
1



2



3



4



5



6



7



8



99

چرا نمایشگاه

گفتگو با دکتر ببران مديرکل دفتر روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت نیرو

حواشی نمایشگاه صنعت آب

نقدی بر برگزاری نمایشگاه صنعت آب و فاضالب

ظرفیت سازی حکمرانی پایدار آبخوان با استفاده از دانش بومی احداث و بهره برداری قنات

گزیـده ای از اختراعات در حوضه ی آب و فاضالب

گرینلند اسرار آب و ذوب  یخچال های طبیعی در 

گذاران: ديپلماسی آب برای مقابله با ريزگردها ظرفیت سازی برای سیاست 

معرفی درختان و درختچه های مقاوم فضای سبز

آب در حوض بزرگ )شعر(

10
12
15
19

22
29
36

40
48
54

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: 
مهندس خسرو رفیعی 

سردبیر: دکتر وحید علوی
هیئت علمی: مهندس عباس حاج حریری،  مهندس بهروز رفیعی،  
دکتر جالل شـایگان، مهندس علی قاسـمی،  مهندس جمشید 
چراغچی،  دکتر اسفندیار جلیل زاده، مهندس محمد بهاری کیا،  
دکتر فروغ واعظی، مهندس مسعود اسماعیلی، مهندس علی علوی  

دبیر هیئت علمی: ناهید سادات حسینی 
مدیر اجرایی: دکتر سیاوش رفیعی

همکاران این شماره: امیر حسین ابن الدین حمیدی
هیئت تحریریه: شهرزاد رفیعی، پریناز شفیقی

طراح جلد:  سامان نیک نژاد

گرافیک و صفحه آرایی: مهسا احمدیان، مینا رحیمی پور
آگهی ها و مشترکین: شـهرزاد رفیعی، الهام بابایی، مریم نقیب 

مترجم: محمد محمد شهری
هماهنگی و نظارت: شهرزاد رفیعی

سایت: مهندس شیرین شفیانی
نظارت فنی  لیتوگرافی و چاپ: آیین چاپ تابان

نشانی دفتر نشریه: تهران، خیابان ولیعصر،  پایین تر از پارک وی 
نبش کوچه ترکش، دوز  پالک 2821

تلفن:  26211014 -  26210880
فکس:   89771010

19395  -1781 صندوق پستی:  
info@mehreab.com     :پست الکترونیک
www.mehreab.com              :وب سایت

شهریور و مهر97
شماره 100

ماهنامـه تخصصـی صنعت آب و تاسیسـات آب و فاضـاب /خبری مهندسی/آموزشی/پژوهشـی 



10

چرا نمایشگاه

  
                                                                                                            

باسمه تعالی

امسـال هـم نمایشـگاه صنعـت آب در محـل نمایشـگاه هـای بیـن المللـی تهـران برپـا شـد. شـرکت ها  حضـور یافتنـد و  
نمونه هایی از تولیداتشـان را به نمایش گذاشـتند. اما یک چیز با سـال های پیش فرق داشـت. تعداد شـرکت کنندگان 
کاهـش یافتـه و بسـیاری از شـرکت های خارجـی و برخـی از شـرکت های بـزرگ داخلـی حضـور نداشـتند.  ایـن رخـداد 
ح  کار بـه معنـای طـر کـه ایـن  بایـد مـا را وادارد تـا بـا نگاهـی دیگـر بـه ریشـه یابی ایـن مسـئله بپردازیـم. روشـن اسـت 
که باید عمیقا به نفس وجودی نمایشـگاه ها مربوط باشـد. پرسـش هایی از این دسـت: سیاسـت  پرسـش هایی اسـت 
کلـی برگـزاری نمایشـگاه چیسـت؟ آیـا ایـن نمایشـگاه در سـال های اخیـر موفـق بوده اسـت؟ نقش این نمایشـگاه  هـای 

کشـورهای پیشـرفته چیسـت؟  در رونـق تولیـدات داخلـی و مقایسـه بـا 
کشـور مـا نفـس  گرچـه در سـنت نمایشـگاهی  کانـون تحلیل هـا قـرار داشـته باشـد.  ع بایـد در  بـا ایـن حـال یـک موضـو
از  یکـی  عنـوان  بـه  خشکسـالی  و  آب  بحـران  کشـور،  اقلیمـی  شـرایط  امـا  اسـت.  ارجـح  دسـتاورد  بـر  اغلـب  برگـزاری 
اساسـی ترین چالش هـا مـا را وامـی دارد تـا بـا دیـدی عملگرایانـه بـه ایـن نمایشـگاه بیندیشـیم. بـه راسـتی تأثیـر ایـن 
ح و ارائـه می شـود؟ آیـا با روند کاهشـی حضور  نمایشـگاه بـا توجـه بـه بحـران کمبـود آب در کشـور و جهـان چگونـه مطـر

شـرکت های خارجـی در ایـن نمایشـگاه، می تـوان بـه بـازار آینـده در ایـن بخـش امیـدوارد بـود؟ 
کارشناسـان بـا فـرض  کارشناسـان و هـم از سـمت برگزارکننـدگان الزامـی اسـت.  پاسـخ بـه ایـن پرسـش ها هـم از سـمت 
کننـد و برگزارکننـدگان بایـد شـفاف و  کمـک  وضعیـت آرمانـی می تواننـد بـه ترسـیم وضعیـت ایـده آل و نقشـه راه آن 
کـه ایـن تحلیل هـا رویکـردی کارشناسـانه خواهد داشـت و قرار  صریـح پاسـخگوی وضعیـت فعلـی باشـند. روشـن اسـت 
کیفیـت نمایشـگاه و در نهایـت خلـق فرصت هـا و دسـتاوردهایی بـرای کشـور  اسـت منجـر بـه بهبـود برگـزاری و افزایـش 

و صنعـت آب و فاضـاب باشـد. 
کار بسـته شـده و اهـداف و الزامـات  کـه بسـیار پیـش از مـا در جهـان بـه  نمایشـگاه پدیـده ای تجـاری و صنعتـی اسـت 
گذاری داخلی و ایجاد رقابت بین  اجرای آن نیز روشـن اسـت. تبادل اطاعات فنی و انتقال فناوری، ترغیب سـرمایه 
گذاشـتن توانمنـدی اقتصـادی و صنعتـی داخلـی و خارجـی از ابتدایی تریـن هدف هـای  حامیـان صنایـع و بـه نمایـش 
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یـک نمایشـگاه اسـت. علی القاعـده ایـن اهـداف بـا توجـه بـه پیشـرفت و توسـعه روز افـزون اقتصـادی در جهـان و رشـد 
صنایـع داخلـی و ارتقـای تکنولـوژی سـاخت، بایـد نخسـتین دسـتاوردهای مـا باشـد. 

ایـن  تـا  شـده  سـبب  داخلـی  شـرکت های  تولیـد  کاهـش  و  اقتصـادی  شـرایط  کـه  می دهـد  نشـان  اولیـه  بررسـی های 
که حال و روز خوبی  کشـور اسـت  شـرکت ها چندان رغبتی به حضور نداشـته باشـند. این همان قلب تپنده صنعت در 
کار را پیـش از برگـزاری نمایشـگاه  گـر می خواهـد حیاتـی دوبـاره بـه  ایـن صنعـت ببخشـد، بایـد  نـدارد. بخـش دولتـی ا
کار نباشـد،  کنـد، محصولـی بـرای تولیـد توسـط شـرکتی در  کـه تولیـد  کنـد. زیـرا تـا شـرکتی نباشـد  و در طـول سـال آغـاز 

نمایشـگاهی برگـزار نخواهـد شـد. 
کشـور ضـرورت توجـه بـه  گیـر در  کشـور در بخـش آب و خشکسـالی فرا گرفتـن شـرایط بحرانـی  بـا در نظـر  در نتیجـه 
شـرکت های فعـال در ایـن صنعـت بیـش از همیشـه اسـت. شـرکت ها بـرای حضـور در نمایشـگاه بین المللـی بایـد در 
قامتـی بین المللـی ظاهـر شـوند. امـا شـرایط فعلـی اقتصـادی و رکـود صنایـع عمـا شـرایط شـرکت ها را به مرز تـاش برای 

بقـا سـوق داده اسـت. 
گفـت نمایشـگاه صنعـت آب امسـال، تصویـری نگران کننـده از شـرایط ایـن صنعـت اسـت. پـس بـا توجـه  شـاید بتـوان 
ح پرسـش های بـاال بیـش از پیش  بـه چالش هـای مهـم کشـورکه بحـران آب یکـی از اصلی تریـن آنهاسـت، ضـرورت طـر

خـود را نشـان می دهـد. 
کشـورهای جهـان را بـه سـمت پژوهـش، حمایـت از صنایـع  کـه بحران هـا، تامیـن منابـع  بـه نظـر می رسـد در حالـی 
سرمشـق  خـود  گذشـته  کارآمـد  نا رونـد  از  همچنـان  مـا  می کنـد،  هدایـت  صنایـع  ایـن  بـه  اولویت بخشـی  و  مربوطـه 
می گیریـم. نمایشـگاه صنعـت آب فرصتـی منحصـر بـه فـرد بـرای ایـن صنعـت و سیاسـت گذاران کان کشـور اسـت تا به 
کشـور، شـرکت های فعـال در ایـن صنعـت  گیرنـد، تـا مسـئوالن  کار  روزتریـن دسـتاوردهای فنـاوری را بررسـی وآن را  بـه 
را ببیننـد و بـه نیازهـای آنـان پاسـخ بدهنـد. بحـران آب هـر روز  بیشـتر بـه مـا نزدیـک شـده و حـال ایـن بحـران همیـن 

کـه حـاال تنهـا بـرای بقـا تـاش می کننـد.  شـرکت هایی هسـتند 
                                                                                                                              خسرو رفیعی 
                                                                                                                               مدير مسئول
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گفتگو با دکتر ببران مديرکل دفتر روابط عمومی و 
اطالع رسانی وزارت نیرو

ایشان دارای دکترای ارتباطات می باشند و با سابقه چندين ساله در زمینه های مختلف نقاط 
گذاشتند. قوت و ضعف  نمایشگاه را با ما در میان 

کلی برگزاری نمایشگاه آب چیست؟ 1_ سیاست ها و اهداف 
- ارائه پتانسیل ها و توانمندی های داخلی و آشنایی با توانمندی شرکت های خارجی

-  ایجاد زمینه برای تبادل اطاعات و تکنولوژی
-  آشنایی صنعت گران، متخصصان، دانشجویان، پژوهشگران 

- فرهنگ سازی عمومی در حوزه آب و تاسیسات آب و فاضاب، ارائه الگوهای صحیح مصرف آب
کشـور و زمینه سـازی ترویـج الگـوی بهینـه  گاه  سـازی عمومـی در خصـوص وضعیـت بحرانـی منابـع آبـی موجـود در  - آ
اسـتفاده و صرفـه  جویـی در مصـرف آب بـا توجـه به ضرورت بسـیج همگانی و در راسـتای ترویـج فرهنگ مدیریت مصرف

2 - آیا نمایشگاه صنعت آب در سال اخیر تغیيراتی داشته است؟
گرفتـه ایـم در نمایشـگاه امسـال حضـور شـرکت هـای داخلـی  بـا توجـه بـه اینکـه در سـال حمایـت از تولیـد داخلـی قـرار 
کوچـک و شـرکت های دانـش  کارهـای  کسـب و  پررنـگ تـر اسـت، ضمـن اینکـه امسـال امـکان حضـور اسـتارت آپ هـا، 
کـه ایـن اتفاق بـا ورود مفاهیـم جدیدی ماننـد مدیریت  بنیـان در مقایسـه بـا دوره هـای گذشـته بیشـتر فراهـم شـده اسـت 

کـم آبـی بـه صنعـت آب و فاضـاب، می توانـد بسـیار مثمـر ثمـر باشـد. مصـرف و سـازگاری بـا 
ایـن نمایشـگاه علـی رغـم شـرایط خـاص تحریم هـا، بازهـم بـا اسـتقبال 28 شـرکت خارجـی بـه ویـژه از کشـورها ی  ایتالیا، 
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چیـن، آلمـان، ترکیـه، اتریـش، دانمـارک، اسـپانیا، هلنـد، انگلسـتان، یونان و فرانسـه مواجه شـده اسـت.

کشورهای پيشرفته چیست؟ 3_ نقش نمایشگاه صنعت آب در رونق تولیدات داخلی و مقایسه با 
کنـون بـه ابـزار بسـیار مهمـی بـرای نمایـش تولیـدات بـه مصرف کننـده داخلـی و خارجـی و ارائـه راهکارهای  نمایشـگاه ها ا
مناسـب بـرای تولیـدات بیشـتر و پیشـنهاداتی بـه مصرف کننـدگان و تجـار تبدیـل شـده اسـت. همچنین به عنـوان محل 
کلیـدی و مهمـی  مناسـبی بـرای تبـادل اطاعـات علمـی، بازرگانـی و تجـاری و نیـز رقابـت شـرکت هـای مختلـف نقـش 
کـه تولیدکننـدگان بـه نقـاط ضعـف تولیـدات خـود بیشـتر پـی ببرنـد و در رقابـت  ع باعـث می شـود  دارنـد. همیـن موضـو
گام بردارند.شـایان  کـردن آنهـا  کمرنـگ  بـا محصـوالت شـرکت های رقیـب متوجـه نواقـص خـود شـده و در جهـت رفـع یـا 
کـرد ،  کـه در آن منعقـد می شـود ارزیابـی  ذکـر اسـت ارزش حضـور در یـک نمایشـگاه را نمی تـوان بـا ارزش قراردادهایـی 
بلکـه یکـی از مهمتریـن دسـتاوردهای هـر نمایشـگاه ارتباطـات مؤثر و گسـترده و پایداری اسـت که در نمایشـگاه ها شـکل 
کـه  گفتگـوی بیـن ملـل و فرهنگ هـا  گسـترده و دراز مـدت می شـود و نیـز تفاهـم و  می گیـرد و منجـر بـه همکاری هـای 

کـرد. کشـور نیـز کمـک شـایانی خواهـد  کمـک بـه رشـد صـادرات بـه رونـق اقتصـاد  عـاوه بـر 
همچنیـن بـا توجـه بـه اهمیـت رهایـی از وابسـتگی ایـران بـه درآمدهـای نفتـی و سیاسـت جایگزینـی صـادرات غیرنفتـی 
کشـورها نمایشـگاه های  کاالها به دیگر  کشـور، از طریق تشـویق صنایع داخلی به تولید و صدور  برای تامین ارز مورد نیاز 
کاالهـای تولیـدی و انتقـال فنـاوری در دنیـا، می توانـد نقـش بسـیار  کانال هـای معرفـی  بیـن المللـی بـه عنـوان یکـی از 
کنـد. در حقیقـت نمایشـگاه های بیـن المللـی بـه عنوان مکانی سـازمان  موثـری در فرآینـد توسـعه صـادرات غیرنفتـی ایفـا 
یافتـه بـه منظـور افزایـش تجـارت بـرای اسـتفاده بهتـر از منابـع ملـی، پیشـرفت فنـی، کاهـش بیـکاری، گسـترش بـازار بـه 
آن سـوی مرزهـا و افزایـش درآمدهـای ارزی بـا نمایـش محصـوالت و پیشـرفت های جدیـد، توسـعه بـازار، اخـذ نمایندگـی 

کلیـدی در رفـاه اقتصـادی دارد. کاال، تغییـر باورهـا، بازاریابـی و شناسـایی بازارهـای هـدف، نقـش  و سـفارش و فـروش 

4_ با توجه به برگزاری نمایشگاه صنعت آب،  نقش نمایشگاه های بومی در ساير شهرستان ها را 
کنید؟ چگونه ارزیابی می 

کارهای متوسـط  کسـب و   برگزاری نمایشـگاه های مرتبط در سـطح اسـتان ها می تواند زمینه رشـد و بالندگی شـرکت ها و 
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آبفـا را سـرعت بخشـیده و زمینـه حضـور هرچـه بیشـتر و بهتـر بخـش خصوصـی بـه عنـوان  کوچـک در حـوزه آب و  و 
کنـد. در عیـن حـال تمرکـز راهبـری ایـن امـر در سـتاد نمایشـگاه های وزارت نیـرو  کشـور فراهـم  پیشـرانه اصلـی اقتصـاد 

زمینـه بهره بـرداری بهینـه از زمـان و منابـع مالـی را فراهـم مـی آورد.
 

کشور و جهان چگونه ارزیابی می کنید؟ کمبود آب  5_ تاثیر نمایشگاه را با توجه به بحران 
 این نمایشگاه بستری مناسب جهت اطاع رسانی و فرهنگ سازی بین آحاد مردم در خصوص بهینه سازی و الگوی مناسب 
مصرف، آشنایی با محدودیت های این صنعت در زمینه مدیریت منابع آب و نیز کمکی  به مسئولین و دست اندرکاران این 

صنعت در خصوص شناساندن مشکات و محدودیت های پیش روی این صنعت به مردم می باشد.

کمبود آب و خشکسالی، میزان تاثیر  کشور در سال های اخیر در زمینه  6_ با توجه به شرایط خاص 
کنید؟ گذاری اين نمایشگاه و رخدادهای دیگر را چگونه تعریف می 

این نمایشگاه بستری مناسب جهت اطاع رسانی و فرهنگ سازی بین آحاد مردم در خصوص بهینه سازی و الگوی مناسب 
مصرف، آشنایی با محدودیت های این صنعت در زمینه مدیریت منابع آب و نیز کمکی  به مسئولین و دست اندرکاران این 

صنعت در خصوص شناساندن مشکات و محدودیت های پیش روی این صنعت به مردم می باشد.

7_ چه تعداد شرکت های داخلی و خارجی در نمایشگاه امسال حضور دارند و در چه بخش هايی 
می کنند؟ فعالیت 

کشـور  از 12  22000 مترمربـع  بـر  بالـغ  ایـن دوره نمایشـگاه 216 شـرکت داخلـی و 28 شـرکت خارجـی در فضایـی  در 
خارجـی حضـور بهـم رسـانده اند. در ایـن نمایشـگاه فعالیـت هایـی از جملـه لوله و اتصـاالت پلیمری و فـوالدی، صنایع 
پیمانـکاران، شـرکت های  کارفرمایـان، مشـاوران،  کـن، شـیرآالت،  و آب شـیرین  فیلتراسـیون  و تجهیـزات تصفیـه، 
فعـال در حـوزه اتوماسـیون و سیسـتم های ابـزار دقیـق، سیسـتم های اندازه گیـری و تجهیـزات آزمایشـگاهی و آب و 

گرفـت.                                        فاضـاب در معـرض بازدیـد عمـوم قـرار خواهـد 

 گزارشگر: شهرزاد رفیعی
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برگـزار شـد. در  بـا حضـور مسـئولین  نیـز نمایشـگاه صنعـت آب  امسـال 
صاحبـان  مشـاورین،  پیمانـکاران،  تولیدکننـدگان،  نمایشـگاه  ایـن 
و  مبتکـران  هسـتند،  ارتبـاط  در  آب  بخـش  بـا  کـه  مختلـف  صنایـع 
کارفرمایـان برخـی از شـرکت های  فن آوری هـای دیجیتـال و ... حضـور 
داشـتند. آنچـه در ایـن نمایشـگاه مبهـم بودچگونگـی نحـوه چیدمـان 
تـا معرفـی شـرکت کنندگان و اسـتقبال  آنـان  ایـن شـرکت ها و مصاحبـه 
مسـئولین، نماینـدگان مجلـس، وزرا  و... بـود. ایـن موضـوع در حالـی 
کننـدگان بـرآورده نگردیـده بـود. مهـرآب  کـه انتظـار همـه شـرکت  اسـت 
در نظـر دارد در شـماره آینـده ایـن موضـوع را بـا دسـت انـدرکاران و برخـی 
از شـرکت کنندگان بـه منظـور ارائـه راهـکار بـرای سـال های آتـی مطـرح 
کنـد. سـال 1372 اولیـن نمایشـگاه صنعـت آب در حالـی درمحوطـه آب 
تهـران برگـزار شـد، کـه بسـیاری از تولیـدات داخلـی بـه سـرانجام نرسـیده 
بـود. شـرکت های تولیـد کننـده لـوازم صرفه جویـی آب در اول راه بودنـد. 
کارخانجـات تولیـد لوله هـای پلـی اتیلـن جـان نگرفته بـود و شـرکت آب و 
فاضاب استان تهران برای برطرف کردن کمبودهای خود از جمله نیاز 
بـه پمـپ آب را، در کارگاه خـود بـه نـام پمـپ کوثـر تولیـد می کـرد تـا مـردم 
کشـورمان بـه ویـژه در تهـران بـه دلیـل کمبودهـا بـا مشـکل کم آبـی روبـرو 
نشوند. واقعا چه صداقت و صفایی  به دور از هرگونه تجمل گرایی بود. 
امیدواریم پیشنهاد همیشگی برای راه اندازی نمایشگاه دائمی صنعت 
آب بـا توجـه بـه مکان هـای مختلفی که وزارت نیرودر اختیـار دارد جهت 

گیـرد.  مشـاهده، بازدیـد روزانـه متخصصیـن و دانشـجویان صـورت 

شهرزاد رفیعی

حواشی نمایـشگاه صنعت آب 
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کم فروغ تر برگزار می شود ؟ چرا نمایشگاه بين المللی صنعت آب و فاضالب هر سال 
هر ساله چه میزان هزینه برگزاری نمایشگاه شده و حاصل آن برای صنعت آب و فاضالب چیست ؟

کم فروغ  آیا برگزاری همایش های مختلف در حوزه های آب و فاضالب توسط شرکت مهندسی در 
شدن اين نمایشگاه تاثیری دارد ؟

در سـال های قبـل از پیـروزی انقـاب اسـامی بیـش از 90 درصـد تجهیـزات مـورد نیـاز صنعـت آب و فاضـاب توسـط 
تولیدکننـدگان خارجـی تامیـن می شـد. در سـال های جنـگ و نیـاز مسـتمر بـه تامیـن تجهیـزات ایـن صنعـت، رویکـرد 
نمایشـگاه  اولیـن  زد.  جوانـه  عرصـه  ایـن  کارشناسـان  بیـن  در  داخـل  تولیـد  سیسـتم های  جایگزینـی  اسـتراتژی  و 
معرفـی شـرکت های فعـال ایـن حـوزه در سـال 1372 در ضلـع شـمال غـرب سـازمان آب و فاضـاب تهـران در خیابـان 
از بخـش خصوصـی و دولتـی  بـا حضـور حـدود 40 شـرکت  کمتریـن امکانـات و  بـا  بـا وسـعت حـدود 300 متـر  حجـاب 
گردیـد. در روز اول برگـزاری مرحـوم آیـت اهلل  کارشناسـان روبـرو  کـم نظیـر دولـت مـردان و  کـه بـا اسـتقبال  برگـزار شـد 
کابینـه دولـت از تمامـی غرفه هـا بازدیـد  نمـوده  کلیـه اعضـا  هاشـمی رفسـنجانی ریاسـت محتـرم جمهـوری بـه همـراه 
گـوش داده و در بعضـی  کـره و تبـادل نظـر نمـوده و بـا سـعه صـدر بـه دردل آن هـا  و سـاعت ها بـا شـرکت کننده گان مذا
کـه ایـن امـر باعـث تشـویق  مـوارد دسـتورات مسـتقیم و راه گشـائی را بـه وزرا جهـت پیشـرفت بـه تولیـد داخـل فرمودنـد 
گردیـد.  کشـور  و دلگرمـی تولیدکننـدگان و در نتیجـه باعـث توسـعه و پیشـرفت تولیـدات داخلـی صنعـت آب و فاضـاب 
کثـر نماینـدگان مجلـس از نمایشـگاه بازدیـد نمـوده و  در روز دوم ریاسـت محتـرم مجلـس شـورای اسـامی بـه همـراه ا
کـه انجـام شـد قـول مسـاعدت جهـت تصویـب قوانیـن جهـت پیشـرفت صنعـت آب و فاضـاب  کـرات مفصلـی  بـا مذا
کشـور شـاهد بازدیـد تعـدادی از ُسـفرای  کشـور داده شـد. در روز سـوم بـه دعـوت وزارت نیـرو و مقامـات آب و فاضـاب 
کـه بعضـًا ایـن بازدیدهـا منجـر بـه صـادرات تجهیـزات سـاخت ایـران و یـا انتقـال دانـش فنـی و انجـام  کشـور ها بودیـم 

گردیـد. کشـورها  پروژه هـای بزرگـی در آن 
بـا بازدیـد مقامـات عالـی رتبـه و تشـویق تولیدکننـدگان داخلـی و نیـز قـول مسـاعد در جهـت حمایـت  تولیـدات داخلـی 
کارگشـا پرسـنل متخصـص و دلسـوز شـرکت های آب و فاضـاب باعـث پیشـرفت روز افـزون ایـن صنعـت و  و نظرهـای 
گردیـد. بـه طـور مثـال تـا اولیـن دوره نمایشـگاه بین المللـی صنعـت آب و فاضاب  عـدم وابسـتگی بـه تولیـدات خارجـی 
کـه  گندزدائـی آب و فاضـاب را طراحـی و تولیـد نمـود  در سـال 1372، شـرکت سـالم آب بیـش از 30 دسـتگاه مرتبـط بـا 
ع خـود از پیچیدگـی و حساسـیت ویـژه ای برخـوردار  کـه در نـو گازی بـود  کلرزنـی  یـك نمونـه از ایـن تولیـدات دسـتگاه 
بـود. ولـی بـا بـاور و اعتمـاد وزارت محتـرم نیـرو و نظـارت شـرکت محتـرم آب و فاضـاب بـا طراحی 40 سـت قالب تزریق 
کـه در زمـان خـود یـك رکـورد محسـوب می شـد.که بـا  گردیـد  کمتـر از 6 مـاه طراحـی، تولیـد  پاسـتیك بسـیار پیچیـده در 
گازی در مراحل سـاخت، توسـط  کلرزنی  دسـتور وزارت نیرو جهت حمایت و تشـویق از این شـرکت تعداد 500 دسـتگاه 
کار، مراحل  شـرکت سـاتکاپ خریـداری شـد. بـرای تسـریع در ایـن امـر  طـی هماهنگـی وزیـر محتـرم نیرو بـا وزیر محتـرم 
کـه ایـن  کـز فنـی و حرفـه ای و توسـط اسـتادید ایـن فـن بـا پیشـرفته ترین ابـزارآالت سـاخته شـد  سـاخت قالب هـا در مرا

نشـان از هماهنگـی بیـن وزارتخانه هـای مختلـف در جهـت پیشـرفت صنعـت و تولیـد داخـل داشـت.
در مـدت زمـان سـاخت دسـتگاه، وزیـر محتـرم نیـرو و مدیـران ارشـد شـرکت آب و فاضـاب از مراحـل سـاخت بازدیـد و 

نظـرات فنـی و علمـی خـود را اعـام می داشـتند.

نقــــــدی بر بـــــــــرگزاری نمایشــــــــــگاه 
صنعـــــــت آب و فــاضـــــالب 

محمد رضا فشارکی مدير عامل شرکت صنعتی سالم آب
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کلیـه قالب هـا در اولیـن دوره نمایشـگاه صنعـت آب و فاضـاب در  بـا نظـر مسـتقیم وزارت محتـرم نیـرو و شـخص وزیـر 
کشـوری و سـفرا،  گذاشـته شـد و در زمـان بازدیـد مقامـات  سـال 1372 در محـل نمایشـگاه های بین المللـی بـه نمایـش 
شـخص وزیـر نیـرو و یـا مدیـر عامـل شـرکت مهندسـی آب و فاضـاب اقـدام بـه ارائـه توضیحـات می نمودنـد. حضـور 
کننـدگان داخلـی و  مسـتمر وزیـر و مدیـران ارشـد وزارت خانـه در مـدت برگـزاری نمایشـگاه و ارتبـاط مسـتقیم بـا شـرکت 
خارجـی و نیـز برگـزاری کاس هـای آموزشـی)workshop(، نشسـت های فنـی و اقتصادی بـا حضور نماینـدگان مجلس 

گذشـته می باشـد.  و دولـت مـردان و مدیـران ایـن عرصـه از دیگـر نـکات پیشـرفت ایـن صنعـت در 4 دهـه 
و  خارجـی  تجـار  صنایـع،  صاحبـان  بیـن  ارتبـاط  بـرای  مناسـبی  فرصـت  فاضـاب  و  آب  صنعـت  نمایشـگاه  برگـزاری 
کـه باعـث ارتقـا تولیـدات و دانـش فنـی متخصصیـن ایرانـی می شـد و بعضـا منجـر  شـرکت های فنـی و مهندسـی بـوده 

گردیـده اسـت. کاال و یـا دانـش مهندسـی ایرانـی  بـه صـادرات 
بـا برگـزاری مناسـب وزارت محتـرم نیـرو و شـرکت مهندسـی آب و فاضـاب شـاهد برگـزاری 14 دوره نمایشـگاه هسـتیم 
کـه بـا حضـور  کنـون بـه صـورت سـالیانه برگـزار شـده اسـت  کـه از سـال 81 تـا 89 بـه صـورت دو سـاالنه و از سـال 89 تا

شـرکت های خـوب و معتبـر خارجـی شـاهد رونـق روز افـزون آن بودیـم.
ارائـه  بـه  اقـدام   مسـتمر  حضـور  ضمـن  دوره   14 ایـن  طـول  در  داخلـی  تولیدکننـده  یـك  عنـوان  بـه  آب  سـالم  شـرکت 
کـه بـرای اولیـن بـار در ایـران طراحـی و سـاخته شـده، نمـوده اسـت و نمونه هایـی از ایـن تجهیـزات بـه  62 دسـتگاه 
تقدیـر  آنهـا  از  صنعـت  ایـن  دسـتاورد های   عنـوان  بـه  مختلـف  جشـنوارهای  در  و  گردیـد  صـادر  همجـوار  کشـورهای 
کشـور توسـط  تریـن پروژ هـای  بـزرگ  بـه جـرأت 95 درصـد تجهیـزات صنعـت آب و فاضـاب در  امـروزه  شـده اسـت. 
بـا همـت و پشـتکار شـبانه روزی  ایـن پیشـرفت در صنعـت آب و فاضـاب  کـه  تولیدکننـدگان داخلـی تامیـن می شـود 
صنعـت کاران و مهندسـین ایرانـی و نیـز راهنمائـی و پشـتیبانی وزارت محتـرم نیـرو و شـرکت محتـرم مهندسـی آب و 

کشـور میسـر شـده اسـت. فاضـاب 
بـه  و  ج  خـار پیمانـکار  کارفرمـا   شـرایط  از  فاضـاب  و  آب  شـرکت های  و  خصوصـی  بخـش  ارتبـاط  هسـتیم  شـاهد  مـا 
رابطـه همـکاری مبـدل شـده اسـت و پیمانـکاران و تولیدکننـدگان بـا درب بـاز اتـاق مقامـات شـرکت مهندسـی آب و 
که در شـرایط  گذشـتن از شـرایط سـخت اقتصـادی هسـتن بـه نحوی  فاضـاب، بـا روحیـه بهتـر و تـاش بیشـتر در حـال 
بـد تحریم هـا و نوسـانات ارزی پروژه هـای صنعـت آب و فاضـاب بـه بهتریـن وجـه در حـال اجـرا می باشـند. متاسـفانه 
بـا برگـزاری نمایشـگاه های اسـتانی و جشـنواره های مختلـف در حوزه هـای بهره بـرداری، فنـی مهندسـی، مشـترکین، 
کیفـی و . . .  توسـط شـرکت های آب و فاضـاب در سـال از یکسـو و نیـز هزینه هـای اجـاره، سـاخت و جـاری  کنتـرل 
کمـا اینکـه در  برگـزاری نمایشـگاه توسـط شـرکت نمایشـگاهی باعـث عـدم اسـتقبال روزافـزون شـرکت کنندگان هسـتیم 
کیفـی شـرکت کنندگان بوده ایـم. هزینـه ریالـی و ارزی  کمـی و  کاهـش چشـم گیر  چهاردهمیـن دوره برگـزاری آن، شـاهد 
کاهـش داشـته اسـت. بـا توجـه بـه هزینـه  افزایـش چشـم گیری داشـته ولـی خدمـات و امکانـات ارائـه شـده بـه شـدت 
کاهش شـرکت کنندگان خـوب خارجی  بسـیار بـاالی غرفه هـای خارجـی )بـه ازا هـر متـر مربـع 12/000/000 ریـال ( شـاهد 
کان شـهر تهـران ) مهـر  غ ترین روزهـای  بودیـم. از دیگـر مشـکات ایـن دوره می تـوان بـه زمـان برگـزاری آن در شـلو
کارمنـدان در  مـاه و فصـل شـروع مـدارس (، عـدم اطاع رسـانی بـه موقـع، برگـزاری در آخـر هفتـه و عـدم امـکان حضـور 
کشـوری، بـی توجهـی مقامـات  روزهـای تعطیـل، عـدم برگـزاری نشسـت های جانبـی مناسـب بـا حضـور مقامـات مهـم 
کشـور های دوسـت و همسـایه، عـدم پوشـش مناسـب  دولتـی و نماینـدگان مجلـس، عـدم دعـوت از سـفرا و مقامـات 

کـرد. اخبـار نمایشـگاه توسـط اصحـاب رسـانه اشـاره 
کیفیـت و بـا قیمت هـای بسـیار مناسـب و بیشـتر از نیـاز  تولیـدات صنعـت آب و فاضـاب در حـال حاضـر بـا باالتریـن 
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کـه نماینـده تولید کننـدگان لوله هـای فـوالدی در حضـور وزیـر محتـرم نیـرو جنـاب آقـای  داخـل در حـال تولیـد اسـت همانطـور 
کمبـود خریـدار و نیـز پرداخت های طوالنی مدت  اردکانیـان در روز افتتاحیـه چهاردهمیـن نمایشـگاه آب و فاضـاب، تولیـد بـاال و 
گایـه داشـتند. حـال آنکـه ایـن بحـران بـا یـك مدیریـت دقیـق و هوشـمندانه توسـط وزارت نیـرو می توانسـت  خریـداران دولتـی، 
کشـورهای دوسـت و همسـایه جهـت  گـر از مقامـات  بـه یـك فرصـت طائـی جهـت بـاال بـردن صـادرات غیـر نفتـی مبـدل شـود. ا
بازدیـد از نمایشـگاه دعـوت، بـه عمـل می آمـد و نیـاز هـای آن هـا مشـخص و نشسـت های مشـترکی بـا تولید کننـدگان آن حوزه هـا 
کـه ایـن فرصـت در ایـن شـرایط اقتصـادی بـه سـادگی از بیـن رفت. شـاید سـال آینده  برگـزار می شـد ولـی افسـوس و صـد افسـوس 

کـه ایـن خـاف منافـع ملـی و اقتصـادی اسـت. تعـدادی از واحد هـای تولیـد از ادامـه فعالیـت در ایـن صنعـت بـاز ایسـتند 
گـزاف و برنامـه ریـزی نا مناسـب، حضـور مقامـات  بـا توجـه بـه صـرف هزینـه  حداقـل توقـع شـرکت کنندگان در ایـن نمایشـگاه 
ایـن  کـه  بـود  ایـن عرصـه  بـه درد و دل هـای فعـاالن  گـوش دادن  برگـزاری نمایشـگاه،  یـا نماینـدگان مـردم در زمـان  دولـت و 
حداقـل خواسـته، ایـن عزیـزان بـه بدتریـن شـکل ممکـن بـه انجـام رسـید. شـاید مسـئولین اولویت هـای مهمتـری نسـبت بـه 

تولیـد و صنعـت دارنـد.   
گام بردارند.   که مسـئولین با برنامـه  ای اصولی برای برگزاری نمایشـگاه های آتی  بـه هـر حـال امیـد آن می رود 



ظرفیـــت ســـــــازی حکمرانی پایـــدار      احداث 
و بهره برداری قنات

دکتــر محمدابراهیــم بنــی حبیــب دانشــیار دانشــگاه تهران
مهنــدس ســمانه غفــوری خرائــق . دانشــجوی دکتری- دانشــگاه تهران

چکیده:
کننـده ای داشـته  بـزرگ، نقـش تعییـن  بـه عنـوان عامـل توسـعه در شـکل دهی و تکویـن فرهنـگ و تمـدن هـای  آب 
کم آبـی منجـر بـه خلـق سیسـتم هـای مدیریتـی سیسـتم تناسـب بـا  اسـت. در مناطـق خشـک و نیمـه خشـک، بحـران 
ویژگی هـای محلـی شـده اسـت. ایـران یکـی از قدیمـی تریـن مناطـق جهان اسـت که از دیربـاز در هر نقطه از آن متناسـب 
کـم بـوده  بـا شـرایط اقلیمـی، اجتماعـی و فرهنگـی آن منطقـه سیسـتم بهـره بـرداری از منابـع آب منحصـر بـه فـردی حا
اسـت. بـه تدریـج در طـول نیـم قـرن اخیـر اسـتفاده از فناوری هـای مـدرن نظیـر احـداث سـدها، حفـر چاه هـای عمیـق و 
نیمـه عمیـق و بـه دنبـال آن افـت سـطح ایسـتابی، انتقـال آب از حوضـه های آبگیـر مناطق مرطوب به مناطق خشـک تر 
و حتـی تحـوالت سیاسـی و اجتماعـی، سیسـتم های مدیریتـی مبتنـی بـر دانـش بومـی جـای خـود را بـه سیسـتم هـای 
کـه بـه دلیـل عـدم انطبـاق سیسـتم های نویـن بـا شـرایط اقلیمـی و اجتماعـی هـر منطقـه شـاهد بـروز  نویـن مدیریتـی داد 

مشـکات عدیـده ای در زمینـه منابـع آب هسـتیم. 
هدف از این تحقیق اسـتخراج قوانین حکمرانی بومی برای توسـعه چارچوب حکمرانی آب زیرزمینی در جهت رسـیدن 
بـه توسـعه پایـدار می باشـد. در حقیقـت اسـتفاده از فرهنـگ و دانـش بومـی در زمینـه مدیریـت منابـع آب و بازیابـی نکات 
جدیـد بـا اسـتفاده از تئـوری هـای جدیـد حکمرانـی مـی توانـد قطعه گم شـده مدیریـت آب زیرزمینی باشـد. بدیـن منظور 
در ابتـدا بـه معرفـی سیسـتم های نویـن مطلـوب  مدیریتـی در زمینـه حکمرانـی آب پرداختـه و سـپس عوامـل مشـترک 
آن را بـا حکمرانـی سـنتی مـورد بررسـی قـرار داده تـا بتـوان یـک چارچـوب ظرفیـت سـازی بـرای حکمرانـی پایـدار آبخـوان 

متناسـب بـا اقلیم هـای خشـک و نیمـه خشـک ارائـه نمـود. 
 مقدمه:

که آب عامل اصلی توسـعه می باشـد و حیات و پیشـرفت جامعه بدان وابسـته اسـت،  در مناطق خشـک و نیمه خشـك 
کـه از شـاهکارهای آن می توان به حفر قنـوات، احداث  کمبـودآب در گذشـته موجـب ابداعـات بی نظیـری گردیـده اسـت 
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آبخـــوان با استـــــــــــفاده از دانـــــــش بومـــــــــی

کمبـود بارندگی هـا و توزیـع نامناسـب مکانـی و زمانـی آن، ایرانیـان را بـه  کـرد.  گـوراب و آب انبارهـا اشـاره  آب بندهـا، 
سـمت ابـداع روش هـای ذخیـره آب بـاران سـوق داده اسـت.  بـه عنـوان مثـال می تـوان بـه احـداث اسـلها در اسـتان 
گیـان اشـاره  لرسـتان، هوتکهـا در اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان، آب انبـار در اسـتان فـارس و آب بندان هـا در اسـتان 

   .) 1999 ,Banihabib( کـرد
جوامـع سـنتی بـا تکیـه بـر دانـش بومـی خـود بـه خلـق سیسـتم های مدیریتـی سـنتی متناسـب بـا ویژگی هـای اقلیمـی 
کـه برپایـه دانـش بومـی اسـتوار بودنـد نقـش مهمـی در مدیریـت بحـران کم آبـی  روی آوردنـد. ایـن سیسـتم های سـنتی 

کردنـد.  گذشـته ایفـا  در 
    دانـش بومـی برخاسـته از متـن جوامـع بشـری در طـول دوران و سـده های طوالنـی اسـت که به شـکل شـفاهی و سـینه 
کـه در بسـتری طبیعی پدید  بـه سـینه از نسـلی بـه نسـل دیگـر منتقـل شـده و حاصـل تجـارب و آزمـون و خطاهایـی بوده 

آمـده اسـت و ریشـه در باورهـای مـردم دارد )پاپ زن و همـکاران، 1386(
کـه انسـان در رویایـی بـا مشـکات، در طـول سـالیان بـر پایـه  گفتـه می شـود   در واقـع دانـش بومـی بـه راه حل هایـی 
متفـاوت  می توانـد  منطقـه  آن  ویـژه  شـرایط  بـه  توجـه  بـا  منطقـه ای  هـر  در  و  آورده  دسـت  بـه  گذشـتگان  تجربیـات 
باشـد) بارانـی و شـهرکی، 1393(.  دانـش بومـی نـه تنهـا بـا دانـش نویـن تعـارض نـدارد بلکـه مکمـل آن نیـز می توانـد 

.)1393 دهکـردی،  و  باشـد)صابری 
 توجـه اخیـر بـه دانـش بومـی، عمومـًا بـه خاطـر بـروز مشـکات اقتصـادی، اجتماعـی و زیسـت محیطـی ناشـی از انتقـال 
کـه  منجـر بـه  کشـورهای جهـان سـوم بـوده اسـت  فرهنگ هـای غربـی و اسـتفاده نسـنجیده از فناوری هـای مـدرن در 
گردیـده اسـت )Grenier, 1998(.  اسـتخراج قواعـد حکمرانـی پایـدار  بـروز مشـکات متعـددی در زمینه هـای مختلـف 
آبخـوان از سیسـتم احـداث و بهره بـرداری قنـات بعنـوان نمونـه هایـی از دانـش بومـی مدیریـت آب در مناطـق خشـک 

هـدف اصلـی ایـن تحقیـق اسـت.
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روش تحقیق
بـه دو بخـش اساسـی تقسـیم مـی شـود. مدیریـت سـازه ای و مدیریـت غیـر  گـردد  بـر قنـات اعمـال مـی  کـه  مدیریتـی 
سـازهای. مدیریـت سـازه ای مجموعـه ای از روش هـای برنامـه ریـزی و چگونگـی برخـورد بـا چالش هـا در فعالیت هـای 
کـه شـامل شـیوه های  مربـوط بـه احـداث، بازسـازی، تعمیـر و نگهـداری قنـات را شـامل می گـردد. مدیریـت غیرسـازه ای 
حفـاری و نگهـداری قنـات شـده و همچنیـن انـواع سیسـتم های مربـوط بـه تقسـیم و توزیـع آب و بهره بـرداری از قنات را 

گیـرد. )سمسـار یـزدی و لبـاف،1390(. در بـر مـی 
  درایـن مقالـه بـه معرفـی سیسـتم مدیریـت غیرسـازه ای و نحـوه حکمرانـی سـنتی قنـات پرداختـه مـی شـود. مدیریـت 
قنـات بـا معیارهـای حکمرانـی موثـر سـنجیده شـده و در انتهـا دانـش بومـی قابـل اسـتفاده در حکمرانـی پایـدار آبخـوان 

اسـتخراج می گـردد. شـکل 1 فلوچـارت تحقیـق را نشـان می دهـد.
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تعیين اجزای حکمرانی آبخوان:
توانمندسـازی  شـامل  زیرزمینـی  آب  موثـر  حکمرانـی 
جمعـی  مدیریـت  سـمت  بـه  اصـول  هدایـت  و  چارچـوب 
پایـدار  اجتماعـی  اسـتفاده  و  حفاظـت  کنتـرل،  منظـور  بـه 
هـای  کوسیسـتم  ا و  بشـر  نفـع  بـه  زیرزمینـی  آب  منابـع  از 

.)2013  ,Foster & Gardano(باشـد مـی  وابسـته 
کلـی شـامل چهـار جـزء     حکمرانـی آب زیرزمینـی  بـه طـور 
می باشـد: ) شـکل2 (. بازیگـران، چارچوب هـای قانونـی، 
 Report(سیاسـت ها و برنامـه ریزی هـا، اطاعـات و دانـش

)2015  ,for World Water Forum

قوانین و اصول حکمرانی موثر آب زيرزمینی:
در جهـت بهبـود حکمرانـی آب زیرزمینـی در سـطح دنیـا، یک 
سـری اصـول و قوانیـن مـورد نیاز اسـت که بر اسـاس آن بتوان 
چارچوب حکمرانی موثر آب زیرزمینی را شکل داد. این اصول 
با توجه به چالش هایی که در بخش حکمرانی آب زیرزمینی 
در سـطح دنیـا وجـود دارد تعریـف شـده اند. اصـول حکمرانـی 
مرتبـط بـا آب زیرزمینـی براسـاس فرضیه ها و الگوهایی اسـت 
که نحوه اسـتفاده و برداشـت از منابع آب زیرزمینی را در آینده 

بـه سـمت پایـداری بیـش تـر سـوق مـی دهد. 

جـدول شـماره 1 بـه ذکـر پـاره ای از ایـن اصـول مرتبـط بـا 
هریـک از اجـزای حکمرانـی آب زیرزمینـی پرداختـه اسـت.

حکمرانـی  معیارهـای  بـا  قنـات  مدیریـت  ارزیابـی   
موثرآبخـوان

جـدول 2 بـه مقایسـه اصـول و قوانیـن حکمرانـی سـنتی بـا 
حکمرانـی موثـر مـی پـردازد. آنچـه کـه از جـدول اسـتنباط می 
گردد نشان دهنده اصول منسجم حکمرانی سنتی در جهت 

مدیریـت پایـدار و عادالنـه منابـع آب در گذشـته مـی باشـد.
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جدول ۲ مقایسه اصول حکمرانی سنتی آب زيرزمینی با معیارهای حکمرانی موثر زيرزمینی
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 تعیين دانش بومی حکمرانی پایدار آبخوان
که از زمان های بسیار قدیم وجود  مدیریت قنات در ایران 

مشارکتانه  فعالیت  نحوه  و  فنی  زیرساخت های  داشته، 
از  حفاظت  و  بهینه  استفاده  به  منجر  مختلف،  اجزای 
شده  دراز  سالیان  طول  در  مشترک  زیرزمینی  آب  منابع 
دهنده  نشان  خوبی  به  گذشته  در  قنات  است.مدیریت 
عنصر  این  از  پایدار  استفاده  و  آبی  کم  با  مردم  تطبیق 
با  متناسب  محلی  جوامع  حقیقت  در  می باشد.  کمیاب 
و  می کردند  انتخاب  را  خود  کشت  الگوی  قنات  آبدهی 

کم آبی تطبیق می دادند. بدین وسیله خود را با شرایط 
فرموله  قانونی  چارچوب  هیچ  اینکه  از  پیش  مدت ها     
ایران، قوانین عرفی و مرسوم  شود، در مناطق روستایی 
نیازهای  و  شرایط  با  مرتبط  زیرزمینی  آب های  مورد  در 
است  این  توجه  قابل  نکته  داشت.  وجود  محلی  خاص 
همان  در  تنها  و  کوچک  مقیاس های  در  قوانین  این  که 
سیستم  واقع  در  بود.  استناد  قابل  روستایی  جوامع 
بیرونی  عوامل  با  اندرکنشی  و  کنش  هیچ  قنات  مدیریت 
به  سیستم  مدیریت  دیگر  عبارت  به  نداشت.  سیستم 
ارتباط  و  عمودی  مدیریت  زمینه  در  و  بود  افقی  صورت 
ک  اشترا زمینه  در  ارتباطاتی  محلی،  جوامع  سایر  با 
جوامع  برخورد  نحوه  و  ها  چالش  از  گاهی  آ اطاعات، 

دیگر با مشکات به وجود آمده وجود نداشت.
   ظرفیت سازی براساس ویژگی های استخراج شده از دانش 
بومی مدیریت قنات )ارائه شده در جدول 2( می تواند منجر 
به مدیریت پایدار آبخوان شود. این ظرفیت سازی باید شامل 
بومی سازی و مشارکت بهره برداران محلی آبخوان در مدیریت 
و بهره برداری آن باشد. براساس یافته های جدول دو اقدامات 

زیر جهت این ظرفیت سازی پیشنهاد می شود:

در  میراب  و  مالکین  سفیدان،  ریش  مشارکت    •

مديریت آبخوان
کارآزموده و باتجربه بومی در  •  آموزش نیروهای 

زمینه مديریت آبخوان
•  مديریت و نظارت دایمی و پایدار آبخوان

•  ایجاد حس مالکیت جمعی و یکپارچه از طريق 
مديریت مشارکتی آبخوان

ح  گذاری بهره برداران آبخوان در طر •    سرمایه 
های تغدیه مصنوعی آبخوان

کنندگان آبخوان  در برابر  •  پاسخکو بودن اداره 
آبخوان در مورد نوسانات  بهره برداران  مديریت 

تراز آبخوان
وضعیت  از  بهره برداران  قراردادن  جریان  در    •

آبخوان توسط مديریت منابع آب
اصول  با  سنتی  حکمرانی  تلفیق  با  می توان  ادامه،  در     
که مختص  حکمرانی موثر، به حل پاره ای از موضوعات 
سیستم  در  گذشته،  زمان  در  و  باشد  می  حاضر  عصر 
نبود  آنها  به  توجه  به  نیازی  زیرزمینی  آب  مدیریت 

پرداخت به عنوان مثال:  
   محصوالت باغی و زراعی تولید شده به وسیله آب قنات ها، 
به منظور رفع نیاز جامعه محلی به مصرف می رسیده و در 
کشاورزی  محصوالت  واردات  و  صادرات  بحث  حقیقت 
گذشته وجود نداشته است. در حالی  به صورت عمده در 
که  است  نکاتی  از  مجازی  آب  مقوله  حاضر  عصر  در  که 
دغدغه بسیاری از مدیران در زمینه مدیریت آب زیرزمینی 
به  آموزش  و  سازی  فرهنگ  درمقوله  همچنین  می باشد. 
به  و رسیدن  از  حفظ منابع ملی  منظور حصول اطمینان 
در  زنان  موثر  نقش  از  نمیتوان  زیست،  محیط  پایداری 
گیری های مرتبط با  مدیریت یکپارچه منابع آب و تصمیم 

گاهی بخشی جامعه غافل ماند. آن در راستای آ
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گیری نتیجه 
حساسـیت منابـع آبـی در مناطـق خشـک، تامـل و درنـگ در 
ارائـه سیاسـت ها و راه حـل هـا را ایجـاب می کنـد، لـذا حرکت 
همـراه  گذشـته  بـه  نـگاه  بـا  می بایسـت  آینـده  سـوی  بـه 
باشـد. بـا توجـه بـه تجربـه چندیـن هزارسـاله سیسـتم های 
بـا شـرایط محیطـی،  و تطبیـق  منابـع آب  سـنتی مدیریـت 
بهـره  افزایـش  جهـت  در  فرهنگـی  و  اقتصـادی  اجتماعـی، 
گرفتـن انعطـاف پذیـری ایـن  وری آب و همچنیـن در نظـر 
کـه  مکانـی  و  زمانـی  محدودیت هـای  برابـر  در  سیسـتم ها 
شـده  اقلیمـی  تهدیدهـای  مقابـل  در  سـازگاری  بـه  منجـر 
اصـول  بـا  سـنتی  حکمرانـی  تلفیـق  بـا  می تـوان  اسـت، 
حکمرانـی موثـر، شـکاف هـای حکمرانـی سـنتی را پوشـاند و 
به سیسـتم مدیریتی متناسـب با شـرایط اقلیمی و با در نظر 
کـه می تـوان در  گرفتـن اصـول نویـن دسـت یافـت. از نکاتـی 
تلفیـق حکمرانـی سـنتی بـا حکمرانی موثر نوین بدان اشـاره 
کـرد توجـه بـه نقـش زنـان در مدیریـت یکپارچـه منابـع آب 
گیری هـای مرتبـط بـا آن در راسـتای رسـیدن بـه  و تصمیـم 
توسـعه پایـدار می باشـد. مشـارکت زنـان منجـر بـه حصـول 

اطمینـان از پایـداری محیـط زیسـت خواهـد شـد. 
کـه در حکمرانـی سـنتی بـدان نیـازی   یکـی دیگـر از نکاتـی 
نبـود و عصـر حاضـر درگیـر مسـایل مربـوط بـه آن می باشـد 
گرفتـن عوامـل تاثیرگـذار بـر سیسـتم حکمرانـی نظیر  در نظـر 

مقولـه آب مجـازی می باشـد. 

جدیـد  الگوهـای  از  بهره گیـری  بـا  می تـوان  راسـتا  ایـن  در 
بازنگـری در سیاسـت های  و  کشـاورزی  کشـت محصـوالت 
آب  منابـع  بـر  تاثیرگـذار  محصـوالت  واردات  و  صـادرات 
سـازگاری  خشـک،  مناطـق  در  آب  بحـران  بـا  زیرزمینـی، 
المللـی  بیـن  سـازمان های  بـا  همـکاری  یافـت.  بیشـتری 
نیـز می توانـد در بـه دسـت آوردن دانـش و تجربـه بیشـتر، 
کـه منجـر به چیدمـان بهتر عوامـل حکمرانی  راهگشـا باشـد 

می شـود. یکدیگـر  کنـار  در  زیرزمینـی  آب 
گـر  ا کـه  ایـن اصـل ضـروری می باشـد  بـه  انتهـا توجـه     در 
کننـد  احسـاس  سـازمان،  یـک  یـا  و  جامعـه  یـک  اعضـای 
راسـتای  در  دارنـد  سـازمان  یـا  و  جامعـه  آن  در  سـهمی  کـه 
در  صـورت  ایـن  غیـر  در  برمی دارنـد  گام  آن  از  حفاظـت 
خوشـبینانه ترین حالـت، نسـبت بـه سرنوشـت آن جامعـه و 
یـا سـازمان بـی تفـاوت می شـوند. به ایـن نکته بـه خوبی در 
مدیریـت سـنتی منابـع آب زیرزمینـی پرداختـه شـده اسـت. 
جمعـی  مالکیـت  حـس  ایجـاد  هـا،  آبخـوان  مدیریـت  در     
تحقـق  آبخـوان  مشـارکتی  مدیریـت  طریـق  از  یکپارچـه  و 

یافـت.   خواهـد 
کـه تمامـی  کنـد     برنامـه ریزی هـا بایـد بـه سـمتی حرکـت 
ذینفعان نسـبت به منابع آب زیرزمینی احسـاس مسـئولیت 
کـرده و در راسـتای اسـتفاده پایـدار و حفاظـت از ایـن منابـع 

گام بردارنـد. ارزشـمند 
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از نوعی  گیری  اختراع دستگاه تصفیه آب با بهره 
جلبک دریايی

معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسامی واحد بندر عباس از اختراع 
دستگاه بیو جذب تصفیه آب با فناور ی پیشرفته و با استفاده از 
نوعی جلبک قهوه ای خبر داد.محسن دهقان از اختراع دستگاه 
بیو جذب تصفیه آب با فناوری پیشرفته وبا استفاده از نوعی 
جلبک قهوه ای توسط دکتر دآلرام نخبه زارع عضو هیات علمی 
واحد بندر عباس خبر داد و افزود: با این اختراع آمار اختراعات ثبت 
شده توسط وی در یک سال گذشته به 15 اختراع رسید. دهقانی 
افزود: این استاد دانشگاه توانست با کشف نوعی جلبک قهوه ای 
بومی آب های خلیج فارس به عنوان تصفیه کننده طبیعی آب 
واختراع دستگاه بیو جذب تصفیه آب کمک شایان توجهی را به 
محیط زیست کند.  وی با اظهار رضایت از روند توسعه پژوهشی 
در واحد بندر عباس گفت: از 15 اختراع ثبت شده ایشان تا کنون 
چند محصول به مرحله انبوه سازی رسیده و از استقبال خوبی در 
بازار برخوردار شده است. دهقانی همچنین با اشاره به شرکت این 

مخترع در هشتمین جشنواره منطقه ای نوآوری ها و شکوفایی 
گفت: وی با حضور در این جشنواره توانست حائز رتبه  کشور 
برتر شود. دالرام نخبه زارع نیز با اشاره به فکش نوعی جلبک 
قهوه ای که از جلبک های بومی خلیج فارس محسوب می شود 
گفت: این جلبک به عنوان بیو مس برای تهیه دو نوع بیو جاذب 
در فناوری تصفیه آب مورد آزمایش قرار گرفته و پاسخ مثبت داده 
است. وی عنوان کرد امروزه پیشرفت تکنولوژی و تنزل بارش 
های فصلی وکمبود منابع آب و همچنین انتشار آالینده های 
صنعتی ، باال رفتن غلظت فلزات سنگین در منابع آبراه آب را 
باعث شده و سامت انسان ها به شدت مورد مخاطره قرار گرفته 
و نیاز است تا بتوان در این راستا کمک شایان توجهی به سامتی 
انسان ها کرد. نخبه زارع با تاکید بر وجود سیستم های متعارف 
گفت: فلزات سنگین در غلظت باال اثرات  تصفیه آب شهری 
نامطلوبی را بر روی فرایند بیولوژیکی تصفیه فاضاب می گذارند 
از  سم زدایی  برای  فاضاب  تصفیه  متداول  سیستم های  و 
فاضاب های محتوی غلظت های باال مناسب نیستند واثرات 

نامطلوبی بر محیط زیست می گذارند.

گزیـده ای از اختراعات در
 حوضه ی آب و فاضالب



30

مناسب  روشی  جذب  بیو  فرایند  کرد  امیدواری  اظهار  وی 
وهزینه  می باشد  آبی  محیط  از  سنگین  فلزات  حذف  برای 
قلمداد  تجاری  یون  تبادل  رزین های  هزینه  از  کمتر  نیز  آن 
اولیه  مراحل  در  جذب  بیو  تکنولوژی  گرچه  ا افزود:  و  کرد 
پژوهش  با  آینده  در  که  رود  می  آن  امید  ولی  است  توسعه 
محیط  بهبود  جهت  در  مهم  گامی  زمینه  این  در  هایی 

شود. برداشته  زیست 

کسازی آب اختراع جدید یک هلندی برای پا

مسئله ای  به  کیزه  پا آب  ذخیره  جهان،  جمعیت  افزایش   با 
نمی شوند،  تصفیه  که  پساب هایی  می شود.  تبدیل  بحرانی 
منابع  بلکه  می اندازند،  خطر  به  را  انسان  سامت  تنها  نه 

آلوده می کنند. را  اقیانوس ها  و  آب 
در  فسفات ها  و  نیترات ها  باالی  میزان  آلودگی،  اصلی  منشا 

کشاورزی است. آب هدررفته و رواناب 
هلندی،  دانشمندان  توسط  شده  طراحی  جدید  آوری  فن 
آب  خانه  تصفیه  می شود.  محسوب  جلو  به  رو  بزرگی  قدم 
فردی  به  منحصر  تصفیه  سیستم  دارای  هلند،  ایپ  در 

است.
این  ابعاد  است.  آن  اندازه  دستگاه،  این  مزایای  از  یکی    
عهده  به  را  نفر  هزار   ۶۰ پساب  بازیافت  که  خانه  تصفیه 
سنتی  خانه های  تصفیه  از  کوچک تر  بار  چهار  یا  سه  دارد، 

است.
حذف  وظیفه شان  که  کتری هایی  با تغذیه  برای  کسیژن  ا   
می شود.  افزوده  آب  به  است  پساب  از  فسفات  و  نیتروژن 
عمل  سنتی  سیستم  از  سریع تر  سیستم  این  در  کتری ها  با

می کنند.
ور  غوطه  آب  در  کتری ها  با این  سنتی،  تصفیه  کز  مرا در 
آوری  فن  با  می کردند.  تمیز  را  آب  آهسته  بسیار  و  بودند 
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دانه هایی  به  را  کتری ها  با توانستند  دانشمندان  جدید، 
باعث  و  شده  ته نشین  سریع تر  بار   ۵۰ که  کنند  تبدیل 

می شوند. آب  تمیزی 
را تشکیل می دهند.  دانه ها  و  به هم می چسبند  کتری ها  با  
در  که  دارد  وجود  دانه  از  الیه  هر  در  مختلفی  کتری های  با
می دهند.  انجام  را  آب  تصفیه  مختلف  کارهای  واحد،  آن 
در  که  هاست  دانه  خارجی  کتری  با دلیل  به  کار  در  ع  تنو
که  حالی  در  می کنند،  زندگی  کسیژن  ا از  مملو  محیط 
می کند. زندگی  کسیژن  ا بدون  محیط  در  دانه  مرکز  کتری  با

که در تصفیه خانه های سنتی در  بنابراین مراحل مختلفی   
یک  در  آوری  فن  این  در  می شد،  انجام  متعدد  مخزن های 
کار  نتیجه  در  و  کمتر  پمپ های  با  می گیرد،  صورت  مخزن 

سریع تر. سازی  تصفیه  و  کمتر 
این  ع  مختر هلند  دلفت  دانشگاه  از  لوسترخت  وان  مارک 
به  جهان  از  بزرگی  بخش  »هنوز  می گوید:  او  است.  روش 

بیماری ها  انواع  از  تا  دارد  احتیاج  پساب  بهتر  بازیافت 
بسیار  آوری  فن  این  آینده  من  نظر  به  پس  کند.  پیشگیری 
کوچک تر  بسیار  ضروری،  فضای  چون  بود،  خواهد  خوب 
است.  سنتی  سیستم  از  بهتر  آمده،  بدست  آب  کیفیت  و 
هزینه  و  می شود  استفاده  کمتری  انرژی  همه  از  مهم تر 

بود.« خواهد  کمتر  آب  تصفیه 
این سیستم  اختراع  به دلیل  ۵۲ ساله  لوسترخت  مارک وان 
توسط  که  است  اروپایی  ع  مختر جایزه  نامزدان  میان  در 
برگزار  دانمارک  گ  کپنها در  و  ژوئن  ماه  اروپایی،  ثبت  اداره 

شد. خواهد 

اختراع، چه احساسی دارید؟ این  از  یورونیوز: پس 

آزمایشگاه  لوسترخت: وقتی درباره موضوعی در   مارک وان 
درک  را  آن  می کنید،  پژوهش  و  تحقیق  می کنید،  فکر 
پیدا  خوبی  احساس  می پیوندد،  حقیقت  به  و  می کنید 

می کنید.
فهم  در  سعی  که  می کنم  قلمداد  پژوهشگر  بیشتر  را  خود  من 
عین  در  ع.  مختر اینکه  تا  می کند،  تحقیق  و  دارد  موضوعات 
کاربردهای  به  داریم،  موضوعات  از  بهتری  درک  وقتی  حال، 
نامیده  ع  مختر دلیل  همین  به  می اندیشیم.  نیز  بهتری 

می شویم.

برای  گردش«  در  تصفیه  آب  »دوش  سامانه 
کم آب اختراع شد استحمام در نقاط 

با هدف صرفه جویی و استحمام راحت در مناطق صعب العبور 
ع  گردش« توسط مختر کم آب، سامانه »دوش آب تصفیه در  و 

ایرانی ابداع و ثبت اختراع شد.
که زیر پای  که در پنل خود  دوش آب یک نفره دستگاهی است 
همچنین  کثیف  و  تمیز  آب  مخزن  دو  شامل  می گیرد  قرار  فرد 
قسمت وسایل تصفیه آب است که هدف از اختراع آن جلوگیری 
از هدر رفت آب آشامیدنی مورد استفاده در منازل، استفاده عموم 
کن صعب العبور و کم آب برای استحمام راحت است.  مردم در اما
بدون  و  ساده  استفاده  می شود،  حمل  راحتی  به  دستگاه  این 
ارزان و ضد  از مواد  استفاده  و  برای تصفیه آب دارد  پیچیدگی 
آب برای بدنه این اختراع از برجستگی های تکنیکی آن است. 
اینکه همیشه  به  اشاره  با  ح  این طر ع  هادی اسماعیلی؛ مختر
یکی از دغدغه های فکری من پیدا کردن روشی برای جداسازی 
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کـه بـا هزینه هـای بسـیار بـاال بـرای مصـارف  آب قابـل شـرب 
آشامیدن در دسترس ما قرار دارد از آب غیر قابل شرب بوده 
کـرد: در زندگـی روزمـره از آبـی برای دستشـویی  اسـت، اظهـار 
کـه بـا صـرف هزینه هـای مذکـور  و حمـام اسـتفاده می کنیـم 
بـرای مـا تهیـه شـده اسـت و در نهایـت بـه فاضـاب و پسـاب 
تبدیل می شـود اما جداسـازی این سیسـتم و ایجاد سیسـتم 
کـم هزینه تـری  کـه از آب بـه مراتـب  مخصـوص اسـتحمام 
کاری  شـده،  تهیـه  بهداشـتی  تصفیـه  فرآینـد  بـه  نسـبت 
سیسـتم  تعویـض  دلیـل  بـه  سـخت  بسـیار  و  هزینه بـردار 

لوله کشـی شـهری و دردسـرهای بسـیار فـراوان آن اسـت.
مناطـق  در  راحـت  اسـتحمام  و  صرفه جویـی  هـدف  بـا     
در  تصفیـه  آب  »دوش  سـامانه  آب،  کـم  و  صعب العبـور 
شـد. اختـراع  ثبـت  و  ابـداع  ایرانـی  ع  مختـر توسـط  گـردش« 
خـود  پنـل  در  کـه  اسـت  دسـتگاهی  نفـره  یـک  آب  دوش     
تمیـز  آب  مخـزن  دو  شـامل  می گیـرد  قـرار  فـرد  پـای  زیـر  کـه 
کـه  اسـت  آب  تصفیـه  وسـایل  قسـمت  همچنیـن  کثیـف  و 
آشـامیدنی  آب  رفـت  هـدر  از  آن جلوگیـری  اختـراع  از  هـدف 
کـن  اما در  مـردم  عمـوم  اسـتفاده  منـازل،  در  اسـتفاده  مـورد 

اسـت. راحـت  اسـتحمام  بـرای  آب  کـم  و  صعب العبـور 
گفتـه شـده  ح وضعیـت دانـش فنـی ایـن سـامانه نیـز    در شـر
کـه تـا حـال حاضر، دسـتگاهی بـا چنین ویژگی سـاخته  اسـت 
نشـده اسـت؛ اسـتفاده از فیلترهای سـاخته شـده توسط خود 
ضدعفونـی  و  تصفیـه  بـرای  سـاده  وسـایل  از  اسـتفاده  و  مـا 
کـردن آب بـرای رسـیدن بـه دبـی مـورد نظر از جملـه مواردی 

کـه بایـد دربـاره آن متذکـر شـد. اسـت 
زمینـه  در  را  اسـتحمام  مشـکل  اختـراع  ایـن  همچنیـن 
آب  تصفیـه  هزینه هـای  کـردن  کـم  و  سـالم  آب  رفـت  هـدر 
کار ایـن اختـراع تصفیـه در  کـرد؛ روش  آشـامیدن حـل خواهـد 
کـه آب آلـوده را در حـد  گـردش آب بـه میـزان 40 لیتـر اسـت 

کـرد. خواهـد  مهیـا  اسـتحمام  بـرای  الزم  اسـتانداردهای 
ح مخزن آب  نمونه اولیه سـاخته شـده از سـه قسـمت به شـر
کثیـف، مخـزن آب تمیـز و مخـزن شـامل تجهیـزات و فیلتـر، 
تشـکیل شـده اسـت. آب اسـتفاده شـده در حین اسـتحمام از 
طریـق کـف شـور بـه داخـل مخـزن آب کثیف ریختـه و بعد از 
آن توسـط پمـپ آب کـف کـش بـه سـمت فیلترهـا پمپاژ شـده 

و بعـد از تصفیـه بـه درون مخـزن آب تمیـز ریختـه می شـود.

صرفه جویـی  هـدف  بـا 
در  راحـت  اسـتحمام  و 
کـم  مناطـق صعب العبـور و 
آب  »دوش  سـامانه  آب، 
گردش« توسـط  تصفیـه در 
هـادی اسـماعیلی؛ ابـداع و 

شـد. اختـراع  ثبـت 
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   بعـد از ایـن مراحـل، آب تمیـز بـه سـمت بـاال و سـر دوش 
بـرای اسـتفاده پمپـاژ می شـود و ایـن چرخـه ادامـه می یابـد.
اختراع سامانه کاهش مصرف آب لوله کشی ساختمان

توسط جوان الهیجانی

ع جـوان الهیجانـی موفـق بـه اختـراع  محمـد خچـان مختـر
گـرم سـاختمان بـا قابلیـت  کشـی آب  سـامانه مداربسـته لولـه 

کاهـش هزینـه شـده اسـت. مصـرف بهینـه آب و انـرژی و 
ع و خـاق الهیجانـی موفق به ثبت جهانی   ایـن جـوان مختـر
کاهـش مصـرف و مصـرف بهینـه آب  اختـراع خـود در زمینـه 
درمصـارف خانگـی شـده اسـت و بخاطـر ایـن اختـراع جالـب از 

کشـورهای مختلـف نیـز دعـوت نامـه دریافـت کـرده اسـت. 
محمد خچان روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: 
تاکنـون 27 اختـراع در موضوعـات مختلـف از جملـه زمینـه 
کارنامه خود دارد و به تازگی موفق به  های محیط زیست در 
ثبـت اختراعـی جدیـد با عنوان سیسـتم مداربسـته لوله کشـی 
آب گـرم سـاختمان بـا قابلیـت کاهـش مصـرف انرژی بـا روش 
کم هزینه شـده اسـت. وی اظهارداشت:اسـتفاده بهینه از آب 

کـه حتـی یـک قطـره آب شـرب بـدون مصـرف از  بـه نحـوی 
این سیسـتم وارد فاضاب نمی شـود و این دسـتگاه هوشـمند 
می تواند کاهش 50 درصدی تولید فاضاب و همچنین جمع 
را داشـته  بـه فاضـاب  آوری صددرصـدی آب هـای ورودی 
باشـد. به گفتـه وی یکـی دیگر از مزیت های این سـامانه این 
اسـت کـه بـا بازکـردن شـیر آب گـرم و سـرد تـا زمانـی کـه آب بـه 
درجه مورد نظر نرسـد در شـیرآب جاری نمی شـود. وی افزود: 
ایـن اختـراع در حـال حاضـر بـرای اولیـن بار به دنیـا معرفی می 
کـردن آن در سیسـتم آب مصرفـی توسـط  کـه بـا اجرایـی  شـود 
هـر کشـوری مصـرف آب تـا 70 درصد کاهـش می یابد و تقریبا 
کننـدگان ایـن سیسـتم نسـبت بـه  13 مزیـت بـرای مصـرف 
کـه ایـن امـر عـاوه  کشـی آب دارد  سیسـتم هـای قبلـی لولـه 
بـر هزینـه انـدک آن، اسـتقبال جهانـی را مـی توانـد بـه همـراه 
گفت: از مجموع اختراع هایم دو اختراع  داشته باشد. خچان 
ثبت جهانی شـده اسـت و از 14کشـور جهانی دعوت نامه دارم 
ولـی بـه دلیـل عـرق ملی و محلی حاضر نیسـتم بـرای دریافت 
کـه  کنـم و دوسـت دارم  پـول بیشـتر ایـن دعوت هـا را قبـول 

اختراعـم برنـد ایرانی داشـته باشـد.
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ع الهیجانی که هنرجوی انجمن سینمای     این جوان مختر
جوان الهیجان نیز می باشد ، فارغ التحصیل دوره کارگردانی 
تکـدرس ایـن انجمـن اسـت و از اعضـای فعـال ایـن دفتـر و 
جـزو مخترعـان موفـق اسـتان گیـان بـه شـمار می آیـد.  او یک 
کـرده اسـت و یـک  جلدکتـاب بـه نـام ' مقصـر کیسـت؟ ' چـاپ 
کتـاب دیگـر بـه نـام ' ایـده ، اجـرا و ثـروت ' در دسـت تالیـف دارد 
کـه معتقـد اسـت ایـن دو جلـد کتـاب می توانـد تحولی در نسـل 

جـوان ایجـاد کند.
 اين اختراع قرار است مشکل کم آبی را برای همیشه حل 

کند

97 درصد ذخایر آب زمین را آب شور تشکیل داده و بهترین راه 
برای رفع مشکل تشنگی، استفاده از آن است. اما چگونه می توان 

این آب را به روشی باصرفه به آب شیرین تبدیل کرد؟
آب  را  زمیـن  سـطح  درصـد  حاج زمـان: 70  محمـود 
شـیرین  آب  کمبـود  وجـود،  ایـن  بـا  اسـت.  داده  تشـکیل 
آشامیدنی، سـالیانه بر زندگی بیش از یـک میلیـارد نفر در سراسـر 

طایـی  اسـتاندارد   ،1350  / دهـه 1970  از  می گـذارد.  اثـر  دنیـا 
نمک زدایی اسـتفاده از روش اسـمز معکوس بوده اسـت؛ روشـی 
از درون  از پمپ هـای غول آسـا آب دریـا  اسـتفاده  بـا  کـه در آن 
غشاهایی گذرانده می شود که اگرچه اجازه عبور آب را می دهند، 
اما ذرات نمک نمی توانند از آنها عبور کنند.    فرایند مذکور اگرچه 
موثر و کارآمد است و بیش از 99 درصد نمک را حذف می کند، اما 
نقطه ضعف بزرگی دارد: اسمز معکوس گران قیمت و به شدت 
امـروزی  از طـرف دیگـر، فنـاوری نمک زدایـی  انرژی بـر اسـت. 
بـا شـدت تغییـرات آب و هوایـی، باعـث تشـدید بحـران کم آبـی 

کـه قـرار اسـت آن را حـل نمایـد. می شـود 
ایده بزرگ

بـه گـزارش پاپ سـاینس، کایـل کناسـت، دانشـجوی دکترای 
شـده  موفـق  تگـزاس،  دانشـگاه  کاربـردی  شـیمی  سـاله   26
و  کارآمـد  روشـی  نیـرو،  جـای  بـه  الکتریسـیته  از  اسـتفاده  بـا 
کنـد.  صرفه جویانـه بـرای جداسـازی نمـک از آب شـور ابـداع 
در ابـزار ابداعـی وی بـه نـام تراشـه آبـی )Waterchip( وجـود 
کـه در کـف دسـت جـا  کافـی کوچـک اسـت  کـه بـه انـدازه  دارد 
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شـود، آب از میـان میکروکانال هـای Y شـکل عبـور می کنـد. 
در نقطـه انشـعاب دو شـاخه Y، الکتـرودی تعبیـه شـده اسـت 
کـه بـار الکتریکـی آزاد می کنـد. بـار آزاد شـده میدانـی الکتریکـی 
کـه نمـک محلـول را بـه درون یکـی از کانال هـا  ایجـاد می کنـد 
)کانـال شـوری غلظـت باال( منحرف می کنـد و آب نمک زدایی 
شـده از شـاخه دیگـر خـارج می شـود.  یـک دسـتگاه تراشـه آبـی 
کنـد و خروجـی آن  می توانـد 25 درصـد نمـک آب شـور را جـدا 
تنهـا یـک قطـره آب اسـت. امـا ایـن فنـاوری در ابعاد بی نهایت 
مقیاس پذیـر اسـت. بـا پشـت سـر هـم چیـدن تنهـا چنـد تراشـه 
می توان خلوص خروجی دستگاه را بهبود بخشید. همچنین 
راه انـدازی میلیون هـا عـدد از آن هـا بـه صـورت مـوازی، از نظـر 
تئوری می تواند به اندازه یک نیروگاه بزرگ اسمز معکوس آب 

شـیرین تولیـد کنـد، و تنهـا نصـف آن، انـرژی مصـرف کنـد.
حاضرید با اين نی از فاضالب هم آب بخورید؟

را  نفر  هزاران  جان  که  تومانی  هزار   70 اختراع 
نجات داده است

بـرای بعضی هـا حتـی تصـور نوشـیدن آب از یـک مـرداب 
نـی  یـک  امـا  نیسـت.  تصـور  قابـل  هـم  کثیـف  محـل  یـا 
خیلی هـا  کـه  شـده  باعـث  آب  تصفیـه  سـانتیمتری   22
انجـام  نگرانـی  بـدون  افتـاده  مناطـق دور  در  را  کار  ایـن 
از  بـه آب آشـامیدنی سـالم در خیلـی  دهنـد.    دسترسـی 
شـرکت  اسـت.   مهـم  و  بـزرگ   مسـئله  یـك  جهـان  نقـاط 
سـاخته  آب  تصفیـه  نـی  یـك  امـا   LifeStraw دانمارکـی 
آلـوده  آب هـای  در  کتری هـا  با درصـد   99 می توانـد  کـه 
قابـل  و  تمیـز  آب  مسـتقیم  صـورت  بـه  و  کـرده  جـدا  را 
بسـیار  فیلترهـای  از  نـی  ایـن  در  کنـد.  تامیـن  آشـامیدن 
مـاده  ع  نـو هـر  بـه  نیـاز  کـه  شـده  اسـتفاده  پیشـرفته 
شـیمیایی تصفیـه آب را هـم از بیـن بـرده اسـت. مسـئله 
20 دالر  بـا حـدود  ایـن محصـول  مناسـب  قیمـت  مهم تـر 
بـه  قـادر  هـم  فقیـر  کشـورهای  می شـود  باعـث  کـه  اسـت 
کنـون  کشـورهای مختلفـی تا گسـترده آن باشـند.    خریـد 
کنان  کرده انـد و در اختیـار سـا ایـن محصـول را خریـداری 

داده انـد. قـرار  خـود  دورافتـاده  نقـاط 

از طریق برنامه Follow Lists شرکت، هر محصول به فروش 
کشور  کودک را در یک  می رسد، LifeStraw  زندگی سالم یک 
در حال توسعه با آب آشامیدنی تمیز و مطمئن برای یک سال 

کند! تحصیلی فراهم می 
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طبیعـی  یخچال هـای  حرکـت  سـرعت  کـه  "می بینیـم 
کوه یخ های شـناور  افزایـش یافتـه و در نتیجه در اقیانوس، 

می بینیـم". بیش تـری 
ذوب  اصلـی  مقصـر  عنـوان  بـه  اغلـب  زمیـن  گرمایـش     
پژوهشـگران،  تازگـی  بـه  امـا  می شـود.  شـناخته  گرینلنـد 
کرده انـد. شناسـایی  هـم  را  دیگـری  منتظـرۀ  غیـر  متهـِم 
   "بـُو وینتـر" یـخ شـناس دانمارکـی، در مرکـز تحقیقـات بـرای 
کار می کنـد و یکـی از  گ  کپنهـا یـخ و آب و هـوا در دانشـگاه 
زمیـن،  دمـای  افزایـش  تحـت  کـه  را  یـخ  بـزرگ  توده هـای 
همـواره در حـال ذوب شـدن اسـت، بررسـی می کنـد: "اینجـا 
دقیقـًا در حاشـیۀ یـخ قـرار گرفته ایـم. یخچـال هـای طبیعی 
گرینلنـد در اینجـا پایـان می یابنـد و بـه سـمت شـرق تـا هـزار 
زیـر الیـه هـای  کـه  امتـداد دارنـد. مـا پـی برده ایـم  کیلومتـر 
حرکـت  کـه  می شـود  باعـث  ایـن  و  اسـت  موجـود  آب  یـخ، 
کـه بـه زمیـن چسـبیده  یـخ بسـیار سـریع تر باشـد تـا هنگامـی 
اسـت. پـس واقعـًا ایـن مسـئلۀ مهمـی اسـت و بایـد بررسـی 

در  را  یـخ  و مسـیر  کنیـم  بتوانیـم مدل سـازی  بهتـر  تـا  شـود 
کنیـم." پیش بینـی  آینـده 

در یکی از پروژه های تحقیقاتی اتحادیه اروپا، دانشـمندان 
درصددنـد تـا درک بیشـتری از ایـن جریـان آب نامرئـی بـه 

بیاورند. دسـت 
اردوگاه  یـک  گرینلنـد،  در  آنهـا  میـادی،   2007 سـال  در     
دانشـمندان  آن،  تجهیـزات  کمـک  بـه  کردنـد.  تاسـیس 
کننـد. محـل  کیلومتـری حفـاری  تـا عمـق 2.5  می تواننـد، 

اسـت. شـده  انتخـاب  زیـادی  دقـت  بـا  اردوگاه،  ایـن 
گ  کپنهـا یـخ شـناس در دانشـگاه  بـرگ الرسـن"،     "الرس 
کـه مقـدار  در اینبـاره می گویـد: "مـا بـه مکانـی نیـاز داشـتیم 
ایـن  بـرای  بدانیـم.  خوبـی  بـه  را  آن  بـرف  سـاالنۀ  ریـزش 
کـه مقـدار بـرف زیاد از حد باشـد،  تحقیقـات، نمی خواسـتیم 
نیسـت  قدیمـی  کافـی  انـدازۀ  بـه  یـخ  این صـورت  در  زیـرا 
این صـورت،  در  کـه  چـرا  نیسـت  خـوب  هـم  کـم  بـرف  و 
الیه هـای بـرف بـرای بررسـی خیلـی نـازک هسـتند. بنابراین 

اسرار آب و ذوب 
گرینلند یخچال های طبیعی در 
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کردیم." مـا ایـن نقطـه را با مقایسـۀ ایـن دو معیـار انتخاب 
 پژوهشـگران بـا حفـاری عمیـق یـخ، دقیقـًا بـه عمیق تریـن 
نقطـۀ یـخ و درسـت بـاالی سـنگ می رسـند. اینجـا، انـرژی 
بـه نقطـه  را  یـخ  گرمـای زمیـن، احتمـااًل، درجـۀ حـرارت  و 
آب  جریـان  باعـث  ترتیـب  ایـن  بـه  و  می رسـاند  ذوب 

طبیعی  یخچال هـای 
گرینـــــلند واقعًا در  در 
عقــب نشینی  حــــــال 

هستنـــد!!!

می شـود. بـرای درک بهتـر ایـن مسـئله، دسترسـی به یخی 
کـه در ایـن اعمـاق اسـت بسـیار مهـم اسـت.

تحقیقـات  مرکـز  حفـاری،  مهنـدس  هانسـن"  ُبـو  "اسـتفن   
گ می گویـد: "بـه  کپنهـا بـرای یـخ و آب و هـوا در دانشـگاه 
طـور متوسـط مـا هـر روز قـادر بـه تولیـد حـدود 20 متـر یـخ 
و  تجزیـه  بـرای  مـا  کـه  توانایـی  بـا  مقـدار  ایـن  هسـتیم. 
تحلیـل یـخ داریـم، مطابقـت می کنـد. چـون ایـن یـخ بایـد 
کـه مـا  تکـه تکـه شـود و بـرای اندازه گیری هـای مختلفـی 

کنیـم". مراقبـت  آن  از  بتوانیـم  بایـد  داریـم، 
بـه  موسـوم  روشـی  و  نـور  از  اسـتفاده  بـا  دانشـمندان 
تخمیـن  را  نمونه هـا  ایـن  عمـر  نـوری"،  گیـری  "انـدازه 
اسـتخراج  مطلـق  تاریکـی  در  بایـد  یـخ  بنابرایـن  می زننـد. 
شـود. قدمـت برخـی از نمونـه هـا بـه چهـار صـد هـزار سـال 

. سـد می ر
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گذاران:  ظرفیت سازی برای سیاست 
ديپلماسی آب برای مقابله با ريزگردها
 Capacity Building for Policy Makers; Water Diplomacy for

the Prevention of Dust Storm Disaster
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مقدمه
توسـعه های برنامه ریـزی شـده از دانـش، مدیریـت، مهـارت، 
نـرخ بـازده و سـایر قابلیت هـای دیگـر یـک سـازمان یـا کشـور از 
کتسـاب، مشـوق ها، تکنولوژی و یا آموزش را ظرفیت  طریق ا

سـازی گوینـد )فرهنـگ لغـت کسـب و کار-2016(.
   هـدف اصلـی از ظرفیـت سـازی، افزایـش توانایـی ارزیابـی 
و دسـتیابی بـه سـواالت بسـیار مهـم مرتبـط بـا انتخاب هـای 
گزینه هـای توسـعه  سیاسـی و حالت هـای اجرایـی در میـان 
براسـاس درکـی از پتانسـیل محیـط زیسـت و محدودیت هـا و 
گیـران سیاسـی  نیازهـای درک شـده توسـط مـردم و تصمیـم 

1ش992(.     ,UNCED ( اسـت 
    بـا توجـه بـه معضـات زیسـت محیطـی و تنش هـای آبـی 
کشـور های همسـایه و منطقـه، ظرفیـت سـازی  فـی مابیـن 
در  امـری مهـم  و آب،  زیسـت  زمینـه دیپلماسـی محیـط  در 
تصمیم گیری هـای کان کشـور و ارتباطـات بین الملل به نظر 
کمک هـای فنـی بـه سـازمان های  می رسـد. ارائـه آمـوزش و 
بـه  عاقه منـد  و،  خصوصـی  دولتـی،  غیـر  عمومـی،  دولتـی، 
توسـعه و بهبـود مهارت هـای دیپلماسـی آب و محیط زیسـت 
بـرای ارائـه برنامه هـای مؤثـر و پایـدار، و توسـعه سـرمایه های 
انسـانی از جملـه اهـداف مطـرح در ایـن ظرفیت سـازی اسـت. 
   بهـره بـرداری از منابـع طبیعـی مشـترک، بـه درگیـری و ایجـاد 
مناقشه بین کشورهای با منابع مشترک می انجامد. صاحب 
کـه روز بـه  روز  نظـران مسـائل امنیتـی و منطقه هـا معتقدنـد 
و  اجتماعـی  مسـائل  بـا  نزدیک تـر  پیونـدی  زیسـت  محیـط 
امنیتـی پیـدا می کنـد )خبرگـزاری تسـنیم- فرودیـن 1394(. 
همچنین با توجه به این مسئله که محیط زیست با معیشت 
و فقـر پیونـدی عمیـق داشـته، پتانسـیل ایجـاد تنش هـای 
اجتماعی و سیاسـی را خواهد داشـت. بر اسـاس تعاریف بیان 

شده رودخانه های بین المللی؛ رودخانه هایی هستند که مرز 
کشـور را تشـکیل می دهنـد و ایـن درحالـی اسـت  یـک یـا چنـد 
کـه رودخانـه مـرزی، رودی اسـت کـه به صورت منصفانه بین 
ک گذاشـته می شـود  کشـورهای سـاحلی آن رودخانه به اشـترا
گلو-2015(. در واقع آب های مرزی می توانند پتانسیلی  )کیبارا
کشـورهای سـاحلی و منطقه هـای  اساسـی بـرای یکپارچگـی 
باشـند و همچنیـن بـه عنـوان عاملـی بـرای تعامـات زیسـت 
 ... و  نهـادی  امنیتـی،  اجتماعـی،  اقتصـادی-  محیطـی، 
)یعقـوب  باشـد  کشـورهای سـاحلی  بیـن  دائمـی  بـه صـورت 
آرسـانا-2016(. از آنجـا کـه حـل مشـکات ناشـی از کمبـود آب 
کشـورها بـر نمـی آیـد، همـکاری هـای دو  از عهـده تـک تـک 
جانبـه و بیـن المللـی در ایـن زمینـه اجتنـاب ناپذیـر اسـت. بـه 
ایـن منظـور دولت هـا، نیازمنـد سیاسـت خارجـی فعـال، پویا و 
متناسـب با شـرایط موجود هسـتند )عراقچی-93(. بنابراین 
بـرای بهره بـرداری بهینـه و پایـدار از منابع آب مشـترک و حفظ 
محیط زیست نیازمند ظرفیت سازی دیپلماسی آب در سطوح 
مختلف اجتماعی و سیاسی بویژه در سطوح تصمیم سازی و 
کیـد بـر مـوارد  تصمیـم گیـری هسـتیم. هـدف از ایـن مقالـه، تأ
مـورد نیـاز ظرفیت سـازی و آمـوزش تصمیم سـازان و تصمیـم 
گیران سیاسـی در مسـائل مربوط به محیط زیسـت و بصورت 
خـاص پدیـده ریزگردهـا در جنـوب غربـی کشـور اسـت. در ایـن 
مقالـه در ابتـدا بـه تشـریح مسـأله بـه وجـود آمـده بـه واسـطه 
و  می پردازیـم  کشـور  غـرب  در  مـرزی  آب هـای  در  اشـتراک 
در  ظرفیت سـازی  و  آمـوزش  بـرای  پیشـنهادات  و  راهکارهـا 
ارائـه  آب  بـا عنـوان دیپلماسـی  قانونـی  و  نهـادی  چارچـوب 
می شـود. ظرفیت سـازی در بحـث آب هـای مـرزی و روابـط 
بین الملـل در رابطـه بـا محیـط زیسـت شـامل آموزش، توسـعه 
و عوامل دیگری اسـت که در شـکل 1 به آن اشـاره شـده اسـت.

شکل1- ظرفیتسازی و عوامل مرتبط با آن
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ح مسئله طر
االب هوالعظیم 

و  جـوی  پدیده هـای  مهم تریـن  از  یکـی  به عنـوان  گردوغبـار 
یکـی از بایـای طبیعـی شناخته شـده، و مـورد توجـه بسـیاری از 
اندیشـمندان و محققـان در شـاخه های مختلـف علـوم از جملـه 
علوم مهندسـی آب قرار گرفته اسـت. کشورهای واقع در کمربند 
خشـك و نیمه خشـک جهـان ازجملـه ایـران، همـواره بـا پدیـده 

گردوغبـار درگیـر بوده انـد )بنیحبیـب-1394(. 
   اصلی ترین علت وقوع گردوغبار را در نواحی جنوب غربی کشور، 
می توان جریان های مربوط به وقوع طوفان در کشور عربستان 
و همچنین عراق دانست و فرسایش بادی را که در اراضی کشور 
صـورت می گیـرد، به عنـوان عامـل مؤثـر در وقـوع گردوغبارهـا بـه 
شمار آورد )خسروی 1389(. همچنین عوامل انسانی همچون 
احـداث سـدهای عظیـم بـر روی رودهـای منتهـی بـه حوضـه ی 
آبریز بین النهرین را از دیگر عوامل تأثیرگذار بر این واقعه برشمرد 
)UNEP, 2001(. مناطق تحت تأثیر گرد و غبار و پدیده ریزگردها 
در شـکل 2 نشـان داده شـده اسـت.    تاالب هورالهویزه در جنوب 
غربـی ایـران در اسـتان خوزسـتان در مـرز ایـران و عـراق قرار گرفته 
اسـت و در کشـور عـراق بـه نـام هورالعظیم معـروف اسـت )کارک 
و ماگـی، 2002 و (. عمده تریـن منبـع تغذیه کننـده  ایـن تـاالب، 
می باشـد.  عـراق  در  دجلـه  و  کرخـه  رودخانه هـای  ایـران  در 
کـه آبدهـی تـاالب هورالعظیـم  نتایـج بررسـی ها نشـان می دهـد 
و  )فوالدونـد  اسـت  کاهش یافتـه  به شـدت  اخیـر  سـال های  در 
همکاران-2015(. به نظر می رسـد دلیل این کاهش بیش تر به 
سـال های خشـک 88-1377، و آبگیـری سـد کرخـه برمی گردد 
)بنـی حبیـب و همـکاران-1394(.      همچنیـن تغییـرات اخیـر 
مدیریـت آب در حوضـه دجلـه و فـرات سـبب ایجـاد پیامدهـای 
عمیقی بر بخش کشاورزی در اقتصاد مناطق جلگه های )بین 

النهرین( داشته است و این مسئله در آینده وخیم تر نیز خواهد 
شد. کشور ترکیه با استفاده یک جانبه و کاهش آب در دسترس 
بـرای آبیـاری در دو کشـور سـوریه و عـراق، ایـن کشـورها را بـا یـک 
معمـای آبـی بـزرگ روبـرو کرده اسـت )2(.     برای اسـتفاده بیشـتر 
از آب موجـود در دجلـه و فـرات، ترکیـه بخشـی از طرح هایـی کـه 
اکنون بانام پروژه جنوب شـرق آناتولیا شـناخته می شـود، را آغاز 
کرده است. این پروژه شامل 13 طرح جداگانه اما مرتبط به هم 
هستند که بر روی رودهای دجله و فرات احداث می شوند)بنی 
حبیـب و همـکاران-1394(. تمامـی مـوارد ذکـر شـده بـه کاهـش 
می انجامـد.  اخیـر  هـای  سـال  در  هوالعظیـم  تـاالب  مسـاحت 
تغییـرات سـطح تـاالب در دوره 1976-1973 و همچنیـن در 
دوره 2002-2000 در شـکل 3 نشـان داده شـده است. شکل 3 به 
وضوح نشان می دهد که سطح تاالب کاهش یافته و منشاء گرد 

و غبـار در سـال های اخیـر بـوده اسـت.

 اثرات و تبعات ريزگردها
به وجود آمدن پدیده ریزگردها در منطقه، مسـائل و پیامدهای 
زیست محیطی غیرقابل جبرانی برای کشورهای منطقه ایجاد 
کـه ایـن آثـار را میتـوان بـه دو بخـش مسـتقیم و  نمـوده اسـت 
غیرمستقیم تقسیم نمود. در این حیطه کشورهای ایران و عراق 
به صورت محسوس اثرات این پدیده ناهنجار زیست محیطی 
را احسـاس می کننـد؛ در حالـی کـه تاکنـون کشـور ترکیـه متوجـه 
گرفتـن  اثـرات ایـن پدیـده نبـوده و منافـع کشـورش را در نادیـده 
ایـن مسـئله می دانـد. در جـدول 1 منافـع حاصـل بهـره بـرداری از 
رودخانه های کرخه و دجله و اثرات پدیده گرد و غبار بر روی سه 

کشـور مـورد بحـث، ارائه شـده اسـت. 

منابـع  پهنه بنـدی  نقشـه  شـکل2- 
گردوغبـار و مناطـق تحـت تأثیـر طوفـان 

)جالـی،1388( گردوغبـار 

۱

Anatolia  1.
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که توجه بی اندازه به منافع بهره  این جدول نشان می دهد 
کرخه توسط تک  برداری از منابع آب رودخانه های دجله و 
تک کشورهای ترکیه، عراق و ایران آنها را از مشکات و تبعات 
مستقیم و غیر مستقیم زیست محیطی مشترک غافل نموده 
است.    باید بتوان با ظرفیت سازی، آموزش و تشریح منسجم 
و علمی این اثرات و تبعات به سطوح مختلف جامعه از جمله 
عموم مردم، سازمان های دولتی، خصوصی و قرار دادن این 
اطاعات در اختیار تصمیم گیران سیاسی آنها را برای تصمیم 
گیری بهتر ظرفیت سازی نمود، تا امکان دیپلماسی مستمر 
کرخه و دجله  آبی برای استفاده پایدار از منابع رودخانه های 
فراهم گردیده و از ریزگردها و تخریب تاالب های بین النهرین 

بویژه هورالعظیم جلوگیری کرد.

گذار در منطقه  سازمان های بين المللی و تأثیر 
ابزاری  عنوان  به  می توانند  المللی  بین  سازمان های 
روند.  کار  به  منطقه  مسائل  حل  و  توافقات  ایجاد  برای 
در  مشترک  صورت  به  ترکیه  و  عراق  ایران،  کشورهای 
به  ادامه  در  می باشند؛  عضو  منطقه  در  سازمان  چندین 

سه مورد از این سازمان ها، اشاره شده است.

کو سازمان ا
کنون شامل ده عضو از جمله ایران و ترکیه  کو هم ا سازمان ا
شهر تهران )ایران( است.  در  آن،  اصلی  مقر  می باشد؛ 
شرایط  بهبود  برای  کو  ا سازمان،  این  اساسنامه  طبق 
می کند؛  تاش  عضو  کشورهای  پایدار  اقتصادی  توسعه 
منطقه  این  در  تجاری  موانع  تدریجی  حذف  برای  و 
سازمان  این  قالب  در  تجاری  تبادالت  دارد.  فعالیت 
راهکار  یافتن  برای  دادوستد  از  بخشی  بعنوان  می تواند 

دیپلماسی آب تاالب های یادشده قرار بگیرد.

آیسسکو سازمان 
آیسسکو یا سازمان اسامی، آموزشی، علمی و فرهنگی یک 
به سازمان  وابسته  آموزشی  و  فرهنگی  علمی،  سازمان 
کنفرانس اسامی است و ۵۷ کشور اسامی از جمله ایران عضو 
این سازمان هستند.برنامه های آموزشی برای همکاری در 
حفاظت تاالبه و مدیریت آب های مشترک می تواند در قالب 

برنامه های این سازمان اجرایی شود.

بانک توسعه اسالمی
بانک توسعه اسامی یکی از موسسات بزرگ مالی توسعه ای 
بین المللی و از نهادهای تخصصی سازمان کنفرانس اسامی است 
اجتماعی  پیشرفت  اقتصادی و  پیشبرد توسعه  هدف  با  که 
کشورهای عضو و جوامع مسلمان در جده عربستان تأسیس 
شده است. هم اکنون اعضای بانک توسعه اسامی، در برگیرنده 
۵۶ کشور از چهار قاره آسیا، آفریقا، اروپا و آمریکا می باشند. این 
بانک می تواند منبع مالی برنامه های ترویجی و آموزشی مدیریت 

تاالب ها و منابع آبی مشترک را در برگیرد.

مناقشات در منطقه
کشورهای دارای مرزهای آبی و مشترکات منابع  همیشه در 
آب، کمبود آب، منجر به مناقشات نمی شود بلکه مدیریت و 
حکمرانی نادرست بر منابع سبب مناقشات می باشد. دالیل 
زیادی برای شکست مدیریت آب وجود دارد از جمله به موادی 
مانند: فقدان نهاد آبی مناسب و کافی، ظرفیت اجرایی ناکافی 
و نامساعد، عدم شفافیت مسئله برای طرفین، عدم شفافیت 
داده ها و اطاعات برای عموم، حوزه های قضایی مبهم و ... 
می توان اشاره کرد )دابلکو و آرون، 2004(. در منطقه خاورمیانه 
و بخصوص در مسئله ریزگردها و مشکات ایجاد شده مابین 
کشورهای ایران، ترکیه و عراق، مسائل ذکر شده دالیلی برای 

Economic Cooperation Organization Islamic Development Bank Islamic Educational Scientific and Cultural Organization 1.
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2000 )چپ( و تغییرات در سطح زمین هورالعظیم، 
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کرخه و دجله جدول1_ منافع و تبعات زیست محیطی بهره برداری از منابع آب رودخانه های 

ایجاد  ساز  زمینه  مسائل  این  و  می باشد  توافق  عدم  ایجاد 
مناقشات در آینده خواهد بود. همچنین در مطالعات، تغییرات 
ناگهانی وکاهش ظرفیت نهادی به عنوان بیش ترین علت 
اختافات ذکر شده است؛ که از جمله تغییرات در منطقه می توان 
اسامی  دولت  به اصطاح  ایجاد  ترکیه،  در   GAP پروژه  به 
)داعش(، خشکسالی های پی در پی و .... اشاره نمود. رویکرد 
توسعه با توجه به ظرفیت سازی و آموزش همگانی و همچنین 
ایجاد حساسیت زیست محیطی در بین مردم، سازمان های 
دولتی، سازمان های غیردولتی، تصمیم گیران سیاسی و به 
خصوص تصمیم گیران سیاسی در بخش آب می تواند ظرفیت 
نهادی و اجرایی کافی برای رفع موانع مدیریت پایدار منابع آب 
ایجاد نماید و به محقق شدن ارتباط و توافق بین کشورهای با 

منابع آبی مشترک به صورت منصفانه منجر شود.

کشورها موانع بر سر توافق بين 
در بیشتر مواقع مناقشات و عدم توافق با توجه به دالیل و 
سوابق تاریخی در بین کشورها اتفاق می افتد. در برخی مواقع 
سه عامل و مانع برای ایجاد توافق بین دولتها بر سر آب ذکر 
کرات دو جانبه )اغراق در  شده است: 1. سخت گیری در مذا
اختافات گذشته و محدود کردن بحث(. 2. اجرای طرح های 
محدودیت  تعریف  رودخانه.3.  توسعه  برای  ملی  بزرگ 
دیپلماسی دو جانبه که فقط به تبادالت ارزی و کاال محدود 
شده است )کرو و ساین، 2000(. با توجه به سوابق تاریخی 
منطقه می توان گفت هر سه عامل در منطقه مانع توافق بر 
سر آب می باشد و حل این معضل می تواند مسئولیتی بر عهده 
تصمیم گیران سیاسی می باشد. برای حل این گونه مسائل، 
آموزش و ظرفیت سازی مستمر و  هدف دار برای دیپلماسی 
بین  کرات  مذا در  سیاسی  تصمیم گیران  میان  در  آب  فعال 
که دیپلماسی آب،  گیرد. قابل ذکر است  المللی باید صورت 

کره همراه با مدیریت صحیح منابع آب  نوعی ترکیب هنر مذا
در کنار آموزش و تصمیم درست آن می باشد.

گفتمان موجود در منطقه سیاست و 
گفتمان دامنه ای از گزینه های سیاسی و توانمندسازی بازیگران 
خاص تعریف می شود؛ در واقع گفتمان می تواند به عنوان یک 
روش خاص برای صحبت کردن در مورد جهان و درک آن به 
گفتمان  کار  رود )جورجنسن و فیلیپز، 2002(. در تعیین نوع 
برای یک منطقه، ساختار هویتی، مسائل و پیشینه تاریخی و 
توسعه یافتگی منطقه موثر است. در حال حاضر در مطالعات، 
سه گفتمان کلی اقلیمی شناسایی و ذکر شده است که شامل 
گفتمان جهان سوم، گفتمان برد- برد و گفتمان سبز رادیکال 
گفتمان  که در  می باشد )ایساکسن و استوک، 2014(. از آنجا 
جهان سوم، هدف رشد اقتصادی می باشد و از سویی دیگر در 
منطقه، کشور ترکیه تنها به دنبال استفاده از منابع طبیعی در 
جهت اهداف اقتصادی و توسعه یافتگی خود، بدون در نظر 
گرفتن مشکات زیست محیطی ایجاد شده برای سایر کشورها 
می باشد، می توان گفتمان موجود در منطقه را گفتمان جهان 
سوم دانست. به تصمیم گیران سیاسی پیشنهاد می شود که از 
گفتمان برد- برد که در آن هدف رشد اقتصادی طرفین است به 

عنوان مرحله گذر در مذاکرات استفاده نمایند. 

گفتمان هـای  شـکل4- سیـــــــــر تکاملـی 
سیاسـی در اقلیـم شناسـی
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که در  گفتمان سبز رادیکال  تا در نهایت در این مسیر بتوان به 
است،  محیطی  زیست  تعادل  و  اجتماعی  برابری  هدف  آن 
دست یافت. در این راستا نیز برای رسیدن به برابری اجتماعی 
و تعادل زیست محیطی باید ظرفیت سازی الزم نهادی و قانونی 
در  سیاسی  گفتمان های  تکاملی  سیر  شود.  انجام  منطقه  در 

اقلیم شناسی در شکل 4 نشان داده شده است.

راهکارها و پيشنهادات
ديپلماسی آب

طیف  به  نیاز  المللی  بین  رودخانه های  به  مربوط  مسائل  در 
داریم.  ملی  دولت های  از  فراتر  حتی  مذاکرات  از  گسترده ای 
دیپلماسی آب می تواند به عنوان مکانیسم و ابزاری برای حرکت به 
سوی یکپارچگی از طریق تعامات اجتماعی، اقتصادی، امنیتی، 
محیط زیستی و ... ما بین کشورها با آب های مشترک مفید باشد. 

برنامه یکپارچه سازمان ملل در مورد دیپلماسی آب، شامل:
 1( تقویت هشدار اولیه برای مناطق با پتانسیل مناقشات آبی.

 2( توسعه برنامه سیستماتیک برای افزایش ظرفیت نهادی بین 
ملل شامل وفق چهارچوب قوانین ملی )مانند خدمات حقوقی 

توسعه فائو(.
»یک  ایجاد  و  موجود  تخصص های  وحدت  با  مهارت   )3  
فروشگاه- توقف« برای توسعه برنامه ها جهت افزایش همکاری 
بین دولت ها است )دابلکو و آرون، 2004(. استفاده از این برنامه به 
تصمیم گیران سیاسی برای پیشبرد بهتر مذاکرات و اهداف زیست 

محیطی پیشنهاد می شود. 

   دیپلماسی آب طیف وسیعی از مذاکرات من جمله: دیپلماسی 
فاجعه، دیپلماسی آب پیشگیرانه )از ایجاد مناقشات( و دیپلماسی 
سبز. دیپلماسی فاجعه ارتباط دو یا چند کشور را پس از رخداد یک 
گرفتن سایر اشکال همکاری یا دیپلماسی  فاجعه بدون در نظر 
کشورها  می باشد و یک رخداد یا یک فاجعه در روابط بین این 
کاتالیزور عمل نموده و نه ایجاد کننده  می تواند به عنوان یک 
همکاری )کوکیس و همکاران، 2016(. با توجه به این تعریف، 
پدیده ریزگردها می تواند یک فاجعه در منطقه شمرده شود و 
برای حل آن مذاکراتی بین کشورهایی که در آن مداخله مستقیم 
گیرد. پس از این مرحله، باید به  و یا غیر مستقیم دارند؛ صورت 
دیپلماسی برای پیش گیری از مناقشات و ناامنی های اجتماعی 
و سیاسی ممکن، از دیپلماسی پیشگیرانه استفاده نمود. در واقع 
کاربرد آب های مشترک و برقراری  برخی کشورها برای تنظیم و 
مدیریتی پایدار و برابر از منابع آبی نیاز به سیاست های داخلی و 
منطقه های قوی ای دارند. که این چهارچوب نهادی و قانونی 
می تواند توسط سازمان های بین المللی بزرگ مانند سازمان ملل 
متحد ایجاد شود ) دابلکو و آرون، 2004( و به عنوان دیپلماسی 
پیشگیرانه در مذاکرات بین کشورها با آب های مشترک، استفاده 
شود. کشورها برای رسیدن به توسعه پایدار باید دیپلماسی سبز را 
در ابتدا در سطح جامعه تعریف نمایند، سپس برای آموزش عموم 
کرده و ظرفیت مناسب را ایجاد نمایند  و سازمان ها برنامه ریزی 
تا با استفاده از آن بتوانند به پایداری در تمامی سطوح و محیط 
زیست برسند.    دیپلماسی سبز در جامعه در چندین سطح آشکار 
خواهد شد سطح اجتماعی، سیاسی، آموزشی و در نهایت در سطح 

.A one-stop shop is a company or a location that offers a multitude of services to a client or a customer. The idea is to provide convenient and efficient service and also to create the opportunity for the company to sell more products to clients and customers 

 http://www.investopedia.com/terms/o/onestopshop.asp#ixzz4I92bj7xN 
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همکاری های بین المللی )آیون، 2013(. بنابراین این آموزش 
باید به تمامی سطوح و به فراخور نیاز آن ها صورت گیرد. 

   در این مقاله با توجه به مسائل منطقه ای و پدیده ریزگردها 
به عنوان یک فاجعه زیست محیطی و مناقشات ایجاد شده و 
همچنین با توجه به تهدید بزرگی نظیر داعش، سیر تکاملی که از 
دیپلماسی فاجعه شروع و برای رسیدن به دیپلماسی سبز از مسیر 

دیپلماسی پیشگیرانه عبور می کند در شکل 5 ارائه شده است.

تئوری بازی
تئوری بازی یک روش ریاضی در تحلیل مسائل تصمیم گیری 
در تعامات استراتژیک معرفی شده است )پدیمتا و یاناپولوس، 
2015( و تاکنون در مسائل زیادی از جمله مسائل منابع آبی 
بکار رفته است. تئوری بازی روشی برای شبیه سازی نگرش 
خود محور هر یک از بازیکنان می باشد. استفاده از شبیه سازی 

تئوری بازی با دو شرط امکان پذیر است:
سازی  کثر  حدا دنبال  به  و  کرده  عمل  عقانی  بازیکنان   )1 

منفعت باشند.
 2( بازیکنان معتقدند که سایر بازیکنان نیز عقانی عمل خواهند 
با توجه به دو شرط ذکر  یاناپولوس، 2015(.   کرد )پدیمتا و 
شده، در واقع تئوری بازی شبیه سازی واقع بینانه تری از رفتار 
ذینفعان براساس عایقشان، نسبت به روش های بهینه سازی 
است. در بهینه سازی فرض می شود که در بین تصمیم گیران 
هماهنگی کامل وجود دارد و بدون آنکه به الویت های خویش 
که در تئوری بازی  بیش از نیازشان اهمیت بدهند. در حالی 
کردن هدف خویش است و همه  هر بازیکن به دنبال بهینه 
که سایر بازیکنان بر هدف آن ها  از این مسئله مطلع هستند 
تأثیر می گذارند و همچنین تصمیم وی نیز بر سایر بازکنان مؤثر 
است. از این تئوری برای ارزیابی نقطه توافق دیپلماسی آب 
برای مدیریت پایدار زیست محیطی، تاالب های بین النهرین 
و تاالب هورالعظیم و مقابله با پدیده ریزگردها باید سود جست. 

دیدگاه شبکه ای
کرات به صورت شبکه ای، در روابط تجاری    اصطاح و مذا
تاکنون،  کرات  مذا روی  بر  پژوهش ها  می شود.  برده  کار  به 
تمایل بر مهارت های فردی و بررسی اثر متقابل هر دو عضو به 
کره کنندگان  گانه، داشته اند در حالیکه می توان مذا صورت جدا
را در شبکه هایی از روابط و ساختارها تعریف نمود. شبکه ها 
می توانند در همه موارد از جمله اجتماعی- دیپلماتیک و ... و 
یا حتی می توانند برای یک منطقه خاص یا یک صنعت خاص 
در   .)2016 نمود)موزاز،  تعریف  را  شبکه ای  روابط  آب،  مثا 
مسائل زیست محیطی شبکه ها می توانند در سطوح مختلف 
و مرتبط با یکدیگر تعریف شوند؛ شامل سطوح مردم، فعاالن 
زیست محیطی، تصمیم سازان در سطح تخصصی در سازمان 
های دولتی و شرکت های خصوصی، تصمیم گیران سیاسی 
در سطح وزارتخانه ها، تصمیم گیران در سطح روسای جمهور 
و رهبری کشورها. آموزش و ظرفیت سازی برای ایجاد سطوح 
کشورهای ذینفع برای  مختلف این روابط شبکه ای در بین 
زمینه سازی در افکار عمومی و تاثیرگذاری بر تصمیم سازان و 

تصمیم گیران ضروری است.

گیری نتیجه 
مسئله ای  ایران  غربی  جنوب  مناطق  در  ریزگردها  پدیده 
کشورهای منطقه و بخصوص دو  تاثیر  منطقه ای وتحت 
ریزگردها  این  عمده  منبع  می باشد.  ترکیه  و  عراق  کشور 
بین  مرز  در  هورالعظیم  وتاالب  النهرین  بین  تاالب های 
خشکسالی های  پی  در  آن  شدن  خشک  و  عراق  و  ایران 
سه  هر  در  شده  بنا  تأسیسات  و  سدسازی ها  و  پی  در  پی 
مجموعه  ترکیه  کشور  است.  عراق  و  ایران  ترکیه،  کشور 
تأسیس  تاالب ها  این  آبی  منابع  روی  بر  زیادی  سدهای 
از  مستقیمی  تأثیر  که  است  حالی  در  این  و  است  نموده 
پدیده  این  و  نیست  ترکیه  کشور  متوجه  ریزگردها  پدیده 
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بر  زیادی  اثرات  و  بوده  محسوس  عراق  و  ایران  کشور  دو  در 
گذاشته است. در این مقاله مسیر ایجاد پدیده ریزگردها،  جای 
و  منطقه  در  آبی  منابع  سر  بر  موجود  بالقوه  و  کنونی  مناقشات 
آموزش و توجیه  برای ظرفیت سازی جهت  راهکارها  همچنین 
عنوان  به  آنچه  است.  شده  ح  مطر سیاسی  تصمیم گیران 
توجه  باید  که  است  این  کرد  ذکر  این بحث می توان  از  نتیجه 
محیطی  زیست  مسائل  مورد  در  مردم  و  سیاسی  تصمیم گیران 
افزایش یابد؛ که قطعا این نتیجه با آموزش و ایجاد زیرساخت 
شد.  خواهد  حاصل  اجتماع  مختلف  سطوح  در  مناسب  های 
زیست  مسائل  از  ترکیه  دولت  که  این  به  توجه  با  همچنین 
آب،  مسئله  نمی پذیرد؛  تأثیری  ریزگردها  پدیده  بویژه  محیطی 
می  که  شود؛  دیده  یکپارچه  صورت  به  منطقه  در  کاال  تجارت 
تصمیم گیران  چنانچه  نامید.  کاال  و  آب  دیپلماسی  را  آن  توان 
)رها  کاال  و  آب  دیپلماسی  عراق  و  ایران  کشور  دو  در  سیاسی 
کشور ایران  کاال در  کشور ترکیه را در مقابل بازار  سازی آب توسط 
کره با  ابزار مذا را به عنوان یک  گردشگری در ترکیه(  و عراق و 
گامی به سوی تعادل محیط زیست  گیرند  دولت ترکیه در نظر 
که در ظرفیت سازی و آموزش  در منطقه خواهد بود. مواردی 
تاالب  مدیریت  و  ریزگردها  پدیده  با  مقابه  برای  آب  دیپلماسی 
شود  ریزی  برنامه  می کند  توصیه  تحقیق  این  هورالعظیم 

عبارتند از:

توسعه  بانک  و  آیسسکو  سازمان  کو،  ا سازمان  از  استفاده    -
زیست  مسائل  مورد  در  آموزشی  دوره های  ایجاد  برای  اسامی 
محیطی، در سطوح مختلف از جمله سیاست گذاران و ذینفعان 

بخش آب می توان بهره برد.
سوم  جهان  گفتمان  را  منطقه  در  موجود  گفتمان  می توان    -
که ظرفیت  دانست. به تصمیم گیران سیاسی پیشنهاد می شود 
که در  گفتمان برد- برد  گفتمان فعلی به  سازی الزم برای ارتقا 
گذر در  آن هدف رشد اقتصادی طرفین است به عنوان مرحله 
ظرفیت سازی  باید  مسیر  این  در  سپس  سازند  فراهم  کرات  مذا
گفتمان  الزم نهادی و قانونی در منطقه انجام شود تا بتوان به 
که در آن هدف برابری اجتماعی و تعادل زیست  سبز رادیکال 

محیطی است، دست یافت.
آن ها  نیاز  فراخور  به  و  تمامی سطوح  به  باید  - ظرفیت سازی 
گیرد تا با توجه به مسائل منطقه ای و پدیده ریزگردها به  صورت 
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کاهـش منابـع سـطحی و زیـر زمینـی آب، نیـاز بـه راهکارهـای مختلـف بـرای مقابلـه  گـرم تـر شـدن هـوا،  بـا توجـه بـه 
بـا خشکسـالی امـری اجتنـاب ناپذیـر اسـت. یکـی از ایـن روش هـا جلوگیـری از کاشـت گیاهـان نیازمند بـه آب فراوان 

کـم آبـی اسـت. گیاهـان مقـاوم در برابـر  ماننـد چنـار و چمـن و جایگزینـی آن بـا 
کـردن مـردم و تذکـر بـه نهادهـا و موسسـات دولتـی و خصوصـی اسـت تـا از  گاه  کشـاورزی آ    یکـی از وظایـف وزارت 

کـرده و جایگزیـن آن را در اختیـار مـردم قـرار دهـد. کـه آب فـراوان نیـاز دارنـد جلوگیـری  گیاهانـی  کاشـت 
کـه فقـط در  کـرد     می تـوان از چمـن آفریقایـی بجـای  سـایر چمن هـا در فضـای سـبز و میادیـن  ورزشـی اسـتفاده 

آبـی بسـیار مقـاوم اسـت. کـم  زمسـتان رنـگ آن زرد می شـود و در مقابـل 
گلیا  بوته هایـی ماننـد کایـه حسـن، گونهـا، ماهونیا، درختچه پر، گل پروانه، یاس خوشـه ای، اسـپیره، یـاس زرد، و ا

گیاهـان مقـاوم و در مقابـل کم آبی اسـت که بسـیار زیبا هم می باشـند. و نرگـس درختـی از جملـه 
ابریشـم  گنجشـک و درختچه هـای ماننـد خرزهـره، طاووسـی، دغدغـک،  زبـان  اقاقیـا، عرعـر،     درختانـی ماننـد 
کـردن آب در پـای  کاشـته و از جـاری  گل شـراب، زرشـکی و ... می توانیـم در حاشـیه و اواسـط خیابان هـا  مصـری، 

کـرد. کـه هـر روزه انجـام می شـود جلوگیـری  درختـان 
   ارتفـاع درختچـه ای ماننـد پالـم کوهـی بیـن 2/5 تـا 3 متـر اسـت و در طـول سـال همیشـه سـبز اسـت. گیاهانی مانند 
کـه  کم آبـی هسـتند. پـده درختـی اسـت پهـن بـرگ  گـز، قیـچ زیبـا و مقـاوم در برابـر  پنـج انگشـت و ارمـک، درخـت 
گـر  گیاهـان پـرآب باشـد. ا کـه می تـوان جایگزیـن مناسـبی بـرای درختانـی ماننـد چنـار و دیگـر  ارتفـاع  تـا 4 متـر اسـت 
کنیـم بهتـر اسـت بجـای تهدیـد و تذکـر راه حل هـای مناسـبی را بـرای مـردم درنظـر  می خواهیـم بـا کمبـود آب مقابلـه 

کنیـم.  کنیـم تـا بـا همـکاری جمعـی از هدررفتـن آب جلوگیـری  قـرار دهیـم و راه دسترسـی بـه آن را فراهـم 
گیاهان می پردازیم: در ادامه به معرفی  برخی از این 

معرفی درختان و درختچه های مقاوم 
سبز فضای 
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ختمی درختی
 

گیاهـی  اسـت بـه ایـن نـام: روز بلنـد اجبـاری    
و از مقاومـت خوبـی در برابـر کم آبی و خشـکی 

برخوردار اسـت.

Common Hibiscus
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ابریشم مصری
گیاهـی زیبـا با گل های نارنجـی و قرمز که در فصل  
تابسـتان ظاهـر می شـود و برگ هایـش هـم بـوی 
شـرایط  برابـر  در  مقـاوم  گلـی  دارد.  ناخوشـایندی 
خشـکی و گرمـا بـوده و مناسـب،  جهـت کاشـت در 
بلوارهـا و پـارک  می باشـد و همچنیـن بـه دلیـل فرم 
طراحـی  انتخـاب  در  طراحـان  برگ هایـش  و  گل 
مکان هـای متناسـب بـا آن،  از انتخـاب آزادانـه ای 

برخوردارنـد. 

Erythrostemon gilliesii

بلوط همیشه سبز
کنید  پیدا  دست  گیاه  این  به  می توانید  ندرت   به 

ع می باشد. گیاه دارای دو نو این 
بلوط همیشه سبز اروپایی و دیگری آسیایی.

گیاهـی بسـیار مقـام در برابـر شـرایط سـخت و بـی آب 
فصـل  اواخـر  در  را  زیبایـی  میوه هـای  ضمنـا  و  بـوده 

زینتـی دارد. کـه جنبـه  تولیـد می کنـد  تابسـتان 

Quercus ilex
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پنج انگشت یا ویتکس
یا  ویتکس  می خورد.  چشم  به  ندرت  به  بازار  در  انگشت   پنج 
که در برابر شرایط سخت  از  گیاه است  فلفل پنج انگشت نام این 

مقاومت باالیی برخوردار است.

شیشه شور
کـه بـه   ایـن درختچـه در اصـل بومـی بیابان هـای اسـترالیا بـوده، 
کـه  کشـور رویـش می کنـد  خوبـی در  نقـاط جنوبـی و شـمالی ایـن 
کم آبـی مقـاوم  گرمـا و  گلدانـی( در برابـر  البتـه بجـز مـوارد )کاشـت 

هسـتند.

Vitex agnus-castus

Crimson bottlebrush

Common juniper
ارس

آن  گونه هـای  از  برخـی  و  مقـاوم  بسـیار  گیاهـان  جونـی پروس هـا 
گیاهـان  ایـن  مزیت هـای  از  یکـی  هسـتند.  قیمـت  گـران  بسـیار 
کـه از  توانایـی رشـد در سراشـیبی ها و نقـاط پسـتی بلنـدی دار بـوده 
تـا  کاشـت آن هـا پرداخـت  نظـر بصـری بایـد در ایـن مکان هـا  بـه 
بتوانـد شـیب را شکسـته و زمیـن را صـاف نشـان دهـد. وهمچنیـن 

کم آبـی هسـتند. گیاهـی بسـیار  مقـاوم در برابـر خشـکی و 
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کاغذی گل 
منازل  در  سر  بخش  زینت  مختلف،  رنگ های  در  کاغذی   گل 
در  مقاوم  گیاه  این  از  کشور می باشد.  و جنوبی  نقاط  شمالی  در 
گرما و خشکی می توان برای تزیین پرگوال و آالچیق استفاده  برابر 
فصول  در  گل  این  رویش  سردسیری  شهرهای  و  تهران  در  کرد. 
کمی مشکل روبرو است. و اغلب این تصور نادرست برای  سرد با
گل دهی به آب فراوان نیاز  گیاه برای  که این  عموم ایجاد شده 
گیاه مناسب شرایط طاقت فرسای آبادان  که این  دارد در صورتی 

می باشد.

Bougainvillea
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شاهپسند درختی
باالیی  انعطاف پذیری  از  و  بوده  محیط  با  سازگار   گیاهی 

برخوردار است.
گزینـه  و  بـوده  متفـاوت  رنگـی  بـا طیـف  گل هایـش  کـه  گیاهـی 

می باشـد. طراحـی  ایده هـای  در  طراحـان  بـرای  مناسـبی 

خرزهره
کـه معنی و توصیف بسـیار  گیـاه می توانـد خـر را از پـای بیانـدازد  زهـر ایـن 

گیاه می باشـد.  مناسـبی بـرای معرفـی این 
گل دار معطـر و از همـه مهم تـر آنکـه مقـاوم در برابـر  گیاهـی بسـیار زیبـا و 
کـه هـم دارای سـختی آب  شـرایط سـخت در شـهرهایی ماننـد قـم و یـزد 
بـوده و همچنیـن می توانـد نـور و گرمـای زیـادی را تحمـل کنـد. به دلیل 
دارا بـودن گل هـای زیبـا و معطـر   می تـوان از آنهـا در کاشـت فضـای سـبز 

شـهری و خصوصـا بلـوار هـا بهـره برد.

Oleander

طاووسی
 طاووسی درختی بسیار مقاومی است  که شهرداری ها همیشه از آن در مکان هایی 
گیاه تا  اواخر خردادماه دارای  که نیاز به آب نباشد استفاده می کند این  از شهرها 

گل های زرد و بسیار معطر  بوده و پس از آن سبز رنگ می باشد.

Genisteae

 تهیه و گردآوری: شهرزاد رفیعی
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که برایم باقی است در مجالی 
همراه شما،

حوض آبی سازیم
که در آن حوض بزرگ  

کنیم آب را حفظ 
کنیم آب تدریس 

و بگوییم به زبان ساده
خالق زیبایی!

و سرایندة عشق
آفریننده آب،

آفریننده ماست. 
که ما را به نکویی خواند مهربانیست 

خالق زیبایی،
جنتی دارد،

که همین نزدیکی است
زیبا و بزرگ!

دوزخی دارد! 
گمانم در دورترین نقطه دنیا باشد. به 

کوچک و بعید!
خالق آب

در پی سودا نیست
که ببخشد ما را

که برایم باقیست، در مجالی 
باز همراه شما حوض آبی سازیم

که در آن حوض بزرگ
کنیم آب را حفظ 
و خرد را با عشق،

علم را با احساس،
دین را با عرفان

کنیم همه را با تشویق هم ساز 
و در آن آب،

وضویی سازیم،
با ایمان.

مغزها پر نشود چون انبار،
قلب ها خالی نشود از احساس،

درس هایی بدهند،

کند. که به جای مغز، دل ها را تسخیر 
کاش در مدرسه ها،

کتاب تاریخ  جنگ را بردارند. از 
کاس انشاء، در 

کسی حرف دلش را بزند. هر 
و به آسانی همرنگ جماعت نشود

زنگ نقاشی تکرار شود
آب آبی است،

رنگ آبی را
با برف

که در تابستان یا 
در بهار و پاییز،

و تمام روزها تعلیم دهند
قطره را در باران،
موج را در ساحل

کوه، زندگی را در رفتن و برگشتن از قله 
و عبادت را در خدمت خلق

کندو کار را در 
و طبیعت را در جنگل سبز

مشق شب این باشد،
کنیم، همه تکرار 

ل است، آب شفاف، زال
که در آن رنگی نیست 

خالص از ریب و ریا،
که برایم باقی است در مجالی 

همراه شما حوض آبی سازیم
و در آن حوض بزرگ،

کنیم آب راحفظ 
و در آن آخر وقت،

به زبانی ساده،
کنند شعر تدریس 

که تا فردا صبح و بگویند 
خالق آب،

خالق زیبایی،
خالق عشق،
نگهدار شما 

                                                        خسرو رفیعی

آب در حوض بزرگ
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