاهان 
تکثیر و برای اس��تفاده در زمین  های ش��ور 
در اختیار آنان قرار گرفته اس��ت. وی، افزود: 
یک��ی دیگر از ط��رح  ه��ای تحقیقاتی مرکز 
در بخش کش��اورزی، طرح "اصالح ژنتیکی 
پنبه" اس��ت که به منظور مقاوم سازی این 
گی��اه در برابر آفت بیماری��زای خاکی انجام 
می  ش��ود. مبارزه با این آفت با اس��تفاده از 
س��موم رایج امکان پذیر نمی  باشد، بنابراین 
ط��رح اصالح ژنتیک��ی پنبه به ش��یوه  های 
هس��ته  ای ب��ا هم��کاری مرک��ز تحقیقات 
پنب��ه ورامی��ن در ح��ال اج��را می  باش��د.

قیمت محصول نهایی نیروگاه  های هسته  ای تولید آب به مراتب کمتر از تأسیسات با سوخت فسیلی

یکی از کارشناسان آژانس بین  المللی انرژی هسته  ای طی گزارشی به استفاده از انرژی هسته  ای در تبدیل کردن 
آب دریاها به آب شیرین پرداخته است.

ابراهی��م خمی��س گفت��ه اس��ت، در ح��ال 
حاضر کش��ورهایی نظیر قزاقس��تان، ژاپن، 
ک��ره جنوب��ی،  آرژانتی��ن، روس��یه، هن��د، 
کانادا، پاکس��تان، آفریق��ای جنوبی و چین 
در حال اس��تفاده از این س��ه روش متعارف 
برای ش��یرین کردن آب دریاها هستند. بنا 
ب��ه اعالم انجم��ن جهانی انرژی هس��ته  ای 
آمارها نش��ان م��ی  دهد ح��دود 4۶ درصد 

کل نی��روگاه  ه��ای هس��ته  ای در جهان در 
فاصله کمی از س��واحل س��اخته ش��ده  اند. 
هزینه تمام ش�ده ش�یرین ک�ردن آب با 
سوخت فسیلی 10 برابر استفاده از انرژی 

هسته  ای
در گ��زارش ابراهی��م خمیس آمده اس��ت، 
علیرغم اینکه ساخت نیروگاه  های هسته  ای 
یا تأسیسات هس��ته  ای برای شیرین کردن 

آب به س��رمایه بیشتری نسبت به تأسیسات 
متعارف شیرین کننده آب با سوخت فسیلی 
نیاز دارد، اما هزینه نهایی تولید آب ش��یرین 
با استفاده از تأسیسات هسته  ای بسیار پایین 
تر از س��وخت  های فس��یلی است، به عبارت 
دیگ��ر علیرغم اینکه س��رمایه اولی��ه ایجاد 
تأسیس��ات هسته  ای برای شیرین کردن آب 
حدود دو برابر تأسیس��ات ذغال  س��نگی و 5 
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برابر تأسیسات با س��وخت  های نفتی است، 
اما در نهایت هزینه س��وخت مورد اس��تفاده 
در تأسیس��ات هس��ته  ای ح��دود یک پنجم 

تأسیسات ذغال  سنگی و یک  دهم تأسیسات 
نفتی است. در گزارش این کارشناس آژانس 
بی��ن  الملل��ی ان��رژی اتمی آمده اس��ت که 
استفاده از انرژی هسته  ای در شیرین کردن 
آب دریاها بیش��ترین بهره  وری را داش��ته و 
کمترین بهره  وری نیز مربوط به شیرین کردن 
آب با اس��تفاده از سوخت  های فسیلی است.

اگ�ر قیمت اورانیوم 2 برابر ش�ود هزینه 
شیرین کردن آب فقط 5 درصد افزایش 

می یابد
در ای��ن گ��زارش تصری��ح ش��ده اس��ت در 
صورتیکه قیمت نفت یا گاز برای تأسیس��ات 
شیرین کردن آب با سوخت  های فسیلی دو 

برابر ش��ود هزینه تولی��د محصول نهایی ۷۰ 
درص��د افزایش خواهد یافت اما در صورتیکه 
قیمت اورانیوم برای تأسیس��ات هسته  ای دو 
برابر ش��ود هزینه نهایی ش��یرین کردن آب 
تنه��ا 5 درصد باال خواه��د رفت. خمیس در 
انتهای گزارش خود آورده اس��ت که با توجه 
به نوس��ان باالی قیمت نفت و سوخت  های 
فسیلی در جهان، علیرغم اینکه ایجاد نیروگاه  
های هسته  ای و یا تأسیسات هسته  ای تولید 
آب شیرین به سرمایه  گذاری اولیه بیشتری 
نیاز دارد، اما قیمت تمام  شده محصول نهایی 
آنها و هزینه بهره  برداری آنها به مراتب کمتر 
از تأسیس��ات با سوخت فس��یلی خواهد بود.

کاربرد انرژی هسته  ای در پرورش گیاهان شورزی
دستیابی به دانش و فناوری هسته ای در ایران با توجه به افزایش جمعیت و نیازهای غذایی کشور و کاهش سرانه منابع آبی و 

فرسایش خاك امروزه یک ضرورت است.

ارش�د  )کارش�ناس  محم�دی  محم�د 
صنعت�ی  دانش�گاه  دری�ا-  مهندس�ی 

امیرکبیر(
جمعیت بشر به طور فزاینده در حال رشد 
اس��ت بطوریکه س��ازمان ملل پیش  بینی 
می  کند در س��ال 2۰5۰ جمعیت انس��ان 
به بی��ش از 9 میلیارد نفر می  رس��د. این 
پیش  بینی به معنای این اس��ت که بش��ر 
با چال��ش تامی��ن و امنی��ت غذایی بیش 
از چی��زی که االن ب��ا آن مواجهیم درگیر 
خواهیم بود. از س��ویی کشور ایران با قرار 
گرفت��ن در اقلیم گرم و خش��ک، از جمله 
کش��ورهایی هس��ت که چالش بیش��تری 
ب��رای تامین امنیت غذایی مواجه هس��ت. 
کارشناس��ان امنی��ت غذایی را دسترس��ی 
همه مردم به غ��ذای کافی در تمام اوقات 
برای داش��تن یک جسم س��الم تعریف می  
کنند. طبق این تعریف، موجود بودن غذا، 

دسترس��ی به غذا و پای��داری در دریافت 
غذا س��ه عنص��ر اصلی در موض��وع امنیت 

غذایی می  باش��ند. اگرچ��ه موضوع امنیت 
 غذای��ی ی��ک عنص��ر چن��د وجه��ی تلقی 
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می گ��ردد که متاثر از عوامل��ی گوناگونی 
اس��ت، اما ش��اید جنبه مهم و تاثیر گذار 
این مجموعه، وجه تولید باش��د. به عبارت 
دیگر، فاکت��ور تولید غذا ب��ه میزان کافی 
و در زم��ان الزم، عامل��ی اس��ت که بیش 
از س��ایرین، ب��ر موض��وع امنی��ت غذایی 
س��ایه افکنده اس��ت. همچنین باید عالوه 
ب��ر فاکتور تولید، عام��ل دیگری را نیز در 
مدل امنی��ت غذایی ایران لح��اظ نمود و 
آن تغیی��ر ذائقه غذایی یا به عبارتی تغییر 
فرهنگ و الگوی غذایی جامعه اس��ت. در 
نتیج��ه بطور کل��ی پیش درآمد اس��تقرار 
امنیت غذایی، اس��تقرار یک نظام مستمر 
و منظ��م تولید غذا اس��ت. تولی��د غذا، به 
عن��وان ی��ک فعالی��ت مل��ی، بس��تگی به 
عواملی چون دسترسی مطلوب و به موقع 
ب��ه منابع آب��ی، منابع خاک��ی، نهاده های 
کش��اورزی، سیس��تم هماهنگ و یکپارچه 
توزی��ع و بس��یاری اجزای دیگ��ر دارد. از 

راهکاره��ای موج��ود ب��رای رف��ع چالش 
امنیت غذایی می توان "توس��عه کشاورزی 
صنعت��ی با محوریت بهینه س��ازی مصرف 
آب و اص��الح الگ��وی کش��ت محصوالت 
کش��اورزی" و "توس��عه نق��ش و کاربری 
فن��اوری های نو در تولیدات کش��اورزی" 

را نام برد. با وجود اینکه کش��ور ایران در 
یک اقلیم گرم و خشک واقع شده و از نظر 
منابع آب شیرین و خاک محدودیت دارد 
ام��ا قرارگرفت��ن در مجاورت س��ه حوضه 
آبریز در ش��مال و جنوب، دریای کاسپین، 
خلیج فارس و دریای مکران فرصت بسیار 
مناس��بی اس��ت تا با اس��تفاده از فناوری  
چال��ش امنیت غذایی را رفع کرد. با توجه 
به دو راه  حل ذکر ش��ده، از جمله فناوری 
 هایی که می  توان جهت این امر اس��تفاده 
کرد، فناوری صلح آمیز هس��ته  ای اس��ت. 
این فناوری می  تواند هم در س��اخت آب  
ش��یرین  کن  های س��احلی با اس��تفاده از 
س��وخت هس��ته  ای و هم اصالح گیاهان 
جهت رش��د و پرورش در آب و خاک شور 
کاربرد داش��ته باش��د. در ای��ن مطلب به 
بخ��ش دوم، کاربرد انرژی هس��ته  ای در 
پرورش گیاهان ش��ورزی، پرداخته خواهد 
شد. موضوعی که بسیاری از مردم و حتی 
مدیران هم ممکن اس��ت ت��ا به حال بدان 
توجهی نکرده باش��ند. تکنیک های هسته 
ای در کن��ار س��ایر روش ه��ا م��ی توانند 
ب��ه عنوان وس��یله کمکی در ح��ل موثر و 
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سریع بسیاری از مس��ائل کشاورزی مورد 
بهره برداری قرار گیرند. در س��ال 19۶4 
و کش��اورزی جهانی  س��ازمان خواروب��ار 
)FAO( و آژان��س بین المللی انرژی اتمی 

)IAEA( پیمان اس��تفاده از تکنیک های 

هس��ته ای در کش��اورزی و صنایع غذایی 
را امض��ا کردند. بیش از 4۰ س��ال اس��ت 
)آمری��کا،  پیش��رفته  در کش��ورهای  ک��ه 
روس��یه و ...( و حدود 3۰ س��ال است که 
در کش��ورهای پاکس��تان و هندوستان از 
روش های هس��ته ای بط��ور کاربردی در 
کش��اورزی استفاده می شود. در ایران نیز 
از س��ال 1353 فعالی��ت ه��اي تحقیقاتي 
در راستاي اس��تفاده صلح آمیز از فناوری 
هس��ته  ای در کشاورزي آغاز شد. در سال 
13۶۷ گروه پژوهشي کشاورزی هسته  ای 
در مرکز تحقیقات کش��اورزي و پزش��کي 
هس��ته  ای کرج اس��تقرار یافت. در س��ال 
138۶ پژوهش��کده تحقیقات کش��اورزی، 
پزش��کی و صنعت��ی آغاز ب��ه فعالیت کرد 
کش��اورزی  پژوهش��کده  نهای��ت،  در  و 
هس��ته  ای در س��ال 1392 تأسیس شد. 
آنطورکه در س��ایت س��ازمان انرژی اتمی 
آمده اس��ت؛ حفاظ��ت و مدیری��ت منابع 
خاک، آب و محیط زیست از طریق پایش 
فرس��ایش و رس��وب در اراضی کشاورزی 
و حوض��ه  های آبخیز کش��ور با اس��تفاده 
از رادیوایزوت��وپ  ه��ای ریزش��ی از جمله 
این پژوهش��کده اس��ت. توانمن��دی  های 

اصالح ژنتیک
اص��الح نبات��ات از جمله موضوعاتی اس��ت 
که هم��واره مورد توجه کارشناس��ان علوم 
کش��اورزی بوده اس��ت. تنوع گیاهان ابزار 
اولیه مورد نیاز اصالح نباتات اس��ت و برای 
اینک��ه بخواهیم از نظر عملکرد، مطلوبیت و 
خصوصیات کیفی انتخاب کنیم، از بین این 

تن��وع، بهترین ها را انتخاب و به عنوان بذر 
یا گیاه منتخب برای کش��ت مورد استفاده 
قرار م��ی دهیم، اما گاهی ای��ن تنوع برای 
ی��ک صنعت م��ورد نظر در گیاه��ان وجود 
ن��دارد که آن وق��ت تنه��ا راه ممکن برای 
دس��تیابی به تنوع جدید و باال بردن ذخیره 
ژنتیکی اس��تفاده از انرژی هس��ته ای طی 
ک��ردن مس��یرهای اصالح نبات��ات با هدف 
داش��تن گیاه با عملکرد باال، گیاهان مقاوم 
ب��ه بیم��اری و آفت و مقاوم ب��ه تنش  های 
محیطی مثل خش��کی، ش��وری و سردی از 
طریق پرتودهی و اعمال تیمارها به وس��یله 
فرایندهای انرژی هسته ای انجام می  شود.
تولید بذرهای مقاوم به شوری و سرما

یکی دیگر از مهمترین مزیت های استفاده از 
انرژی هسته ای در کشاورزی تولید بذرهای 
مقاوم در برابر ش��وری، تولید بذرهای مقاوم 
در براب��ر س��رما و تولید بذرهایی مناس��ب 
ب��رای مناطق خش��ک اس��ت. با اس��تفاده 

ازتکنیک  های موتاسیون که جهش ژنتیکی 
است،تنوع زیادی در جمعیت گیاهی ایجاد 
ش��ده و از بی��ن آنها صفت م��ورد نظر مثال 
مقاومت به ش��وری یا مقاومت به س��رما را 
ب��ر اث��ر پرتوتابی پیدا م��ی کنی��م، آنها را 
پرورش می دهیم و بهبود می بخشیم تا آن 
 صف��ت در آن گیاه تثب ب��ا پرتودهی بذرها 
می توان آن  ها را در برابر آب و خاک ش��ور 
و مناطق س��رد مقاوم ک��رد و از این طریق 
در مناط��ق کویری و س��احلی هم می توان 
گیاهان مقاوم را کاش��ت و ب��ارور کرد. هم 
اکنون این اقدام زیر نظر آژانس بین المللی 
انرژی اتم��ی به منظور افزایش س��طح زیر 
کش��ت در زمین های شور و مناطق خشک 
در مناطق��ی از اس��تان  ه��ای خوزس��تان، 
گلس��تان و ی��زد در ح��ال انج��ام اس��ت.

جمع  بندی
دس��تیابی به دان��ش و فناوری هس��ته ای 
در ای��ران با توج��ه به افزای��ش جمعیت و 
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نیازه��ای غذای��ی کش��ور و کاهش س��رانه 
مناب��ع آبی و فرس��ایش خ��اک امروزه یک 
ضرورت اس��ت. با بکارگی��ری فناوری های 
نوی��ن و در راس آن  ها فناوری هس��ته  ای 
می توان با اس��تفاده بهینه از منابع موجود، 
مس��یر تامین امنیت غذایی را برای جامعه 
امروز و نس��ل آینده هموار کرد و کش��ور را 
در زمین��ه تولید محصوالت کش��اورزی به 
ویژه محصوالت اس��تراتژیک به خودکفایی 
رس��اند. بطور کلی: شیرین سازی آب دریا، 
اس��تفاده از آب ش��وری ب��رای کش��اورزی 
و پ��رورش گیاه��ان دریای��ی س��ه راه حل 
پیش��نهادی هس��تند که در هر سه فناوری 
هس��ته ای می  تواند نقش مهمی ایفا کند.
نق��اط ق��وت این طرح س��واحل وس��یع و 
طوالنی در حاش��یه دریاي کاسپین، خلیج 
فارس و دریاي مکران، دسترسی با آب شور 
- لب شور، تنوع در گیاهان شورزي، سابقه 
کشت گیاهان شورزي در کشور و خارج از 
کشور، وجود کارخانه هاي آب شیرین کن 
و داش��تن تجرب��ه الزم و دارا بودن دانش 
فنی هس��ته ای می باش��د. از نقاط ضعف 
هم می توان به عدم اجراي طرح مدیریت 
یکپارچه مناطق س��احلی کش��ور، تصاحب 
اراضی س��احلی توسط افراد و نوسانات آب 
دریاي کاسپین و مش��کالت پیرامونی آن، 

تخری��ب و تغییر اکوسیس��تم هاي طبیعی 
بر اثر دس��تیازي هاي متعدد، عدم توسعه 
کافی زیرس��اخت ها براي کشاورزي با آب 
شور، عدم توسعه کافی زیرساخت ها براي 
کش��اورزي با آب ش��ور، مش��کالت زیست 
محیط��ی آب ش��یرین کن ه��ا، کند بودن 
س��رعت تحقیقات و لزوم افزایش س��رعت 
در کمی��ت و کیفیت تحقیق��ات و محدود 
ب��ودن س��رمایه گذاری در بخ��ش تحقیق 
و توس��عه ن��ام برد. همچنی��ن پایین بودن 
خدمات س��طح خدمات کشاورزي و منابع 
آب در مناطق س��احلی کش��ور، دفن غیر 
بهداشتی پس��ماندهاي شهري و روستایی 
در حاشیه سواحل دریایی، آلودگی زیست 
محیطی ناش��ی از دفن فاض��الب به دریا، 
آلودگ��ی هاي نفت��ی و گازي، متکی بودن 
به قدرت هاي خارجی کش��ورهاي حاشیه 
اي خزر و خلیج فارس و کشاندن نیروهاي 
خارجی به منطقه، ضعف تکنولوژي، وجود 
خشکس��الی ه��اي پی در پی در کش��ور و 
تحمی��ل هزینه ه��اي تامین آب ش��یرین 
از دری��ا و آلودگ��ی هاي زیس��ت محیطی 
ناش��ی از آن، تهدی��دات محیط زیس��تی 
و کثیف بودن و نامناس��ب ب��ودن کیفیت 
آب، عدم آش��نایی مدیران دولتی با چنین 
مباحث آین��ده نگرانه و مهم و در اولویت، 

ع��دم توجی��ه حکومت و س��رمایه  گذاران 
و فعالی��ن بخص خصوصی جهت س��رمایه 
گ��ذاری در ای��ن ح��وزه، معای��ب فناوری 
هس��ته ای همچون نیاز به معادن اورانیوم، 
تشعش��عات رادیواکتیو، مش��کل زباله هاي 
اتم��ي و باال بودن هزین��ه احداث نیروگاه، 
ع��دم موافقت و پذیرش ذائقه غذایی مردم 
در خصوص گیاهان ش��ورزی، فش��ار دول 
خارج��ی جه��ت تحریم  های هس��ته  ای و 
ارائه تصویر نامناس��ب از ایران هسته  ای و 
القاء دس��تیابی ایران به فناوری هسته ای 
ب��ه عنوان یک تهدید برای جهانیان و عدم 
فرهنگ س��ازی و جریان سازی برای مردم 
و رسانه  ها و بطور کلی افکار عمومی جهت 
توجه به فناوری کش��اورزی هس��ته  ای و 
کاربرد آن از تهدیدها در این زمینه است. 
امروزه دس��تیابی به دانش هس��ته  ای یک 
انتخ��اب لوک��س و تش��ریفاتی ی��ا محتاج 
دس��تور و اوامر بیگانگان نیس��ت بلکه یک 
ضرورت اس��ت و بای��د مس��یر تحوالت و 
پیشرفت دانش��مندان جوان وطن را پاس 
بداری��م و آن را هموار و از آن  ها حمایت 
کنیم و همچنین بتوانیم از مزیت سرزمینی 
 مان که قرارگرفت��ن در کنار دو منبع آبی 
ب��زرگ اس��ت جهت غلب��ه بر مش��کالت 
و چال��ش  ها اس��تفاده کنیم. ان ش��اء اهلل
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عدم تحقق برنامه توسعه دولت در تامین آب شرب از طریق شیرین کردن آب دریا
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی گفت: در ماده ۳۶ برنامه توسعه دولت مکلف به اصالح و ارتقاء نظام 
بهره برداری مصرف آب ش�ده اس�ت و باید حداقل ۳۰ درصد آب ش�رب مناطق جنوب کشور از طریق شیرین کردن آب دریا تامین 

می شد که متاسفانه تحقق پیدا نکرده است.

محمد خدابخش��ی در خصوص بحران آب و 

تنش  های آبی، اظهار کرد: آب ش��رب یکی 

از مهمتری��ن خدماتی اس��ت ک��ه دولت  ها 

در تم��ام دنیا به مردم ارائ��ه می  دهند، زیرا 

هرگونه نارس��ایی در ارائه این خدمات منجر 

به بروز تنش  های اجتماعی می  ش��ود  و در 

کشور و در سال های اخیر با توجه به کاهش 

بارندگی  ها با تنش های آبی روبرو بوده  ایم. 

وی با بیان اینک��ه عوامل مختلف در پدیدار 

ش��دن تنش آبی تاثیرگذار هس��تند، اضافه 

کرد: عواملی همچون کاهش بارندگی، نبود 

زیرس��اخت  های مناسب برای ذخیره  سازی 

و انتقال آب، نبود ش��بکه آبرسانی، مدیریت 

ناکارآم��د در تن��ش  های آبی کش��ور نقش 

داش��تند. نماینده مردم الیگودرز در مجلس 

ش��ورای اس��المی، بیان کرد: همچنین طی 

س��الیان گذش��ته در مقاطعی ب��ه دلیل بی 

 توجه��ی برخی از مس��ئوالن وزارت نیرو در 

پ��روژه  های انتقال آب برای حل مش��کالت 

مقصد، مبدا این پروژه  ها را نیز دچار بحران 

ک��رده  ان��د. وی افزود: با توجه ب��ه آمارهای 

منتشر شده نمی  توانیم عامل مشکالت آب 

کشور را فقط در کاهش بارندگی  ها بدانیم. 

دول�ت مکلف به ارتقا نظام بهره برداری 

مصرف آب است

وی با اعالم اینکه در برنامه شش��م توس��عه، 

سه ماده قانونی در این خصوص وجود دارد، 

افزود: در ماده 3۶ برنامه توسعه  دولت مکلف 

ب��ه اصالح و ارتقاء نظام بهره  برداری مصرف 

آب ش��ده است و باید حداقل 3۰ درصد آب 

شرب مناطق جنوب کشور از طریق شیرین 

کردن آب دریا تامین می  ش��د که متاسفانه 

تحق��ق پی��دا نکرده اس��ت. نماین��ده مردم 

الیگودرز در مجلس ش��ورای اسالمی، عنوان 

ک��رد: در همین برنامه، وزارت نیرو مکلف به 

تامین، بازس��ازی و س��اخت ۷۰ درصد آب 

ش��یرین کن  های مورد نیاز ش��ده است که 

این مورد نیز محقق نشده است. خدابخشی 

تاکید کرد: دولت مکلف به تامین آب شرب 

برای مردم اس��ت و حتی مناطق خودگردان 

که توان پرداخت حق انش��عاب آب شرب را 

ندارند باید حداقل امکانات الزم مانند تامین 

مکان ذخیره س��ازی آب به آنها ارائه ش��ود.
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فنآوری حرارتی و غشایی دو روش عمده شیرین کردن آب با انرژی هسته  ای
فناوری  های استفاده از انرژی هسته ای در شیرین کردن آب دریا شامل نیروگاه  های هسته  ای شیرین  کننده حرارتی

 و شیرین کردن غشایی است.

عمده ترین روش  های حرارتی هسته  ای برای 
 MED و MSF ش��یرین ک��ردن آب ش��امل 
می شود. اس��اس روش شیرین کردن حرارتی 
هسته  ای بسیار ساده است که شامل تبخیر و 
میعان آب است. در روش MSF که ۶۰ درصد 
نیروگاه  های هسته  ای برای شیرین کردن آب 
از آن بهره می  برند، آب دریا به درون اس��تخر 
احاطه  کنن��ده رآکتور منتقل ش��ده و پس از 
آنکه دم��ای آن افزایش یافت، بخش��ی از آب 
بخار ش��ده و طی فرآین��د میعان در طول یک 
پروسه به آب شیرین تبدیل می  شود. مهمترین 
مزایای اس��تفاده از این روش امکان استفاده از 
رآکتورهای با دمای پایین و همچنین س��اده 
بودن ساخت تأسیس��ات آن است و این مزایا، 
این روش هسته  ای شیرین کردن آب را از دیگر 
روش  ها متمایز کرده اس��ت. پایین بودن نرخ 
اس��تفاده از لوله به کاهش امکان نشتی آب و 
در نتیجه آسان بودن روند نگهداری و تعمیرات 
تأسیس��ات آن می  انجامد. در این روش آب در 
مراحل مختلف تبخیر و میعان شده و به همین 
دلیل بهره  وری این روش باالست. یکی دیگر از 
مزایای این روش این است که جهان تجربیات 
زیادی در استفاده از آن دارد و ابهامات زیادی در 

استفاده از آن نیست. روش مهم  دیگر شیرین 
 MED کردن هس��ته  ای آب، استفاده از روش
اس��ت. در این روش آب با اس��تفاده از حرارت 
هس��ته  ای به بخار تبدیل شده و با برخورد به 
دیواره س��رد که در طرف دیگر آن مجدداً آب 
قرار دارد، از بخار به آب شیرین تبدیل می  شود. 
نکته حائز اهمیت در این روش این اس��ت که 
از انرژی ایجاد ش��ده برای بخار کردن آب اولیه 
در چندین مرحله برای بخار کردن حجم  های 
مختلفی از آب اس��تفاده می  شود. وقتی بخار 
آب در برخورد با جداره لوله که در طرف دیگر 
آن آب مای��ع ق��رار دارد از بخار به مایع تبدیل 
می  ش��ود، آب موجود در طرف دیگر دیواره با 

استفاده ازگرمای ایجاد ش��ده ناشی از تبدیل 
بخ��ار آب به مای��ع در دیواره پش��تی، به بخار 
تبدیل ش��ده و این روند در چندین نوبت بین 
8 تا 1۶ بار انجام می  شود که به باال رفتن بهره  
 وری و افزایش ظرفیت شیرین کردن آب منجر 
م��ی گردد. به عبارت دیگ��ر روش  های مدرن 
MED بیشترین بهره  وری را در روش حرارتی 

هسته  ای ش��یرین کردن آب دارند. این روش 
دارای مزایای گوناگونی اس��ت که از جمله آنها 
می  توان ب��ه ارزان بودن تجهیزات مورد نیاز و 
نیاز کم به بارگذاری  های حرارتی اش��اره کرد. 
در ای��ن روش همچنی��ن س��رعت راه  اندازی 
تأسیس��ات باال ب��وده و حرارت کم��ی به هدر 
می  رود. در روش غش��ایی نیز که روش RO یا 
تجزیه الکتریکی نامیده می شود به طور خالصه 
آب با فشار ایجاد شده از برق هسته  ای از درون 
غشاهای مختلف عبور داده شده و با عبور از آنها 
امالح خود و نمک موجود را از دست می  دهد. 
بطور کلی در روند شیرین کردن آب شور دریاها 
عدد میزان نمک محلول در آب دریا باید از 35 
هزار PPM به کمتر از هزار PPM کاهش یابد.
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تامین ۵۰ درصد نیاز آب شرب هرمزگان از طریق شیرین سازی آب دریا
مدیرعامل آب و فاضالب هرمزگان گفت: درحال حاضر بیش از ۵۰ درصد نیاز آبی هرمزگان معادل ۲۶۰ هزار مترمکعب در 

شبانه روز از طریق شیرین سازی آب دریا تامین می  شود.

امین قصمی با ذکر این نکته که تا س��ه س��ال 

آینده ۷۰ درصد آب ش��رب هرمزگان از طریق 

آب  ش��یرین  کن  ها تامین خواهد ش��د، اظهار 

کرد: درحال حاضر بیش از 5۰ درصد نیاز آبی 

اس��تان از طریق شیرین سازی آب دریا تامین 

می  ش��ود که این میزان معادل 2۶۰ هزار متر 

مکعب در شبانه روز اس��ت. وی ادامه داد: هم 

اکنون با ش��یرین س��ازی آب دریا حدود یک 

میلیون و 3۰۰ هزار نفر از جمعیت یک میلیون 

و8۰۰ هزار نفری هرمزگان از آب آش��امیدنی 

س��الم به��ره  مند هس��تند. مدیرعام��ل آب و 

فاضالب هرمزگان، اظهار داشت: دربرنامه داریم 

که ظرفیتی به می��زان صد هزار مترمکعب در 

شبانه روز از محل آب شیرین کن یک میلیون 

مترمکعبی به منابع آبی شهر بندرعباس اضافه 

کنیم که با تحقق آن سهم منابع آبی این شهر 

 از آب ش��یرین کن ه��ا به 8۰ درص��د افزایش 

می  یابد. قصمی تصریح کرد: هم اکنون 2 سایت 

آب ش��یرین کن به ظرفیت هشت هزار و 11 

هزار مترمکعبی در شهرهای چارک بندرلنگه 

و پارس��یان واقع درغرب هرمزگان در دس��ت 

احداث است و در شرق استان نیز در محدوده 

شهرس��تان میناب به جاسک برای تامین آب 

این محدوده، س��اخت طرح نم��ک زدایی در 

دست مطالعه اس��ت. وی یاد آور شد: هرچند 

تاکنون با احداث آب ش��یرین کن ها توانسته 

ایم با وجود کاهش چشمگیر منابع آبی سطحی 

و زیرس��طحی، این موض��وع را مدیریت کنیم 

اما تا تحقق افزایش ظرفیت آب ش��یرین کن 

ها و با توجه به بحران آب در کش��ور و به ویژه 

هرمزگان، بیش از پیش نیاز به همکاری مردم 

در زمینه مصرف بهینه آب داریم. مدیرعامل آب 

و فاضالب هرمزگان با اشاره به محدودیت منابع 

آبی استان و مشکالت کم آبی در برخی شهرها 

و روستاهای استان، بر ضرورت صرفه جویی و 

مدیریت مصرف آب از سوی مردم تاکید کرد. 

۷ نکته دربارۀ "خودکشی اقلیمی" در فالت کهن ایران
با فرونشس�ت  های دهش�ت  ناك و ش�کاف  های ژرف در دشت  های اصفهان و کاش�ان و قزوین و شیراز رخ داده کمتر کسی تردید 

دارد که بزرگترین معضل ایران بی  آبی حاد است و کل حیات این فرهنگ کهن را تهدید می  کند.

با فرونشست  های دهشت  ناکی که هر روز در 
بخش  هایی از ایران رخ می  دهد و شکاف  های 
ژرفی که در دشت  های اصفهان و کاشان و قزوین 
و ش��یراز رخ داده است کمتر کسی باید تردید 
 داشته باش��د که امروز بزرگترین معضل ایران
 بی  آبی حاد اس��ت که کل حیات این فرهنگ 
کهن جهانی را تهدی��د می  کند. نظریه "ایران 
جامعه کوتاه مدت" دکت��ر همایون کاتوزیان، 
 اس��تاد دانش��گاه آکس��فورد ک��ه طرف��داران 
بی  شماری دارد اتفاقا درحوزه مدیریت آبی کامال 

منطبق بر واقعیت است. باید بپذیریم درحیطۀ 
کالن آن به ویژه در حوزه  های مدیریتی و علی 
 الخصوص حوزۀ آب نگاه کوتاه  مدت مدیریتی 
به فجایع عظیم زیس��ت محیطی منجر شده 
است. دقیقا همانگونه که دکتر کاتوزیان مطرح 
کرده ضرب  المثل های "تا شش ماه دیگه کی 
زنده است کی مرده؟ از این ستون تا اون ستون 
فرجه" مبنای مدیریت آب و خشکس��الی بوده 
 اند واال هیچ اقتصاد سلیمی در اقلیم خشک و 
کم باران ایران یک پنجم جمعیت شاغل اش را 

در بخش کشاورزی مشغول نمی  داشت مگر در 
قالب "جامعه کوتاه مدت" نظریه دکتر کاتوزیان! 
1- کش��ورهای دنیا همه موهب��ت های این 
دنیا را یکج��ا در خود ندارن��د. ایران ما همه 
درکنار مواهب بیش��مار طبیعی و غیرطبیعی 
کش��وری اس��ت با اقلیم خش��ک و کویری. 
نیاکان ما واقعیت های اقلیمی ایران را خوب 
درک کرده بودند و س��ازه های آبی شوش��تر 
و مهندسی پیش��رفته قنات های ایران نشانه 
ای��ن درک عمیق اس��ت. متاس��فانه ما بیش 
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از 4 دهه اس��ت که همس��ایگان عرب مان را 
تخفیف و تحقیرکرده و می کنیم که حتی آب 
آشامیدنی و میوه های گوناگون را با پول نفت 
وارد م��ی کنند و عرضه تولی��د ندارند! اینکه 
ما واقعیت های اقلیم خش��کمان را نپذیرفته 
ای��م و انواع میوه های آب بر را با پمپاژ آب از 
س��فره های زیرمینی تولید کرده ایم و حتی 
برنج ک��ه محصول اقلیم ه��ای مرطوب و پر 
باران اس��ت را در نواحی خش��ک این خاک 
 که��ن تولید ک��رده ایم حاصل پ��رکاری ما و 
ب��ی عرضگی همس��ایگان مان نیس��ت. آنها 
واقعیت های اقلیم ش��ان را پذیرفته اند و ما 
آن را ان��کار ک��رده ایم. اکنون م��ا د ر انتظار 
پاس��خ های بی تعارف طبیعت و گودال های 
عظیم نشس��ته ایم که هر لحظه بخش هایی 
 از اصفه��ان خیال انگیز و کاش��ان رویایی را 
می بلعند و اما همس��ایگان عرب مان به مدد 
واق��ع بینی و البته بهره گی��ری از تکنولوژی 
روز دنیا میلیاردها متر مکعب آب اقیانوس را 
شیرین می کنند و انواع میوه ها و محصوالت 
را با بازدهی بسیار باال تولید می کنند و بر بی 
تدبی��ری ما طعنه ها می زنن��د! مثال بارزش 
م��گا پروژه منطق��ه کش��ت و صنعت عظیم 
الجوف عربستان اس��ت که بزرگترین مزرعه 
 تولید زیتون و روغن زیتون در جهان به شمار 
می آید. آب حدود 2۰.۰۰۰.۰۰۰ درخت زیتون 
آن با شیرین کردن آب دریا تامین می شود و 
به تنهایی 15۰۰۰ تن از نیاز ساالنه 3۰.۰۰۰ 
تنی روغن زیتون عربستان را تامین می کند!
2- ای��ران ج��زو معدود کش��ورهایی اس��ت 
که صنایع آب بر خود را با چش��م بس��تن بر 
اقلیم خشک اش توس��عه داده است. صنایع 
فوالدی ایران در قلب مناطق کویری اصفهان 
و کرمان و خراس��ان و اراک کاشته شده اند! 
حال آنکه کشورهایی نظیر ژاپن ، هند،  چین 
و ک��ره جنوبی ک��ه قطب تولی��د و صادرات 

فوالد در دنیا هس��تند صنایع فوالدی خود را 
بدون اس��تثنا در مناطق ساحلی ایجاد کرده 
اند. اس��باب حیرت مضاعف است که در اوج 
بحران های بی آبی و خشکس��الی در سبزوار 
کم آب و خش��ک صنایع فوالدی ایجاد شده 
اس��ت!  صنایع کاش��ی و س��رامیک ایران نیز 
در قلب اس��تان های کوی��ری اصفهان و یزد 
توسعه یافته اند که خود داستانی است پرآب 
چش��م!  در غیاب س��ند مل��ی آب،  مدیران و 
نمایندگان این استانها توسعه استان خویش 
را به بهای ویرانی فالت کهن ایران خریداری 
کرده اند! مدیران این اس��تانها در چند دهه 
ب��ا چنان عطش��ی بر ایجاد صنای��ع آب بر و 
گس��ترش کش��اورزی همت گمارده اند که 
گویی قرار بوده اس��ت اعالم استقالل کنند!

3- نگاه به سدسازی در دنیای مدرن با آنچه 
که در ایران در جریان اس��ت بس��یار متفاوت 
اس��ت. عصر س��د س��ازی تقریبا با توجه به 
آثار زیان بار زیس��ت محیط��ی و روش های 
جایگزی��ن تامین انرژی رو به افول گذاش��ته 
اس��ت. فقط در ایاالت متحده آمریکا در 3۰ 
سال گذش��ته 9۰۰ س��د بزرگ جمع آوری 

شده اند. به طور متوسط هر سال ۶۰ سد در 
آمریکا جمع آوری می شود. در اغلب مناطق 
ایران که س��دهای متعددی ساخته شده اند 
س��طح تبخیر آب پشت س��دها چندین برابر 
اس��تاندارد جهانی اس��ت. برخی کارشناسان 
ایرانی معتقدند رانت های موجود در توس��عه 
سدسازی مانع از تحول تصمیمگیری در این 
صنعت شده است!  یکی از دالیل فاجعه زیست 
محیطی خشک شدن دریاچه ارومیه سدهای 
متعددی است که در حوزه آبریز نگین فیروزه 
ای آذربایجان س��اخته ش��ده اند و تالش ها 
ب��رای احیای آن هن��وز ثمری نداده اس��ت.
4- سهم کش��اورزی در تولید ناخاص داخلی 
ایران حدود ۶ درصد اس��ت. اما جای شگفتی 
اس��ت که حدود 2۰ درصد جمعیت ش��اغل 
ایران در بخش کشاورزی مشغول فعالیت اند. 
مقایس��ه این دو عدد نشان می دهد که ما با 
یک پنجم نیروی کار کشور حداکثر توانسته 
ایم ی��ک پانزدهم به تولی��د ناخالص داخلی 
کمک کنیم و این به این معناس��ت که ارزش 
افزوده تولید ش��ده در این بخش ناچیز بوده 
و بهره وری آن بس��یار پایین است. البته اگر 
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یارانه پرداختی به آب کشاورزی و زیان جبران 
ناپذیر فرونشست ها را در نظر بگیریم خسران 
بزرگی را متحمل ش��ده ایم. سود محصوالت 
کش��اورزی اصفهان و کاشان به جیب دالالن 
میوه سرازیر ش��ده است اما ترک های ناشی 
از نشست زمین دراطراف عمارت های زیبا و 
تاریخی آنها بر جان های ایران دوستان نشسته.
5- بحران آب در فالت ایران یک جنگ تمام 
عیار است که مدیریت آن خارج از توان یک 
یا دو وزارتخانه است. برای مدیریت و کنترل 
آن باید س��تادی از نوع ستاد جنگ تشکیل 
ش��ود که شبانه روزی تدبیر و تامل کنند. در 
صورت تداوم پدیده فرونشس��ت های زمین 
در مناطق مرکزی و جنوبی ایران،  دو س��وم 
ف��الت ایران خالی از س��کنه خواهد ش��د و 
بالیی بدتر از مهاجرت گس��ترده زمان جنگ 
در پی خواهد داش��ت. 2۰۰ دش��ت از ۶۰۰ 
دش��ت اصلی ایران عمال از بین رفته است و 
5۰ هزار سال طول می کشد که دشت های 
فرونشس��ته ترمیم شوند! تهران با 3۰ سانتی 
متر فرونشس��ت س��االنه 2۰ براب��ر میانگین 
جهانی فرونشس��ت زمین دارد. فرونشس��ت 
ناشی از اس��تفاده بیش از حد مجاز از سفره 
های زیرزمینی دشت های اصفهان و کاشان 

را ب��ه نقطه بی بازگش��تی رس��انده که کوچ 
هزاران نفر از مردم آن مناطق را موجب شده 
است. متموالن کاشان و اصفهان و شهرهای 
 جنوبی در شمال ایران و ترکیه ملک خریداری 
می کنند که هشدار از سونامی گسترده ای دارد.

۶- م��ا بس��یار دیر به فکر س��رمایه گذاری در 
تاسیس��ات آب شیرین کنی افتاده ایم. در دنیا 
ح��دود 1۶۰۰۰ تاسیس��ات آب ش��یرین کن 
در  دارد  وج��ود   )Desalination Plants(

حالیکه این تاسیس��ات در ایران انگشت شمار 
است. عربس��تان س��عودی با 2۷ مرکز عظیم 
ش��یرین س��ازی آب از کش��ورهای پیشرو در 
زمینه س��رمایه گذاری در این تاسیسات است 
و بزرگترین مرکز آب ش��یرین ک��ن جهان با 
تکنولوژی سبز در الجوبیل عربستان است که 
ظرفیت تولید روزانه آن 1.3 میلیون متر مکعب 
است. امارات نیز با 35 تاسیسات آب شیرین کن 
سرمایه گذاری زیادی در این زمینه انجام داده 
است و 99 درصد مصرف روزانه آب این کشور 
وابسته به این تاسیسات است. پروژه آب شیرین 
کنی خلیج فارس بسیار دیر شروع شده است و 
تا با حجم کنونی برداشت 3۰ درصد ساالنه آب 
های زیر زمینی تکمیل آن در آینده نوش دارو 
بعد از مرگ سهراب خواهد بود مگر اینکه تداوم 

طرح های صنعتی موج��ود در بخش مرکزی 
فالت ایران منوط به تکمیل این پروژه ش��ود!
۷- 18۰ هزار هکتار زمین با چش��م بستن بر 
واقعیت ه��ای اقلیمی در باالدس��ت رودخانه 
زاین��ده رود زیر کش��ت رفته اس��ت و زندگی 
هزاران کش��اورز به آن گره خورده اس��ت. االبه 
در مناط��ق زی��ادی این اتفاق رخ داده اس��ت. 
اکنون سرنوش��ت کشاورزان مناطق کویری به 
چاه های عمیق و س��فره های زیر زمینی گره 
 خورده اس��ت که ش��یره جان فالت ای��ران را 
می مکنند. خداوند این جهان دنیا را با قوانین علی 
و معلولی تدبیر کرده است. نمی شود که ما این 
قوانین را نادیده بگیریم و انتظار معجزه آسمانی 
داشته باشیم. در برخورد با آنها همان مدیریت 
کوتاه مدت "این ستون به آن ستون فرج است" 
اتخاذ شده اس��ت. مدیران مناطق کویری باید 
به فکر اش��تغال این کشاورزان در بخش هایی 
دیگر باش��ند و یا یارانه ای ب��رای آنها تصویب 
کنند. حتی اگر راهکاری نباشد که قطعا هست؛ 
رواست که ما ایرانی ها تک تک این کشاورزان 
کویری را در خانه و کاش��انه خود سهیم کنیم 
تا فالت کهن ایران بیش از این تخریب نشود!
سخن پایانی هم اینکه "هگل" در کتاب "عقل 
در تاری��خ" می گوید: "هی��چ عاملی مانند آب 
مردمان را با هم یگانه نمی  کند زیرا کشورهای 
متمدن همواره س��رزمین های واقع در حوزه 
رودخانه بوده  اند." بنابراین یگانگی و انسجام 
م��ردم ایران زمین به آب، گره خورده اس��ت.

امید خزانی، مدرس دانشگاه
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ضرورت تشکیل کمیته سازگاری با تغییر اقلیم در کشور
معاون محیط زیست دریایی و تاالب  های سازمان حفاظت محیط زیست کشور، گفت: تشکیل کمیته اجرایی سازگاری با تغییر اقلیم 

در کشور ضروری بوده و باید در دستور کار برنامه  ریزان قرار بگیرد.

احمدرضا الهیجان زاده در نشست تخصصی 
روند تغییر اقلیم و تاثیر آن بر نوسانات سطح 
آب دری��ای خزر و خلیج گ��رگان، بیان کرد: 
باید تشکیل کمیته اجرایی سازگاری با تغییر 
اقلیم نخس��تین اقدام  برنامه هفتم توس��عه 
کشور باشد چون اثرات این پدیده تا 5۰ سال 
آینده هم وجود خواهد داشت. وی ادامه داد: 
در نشس��ت اخیر ش��ورای عالی آب با حضور 
رییس جمهوری تاکید ش��د که برنامه هفتم 
توسعه کشور باید مطابق با تغییر اقلیم و کم 
آبی باش��د. وی گفت: سال 94 کارگروه ملی 
س��ازگاری با کم آبی در وزارت نیرو تش��کیل 
ش��د ولی تمرک��ز آن برای مص��ارف آب در 
حوزه آبخیزداری و آبریز اس��ت و به موضوع 
س��ازگاری با تغییر اقلیم در آن توجه نش��ده 
است. الهیجان  زاده همچنین از وزارت جهاد 
کشاورزی خواست که برنامه ریزی در مصرف 
آب برای توسعه کشاورزی بر اساس سازگاری 
با اقلیم باشد. وی همچنین در خصوص تغییر 
اقلیم بر روی دریای خ��زر افزود: ورودی آب 

رودخان��ه ها، کاهش ب��ارش و افزایش تبخیر 
از عوام��ل مهم نوس��انات کاهش س��طح آب 
دریای خزر در دوره بلندمدت به ش��مار می 
رود. مع��اون محیط زیس��ت دریایی و تاالب 
 های س��ازمان حفاظت محیط زیست کشور 
ادامه داد: تحقیقات نش��ان م��ی  هد کاهش 
س��طح آب دریای خ��زر 5۰ درص��د مربوط 
ب��ه افزایش تبخیر و بقیه مرب��وط به کاهش 
بارش و آب ورودی رودخانه ها به دریا است. 

گفتنی اس��ت، دریای خزر پهنه  ای آبی است 
که از جنوب به ایران، از ش��مال به روس��یه، 
از غرب به روس��یه و جمه��وری آذربایجان و 
از ش��رق به جمه��وری  های ترکمنس��تان و 
قزاقس��تان محدود می  ش��ود. دری��ای خزر 
در گذش��ته بخش��ی از دریای تتیس بود که 
 اقیان��وس آرام را به اقیان��وس اطلس متصل 
می  کرد. این دریا که گاهی بزرگترین دریاچه 
جه��ان و گاهی کوچکترین دریای خودکفای 
کره زمین طبقه  بندی می  ش��ود، بزرگترین 
پهنه آبی محصور در خش��کی است. قسمت 
شمالی این دریا بسیار کم  عمق است بطوریکه 
تنها نیم درصد آب دریا در یک  چهارم شمالی 
دریا ق��رار دارد و عمق آن ب��ه  طور میانگین 
کمتر از پنج متر اس��ت. حدود 13۰ رودخانه 
ب��ه این دری��ا می  ریزن��د که اکث��ر آن  ها از 
ش��مال غربی به دریا م��ی  پیوندند. طبیعت 
بس��ته خزر آن را منزلگاه جانوران و گیاهان 
منحصر به فرد کرده اما در عین حال موجب 
ش��ده ت��ا در مقابل آلودگی  های کش��اورزی 
و صنعتی و نفتی بس��یار آس��یب  پذیر باشد.



Marine Engineering

شماره 144/ آبان ماه 1400 صفحه 37

حفاظت کاوشگر خلیج فارس با فناوری از محیط  زیست دریایی
با تولید شناور کاوشگر خلیج فارس، طرح پنج ساله پایش ساحلی و فراساحلی خلیج فارس و دریای عمان

با شتاب بیشتری توسعه می یابد.

ابوالفضل صالح و عضو هیات علمی پژوهشگاه 
ملی اقیانوس شناس��ی و عل��وم جوی گفت: 
براس��اس تعهدات مندرج در ق��رارداد منعقد 
ش��ده بین پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و 
علوم جوی به عن��وان مجری و صندوق ملی 
محیط زیس��ت به عنوان کارفرم��ا و نظارت 
معاونت محیط زیس��ت دریایی و تاالب های 
س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت، ب��ا عنوان 
پایش س��احلی و فراس��احلی خلیج فارس و 
دریای عمان، مقرر شده است پژوهشگاه ملی 
اقیانوس شناسی و علوم جوی به مدت 5 سال 
با برگزاری گش��ت های دریایی با استفاده از 
ش��ناور کاوش��گر خلیج فارس به جمع آوری 
اطالعات اقیانوس شناس��ی و محیط زیستی 
خلیج فارس و دریای عمان بپردازد. وی افزود: 
در این طرح که از امسال آغاز شده و تاکنون 
بر اس��اس برنام��ه زمانبندی، اولین گش��ت 
دریایی آن در فصل تابستان برگزار شده است، 
پژوهش��گران در رشته های فیزیک و شیمی 
دریا، آلودگی دریا، زیست شناسی دریا، زمین 
شناس��ی دریا، علوم جوی و س��نجش از دور 
ماهواره  ای به داده برداری و مطالعه ش��رایط 
حاک��م بر خلی��ج فارس و دری��ای عمان می 
پردازند. به گفته مدیر علمی کاوش��گر خلیج 
ف��ارس، مدی��ر برنامه پایش خلی��ج فارس و 
دریای عمان با ش��ناور کاوشگر خلیج فارس 
تعیین وس��عت منطقه کم اکسیژن در خلیج 
ف��ارس، رصد منطقه کم اکس��یژن در دریای 
عمان، سنجش آالینده های مواد مغذی، مواد 
نفتی، سموم و غیره در آب و رسوب، ارزیابی 
میزان اسیدی شدن محیط های دریایی، رصد 
پستانداران دریایی، ارزیابی گیاهان و جانوارن 

ش��ناورزی و کفزی دریایی و صحت سنجی 
داده های ماهواره ای از اهداف از پیش تعیین 
شده در این طرح هس��تند. وی خاطر نشان 
کرد: در این مطالعه، پژوهشگران از تجهیزات 
تخصصی اقیانوس شناسی برای نمونه برداری 
از آب در الی��ه ها و اعماق مختلف، رس��وب 
س��طحی و مغزه های رس��وبی از بستر دریا، 
جان��وران ریز ش��ناور در س��طح و الیه های 
زیری��ن آب نظی��ر زئوپالنکتون و نئوس��تون 
جانوری، فیتوپالنکتون یا تولید کنندگان اولیه 
در دریا، در اعماق مختلف و جانوران س��اکن 
بس��تر دریا اس��تفاده می کنند. صالح افزود: 
تجهیزاتی نظیر دستگاه نمونه بردار چندتایی 
آب، ان��واع تورهای پالنکتونی عمودی و افقی 
مانند بونگو و نئوس��تون، نمونه بردار رسوب 
سطحی و نمونه بردارهای مغزه های رسوبی 
مورد اس��تفاده قرار می گیرد. ثبت داده های 
هواشناس��ی و داده های فیزیکی و شیمیایی 
در الیه های مختلف آب از س��طح تا نزدیک 
بس��تر دما، ش��وری، چگالی، غلظت اکسیژن 
محلول ، غلظت کلروفیل آ و کدورت آب نیز 
در محل توس��ط دس��تگاه های هواشناسی و 
دستگاه های CTD مس��تقر بر روی شناور 
کاوش��گر انجام می ش��ود. عضو هیات علمی 
پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی 

ادامه داد: مقرر است داده ها و نتایج به دست 
آمده از این برنامه پایش��ی در اختیار سازمان 
حفاظت محیط زیست قرار داده شود تا ضمن 
ایجاد تصویر صحی��ح و روزآمدی از وضعیت 
محیط زیس��تی خلیج فارس و دریای عمان، 
به عنوان مس��تندات علمی و استاندارد برای 
حفاظت عالمانه و موثرتر از این اکوسیس��تم 
های آبی ارزش��مند مورد استفاده قرار گیرد.
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