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در تهران به دنیا آمد و در تهران و    1358امیر آقاکوچک در سال  
بزرگ شد. آقاکوچک کرد  را در    امیر  آکادمیک خود  تحصیالت 

رشته مهندسی عمران در دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی آغاز 
و کارشناسی ارشد خود را نیز در گرایش مهندسی منابع آب    کرد

  2003های  طوسی به ترتیب در سال خواجه نصیرالدیناز دانشگاه  
دریافت کرد. سپس در دانشگاه اشتوتگارت آلمان تحصیل    2005و  

دکترای خود را در رشته مهندسی عمران و محیط زیست    کرد و
 .دریافت کرد 2010در سال 

به عنوان محقق پسا دکتری در مرکز   2010آقاکوچک در سال  
آب و هواشناسی و سنجش از دور به دانشگاه کالیفرنیا، ایرواین  

او در سال بعد به عنوان استادیار منصوب شد و در سال  .   پیوست
دانشیار    2016 سال  به  در  یافت.  مهندسی    2019ارتقاء  استاد 

عمران، مهندسی محیط زیست و علوم سیستم زمین در دانشگاه 
 .شد
 

 

ایرانی   محقق  و  دانشگاهی  عمران،  مهندس  آقاکوچک  امیر 

او استاد مهندسی عمران، مهندسی محیط زیست   آمریکایی است. 

و علوم سیستم زمین در دانشگاه کالیفرنیا، ایرواین است. آقاکوچک 

مقاله تحقیقاتی با تمرکز بر هیدرولوژی، سنجش از    170بیش از  

مخاطرات   آب،  منابع  زیست،  محیط  و  عمران  مهندسی  دور، 

شکسالی،  طبیعی، تغییرات آب و هوا، شرایط شدید آب و هوایی، خ

خاطر   سیل به  او  است.  کرده  منتشر  مرکب  مخاطرات  و 

و  مشارکت طبیعی  خطرات  درك  و  تحلیل  و  تجزیه  در  هایش 

سیل، امواد گرما، و    ها، از جمله خشکسالی،تأثیرات اجتماعی آن 

است.  کنشبرهم شده  شناخته  هم  با  مرتبط  ترکیبات  بین  های 

ریکا است. او در  آقاکوچک یکی از اعضای اتحادیه ژئوفیزیک آم

دانشگاه کنسرسیوم  مدیره  علم هیئت  پیشرفت  برای  ها 

 Earth’s Future کند و سردبیر نشریه هیدرولوژیک فعالیت می

 .است

)آب( محققان   کیدرولوژیعلوم ه  زهیاعالم شد جا  2017در سال  

اتحاد  یرانیا  کیبه    بارنیاول  یبرا  کایآمر  کیزیژئوف  هیجوان 

درباره او در خبر رسمی اعالم نتایج این جایزه آمده    است.  دهیرس

از جمله شناخته  او  و متخصصان جوان  شدهاست؛  ترین محققان 

تأثیرگذار در علوم هیدرولوژیک )آب( است که توانسته با هوش،  

زدنی، در موضوعات مختلف علوم خالقیت و قدرت رهبری مثال

خشک جمله  از  راآب،  تأثیرگذاری  تحقیقات  و   هدایت  سالی، 

کند اجتماعی،.  رهبری  ارتباط  شاخصه   بررسی  از  های  یکی 

بهفعالیت آقاکوچک  می های  نمونه شمار  از  یکی  آن آید.  های 

وجودآمده به دست انسان است.   های به سالیتحقیق درباره خشک

های مختلف همچنین وی رهبری گروهی از دانشمندان در حوزه 

خشک روی  تحقیق  در  ایالت  را  برعهده  سالی  . گرفتکالیفرنیا 

درباره   سوئد،  در  اوپساال  دانشگاه  استاد  بالداسار،  دی  جولیانو 

نقطه آقاکوچک می باو  ابراز   نویسد:  تحقیق  این  را در  نظرهایی 

تنها از لحاظ علمی مهم بودند، بلکه بر مدیریت منابع   کرد که نه

مرکز هوایی روی منابع آب مت  و آب در مطالعات تأثیر تغییرات آب
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سالی   بودند. این در حالی است که مطالعات درباره تأثیر خشک

هوایی متمرکز   و روی منابع آب به طور گسترده روی شرایط آب

و   ندارند.  هستند  توجهی  انسانی  بعد  در  به  او  تحقیقات  نتایج 

ومجله ساینس  نیچر،  مانند  معتبری  علمی  م  های  شده  ...  نتشر 

خ انتشار  از  پس  روز  چند  جایزه،  است.  این  اعطای  طی بر 

امیر آقاکوچک از منظر و زاویه دانش و تخصصی    ای بامصاحبه

دار غیرقابل ند  که  نظر  به  مسائل  و  مشکالت  امروز   درباره  حل 

آبی و بحران در مدیریت منابع  ها موضوع کمایران که در رأس آن 

 هاییگو او به پرسش   و . در این گفتصحبت کردندآبی است،  

های ژرف، درباره کاوش آب و حیات در کویر لوت، اکتشاف آب 

بین آب  که  حوضهانتقال  مهمی  نکته  است.  گفته  پاسخ  و...  ای 

گذارد این آقاکوچک در انتهای صحبت خود روی آن انگشت می 

 .بین هستماست: من به آینده خوش 

 خوانیم:بخشی از این مصاحبه را در زیر می 

ژ • اتحادیه  از  اخیرا  علوم شما  جایزه  آمریکا،  ئوفیزیک 

کرده را کسب  جوان  محققان  )آب(  اید، هیدرولوژیک 

به چه کسانی می را اساسا  به  این جایزه  و چرا  دهند 

 شما داده شد؟

عنوان   این  برای  را  نفر  یک  سال  هر  آمریکا  ژئوفیزیک  انجمن 

می  امسالانتخاب  و  باید    کند  البته  شد.  من  نصیب  افتخار  این 

ای که  کنم  کار عرغ  نتیجه  این  نیست.  انفرادی  کار  نتیجه  ن 

با دانشجویان دکترا و فوق  دکترا و همکاران در چندین  مشترك 

سال گذشته است که تعداد قابل توجهی از این دانشجویان هم  

 . ایرانی بودند

یکی از خبرهایی که با نام شما گره خورده، خبری به این  •

ی در کویر  ترین ذخیره آب زیرزمینشرح است؛ بکشف بزرگ

شود این لوت ایران«. ماجرای کشف این آب چیست؟ آیا می

 آب را استخراد و از آن استفاده کرد؟ 

متأسفانه خبر دقیقی نبود و من در این زمینه هم با کسی مصاحبه 

همراه یک تیم تحقیقاتی چند سفر به کویر  انجام نداده بودم. ما به 

مطالعاتی و گزارشی از کار این گروه  لوت داشتیم، برای کارهای  

در مجله ساینس به چاپ رسیده و در آنجا ما به سطح    تحقیقاتی 

های  باالی آب زیرزمینی در بعضی نقاط کویر لوت و وجود سفره 

آبی نزدیک به سطح زمین اشاره کرده بودیم. احتماال در مطلبی 

ضیحات  که در خبر آمده از این گزارش اقتباس شده، البته بدون تو

نمی  ما  که  اینجاست  مسئله  این  دقیق.  اندازه  و  حجم  دانیم 

های کویری به چه اندازه است. این موضوع همچنان در  آبخوان 

آب  زمینه  در  است.  مطالعه  همچنان  دست  لوت  زیرزمینی  های 

رسد.  تحقیقات ادامه دارد و نتایج آن در آینده نزدیک به چاپ می 

امکان   اگر  که حتی  اینجاست  لوت  نکته  منطقه  از  آب  برداشت 

این   و  نشده  انجام  کار  این  که  امیدواریم  ما  باشد،  داشته  وجود 

ویر لوت یکی از مناطق استثنائی  ک  شده باقی بماند. منطقه حفاظت 

ویژگی  و  و  دنیاست  آبی  بُعد  از  هم  دارد؛  خاصی  خیلی  های 

ترین جای کره زمین شناخته شده  هیدرولوژیکی و هم اینکه گرم

خاطر  از نظر گیاهی و جانوری هم بسیار خاص است. به و اینکه  

 . نخورده باقی بماندهمین هم امیدوارم این منطقه دست 

 

اساسا چه شد که شما کنجکاو شدید روی دشت لوت کار  •

 وجوی آب بروید؟پژوهشی انجام دهید و به جست

از   زیادی  تعداد  نیست.  انفرادی  و  شخصی  کار  لوت  مطالعات 

های دیگر ، استادان دانشگاه از ایران و کشورهمکاران و دوستان

انجام   گروهی  کار  آن  روی  و  دارند  عالقه  منطقه  این  به  هم 

آینده به مرور    ها در یکی، دو سالدهند. امیدواریم نتایج کارمی

طورکلی من خودم عالقه خیلی خاصی به کویر و  منتشر شود. به 

زمان در کویر  مناطق کویری دارم و از هر فرصتی برای گذراندن 

کنم. غیر از کویرهای ایران، کویرهای آمریکا و شمال استفاده می 

دیده را هم  هیچآفریقا  ولی  لوت خودمان ام،  کویر  زیبایی  به  جا 

 .ندیدم

مدتی است در محافل رسمی و اجرائی حوزه مدیریت منابع   •

شود،  ها میهای ژرف و برداشت آن آب ایران صحبت از آب

مباحثی تا چه اندازه پایه علمی و دقیق دارند و آیا واقعا  چنین  

 برداشت هستند؟هایی وجود دارند و قابل چنین آب

برداری هم هستند، اکتشاف و بهره های ژرف وجود دارند و قابل آب

آب قابلولی  و  پیچیده  بسیار  موضوع  ژرف  است.  های  تأملی 

مطال اساس  بر  باید  زمینه  این  در  اقدامی  و  هرگونه  دقیق  عات 

طوالنیریزیبرنامه  آبهای  باشد.  به مدت  ژرف  سادگی های 

های تجدیدپذیر نیستند و اغلب طی صدها و هزاران سال در الیه

ال  و  زمین  گسلبه عمیق  گرفتهالی  جای  استخراد  ها  اثر  اند. 

ها به این  های زمین و تغییرشکل گسل های ژرف روی الیهآب

جبرانی  و ممکن است تبعات غیرقابل بینی نیست  سادگی قابل پیش 

های جای تمرکز بر استخراد آبهمراه داشته باشد. به نظر من به به 

 . ژرف بهتر است مدیریت آب و الگوی مصرف را بهبود ببخشیم
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آب  • خالیبرداشت  مانند  ژرف  سفرههای  آب کردن  های 

و   زیست  محیط  برای  مخرب  عواقب  و  تبعات  زیرزمینی 

داشت؟ نخواهد  نمونه    طبیعت  یا  تحقیق  آیا  زمینه  این  در 

 ای وجود دارد؟شدهتجربه 

تبعات محیطقطعا استخراد آب زیستی خواهد داشت.  های ژرف 

این زمینه مطالعات و مشاهدات زیادی نیست ولی در زمینه   در 

های زیرزمینی معمولی مطالعات زیستی استخراد آباثرات محیط 

مینی ممکن است باعث  زیادی انجام شده است. برداشت آب زیرز

ها شده و باعث نشست زمین شود. این پدیده در  تغییر شکل الیه 

دشت  از  است.  بسیاری  مشاهده  قابل  االن  همین  ایران  های 

های عمیق ممکن است تغییرات نشست زمین برداشت آب از الیه

 .را تشدید کند

به عنوان یک محقق در حوزه علوم آب به نظرتان مشکل   •

ه مسئله آب و آنچه از آن با عنوان بحران یا ایران در زمین

شود تا چه اندازه جدی است و آیا  ورشکستگی آبی یاد می 

 شدن هست؟ قابل مدیریت و حل

همان آبی  است  ورشکستگی  مشخص  اسمش  از  که  طور 

دهنده شرایطی است که مصرف ما بیشتر از آب تجدیدشونده  نشان

مناطق از جمله   در دسترس باشد. این مشکلی است که خیلی از

 . گریبان هستندبه دریاچه ارومیه با آن دست 

به لحاظ مدیریت و مصرف منابع   • ایالت کالیفرنیای آمریکا 

زیادی دست  با مشکالت  نیز  و  به آبی  تجربه  است،  گریبان 

کردن اندازشان برای حل طور چشمشیوه عمل آنها و همین 

 مشکل به چه شکل بوده است؟ 

ن در قسمت شمالی بارندگی فراوان دارد و  کالیفرنیا هم مثل ایرا

گرم.  در قسمت هوای  و  خیلی کم  باران  جنوبی  و  مرکزی  های 

دست  فراوانی  آبی  منابع  مشکالت  با  هم  نرم  کالیفرنیا  وپنجه 

های اند و آبگذشته ساخته   ها هم سدهای زیادی درکند. آنمی

تمرکز بر  اند. ولی االن بیشتر  ها منتقل کردهزیادی را بین حوضه 

بهبود مدیریت مصرف و بازیافت آب و پساب در مناطق شهری 

 است. 

صاحب • باید  برخی  جوامع  معتقدند  متخصصان  و  نظران 

اما   کنند،  تنظیم  خود  منابع  میزان  پایه  بر  را  خود  مصرف 

واقعیت این است که افزایش جمعیت و همچنین استانداردها  

یش از پیش های زندگی امروزی به هر حال مصرف بو مؤلفه

ناگزیر کرده است، در این شرایط    -به نسبت گذشته    -آب را  

اساسا  آیا  مازاد چیست؟  این مصرف  تأمین  برای  راهکارها 

 راهی هست؟

به  منابع  اساس  بر  باید  قطعا  تجدیدپذیر مصرف  منابع  خصوص 

باشد. راهکارهای تأمین منابع مازاد بستگی به منطقه و شرایط آب  

شود به مواردی دارد. ولی به طور کلی میو هوایی و اقتصادی  

سرمایه تکنولوژیمثل  روی  آبیاری گذاری  مثل  جدید  های 

جمعقطره پساب،  بازیافت  آموزش  ای،  سیالب،  آب  آوری 

 .های زیرزمینی اشاره کردسازی الگوی مصرف و تغذیه آببهینه

ای و همچنین انتقال  حوضهموضوعاتی مانند انتقال آب بین •

زی آب دریاها نه صرفا با هدف آب شرب بلکه  ساو شیرین

به راهکارهایی  اندازه  چه  تا  و...  کشاورزی  و آب  صرفه 

اقتصادی و معقول برای تأمین آب موردنیاز در ابعاد بزرگ  

 هستد؟ 

درحالشیرین دریا  آب  حساب  کردن  به  اقتصادی  گزینه  حاضر 

ین  آید. ولی برخی کشورها که منابع قابل توجهی دارند در انمی

سرمایه کردهگذاریزمینه  زیادی  تجربه  های  همچنین  اند. 

بین بین آب  انتقال  که  است  داده  نشان  مشکل حوضهالمللی  ای 

مدت کند. ممکن است در کوتاه منابع آب را در درازمدت حل نمی 

مشکل منابع آب را حل کند ولی در درازمدت اغلب مشوقی برای 

 شود. مصرف بیشتر و توسعه بیشتر می

 وایز و افتخارات: ج

 ی، آکادم(FOEE) یآموزش مهندس یمرزها زهیجا - 2012

 یمهندس یمل

 هلمن  یلیتحص نهیکمک هز زهیجا - 2013-2014

 ی اورنج کانت یمهندس  یمدرس ممتاز، شورا زهیجا - 2016

 کیزیژئوف هیاتحاد ،یدرولوژیعلوم ه  هیاول یشغل زهیجا - 2017

 کایآمر

برا   یب  مزیمدال ج - 2019 و   یاساس  یمشارکت ها  یمکلوان 

  ی عیو مخاطرات طب  یکیدرولوژیه  ینوآورانه در مطالعه افراط ها

 کا یآمر کیزیژئوف هیاتحاد ،یبیترک

 کایآمر کیزیژئوف هیهمکار، اتحاد - 2019
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