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کـه امسـال نعمـت خـود را بـر مـا ارزانـی داشـت و شـاهد نـزول بـرکات آسـمانی در  کریم  خداونـد بـزرگ را شـا
کـه می توانـد نویـد بخـش افزایـش منابـع آب سـطحی و زیرزمینـی مـا در سـال  کشـور هسـتیم  کثـر نقـاط  ا
کشـور را تـا حـدی  کثـر بخـش هـای  آینـده باشـد و بـه صـورت بسـیار محـدود و جزئـی نگرانـی تأمیـن آب ا

کنـد. جبـران 
هـای  جنبـه  تمـام  در  مسـتمر  صـورت  بـه  و  دهیـم  هشـدار  دیگـران  و  خـود  بـه  دیگـر  بـار  اسـت  الزم  آنچـه 
پایـدار و  کشـور نهادینـه شـود، مدیریـت اصولـی  کلـی در فرهنـگ  اجتماعـی، اقتصـادی، سیاسـی و بطـور 

اسـت. مختلـف  هـای  بخـش  گـون  گونا ابعـاد  بـا  برخـورد  چگونگـی  در  انضبـاط  و  نظـم 
توجـه بـه مقـررات تعییـن شـده، بـه قانـون حفاظـت از منابـع آب و جلوگیـری از تخطـی و احتـرام بـه قانون، 
جلوگیـری از بهـره بـرداری ناپایـدار از منابـع آب و جلوگیـری از افـت منابع آب، آبخوان ها، مخازن سـطحی 
و زیرزمینـی، اهمیـت توزیـع عادالنـه آب، اصـاح پروانـه هـای بهـره بـرداری، جلوگیـری از صـدور موافقـت 
کشـت و اصـاح روش  هـای غیـر مجـاز، لـزوم تغییـر اصـاح الگـوی بخـش هـای مختلـف آب بویـژه الگـوی 
هـای بهـره بـرداری از منابـع آب، تعییـن تکلیـف هـزاران هـزار چـاه غیرمجـاز، لـزوم تعییـن تکلیـف و بررسـی 
در  عاجانـه  اقـدام  و  آب  طبیعـی  منابـع  فرآینـد  اصـاح  هـا،  دشـت  آبـی  بیـان  تمـام،  نیمـه  هـای  پـروژه 
کشـاورزی و فضـای سـبز و در جمـع توجـه  اسـتفاده اصولـی از پسـاب هـای فاضـاب بـرای بخـش صنعـت، 

همـه مسـئوالن و دسـت انـدرکاران بـه آمایـش سـرزمین.
نمی توانیـم و نخواهیـم توانسـت بـدون هماهنگـی جمعـی، راه بـه جایـی بـرده و برای مشـکل راه حل پیدا 
کـرده و  کـوک  گـر قـرار باشـد در ایـن  ارکسـتر، هـر نوازنـده بـدون توجـه بـه رهبـر ارکسـتر، سـاز خـود را  کنیـم. ا
گـر همـه  کـرد. ا گوشـی را نـوازش نخواهـد  آهنگـی بـه دلخـواه و نامـوزون بنـوازد، دیگـر آن موسـیقی هیـچ 
کـه قطعـا هـم مـی دانیـم بحـران آب آغـاز شـده و پایانـی نـدارد، افزایـش جمعیـت، توسـعه  مـی دانسـتیم 
کارخانـه هـای مختلـف را بـر اسـاس مدیریـت اصولـی آب و بهـره بـرداری صحیـح از منابـع  صنعـت، ایجـاد 

کـه همگـی آن هـا بـدان نیازمنـد بودنـد، پایـه ریـزی می کردیـم. آب 
که » از این پـس صدور مجوز  در چنـد روز گذشـته، خبـری از سـوی اسـتاندار تهـران اعـام شـد مبنـی بـر ایـن 
ع اسـت مگرآنکـه مصوبـه شـورای برنامـه ریـزی و  سـاخت و سـاز در حریـم پایتخـت توسـط شـهرداری ممنـو

گفت: توسـعه اسـتان را داشـته باشـد.« باید 
1. مگـر شـهرداری بـه ایـن مصوبـات توجـه می کنـد و مگـر بارهـا در ایـن زمینـه مصوبـه نداشـته ایـم؟ چـه 

بهـره بــرداری از منــابع آب چـگونه و چـرا؟
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کسـی و یـا چـه نهـادی بـه شـهرداری اجـازه داده اسـت برخـاف قانـون در ارتفـاع بـاالی 1800 متـر مجـوز 
کـن، حصـارک، جنـت آباد  کـه تمـام بـاغ هـای شـمیران،  سـاخت و سـاز بدهـد و چـه کسـی اجـازه داده اسـت 

ج هـای بیشـمار شـود. و... تبدیـل بـه بـر
بـه  آمـدی جانـم  گفـت  بایـد  ولـی  کنـد.  توجـه  مرتبـه شـهرداری  ایـن  کـه  گیریـم  مـی  ایـن  بـر  را  فـرض   .2

آمـدی. سـهراب  مـرگ  از  بعـد  و  دارویـی  نـوش  چـرا،  حـاال  ولـی  قربانـت 
گلـوگاه ایـن شـهر را در غـرب تهـران سـاخت  کردیـم. تمـام  شـهر تهـران را گسـترش دادیـم و مملـو از جمعیـت 
ج هسـتیم.  کـر تأمیـن آب آن در حـال خشـکاندن رودخانـه  بـرای  و  بردیـم  بیـن  از  را  کردیـم. هـوا  و سـاز 
کردیـم و همانگونـه  کـه زاینـده رود را خشـک  کـه رودخانـه جاجـرود را از بیـن بردیـم. همانگونـه  همانگونـه 
کوچـک را خالـی از  کـه بـا حفـر  چـاه هـای غیـر مجـاز، دریاچـه ارومیـه را از بیـن بردیـم. روسـتاها و شـهرهای 
کشـاورزی را نابـود  کردیـم،  گـرا را بـا افزایـش جمعیـت بـا بحـران روبـرو  کردیـم و شـهرهای مصـرف  سـکنه 
کـه در مصـرف آب صرفـه  گرایـی بـی رویـه را رونـق دادیـم و انتظـار داریـم  گرایـی، مصـرف  کردیـم. تجمـل 

کـرد!؟ گذاشـت و بـر آب مدیریـت  کنیـم. مگـر می تـوان قانـون را زیـر پـا  جویـی و بـر بحـران آب غلبـه 
کـم توجهی و  خشـک شـدن تـاالب هـای هورالعظیـم، جنـوب خوزسـتان، و دریاچـه هامـون نمونه بارزی از 
گذشـته هم به آن دامن زده اسـت.  عـدم مدیریـت اصولـی بخـش آب اسـت. هرچند خشکسـالی چند سـال 
بـه راسـتی نمی توانیـم در ارتبـاط بـا حقابـه رورخانـه هیرمنـد بـر اسـاس قوانیـن بیـن المللـی بـا افغانسـتان 

کـره و مـردم تشـنه سیسـتان و بلوچسـتان را نجـات دهیـم. مذا
گرمایـش زمیـن دارد و نه فقط وزارت نیرو بایـد با جدیت، اهمیت  حفاظـت از منابـع آب ارتبـاط مسـتقیم بـا 
کـه وظیفـه سـنگینی بـر عهـده دارنـد. وزارت  کنـد، سـایرین نیـز بایـد بداننـد  و توجـه بیشـتری، آن را دنبـال 
کشـاورزان  کشـاورزی، تکنولـوژی و فـن آوری هـای جدیـدی را عمومی کنـد و بـه صـورت انبـوه در اختیـار 
قـرار دهـد. سـازمان حفاظـت از محیـط زیسـت، راهکارهـای جدیـد و روش هـای بهتـری را پیشـنهاد دهـد. 
کنـون همکاری نکرده انـد مقصر اصلی هسـتند. وزارت صنعت،  کـه تا سـایر ارگان هـا و سـازمان هـای دیگـر 
کشـور مـا از  کـرده اسـت؟ آیـا نبایـد حداقـل در  کنـون چـه  معـدن و تجـارت بـرای اسـتفاده اصولـی از آب تا
کاسـته شـود و از روش هـای دیگـر بـرای بهبـود  کـه انـرژی فسـیلی اسـتفاده می کننـد  کارخانـه هایـی  تعـداد 
کـه مجبور  کننـد  کـه نیـاز بیشـتر بـه آب دارنـد تأسـیس  کارخانـه هایـی را  کننـد؟ آیـا نبایـد  آب و هـوا اسـتفاده 
کنیـم؟ وزارت امـور خارجـه، وزارت علـوم، وزارت بهداشـت، سـازمان  کیلومتـر آب را منتقـل  نشـویم صدهـا 
کـه ارتبـاط بـا  کنیـم  کـدام ارگان یـا نهـادی را می توانیـم اعـام  هـا و نهادهـای بـزرگ غیردولتـی بـه راسـتی 
کمتـر بـه ایـن  کـه  مدیریـت آب ندارنـد.  فرهنـگ سـازی، وظیفـه وزاتخانـه هـا و ارگان هـای فرهنگـی اسـت 

کـرده اند. ع توجـه  موضـو
گرانقـدر و معاصـر عبـاس یمینـی شـریف مـی خواندیـم دسـت در دسـت  کتـاب دبسـتان شـاعر  کودکـی در  در 

کنیـم آبـاد، یـار و غمخـوار همدگـر باشـیم تـا بمانیـم خـرم و آزاد. هـم نهیـم بـه مهـر  میهـن خویـش را 
حفاظـت از منابـع آب کشـور، مـن و شـما نمـی شناسـد و وظیفـه تـک تـک افـراد و آحـاد جامعه اسـت. فاجعه 
کارشناسـان و همـه و همه  کودکـی را بـرای خـود، مسـئوالن،  نزدیـک اسـت. یکبـار دیگـر شـعر زیبـای دوران 

کنیم. تکـرار 
                                                                                                                                                                     انشااهلل 

                                                                                                                                                               خسرو رفیعی 
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ایرنـا : معـاون محیط زیسـت انسـانی سـازمان حفاظت محیط زیسـت 
گفـت: بـه خاطر شـرایط خاص خلیج فارس، سـازمان حفاظت محیط 

زیسـت بـه هیـچ وجـه موافـق انتقـال آب از این پهنه آبی نیسـت.
مسعود تجریشی روز چهارشنبه در گفت و گو با ایرنا درباره پروژه های 
انتقال آب خلیج فارس به استان ها گفت: تاکنون درخواستی در این 
زمینه به سازمان حفاظت محیط زیست ارسال نشده است و سازمان 
بـه خاطـر شـرایط خـاص خلیـج فـارس اساسـا بـا انتقـال آب از خلیـج 
فارس به هیچ وجه موافق نیست، حتی وزارت نیرو مجوز تخصیص 
بـرای برداشـت آب از خلیـج فـارس را صادر  نمی کند. تجریشـی توضیح 
داد: آب خلیـج فـارس نسـبت بـه دریاهـای دیگـر گـرم تـر اسـت، از ایـن 
رو آسـیب پذیـری ایـن حوضـه آبـی نسـبت بـه سـایر حوضـه هـا بیشـتر 
کنـدی چرخـه تعویـض آب  اسـت. همچنیـن تـردد زیـاد نفتکـش هـا، 
خلیـج فـارس و عمـق کـم، میزان باالی تبخیر و شـوری از دیگر شـرایط 
خاص این پهنه ابی اسـت. وی ادامه داد: چندی پیش فوالد مبارکه 
بـا توجـه بـه مشـکاتی کـه برایـش پیـش آمـده بـود، اعـام آمادگـی کرد 
کـه بـا هزینـه خـودش آب را از خلیـج فـارس منتقـل کنـد امـا شـاید نمـی 
دانسـت که فرآیند انتقال چگونه اسـت؛ ابتدا باید به وزارت نیرو اعام 
شـود کـه قصـد دارد ایـن مقـدار آب از ایـن نقطـه برداشـت کنـد و وزارت 
نیـرو مشـخص می کنـد کـه امکان پذیر هسـت یـا نه، پس از مشـخص 
شـدن شـرایط تخصیـص از جانـب وزارت نیـرو، پـروژه بـرای ارزیابـی 
زیسـت محیطـی بـه سـازمان محیـط زیسـت ارسـال می شـود کـه در هـر 
گفـت: البتـه ممکـن  کار انجـام نشـده اسـت. تجریشـی  صـورت، ایـن 
اسـت در گذشـته مجـوزی بـرای انتقـال آب از خلیـج فـارس صادر شـده 

باشـد اما در حال حاضر، تحت هیچ شـرایطی به پروژه انتقال از خلیج 
فـارس مجـوز نمـی دهیـم. وی اظهـار داشـت: یکـی از مشـکات صـدور 
مجـوز در گذشـته قیـد نشـدن زمـان اعتبـار آن بـود بـه ایـن صـورت کـه 
متقاضیان پس از دریافت مجوز تا هر زمان ممکن می توانستند اقدام 
به اجرا کنند، اما با توجه به امکان تغییر شرایط منطقه مورد نظر بعد 

کنـون در مجوزهـا تاریـخ نیـز قید می شـود. از یـک تـا دوسـال، هـم ا
بهره مندی جنوب شرق کشور از آب دریای عمان

تجریشـی گفت: در عین حال، بخش های جنوب شـرق کشـور شامل 
شمال کرمان، حاشیه یزد و شمال سیستان و بلوچستان از آب دریای 

عمان در قالب پروژه انتقال آب بهره مند می شـوند.
گفتـه معـاون سـازمان محیـط زیسـت، بـا وجـود ظرفیـت بـاال در  بـه 
اسـتفاده از آب دریای عمان، ایران نسـبت به کشـورهای حاشـیه این 
حوضـه آبـی اسـتفاده بسـیار کمـی از ایـن ظرفیـت دارد و حتی بـه اندازه 
کنیـم بنابرایـن بـرای  کوچـک نیـز برداشـت نمـی  کشـورهای  یکـی از 
کـن  برداشـت جـا زیـاد داریـم. وی اظهـار داشـت: عمـده آب شـیرین 
هایـی کـه داریـم بسـیار محـدود اسـت، مثـا در عسـلویه و بنـدر عبـاس 
در یـک مجموعـه خیلـی کوچـک، آب شـیرین کـن داریـم کـه ظرفیتی 
کنون ظرفیتـی که برای  قابـل توجه نیسـت. تجریشـی تاکید کـرد: اما ا
دریـای عمـان در نظـر گرفتیـم، می توانـد ظرفیت خوبی باشـد و شـاخه 
جنوب شـرق کشـور شـامل شـمال کرمان، صنایع حاشـیه یزد، شـمال 
اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان را در قالب یک سیسـتم آب شیرین کن 
و خـط انتقـال کامـا پوشـش مـی دهـد. معـاون محیط زیسـت انسـانی 
کارهـای  سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت بـا بیـان اینکـه بسـیاری از 
کنون  ایـن پـروژه انجـام شـده اسـت گفت: بسـیاری از مجوزهایی کـه ا
بـرای فعالیـت در ایـن مناطـق صـادر مـی کنیـم بـا فـرض بـر ایـن اسـت 
کـه آب آنهـا از ایـن محـل تأمیـن شـود. وی دربـاره انتقـال آب از دریـای 
عمـان توضیـح داد: تـا چنـدی پیـش افـراد زیـادی بـرای برداشـت آب 
از دریـای عمـان درخواسـت مـی دادنـد، در ایـن راسـتا بـا وزارت نیـرو 
صحبت کردیم تا وضعیت و امکان تخصیص مشـخص شـود؛ کارها 
انجـام شـد و وقتـی عـدد تـوان برداشـت را بـه سـازمان حفاظـت محیط 
زیست اعام کردند، سازمان نیز مکانی را برای برداشت معرفی کرد تا 
کمترین آسـیب به منطقه وارد شـود و قرار شـد از همان نقطه به مقدار 
مشـخصی آب برداشـت کنند. تجریشـی افزود: بعد از آن یک سـازمان 
سرمایه گذار تعیین و قرار شد آب را برای مصرف صنعت انتقال دهد و 
بخشی را در اختیار وزارت نیرو بگذارد تا از آن برای آب شرب روستاها و 
شهرهای کرمان و یزد استفاده کند. وی گفت: با انتقال آب از دریای 
عمـان مشـکل نداریـم بـرای همیـن منظـور خواسـتیم بـه جـای اینکـه 
تکه تکه و از مکان های مختلف کار برداشـت از دریای عمان صورت 

گیـرد در قالـب یـک پـروژه آب شـیرین کـن و خـط انتقـال انجـام شـود.

محیــط زیســت:موافق انتقال 
آب از خلیــج فــارس نیســتیم
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رفیعی: با تشکر از اعضای میزگرد که دعوت مهرآب را 
برای برگزاری این گفتگو درباره حفاظت و بهره برداری 
از منابــع آب اجابــت کردند. پیشــنهاد میکنــم جناب 
آقای مهندس غفاری شیروان مدیریت جلسه را عهده 
دار شوند و سؤاالت را برای دریافت نظرات حاضرین در 

ح فرمایند. جلسه مطر
غفــاری شــیروان: با تشــکر از جنــاب آقــای مهندس 
رفیعــی، اینجانــب هم حضــور بزرگــواران در جلســه را 
مغتنــم می شــمارم و با اجازه دوســتان از جنــاب آقای 
مهندس جهانی می خواهم که فتــح بابی بفرمایند تا 

بحث شروع شــود و در  ادامه برحسب اقتضای جلسه 
ح خواهیم نمود. سواالتی را مطر

جهانی: اینجانب هم به نوبه خود از مسئوالن و دست 
انــدرکاران مجله مهــرآب  به ویژه جنــاب آقای رفیعی 
تشــکر میکنم که با ابتکار خود فرصت این گفتگو را با 
حضور بزرگواران فراهم آوردند. هرچند موضوع گفتگو 
حفاظــت و بهــره بــرداری از منابــع آب انتخــاب شــده 
است لکن اینجانب اجازه می خواهم در شروع گفتگو 
ع بسیار مهم و حساسی را حداقل از منظر خودم  موضو
ح نمایم و از دوستان حاضر در جلسه بخواهم در  مطر

دور اول گفتگــو، نظرات و دیدگاه هــای خود را در این 
گر  باره اعام فرمایند. بدیهی است که در ادامه  جلسه ا
فرصتی باقی ماند در خصوص حفاظت و بهره برداری 

از منابع آب نیز نظرات به بحث گذاشته خواهد شد. 
ح کنم به نقش و جایگاه  موضوعی که می خواهم مطر
نخبــگان در ســپهر تصمیــم ســازی و تصمیــم گیــری 
توســط دولتمــردان برمی گــردد. البتــه در ایــن بحث 
ع حکمرانی و مدیریت آب است.  هدف اصلی، موضو
تردیــدی نیســت چنانچه نخبــگان جامعــه ماحظه 
کننــد کــه در فرآینــد اقدامــات و برنامه هــای دولــت 

حفاظت و بهره برداری از منابع آب

مقدمه:
کشور عزیز ما امروز با کم آبی بی سابقه و بحران آب روبرو است. از یک سو کاهش نزوالت جوی، گرم شدن کره زمین، کاهش منابع سطحی و منابع زیرزمینی و 
از سوی دیگر با برداشت های بی رویه از این منابع، عدم اجماع و عدم مدیریت اصولی در بخش آب مواجه هستیم. ضرورت امر ما را وادار می سازد تا برای احیای 
منابع آب، "حفظ محیط زیست و بهره برداری از منابع آب" را در دستور کار قرار داده و راه حل های آن را بررسی و اجرائی کنیم. از این رو میزگردی در دفتر »مؤسسه 
بنیاد آب ایرانیان«  با حضور آقایان مهندسین: غفاری شیروان، جهانی، شفیعی، فروغی، مسگرپور، جعفری و رفیعی برگزار نموده تا بتوانیم از نظرات ارزشمند این 

عزیزان که از متخصصین و بزرگان این حوزه هستند بهره برده و گزارش آن را در اختیار مسئوالن و دست اندرکاران این بخش قرار دهیم.

 مؤسسه بنیاد آب ایرانیان به منزله پلی ارتباطی بین متخصصین حوضه آب و محیط زیست از یک سو با تصمیم سازان و تصمیم گیران از سوی دیگر تأسیس 
شده است و در واقع یک مؤسسه مردم نهاد است. 
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بــرای تمشــیت امــور، نظــرات، آرا و دیدگاه هــای آنان 
دارای جایگاه مناسب اســت، تشویق خواهند شد که 
تجربیات انباشته شــده خود را بدون چشم داشتی در 
اختیار دولت قرار دهند و دولت نیز مشاهده خواهد کرد 
از طریق نیل به اجماع با نخبگان، برنامه های تدارک 
دیده شــده با هزینه های کمتر و بازدهی بیشــتر پیش 
می رود و این چرخه خیــر و مطلوب می تواند در فرآیند 

زمان به ارتقاء و پیشرفت کشور کمک شایانی نماید.
بــا کمال تأســف رصد کــردن فرآیندها نشــان می دهد 
کارآمد است و بهتر است  این چرخه بســیار معیوب و نا
بگوئیم کــه اصوال چرخه ای برای هــم افزایی نظرات 
نخبــگان و اقدامــات دولــت یا وجــود ندارد یا شــکاف 
عمیقی بیــن وضع موجــود و مطلوب برقرار اســت. به 
عبارتــی دیگر، نخبــگان کار خود را انجــام می دهند و 
ح  دولت نیز به امور خود می پــردازد. می خواهم از طر
ع، این نتیجه را بگیرم که تشــکیل این میزگرد  موضو
هرچند فی نفسه کار مفید و ارزشمندی از جهت تبادل 
دیدگاه ها بین نخبگان محســوب می شود ولی سوال 
این اســت که نتیجــه ی نهایی ایــن گفتگوها به کجا 
منجر می شود؟ آیا صرفا  تبادل درد دل ها بین نخبگان 
اســت یــا بــه دیدگاه هــای مطروحه ولــو بطــور اندک، 
اعتنایی هم می شود؟ اجازه می خواهم یک مصداق 
گر خاطر دوســتان باشد در سال  عینی را متذکر شــوم. ا
95 بیانیه ای درباره مسائل و چالش ها و راهکارهای 
بــرون رفــت از بحــران آب کشــور بــا امضــای 110 نفر از 
نخبگان آب کشور تهیه ، امضا و برای ریاست محترم 
جمهوری ارسال گردید. اتفاقا بخش مهمی از مطالب 
ع جلســه ی امــروز یعنی »حفاظت  آن بیانیه به موضو
و بهــره بــرداری از منابــع آب« اختصــاص داشــت ولی 
آیا دوســتان حاضر در جلســه با زخوردی از این بیانیه 
حتی در حد اینکه آن وصول شــده و در دســت بررســی 
است مشاهده نمودند؟ دوستان تصدیق می فرمایند 
که هــدف از برگزاری این میزگرد این اســت که چگونه 

می توان در فرآیند پیشرفت کشور اثر گذاشت؟
ماحظــه بفرمائیــد بــه اعتقــاد اینجانــب مشــکات و 
مســائل مدیریت آب کشــور بسیار روشن اســت و پرده 
کســتری وجود ندارد، آنچه که مهم است  تاریک و خا
راهکارهــای بــرون رفــت از ایــن مشــکات اســت کــه 
نخبگان جامعه و دولتمردان در آن اختاف نظر دارند 
و تا موقعی که تفاهم و اجماعی بر سر شیوه های برون 
رفت حاصل نشــود درواقع هریک راه خــود را خواهند 
رفــت و بازنــده اصلــی در ایــن مــورد،  منابع آب کشــور 
کم است  خواهد بود. بنابراین درد بزرگی در جامعه حا
که مکررا چنین جلســات کارشناســی برگزار می شــود و 
گفتمــان صورت مــی پذیرد ولــی بی نتیجــه. چون به 
اعتقاد مــن مشــکات و مســائل مدیریــت آب حداقل 
از دیدگاه نخبگان بســیار روشــن است و شــاید این امر 
از دیــدگاه دولتمــردان و مجریــان نیز پوشــیده نباشــد 

و آنــان نیز مطلع باشــند ولــی وجود موانع و مشــکاتی 
باعث می شود که این ها بهم نزدیک نشوند و به یک 

اجماع نرسند. 

ع مهم و اساســی را مــی خواســتم تذکر  لذا ایــن موضــو
دهــم، مثا چقــدر خوب بــود در ایــن میز گــرد مدیران 
و کارشناســانی هــم از بخــش دولــت حضــور داشــت 
و میتوانســتیم بــا گفتمــان صمیمــی بــه تفاهمــی ولو 
کوچک نائل شویم و صرفا جلسه به بیان درد و دل ها 
مختوم نمی شــد. دوســتانی که در این جلســه حضور 
دارند از نخبگان ارشــد جامعه ی آب کشــور محسوب 
می شــوند که از زوایــای مختلــف به مســائل مدیریت 
آب کشور اشراف کامل دارند و این تجربیات ارزشمند 
گنجینه ای اســت کــه می تواند حداقل در ســطح یک 
گفتگــو بــا دولتمــردان مبادلــه شــود و خــود نقطــه ی 
آغازینی باشد برای برداشتن گام های بیشتر برای نیل 
به تفاهم و اجماع ملی. بنابراین از دوســتان حاضر در 
جلسه می خواهم به این موضوع به عنوان یک آسیب 
نگاه کنند و دیدگاه ها و نظرات خود را درباره چگونگی 

ح نمایند.  ترمیم این شکاف مطر
غفاری شــیروان: از آقــای مهندس جهانی متشــکرم 
ح نمودنــد. جنــاب آقــای  ع مهمــی را مطــر کــه موضــو
مهندس فروغی به نظر جنابعالی که در حوزه ســتاد و 
صف مدیریت آب و در زنجیره سیاســتگذاری، برنامه 
ریــزی و اجرایی تجربه ارزشــمندی داریــد و بنیانگذار 
بنیاد آب ایرانیان می  باشــید، چرا در مورد محدودیت 
منابع آب و ضرورت حفاظت از منابع آب اجماع  عملی 

حاصل نمی شود؟ 
فروغــی: اینجانــب اصلی تریــن دلیــل عــدم ایجــاد  
ح کالبــدی آمایش ســرزمینی از یک  اجمــاع را نبود طر
ســو و عدم آمــوزش و فرهنگ ســازی مناســب به ویژه 

در فرآینــد مدیریت تقاضــا و مصرف از ســوی دیگر می 
بینم بــه عبارتی عدم وجــود اجماع در سیاســت کان 
در حــوزه مدیریت مصــرف و در مواردی تکیه بر شــعار 
خودکفایــی به جــای خــود اتکائی مــا را دچار مشــکل 
گر این وفاق ایجاد  جدی کرده اســت. بدیهی اســت ا
میشد، اینطور شاهد به تاراج رفتن منابع آب زیرزمینی 
نبودیم، شما می بینید به صورت قانونی حق النظاره 
ها که خود یک عامل بازدارنده اســت حذف می شــود 
یا به شــکل گســترده ای طی فرآیند قانونی بخشــی از 
چاه های غیــر مجاز، مجاز  اعام می شــوند. یا شــاهد 
بودیم در دوره ای، بهره برداری گســترده از منابع آب 
زیرزمینــی تشــویق می شــود و مجموعه ایــن اتفاقات 
غیر همســو بــا مصلحــت مدیریــت پایدارمنابع  کشــور 
موجبات  بروز شرایط موجود را فراهم آورده است و در 
نهایت هیچ پیوندی بین تصمیم ســاز، تصمیم گیر و 
مصرف کننده که جامعه پیرامونی است، وجود ندارد 

و این عدم وحدت است.
غفاری شــیروان: جناب آقای مهندس فروغی برای 
دستیابی به اجماع، به دو محور مهم آموزش و ظرفیت 

کید کردند. سازی تأ
جناب آقای مهندس جعفری لطفا از دید یک مهندس 
مشــاور در مورد اجمــاع در خصوص مباحــث آب اعام 
نظــر فرمائید. بــا توجه بــه تجربیات و ســابقه فعالیت 
هایــی که در حــوزه اجرائــی داشــته ایــد، بفرمائید چرا 
اجماع اتفاق نمیافتد؟ مهندســان مشــاور می بایســت 
گزارشــاتی دهند کــه بتوان طبــق آن، تصمیــم گیری 
بجایــی کــرد. چطور می شــود که ایــن اتفــاق نمیافتد 
و نظــر مهندســان مشــاور نادیــده گرفتــه می شــود؟ با 
توجه به ارتباطــی که با مجریــان و کارفرمایان در این 

خصوص داشته اید، نظرتان را بفرمائید. 
ح شــده،  جعفــری: قبل از پاســخگوئی به ســؤال مطر
باید عرض کنم که این امر مهم تا چه میزان با برنامه 
ریــزی، جلــو رفته اســت؟ مهندســان مشــاور کــه جزء 
نخبــگان هســتند، بــه دالیلــی گرفتــار روزمرگی شــده 
اند، آیا اقدامــی در جهت رفع مشکاتشــان کرده ایم؟ 
همچنیــن ســرمایه بزرگ ملــی ) نیروها و شــرکت های 
تأسیس شده ( در حال نابودی است و مطمئن هستم 
که بســیاری از همکاران من، به جــای آنکه تجربه ی 
30 الی 40 ســاله خود را صرف پیــدا کردن راهکارهای 
صحیــح و اصولی نمایند، صرف مســائل بســیار پیش 
پــا افتــاده می کننــد. مســائلی کــه در اشــل کاری یــک 
تشــکیات کارآمــد ملی نمی گنجد. مســائلی که ســال 
های سال است تمام شــده و کنار گذاشته شده اند اما 
ح می شوند. ) مانند ارزش افزوده،  هنوز به نوعی مطر
مالیــات، بیمــه و ...( همچنیــن در خصــوص بحــث 
اصلــی، بنــده بــا فرمایشــات آقای دکتــر جهانــی کاما 
موافقم اما، آیا واقعا مسائل آب و تمامی ابعاد آن شفاف 
گر بخواهم خاصه  و روشن اســت؟ کمی تردید دارم. ا

جایــگاه نخبــگان در ســپهر تصمیــم ســازی و 
تصمیم گیری توسط دولتمردان روشن شود. 

 مهندس عباسقلی  جهانی
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بیان کنــم به نظر می رســد کــه تأمین بــا وزارت نیرو و 
مصرف با وزارت جهاد و کشاورزی است. تأمین منابع 
و مصارف دو موضوعی هستند که تنها با تقسیم بندی 
منطقی و پویا می توانند در مواقع بحران های جدی ) 

نظیر بحران های کنونی ( کارگشا  باشند. 
 بنــده هنــوز نمی توانم علت اختــاف آمــاری 20 تا 30 
میلیارد متر مکعبی بین این دو تشکیات را درک کنم.
کثــر جلســات همچنان بحث بر ســر این اســت که  در ا
وزارت نیــرو و وزارت جهــاد کشــاورزی هر کــدام با چه 
فرمولی محاســبه می کنند که به این ارقام می رســند. 
نباید فراموش کنیم که هر دو نهاد، دســتگاهی مهم، 
اجرائی و تأثیرگذار هســتند. بنابرایــن زمانی که از این 
نقطــه حرکــت می کنیــم، این مشــکل ملموس اســت 
ک اســت که نیازی  زیرا به قدری فاجعه بزرگ و هولنا
بــه بررســی نداشــته و خود بــه خــود نمایان می شــود. 
در حــال حاضر ایــن اختاف نشــانه خیلی از مســائل و 

مشکات است.
ح جامع آب که اجرا  طبق بررسی های انجام شده، طر
ح از ابتدا  شد ) با آمایش سرزمین کاری ندارم ( این طر

ناقص بود. بنابراین: 
1- از نظــر اطاعــات پایــه ای هنــوز دچــار ضعف های 
بنیادین هســتیم که هرچه ســریع تــر باید بــه موازات 
اقدامــات عاجلــی کــه صــورت می گیــرد، نســبت بــه 
بازنگــری دســتیابی بــه ایــن آمــار و اطاعــات حرکــت 
کنیم و بدانیم این آمار و ارقامی که درباره آن صحبت 

می کنیم دقیقا چقدر است؟
2- همانطــور کــه مهنــدس فروغــی اشــاره نمودنــد، 
نمایندگان مجلس می خواهند آب را به سمت موکلین 
خود ببرند. در وزارت جهاد و کشاورزی نیز در خصوص 
ع اساســی  مصرف با این دید برخورد نمی کنند. موضو
چگونگی مصرف و پتانسیل آن اســت. در وزارت نیرو 
هم همینطور است. آیا هر کنترل آبی در هر منطقه ای 

در درازمدت صحیح است یا خیر؟! 
هیــم  ا ن بخو ا ر ا ســت گذ ز سیا یــد ا ســا با سا 3- ا
تجدیدنظــری در بنیادی تریــن تصمیمــات بــرای 
رســیدن به ابعاد این مشکل داشته باشــند به عبارت 
دیگــر بازنگــری در مطالعات پایه و اساســی و ســرمایه 
گــذاری در ایــن خصــوص کــه بخــش اعظــم آن جــزء 
وظایــف ذاتــی دولــت اســت حتــی در کشــورهایی که 
بخش خصوصــی،  حضور گســترده ای دارد چه رســد 
به کشــور ایران کــه در حقیقــت منابع اساســی ملی در 

دست دولت است. 
غفــاری شــیروان:  جنــاب آقــای مهنــدس شــفیعی، 
جنابعالــی بــا توجه بــه ســابقه مدیریتــی کــه در حوزه 
سیاســتگذاری، برنامــه ریــزی و اجرائی آب در ســطح 
ســتادی و صف بویــژه حــوزه مدیریــت آب و فاضاب 
داشــته ایــد؛ به نظرتــان چرا بــه اجمــاع نرســیده ایم و 

نمی رسیم؟!

ع آب به  شــفیعی: به نظــر بنده، نمی تــوان به موضــو
صورت انتزاعی و تنها نگاه کرد. در حال حاضر موضوع 
ح است و می گویند آب یک  بخشی نگری در کشور مطر
بخش یا میان بخش اســت و به آن توجه نمی شــود و 
هنوز به باور اهمیت باالی آب نرســیده ایم و هنوز این 
باور وجود ندارد که آب را نمی توان به صورت انتزاعی 

نگاه کرد بلکه باید به سراغ مسائل دیگر برویم. 

جمعیــت و اثــراِت آن، بحــث چیدمــان جمعیــت، 
کز اقتصادی که به آن آمایش می گوئیم.  چیدمان مرا
سیاست ها، الکوی امنیت غذائی، خود اتکایی، خود 
کفایــی و از همــه مهمتر بحث اشــتغال زایی، توســعه 
اقتصــادی و ... ایــن ها همه در مســائل آب کشــور اثر 
گذار اســت. و باالترین آن بودن یا نبــودن یک الگوی 
صحیــح مدیریتــی کــه حکمرانــی بــا ابعــاد مختلف و 
زیرمجموعه هایــش اســت. ایــن موضوعــات بهــم 
گر بخواهیم موضوع آب  پیوسته و گره خورده اند حاال ا
را آسیب شناسی کنیم و بگوئیم چرا این اجماع اتفاق 
نمیافتد؟! وابستگی و پیوستگی و در هم تنیدگی اش 
ع مدیریت آب را  با موضوعات، ســاماندهی به موضــو
گر هرکدام از این موضوعات را کنار  مفهوم می بخشد و ا

بگذاریم، این قضیه دچار مشکل می شود. 
موضوعاتی کــه مســتقیما در مدیریت آب بســیار تأثیر 

گذارند عبارتند از:
 1. رشد بی رویه جمعیت بدون برنامه ریزی مناسب
2 . تمرکز جمعیت با حاشیه نشینی در اطراف شهرها
 3.خالی شدن روستاها و خشکاندن منابع آبی آنجا

کز آب بر صنایع و ...  و در کنار این مسائل  جانمایی مرا
ع بهــره روی پائین، نبــود تکنولوژی، مســائل  موضــو
اقتصادی، رایگان بودن مسائل آب، نبود حسابداری 
ملی آب و ... برخی از این موضوعات نشان دهنده آن 
است که موضوع آب، به شدت معضل دارد و به مرحله 

بسیار پیچیده ای رسیده است.
بــرای جــواب دادن به ســؤال آقــای مهنــدس جهانی 
الزم اســت تا ســیر تدوین و تکاملی مدیریت آب کشور 
مجددا مرور شود. در این 60 الی 70 سال گذشته نگاه 
این بوده است که دولت به صرف ایجاد رفاه و تعادل 
و عدالت، وارد مقوله ی آب شده است و اسم آن را ملی 
شــدن مالکیــت آب نامیده اســت. مالکیــت آب و ملی 
شدن یعنی توزیع برابر و عادالنه ی آب بین کسانی که 
هســتی و نیســتی زندگی شــان با آب گره خورده است 
چه از لحاظ سیاسی و غیرسیاسی و چه ار لحاظ مسائل 

محیط زیستی و مسائل امنیتی و اقتصاد و ...
و آیــا واقعا در این  الی 70 ســاله اخیر ایــن اتفاق افتاده 

است یا خیر؟!
به نظر می رسد که در شرایط فعلی، بنیان های فکری، 
نادرست است. هنوز هم در کشور عزیزانی هستند که 
ادعا دارنــد می توانند بالغ بر200 الــی 300 میلیون نفر، 
قوت و غذای داخلی تهیه کنند که با یک حساب ساده 
ع را رد کرد ولی آنها زیر  و سرانگشتی میتوان این موضو
ع دیگر مسئله آمایشی است که در  بار نمی روند. موضو
هر نقطه ای توسعه را تمام و کمال می خواهند. در هر 
نقطه ای چه آب داشته باشد چه نداشته باشد، صنایع 
کوسیســتم، اشــتغال و ... خــوب  و محیــط زیســت و ا
می خواهند. به قول آقای دکتر اردکانیان: هر کسی در 
هر جائی و  هر مســؤلی در هر نقطه ای از ایران شخصا 
ح آمایشی دارد. و همه امکانات را باهم و یکجا  یک طر
ح  می خواهــد. بنابرایــن به تعداد مســؤالن کشــور طر

آمایشی وجود دارد منتهی آمایش از دید خودشان.
گــر بتوانیم بــه برخــی از ایــن ســئواالت جواب  واقعــا  ا
بدهیم و دســته بندی کنیم، وپاســخ به هریک از این 
سؤاالت نشان می دهد چه وزنی از مسائل و مشکات 
گــر در مــورد جمعیــت،  آب کشــور را حــل کــرد. مثــا ا
آمایش، امنیــت غذایی و ... بتوان تصمیم درســت و 
بجایــی گرفت و حــد و حدود را مشــخص کنیم خیلی 
از مســائل مدیریت آب کشــور حل خواهد شــد و برخی 
مســائل که مغفول مانــده مثل آب مجــازی و غیره به 
جریــان مــی افتــد و به حــل معضــات کمــک می کند. 
کــه این بحــث بنیانــه ای فکری اســت. و در جلســات 
بســیاری که حضور داشــته ام، نــگاه خیلــی از عزیزان 
کاما وارونه بوده و قرار است بگویند همه چیز مرتب و 
عالی است و از طرفی آنان دسترسی به کسانی را دارند 
که سیاست گذاری های کان کشور را انجام می دهند 
و بنابرایــن بخشــی نگــری، عــدم تجربــه و نشســت 
کــره و اجماع بــر روی  پیشــران ها  مشــترک و عــدم مذا
)وضعیت اقتصادی، وضعیت اشتغال( ایجاد معضل 
می کنند. کدام کشــور، محور توســعه اقتصادی اش را 
کشــاورزی قــرار می دهــد؟! تقریبا هیچ کشــوری حتی 
آن کشــورهایی کــه پرآب هســتند نیــز چنیــن اقدامی 
نمی کنند و در بخش کشاورزی در کدام کشور، به جای 

مجموع اتفاقات غیر همســو با مصلحت مدیریت 
پایدار منابع کشور، شرایط موجود را فراهم آورده است.

 مهندس عبدالرضا  فروغی



16

102
اره

شم
13

97
ن 

هم
 و ب

دی

ح است؟!  محصول محوری، اشــتغال محوری، مطر
ح فدک که 2/5 میلیون هکتار می دهیم و نمی  در طر
گوئیــم خواهان تولید گندم هســتیم بلکــه می گوئیم 
ح  درصدد ایجاد 500 هزار شغل هستیم و همینطور طر
سنابل و طوبی. همچنین در استفاده از چاه های غیر 
مجاز نمی خواهیم مسائل کشاورزی را حل کنیم بلکه 
ح  می خواهیم مردم را با اشتغال سرگرم کنیم یعنی طر
کالبدی توسعه را تهیه نمی کنیم به عنوان مثال هفت 
ح  ج می کنیم ولی در کنارش طر هشت میلیارد دالر خر
توسعه ای نداریم و درگیر این معضل هستیم یا اینکه 
کو، دشت کرم آباد از سد  در منطقه ای مناسب مثل ما
ارس آ ب مــی آوریم، پمپاژ می کنیم و ســد می ســازیم 
ح اســکادا، تله  و حــدود دو میلیــارد تومان شــبکه، طر
متــری و ... می ســازیم و ایــن در حالی اســت که برای 
ح  آن 23 هــزار هکتار بهره برداری وجــود ندارد. در طر
گرمسیری چهارصد کیلومتر آب را انتقال می دهیم بعد 
تصمیم می گیریم این سیســتم تله متری و اسکادای 

مدرنی که ایجاد کرده ایم را به چه کسی بسپاریم.
بهرحال این بنیان های فکری اشــکال دارد و هنوز در 
کشور برخی از مقامات به مخرب بودن این بحران ها 
و ســوء مدیریت ها اعتقادی ندارنــد و مقامات اجرایی 
کشور نیز کمبود آب را باور ندارند و می گویند دریا داریم 
هم در شــمال هــم در جنوب چه کســی آب می خواهد 

ما به او می دهیم! 
از طرف دیگر می خواهیم آب را  به 17 استان برسانیم 
ح را به  طبیعتا صورت مسئله غلط است چون باید طر
آن مناطق ببریــم. در حال حاضر جمعیــت در منطقه 
غربی کشور چقدر است؟ دو الی سه میلیارد متر مکعب 
آب مرزی و ایــن همه هزینه در شــمال، چه حجمی از 
آمایش را تعریــف کرده ایم و در جنــوب 2300 کیلومتر 
کز اقتصادی  دریاچه حجمی از  آمایش و جمعیت و مرا

و صنعتی را تعریف کرده ایم؟!
مکران غربی 56 هزار نفر جمعیت و مکران شرقی 74 
کم جمعیت ( هزار نفر جمعیت دارد ) یعنی کمترین ترا

گر به سیر تکوینی نگاه کنیم، بحث حکمرانی و بحث  ا
الگوی مدیریتی است که الگوی مدیریتی سه  موضوع 

کلیدی دارد:
1- اصاح سیاستی

2- نهادسازی و ساختاری
3- قوانین و مقررات

که این ها را در قالب حکمرانی می گوئیم نقش دولت، 
نقــش بخــش خصوصــی و نقــش نهاد هــای مدنــی. 
در این ســاختار که بیشــتر  نقــش دولت اســت، بحث 
ک  تســهیل گری، تنظیم گــری  و سیاســت گذاری مــا
است نه تصدی گری ) که تقریبا همه به بحث تصدی 
گری ورود کرده اند و در مورد ساختار هم خیلی مسئله 

داریــم و ابعــاد مختلــف مســائل آب در دســتگاه های 
مختلف متفرق شده است و  هرکسی از دیدگاه خود به 
این مسائل و موضوعات می نگرد. مثا  کیفیت آب در 
دست دستگاهی است و شــاهد آنیم که کیفیت آب را 
به دلیل برخــی پیچیدگی ها رها می کنند و متأســفانه 
ک شــدن صورت مســئله. اخیرا در همین  این یعنی پا
رابطه من در مورد ساماندهی 300 میلیون متر مکعب 
آب جنوب تهران برخورد کرده ام و در نهایت به دلیل 

پیچیدگی کار، آن را کنار گذاشتند.
از بعد مســائل مصرف، مســئولیت را در اختیار نهادی 
گذاشــته ایم که همــان نهاد را مســئول قــوت و غذای 
مــردم کرده ایــم. طبیعــی اســت که بــه منظــور تعادل 
بخشی هرچه از او تقاضای افزایش بهره وری و کاهش 
مصرف را داشته باشیم، آن نهاد به دنبال پاسخگویی 
ح وظایفی است که مایحتاج مردم را تأمین کند  به شر

و این مسائل با هم در تضاد است. 
راه حل: 

تنظیم مقررات آب کشــور باید دســت یک نهاد مجرد 
و واحــد باشــد کــه بدانیــم یــک ســازمان قدرتمنــدی 
می توانــد مســائل بازتخصیــص، سیاســت گــذاری و 

قانون گذاری را متولی بشود.
امــا در زمینه های اجــرا و قیود پیاده ســازی آن بســیار 
کثری بخــش خصوصــی و یک  متکثــر بــا حضــور حدا
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بخش هــم دولت هرکــدام یــک گوشــه کار را بگیرند. 
و با هــم ادغام شــده اند و ایــن باعث به هــم خوردگی 
می شــود. و هرکدام مانعی هســتند. به قــول مهندس 
جهانی یک نقشه راه و یک دوره ی گذری باید تعریف 
بشود و دوره ی آماده ســازی نیاز است تا پیاده سازی 
تعریف شــود. ظاهرا بعــد از این حرف ها کســی نیامده 

است که بگوید کاری باید انجام داد.
گــر عــاوه بــر آســیب شناســی اجتماعــی و ســرانه ها و  ا
اشــتغال به دیگر مســائل توجه کنیم به همان نقشــه 

راه میرسیم.
ایــن موضوعــات، اجمــاع و گفتگوهــای این چنینــی 
می خواهد تــا به نتیجــه ی مشــترکی برســیم و نیاز به 

زمان دارد.
و بعــد از اجماع بایــد به مرحلــه ی عرصه اجــرا بروند و 

نه سیاست.
غفــاری شــیروان: مهنــدس مســگرپور درکســوت 
مهنــدس و مشــاور بویــژه در تأسیســات  شــهری آب 
رسانی و  فاضاب که از پیمانکاران بزرگ در این زمینه 
دارای تجربه هستند و به منظور اجماع سازی حداقل 
در ســطح صنعت آب در ایجاد تشکل ها نقش مؤثری 
داشته اند و با افراد مرتبط با آب و در زنجیره ارزش آب 
همــکاری دارند از جمله فدراســیون صنعــت آب البته 
پایــه آن را "مؤسســه بنیــاد آب ایرانیان" گذاشــته ولی 
زحماتش به دوش ایشان اســت. با توجه به اینکه در 
آنجا هم به عنوان مهندس مشاور حضور دارید از دید 
تشکل  های مهندسین مشاور و سازندگان ساختمانی 
و پیمانکاران و تأمین کنندگان که در رابطه با زنجیره 
ارزش آب کار می کنند )مثل لوله سازها و پمپ سازها و 
...( تحلیل بفرمائید که چرا این شکاف به وجود آمده 

است؟ و چگونه به اجماع برسیم؟ 
مســگرپور: در ادامــه صحبت هــای جنــاب مهندس 
ع  شــفیعی باید در ابتدا بگویم با توجه به اینکه موضو
میزگرد بحــث آب اســت ولی فرقــی نمی کند زیــرا  این 
شکاف در تمام زمینه ها و موضوعات و در ابعاد وسیع 

در کشور به وجود آمده است. 
به عنوان مثال در زمینه مســکن و شهرســازی و غیره 
به عبارت دیگر هر جا را که نگاه می کنیم این شــکاف 
را مــی بینیــم و واقعیــت این اســت که ما  یک توســعه 
وارداتی داشــته ایم. در دوره ی جدید تاریخ کشورمان 
بعد از مشروطیت و بعد از شروع دوره ی پهلوی، توسعه 
ای را وارد کرده ایــم بــدون آنکــه تجربه کافی داشــته 
باشــیم و بدون آنکه زیرســاخت های اجتماعــی آن را 
درک کرده باشیم. یعنی بعد از گذشت این همه مدت 
ح آمایش ســرزمین را مطالعه کنیم و  می خواهیم طــر
الگوهای شناخته شده ای از اروپا را می شناسیم و تصور 
می کنیم که این ها می توانند دردمــان را دوا کنند. در 
تأیید صحبت های مهندس فروغی به عنوان مثال در 
مجلس کــه در واقع یک نهاد قانون گــذاری و نظارتی 

بر دولت است، الگو را وارد می کنیم بدون آنکه بدانیم 
روش انتخابات این نمایندگان چگونه باید باشد؟!

وقتــی نماینــده ای از یــک منطقــه محــروم و توســعه 
نیافتــه بــه مجلــس راه می یابــد مســلما تمــام فکــر و 
ذکرش، آبادســازی آن منطقه اســت. به عنوان مثال 
هــر نماینــده ای یــک ســد بــرای روســتا و یا شــهر خود 
می خواهد و اصا فکر نمی کنند که در درجه اول آن ها 
نماینــدگان ملت و یک کشــورند و همگان شــاهد این 
مســأله هســتند. به نظــر من ریشــه این شــکاف اینجا 
است که ما الگوهای درســت حزب و نهادهای مدنی 
و اجتماعــی را نیــاورده ایــم و بافاصلــه می خواهیــم 
دموکراســی و بروکراســی آن حــزب و نهــاد اجتماعــی و 
مدنــی الزم را برقــرار و بــا آن کشــور را اداره کنیم بدون 
آنکــه زیرســاخت های اجتماعــی و آموزشــی را ایجــاد 

کرده باشیم.
ع چگونه  بــه طــور خــاص در مســئله آب، ایــن موضــو

ح آمایش سرزمین  کنون بعد از طر تأمین پیدا می کند. ا
ایــن گونــه تأمین پیــدا می کنــد که بــرای هــر تصمیم 
گیــری به محــض این کــه ذینعــان را دخالــت دهیم، 
بــه شــدت مقامــات نگــران می شــوند، پــس  چگونــه 
به کشــاورزان بگوئیــم در مــورد آب تصمیــم بگیرند؟ 
و چگونه ذینفعــان را مشــارکت دهیم؟ و بــه طور کلی 
نگران از این هستند  که کار را به مردم یا به شوراهای 

گذار کنیم و نظرات مردم دریافت شود. محلی وا
یادمــان نــرود در  زمــان  تشــکیل  اولیــه ی شــوراهای 
شــهر، چه مقاومــت هایی صــورت گرفــت و چگونه تا 
همین امروز هم این شــوراها از خود، اجازه و اختیاری 
ندارند که توسط خودشان اداره شوند و آنقدر مسأله را 
سیاسی می کردند که حتی شــوراهای شهرهای بزرگ 
و توســعه یافته نیز نتوانســته اند وظیفه اصلی شــان را 
انجام دهند. شــکافی که شــما می گوئیــد از این نقطه 

ضعف، نشأت می گیرد.
امــروزه در کشــورهای آمریــکا، کانــادا و انگلســتان و 
دیگــر کشــورهای اروپایــی در زمینــه ایــن مســائل بــا 
چنیــن موضوعاتــی رو بــه رو نمی شــوند.  در  50 ســال 
اخیر در خصوص مســائل آب در کشورهای فوق الذکر 
تصمیماتــی گرفتــه شــده و به نتایجــی رســیده اند که 
ع را بررســی و آن را اصــاح کرده انــد اما  مجــددا موضــو
ما نمی خواهیم نتایج آنان را مطالعه و بررســی کنیم.

مسائل مدیریتی مثل مسائل فیزیک نیست که بتوان 
آن را کامــا  آن را انتقال دهیم. به عنــوان مثال در هر 
گر شــن و آب و ماســه و ســیمان را با یک  کجــای دنیــا ا
نســبتی با هم مخلــوط کنیم یــک مقاومــت ثابتی به 
دســت می آید چون از قوانین فیزیک پیــروی می کند 
اما در مســائل انســانی نمی توانیم الگــوی مدیریتی را 
در همه جا تعمیم دهیم. بــه عنوان مثال نمی توانیم 
ح  احیای دریاچــه کالیفرنیــا را در ایــران به عنوان  طــر
الگوی دریاچه ارومیــه پیاده کنیم و همینطور الگوی 

توسعه آمایش سرزمین را.
به نظر  بنده مشکل این است که نتوانسته ایم نهادها 
را متشکل کنیم و نمی توانیم ذی نفعان رادر تصمیم 
گیری هــا دخالــت دهیم و راه چــاره این اســت که این 

مسائل حل شود.
در ایــن زمینــه حتی تشــکل ها نظیــر فدراســیون آب و 
تجمع ها و حتی الگوهای شــرکت هایمان نیز وارداتی 
اســت و شــرکت هایمان نیــز بســیار کوچــک هســتند و 
در واقــع نتوانســته ایم شــرکت های بــزرگ را بــه وجود 
بیاوریم و آن ها را دور هم جمــع کنیم و الگوهای بین 
المللی مرتبــط را مطالعه، بررســی و طراحــی نمائیم تا 
به یک الگوی متناســب با وضعیت داخلی کشورمان 

دست یابیم.
کنون نیز که دور هم جمع شــده ایم هنوز شاهد  حتی ا
این هســتیم که دوســتان از پایگاه شرکت شان حرف 
میزنند نه از تشکل خود. گویی اینکه ما در فدراسیون، 
فراتشکل هســتیم و نمایندگان، نمایندگان تشکل ها 
هســتند بنابراین بســیار ســخت اســت کــه بــه اجماع 

برسیم.
غفــاری شــیروان: جنــاب  آقــای رفیعــی بــا توجــه به 
فعالیت هــای  شــما که با احزاب ســر و کار داشــته اید و 
درگیــر این بحث هــا بودید و بــا برگزاری این جلســات 
و میزگردهــا نظــرات و دیدگاه هــای مختلــف را در این 
خصــوص صحبــت منعکــس می نمائیــد، صحبــت 

بفرمائید.
رفیعــی: البته حضرتعالی در آن مرکزی که در گذشــته 
مســئولیت داشــتید، دقیقا شــاهد تمامی این مســائل 
بودیــد که مــا چگونه حرکــت کردیم و ســازمان برنامه 
چگونه برخورد نمود. همانگونه که مستحضرید طی 
سال های قبل، ســعی در تمرکز زدائی و کوچک سازی 
ســازمان ها بود. یعنــی در واقــع صورت مســأله را فقط 

در فضایی که همه منابع در اختیار دولت است، 
کار اجماع سازی سخت است. 

 مهندس جعفر   غفاری شیروان
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ک کرده ایــم به طــوری کــه بــا تجزیه شــرکت های  پــا
بــزرگ و ایجاد شــرکت های کوچــک و افزایش پســت 
های مدیریتی، مســائل و مشــکات شــرکت های آب 
و فاضــاب دوچنــدان شــد. به عنــوان مثال 17 ســال 
پیش، هنگامی که در مخزن شماره 7 تهران، حادثه 
خ داد و باعــث شــد تــا تمــام خانه هــای اطــراف  ای ر
را ســیل بگیــرد، تعــداد زیــادی مدیــر در محــل حضور 
داشــتند و کارگری نبــود تا به داد مردم برســد و نتیجه 
این ادغام این شــد کــه در حال حاضر در شــرکت های 
ایجاد شده، فقط مدیر داریم و کارگر و تکنسینی برای 
کنون فقــط بحث از  انجــام کارهــا وجود نــدارد. هــم ا
ادغــام وزارت خانه هــا و ســازمان های مختلف اســت 
بی آنکه به مســائل بنیادین و ریشــه ای بپردازیم. ما 
نیازمند آنیم که همه شرکت ها و سازمان های مرتبط 
با آب را یکپارچه کنیم و زیر یک چتر با مدیریت متمرکز 
ببریم تا بتوانند تصمیم گیری مناسب داشته باشند. 
جداســازی نتیجــه مطلــوب و مناســبی نمی دهــد. در 
گذشته این مسائل و مشکات وجود نداشت و میراب 
ها،  آب ها را توزیع می کردند و مردم به طریقی،  مشکل 
آب خــود را حــل می کردنــد و امــروز که برای آب کشــور 
متولی به نام وزارت نیرو تعییــن کرده ایم با دنیایی از 
مشکات روبرو هستیم. چرا نباید همه زیر این چتر قرار 
گر وزارت کشاورزی می خواهد هندوانه بکارد،   گیرند؟ ا
آیــا واقعا به صاح اســت؟ ولــی می بینیم کــه هندوانه 
کاشته و صادر می شود و این یعنی آب به رایگان صادر 
می شود و از طرف دیگر می بایست صنایع را متناسب با 
نیاز منطقه در نقاط کشور تأسیس کنیم تا با عدم تمرکز 
کلیه صنایع در مرکز کشور از بروز بحران های مختلف 

جلوگیری کنیم.
به اعتقــاد مــن می بایســت آنقدر مســائل و مشــکات 
گر  ح کنیــم تا باالخــره گوش شــنوا پیدا شــود. ا را مطــر
ســکوت کنیــم مشــکل فرامــوش خواهــد شــد و روزی 
خواهد رســید که همه ما متوجه اشــتباه خود خواهیم 
شــد. به هــر حال مــا متولــی آب داریــم و باید ســازمان 
های مربوطــه را وادار کنیم تــا تابع وزارت نیرو باشــند 
و می بایســت معاونت آب، وزارت جهاد و کشــاورزی، 
نمایندگان مجلس و ... همراه و همگام با وزارت نیرو 

گام بردارند. 
فروغی:  سؤال این اســت که آیا مؤلفه های تأثیر گذار 
برای ایجاد وحدت در تصمیم سازی و تصمیم گیری 
قابل تعریف اســت یا خیر؟ همچنین چه مؤلفه هایی 
می توانــد مــا را در اتخــاذ تصمیــم و اجرائــی کــردن آن 

هدایت کند؟ و اولویت بندی این مؤلفه ها چیست؟
غفاری شــیروان: اشــکال اساســی و ریشــه ای از دهه 
30 شــکل گرفــت که دولــت احســاس کــرد منابعی در 
اختیار دارد و این توهم منابــع )به عنوان مثال نفت، 
معدن( باعث شد که تصمیم بگیرد و سپس اجرا کند 
یعنی باید همه کار را خودش انجــام دهد و این توهم 

حاال حاالهــا ادامــه خواهد داشــت و نیــازی به بخش 
خصوصــی، جامعه مدنی و حزب ندارد. و این تشــتت 
درخــود دولــت و دســتگاه هــای اجرایی که بخشــی از 

دولت بزرگ هستند وجود دارد.
گانه  به عنوان مثال وزارت کشاورزی و وزارت نیرو جدا

گر ریشه ای و عمیق به این مسئله  تصمیم می گیرند و ا
نگاه کنیــم می بینیم کــه  هرکدام از  آن هــا منابعی در 
اختیــار دارند و بــه همین دلیــل در تقابل بــا هم درمی 
آینــد و رو در روی یکدیگــر می ایســتند بجــای آنکه در 
رفع موانع و مشکات مشترک کشور، حرکت همسویی 

داشته باشند. 
زمانی که در ســازمان برنامه بودم یکی از بخش های 
امنیتــی اعتــراض نمــود کــه چــرا ایــن میــزان از منابع 
را، منابــع آب مــی برنــد یعنی ایــن اعتراض هــا هم در 
ح بــود. همچنیــن نماینــدگان محترم در  برنامــه مطر
ســنوات گذشــته یک ســدی را برای خود در پیوســت 
قانون بودجه تعریف کرده بودند ولی سد را به فوریت 
نمی تــوان اجرا کــرد در حالی کــه همه ی آنان نوشــته 

بودند مطالعه و اجرای فوری!
درســال 1375 بــا دوســتان  وزارت نیــرو در ارتبــاط بــا 
برنامــه آب مشــورت کردیم تا اجماع داشــته باشــیم و 
ح مطالعاتی به آب  تمام درخواست ها را به صورت طر
منطقه ای اعام نمودیم و با اجماعی که صورت گرفت 
به صورت الیحه از دولت عبور دادیم ولی متأسفانه در 
همان مجلس نتوانستیم این اجماع را ایجاد کنیم با 
وجودی که هم در دولت ایجاد شده بود، دولتی ها هم 

کمک نکردند و سازمان بودجه تنها ماند.
ح بــه قانون بودجه ســال قبــل ) با  و مجــددا   ایــن طر
همــان ردیف ها ( برگشــت خورد. بنابرایــن کار اجماع 
ســازی بســیار ســخت اســت. خصوصــا در فضایی که 

کمیت( اســت.  همه منابــع در اختیار دولت بزرگ )حا
در نتیجــه بخــش خصوصــی و نهادهــا هــم شــکل 

نمی گیرند.
 فروغی: برای این مشکل به نظرتان چه باید کرد؟!

غفاری شــیروان: چون این بحث در سطح کان می 
باشد، اول باید بدانیم در چه فضایی هستیم و بعد در 
مورد ســرزمین صحبت می کنیم و ایــن بحث طوری 
گرحاال جمعیت را هم در حاشیه  هدایت شده است که ا
2400 کیلومتری متمرکز کنیم، تبعات زیست محیطی 
آن را چه کسی می بیند؟ دولتی که این همه منابع را در 
اختیار دارد و به تبعات زیست محیطی توجه نمی کند 
, و دریای عمان از بین خواهد رفت. این موضوعات را 
چه کسی محاسبه کرده است؟ و چه کسی گفته است 

آنجا باید حیاتی باشد؟
ح ها در حالی اجرائی می شوند که تنها نشأت گرفته  طر
از احساسات  اند بدون آنکه تبعات این چنین اقداماتی 
ح اجماع  در نظــر گرفتــه شــود. حــال در خصــوص طــر
ســازی می بایســت الگو یا برنامه  ای داشــته باشــیم و 
در مــوردش فکر کنیــم. به قــول مهنــدس فروغی که 
گفتنــد: "آمــوزش" نیــاز اســت بــرای شــناختن قابلیت 

های سرزمینی.
بــرای مثــال در کشــف رود نمی توانیــم ماننــد حوضه 
دریــای مازندران تصمیم بگیریم. کشــف رود منابعی 
دیگر ندارد و بســیار آلوده اســت.  از دید بهره برداری و 
حفاظت چه در جایــی که آب داریم و چه در جایی که 
آب نداریم و هم چنین در جایی که سفره آب زیرزمینی 
وجــود دارد، هــم از نظــر کمــی و هــم از نظر کیفــی، به 
شــدت منابــع  را  تخریــب کــرده ایــم و هیــچ حفاظتی 
هم انجــام نشــده اســت و فقــط اســتفاده کــرده ایم و 
پسماند آن را در طبیعت رها کرده ایم. با این روند کل 
منابــع و مخازن را از نظر طبیعی از دســت دادیم و این 
واقعیــت امر اســت. حــال کــه از عرصه شــروع کردیم، 
بنده به عنــوان فردی کــه تجربه کلیه این مســائل را 
گر در عرصــه کار نکنیم،  دارم واقعیت این اســت کــه ا
در سیاســت و تصمیم گیران باال دســتی هیــچ اتفاقی 

نمی افتد. 
فروغــی: مهندس جهانی بــه نظرتان کــدام مؤلفه ها 
در اجمــاع اولویت دارند و الزم اســت؟ در مــورد آمایش 
سرزمین، اصاح ساختاری و آموزش و یکپارچه سازی 
بفرمائیــد کــه در ادامه به حفاظــت و بهره بــرداری نیز 

برسیم.
جهانــی: پیــرو موضوعــی کــه ابنجانــب در ابتــدای 
ح کردم، دیدگاه های ارزشمندی در خال  بحث مطر

ح شد. صحبت ها مطر
اصلی ترین عامل برای توفیق در اجماع، مسئله تمرکز 
قدرت و به تبع آن تمرکز منابع در دســت دولت است و 
اینکه دولت درعمل خود را بی نیاز از مشــارکت مردم، 
جوامع مدنــی و بخش خصوصی در تمشــیت امور آب 

باید موضوع آب را آسیب شناسی کنیم و بگوئیم 
چرا این اجماع اتفاق نمی افتد؟!

 مهندس عباس شفیعی
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کشور می داند و همیشه خود را فعال مایشا درمدیریت 
ع  منابع آب کشــور می دانــد. البتــه در کنار ایــن موضو
اصلــی و مهم کــه تمرکز قــدرت اســت، موضوعاتی که 
مهنــدس مســگرپور اشــاره کردنــد، نظیــر فرهنــگ، 
توســعه وارداتی و نــگاه به توســعه از زوایــای دیگر نیز 
ح می باشــد. یا مســائلی کــه مهندس شــفیعی در  مطر
کم بر مســئله توســعه ارائه  مورد بنیان های فکری حا
دادنــد؛ اینها هم مزید بــر این علت اســت و جمع همه 
این مسائل باعث شده است که یک آشفتگی عجیبی 
در شــئونات کشور از بعد مسئله مشــارکت ایجاد شود. 
یعنی هم دولتمردان با دولتمردان اختاف نظر دارند 
کــه مصادیق آن را مهنــدس جعفری و دیگر دوســتان 
گفتند، هم نخبگان جامعه با دولتمردان اختاف نظر 
دارند و هم حتی نخبــگان با نخبگان در بعضی موارد 
با هم اختاف نظر دارند. یعنی مشــاهده می شــود که 
حتی وقتــی ادعا می کنیم نخبگان بیاینــد و به اجماع 
برسند،  زمانیکه  وارد جزئیات می شویم می بینیم که 
نخبگان هم برای رســیدن بــه اجماع و تفاهــم با هم 

مشکل دارند.
یعنی این سه مؤلفه دولت با دولت، نخبگان با دولت 
و نخبــگان بــا نخبــگان در ایجــاد عــدم تفاهــم نقش 
دارند و بنــده  فکر می کنم که در این میان راهکارهای 
انتزاعی و تجریدی، راهگشا نیســت. به عنوان مثال 
زمانیکــه در مــورد ســاختار صحبــت کنیــم. وقتــی در 
دیدگاه هــای مســئولین وزارت نیــرو تعمیــق می کنیم 
به نظر می رسد که دوســتان اصاح ساختار را مترادف 
بــا اصــاح ســاختار تشــکیاتی می داننــد.  در حالیکــه 
تشــکیات و ســازمان ،بخــش کوچکی از یــک اصاح 

ساختار است اما نه همه ی آن.
ع اقدامات یعنی جمع کردن، تجمیع  بنابراین این نو
یــا ادغــام، انتزاعی اســت و جوابگــو نیســتند. من فکر 
ع اجماع،  میکنم که راه حل اساسی رسیدن به این نو

پایه گذاری یک گفتمان ملی است.
البته تحقق این امرکار آسانی نیست. زیرا توزیع قدرت 
گر شما قدرت دولت را یک دایره  مساوی نیست. زیرا ا
به شعاع یک متر در نظر بگیرید،  دو پایه ی اصلی دیگر 
در حکمرانی یعنــی بخش خصوصــی و بخش جوامع 
مردمــی، این ها نقطــه ای بیش در مقابل آن نیســتند 

گر دارند بسیار کم است. یعنی قدرتی ندارند و ا
بنابراین هــدف از ایجاد گفتمان ملــی، نهایتا مطالبه 

گری برای گرفتن اندکی از  قدرت است.
بــه اعتقــاد بنــده کــه ســالها در ایــن عرصــه مطالعــه و 
تحقیق کرده ام، تنها راه برون رفت از شــرایط موجود 
، رســیدن به اجماع ملی اســت،  در واقع راه حل پایان 
دادن بــه اختافــات عمیــق در مدیریــت آب کشــور در 
گرو تحقق اجماع ملی اســت و این تنها وتنها از طریق 

گفتمان ملی امکان پذیر است . 
بــرای راه انــدازی ایــن گفتمــان ملــی می توانیــم از 

تجربیات موفق در عرصه مدیریت آب دیگر کشورها و 
انطباق آن با شرایط ایران از ابعاد مختلف نیز استفاده 
بهینه نمود اما منظورم کپی کاری نیست. همچنین 
در این گفتمان ملی می بایســت تاش شود که بخش 
خصوصی، جامعه مدنی و دولتمردان با هم به گفتگو 
بپردازند، البته در یک محیط کاما دموکراتیک و آزاد. 
البته ممکن اســت ایــن گفتمان ملی، ماه هــا به طول 
بیانجامد. ولی اشــکالی نــدارد زیرا هزینه هــای ادامه 
وضع موجود بســیار ســنگین تر از تحمل  برای توفیق 

در این مسیر است. 
فروغی: نتیجه ی این گفتمان مّلی چه خواهد بود؟!

جهانی: نتیجه این گفتمان ملی تهیه ی یک الگوی 
جدید برای مدیریت آب کشــور اســت. الگــو یعنی هم 
سیاســت ها و ســاختارها را شامل می شــود و هم نحوه 

توزیع قدرت و هم نحوه ی تصمیم گیری را.
در حــال حاضــر ایــن رویکــرد از شــرایط مناســبی  نیــز 
برخــوردار اســت زیــرا  هــم نهــاد مرکــز الگوی اســامی 
ع الگــو متمرکز می باشــد و  ایرانــی پیشــرفت در موضــو
ع مطالبه بخــش خصوصــی و جامعه  هــم این موضــو

ی مدنی است.
فروغی:برای پایه گذاری گفتمان ملی از چه مسیری 

باید رفت؟
جهانی: توجه داشــته باشــید ما راجع به گفتمان ملی 

در زمینه مدیریت آب صحبت می کنیم.
فروغــی: آیــا تمرکــز قــدرت در دســت دولــت باعــث 

نمی شود که این گفتمان مّلی به مشکل بر بخورد؟!
جهانی: چرا ولی باید با تعامل و ایجاد فضای مناسب 

اقدام کرد و شکیبا نیز بود.
فروغی: به نظرتان شروع کار چگونه باید باشد؟

جهانی: به نظر من ابتدا باید از یک نظام نامه شــروع 
کنیم و سعی کنیم در مورد شــیوه کار و و جایگاه نقش 

آفرینان بــه تفاهم برســیم البته ما در اتــاق ایران یک 
پیش نویس اولیه در این مورد تهیه کرده ایم.

فروغی: مهندس شــفیعی جنابعالی که در اتاق ایران 
هســتید، حکمرانــی آب را در ارتباط با دولــت، مردم و 
بخــش خصوصــی؛  چگونــه ارزیابی می کنیــد و نحوه 

توزیع آن را چگونه می بینید؟
شفیعی: متأســفانه مســائل آشفته و رها شــده است. 
کمیــت این اســت کــه وقتــی این حــرف را  وظیفــه حا
می زند؛ در همه زمینه ها از جمله بخش خصوصی هم 
ظرفیت ســازی بکند. دولت هم به هیچ وجه، زمینه 
ســازی و ظرفیت ســازی نکرده و عاقمنــد به ظرفیت 
گر اســمی از بخــش خصوصی  ســازی نیز نمی باشــد. ا
می برد برای حل مسائل خودشــان و در واقع پاسخ به 
نیازهای روزمره شان است. به عنوان مثال فدراسیون 
گر  آب که فراتشکلی ایجاد شده، وارد گفتگو شود هم  ا
تشــکلی صورت بگیرد، فورا فدراســیون را در مســیری 
می اندازد که مشــکات روزمرگی آنــان را حل نماید نه 
اینکه توانمند و چابک شــوند. دو الی ســه سال درگیر 
مدیریت شهری بودم و به دالیلی از گروه های مختلف 
یک الیحه 300 ماده ای تهیه کرده بودند که 54 مورد  
از وظایــف دولــت را به عهــده مدیریت شــهری تحت 

عنوان شهرداری ها قرار دهند.
همچنین مطالعات گروهی تطبیقی انجام گرفته که 
از کشــورهای مختلف آورده شــده بود نتیجتــا به این 
کمیت کشــور را  ع منتهی شــد کــه تا ســاختار حا موضو
کوچک و چابک نکنید؛ برای تیم جدید ایجاد ســؤال 

می کند که آیا آن ها سرجایشان هستند یا خیر.
موضوعات توزیع آب شــرب، مخابرات، ثبت اســناد و 
برق مدارس و ... باید همگی تحت پوشش و حمایت 

شهرداری ها قرار بگیرند.
کمیت ســاختاری منحل بشــود، وظایف ارگان  گر حا ا
های مختلف چه می شود؟ حال این وظایف مشارکتی 

است یا وکالتی؟!
گر بخواهند ذاتا یک ســری مسائل را به  به طور مثال ا
گذار کنند، یا باید مشارکتی بدهند،  بخش خصوصی وا
و یا فعا برای حل مشــکات وکالت بدهنــد که در این 
صورت هر کــدام از این موارد، مســائل حقوقی خاص 
خود را خواهد داشت. بنابراین وقتی بخش خصوصی 
بخواهد ظرفیت ســازی کند، باید بدانــد که این مورد 
اصالتا و ذاتا به عهده اش است یا موقتی است تا بتواند 
ع مورد  کنون موضو این مســأله را حل و کنار بگذارد. ا
بحث ما ســومین مورد اســت ضمــن آنکه مــردم، باید 
خود، متقاضی این کار باشــند و منتظر دولت نباشــند 
چــرا که دولت ذاتا متخصص و توانمند نیســت و نمی 
خواهیم خدمــات 54 گانه را انجام بدهــد و باید آن را 
به یک مدیریت واحد شــهری به نــام مدیریت محلی 
کنــون ایــن مدیریــت محلــی لزومــا از لحاظ  بدهنــد. ا
ساختار شاید فقط شهرداری نباشد و شاید 20 واحد یا 

گر  به  گفتمــان ملــی آب راه کار مناســبی اســت ا
یک نقشه راه منتهی شود.

 مهندس احمد جعفری
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20 شهرداری باشد و ایرادی هم ندارد.
بنابرایــن وقتــی بخــش خصوصــی بخواهــد ظرفیــت 
ســازی بکند باید ببینــد که این وظایف ذاتــا به عهده 
اش اســت یا خیر؟! یا اینکه موقتا و به نمایندگی برای 

حل مسائل، آن را بر عهده بگیرد.
مثا در ژاپن چیزی به نام شــرکت گاز به مفهوم کشور 
گر شــرکت آب و فاضاب  مــا وجود نــدارد و همچنیــن ا
هم بــه مفهــوم کشــورمان باشــد، اعتقادی بــه بنگاه 
داری اقتصادی ندارد و برای آن تعدادی شاخصه ای 
سطح رفاه و بهداشت تعریف شده و تحت عنوان دیگر 
اداره می شــود و ســاختار جدا،  از اینها اســت. بنابراین 
ساختار اصالتا، ذاتا، مشارکتی و وکالتی در کشور تعریف 

نشده است.
گر در بخش آب به نظام بهره  بحث ما این اســت که ا
بــرداری ســابق )مدیریت ســنتی( برگردیم کــه  طومار 
شــیخ بهایــی 400 ســاله و طبــق مطالعاتی که داشــته 
ایم ، 200 سال قبل هم وجود داشته است. یعنی این 
طومار 600 ســال قدمت دارد و جزء طومارهایی اســت 

که سند دارد.
به عنــوان مثال دشــت موجن در اســتان ســمنان و یا 
شــاهرود کــه از ســال 1340 تــا کنــون حــدود 50 ســال 
اســت که کار می کند، هنوز 3 مورد شــکایت به دادگاه 

که نرفته است.
گــر حوضــه حفاظــت از منابــع آب را به خود  بنابرایــن ا
مردم برگردانیم خیلی از مسائل حل می شود و توسعه 

و اشتغال محوری مفهوم و معنا پیدا می کند. 
البته به آن شرط که خیلی از مسائل ناظر بر موضوعات 
زیســت محیطــی بویــژه تعــادل بخشــی ســفره آب 
زیرزمینی و جلوگیری از  افت آب و ... حل خواهد شــد 
که دولت نیز رعایت کــرده و در نظامات همین قاعده 
بهره بــرداری، بازی بکنــد و در هر کجا کــه مایل بود، 
چاه حفــر نکند و تابــع همین نظامــات باشــد و در این 

چهارچوب حرکت کرده و تبعیت کند.
در گذشــته بهره بردار  یــا  میرابی کــه در محل، حضور 
پیــدا می کــرد، مســائل را بررســی مــی نمــود، الگــوی 
کشــت منطقه و نظام گردش آب را توضیح می داد که 
گر رعایت نمی شد،  مردم بایســتی رعایت می کردند و ا
تنبیهاتی در پی داشت، به دادگاه مراجعه نمی کردند. 
اما هیــأت منصفه داشــتند. حدود 2 مــاه پیش که  به 
گر اختافی باشد  دشت موجن سر زده بودیم، پرسیدم ا
چه می شــود؟ گفتند هیأت منصفه داریم. یک ربع تا 
نیم ســاعت بعد از اختاف، در محل حاضر می شــوند 
و رونــد رســیدگی طوالنی نبــوده کــه آب هــدر رود و به 
دلیــل آنکه هیأت منصفه از خودشــان اســت، شــب یا 
ع  حتی دیرتر از آن نیز در محل حاضر می شــود و موضو
را صــورت جلســه می کنــد و بافاصلــه فــردا بــه هیــأت 
منصفــه تحویل می دهد. هیأت منصفــه نیز قضاوت 
گر به فــرض میراب مقصر بــوده و گزارش  می کند کــه ا
نادرســت است، باید جبران خســارت شود و در لحظه 

هم این  خسارت، پرداخت می شود و بطور کلی مسائل 
با دوستی و رفاقت حل می شــود و کسی هم به دادگاه 
مراجعه نمی کند که تا شش ماه برای رسیدن به حق و 

حقوق خود دوندگی و پیگیری کند.
بایــد مطالبــات بر اســاس ) قاعده هــای اصولــی از بعد 
کــم بــر  اجتماعــی، اقتصــادی و زیســت محیطــی حا
مدیریت باشد و ســاختار هم ایجاب می کند که دولت 

از این چهارچوب نظام مند تبعیت بکند.(
کم باشد، ســاختار شکل گرفته است.  گر قاعده ها حا ا

به عنوان مثال شرایط و قواعد موجود در دشت موجن 
یک ساختار است.

داور و میراب یک ســاختار اســت. هیــأت منصفه یک 
تشکیات است. البته بنده  هنوز هم اعتقاد دارم حال 
که وزیر نیرو، این جهارچوب ها و  مفاهیم را مد نظر قرار 
داده است ) گرچه خیلی خوشــبین نیستم و احساس 
میکنم دوره گذر اســت ( باید از این شــرایط اســتقبال 
کرد که این اتفاق بیفتد و جلســه ای داشته باشیم ولو 
در همین ساختار هم جاپای چنین مسائلی را باز کنیم.

جعفری: گفتمان ملی را می پذیرم به دلیل آنکه بحث  
و نیاز روز اســت و بــرای برون رفت از مشــکات کشــور 
نیز راهکار مناســبی اســت هــم در عرصه کلی سیاســی 
مملکت و هم در عرصه عوامل و مؤلفه  های تأثیرگذار 
و می بایســت تصویر صحیحی از ایــن گفتمان ملی در 
یک چهارچوب تعریف و منتهی به یک نقشه راه شود 
و نظام نام هایی که مهندس جهانی اشــاره کردند  نیز 
کاما صحیح بوده و بخشی از این نقشه راه است. این 
نقشــه ی راه چشــم انداز روشــنی را نشــان می دهد که 
مطالبه گری بایستی به عنوان یک اصل در آن لحاظ 
شــود. بدیهی اســت تشــکل های صنفی که به نوعی 
ع هســتند از ارکان چنیــن گفتمانی  درگیــر ایــن موضــو
خواهند بــود. ضمــن آنکه، به گوش شــنوا بــرای حل 

مشکات و بستر الزم برای پذیرش نیز نیاز است، حال 
تا چــه میــزان ایــن راه کار بتوانــد از طرف دولــت قابل 
قبول باشــد و موفق عمل کند امر دیگری است. در هر 
گر این نقشــه به صدای بلندی تبدیل شــود،  صورت ا
شنیده می شود و بدیهی است این موضوعات توسط 
نهاد یا نهاد های بهم پیوسته کننده ) از جمله جامعه 
مهندسان مشاور، بنیاد آب و فدراسیون ( نباید سیاسی 
گر ایــن انرژی هــای جــدا و مســتقل از یکدیگر  شــود. ا
توســط تشــکل های مهندســی و مرتبــط بــه حرکــت 
درنیایند، آن نظام نامه و آئین نامه، فدراسیون آب یا 
دیگر نهادها و مجموعه ای از آن ها وحدت عمل پیدا 
نکرده و بصورت نیروی یکپارچه نمی توانند بصورت 

مطلوب منعکس و تأثیرگذار و عملیاتی شوند.
جهانــی: مــا بــه اتفــاق آقایــان مهنــدس شــفیعی و 
کشــاورز در حال تدوین نظام نامه ای برای راه اندازی 

گفتگوی ملی آب هستیم.
فروغــی: مهندس جهانــی، خبر خوبــی را در ارتباط با 
ح کردند.   تهیه نظــام نامــه ی گفتمان ملــی آب مطــر
گرچه باید به بحث مقدماتــی پرداخت. معتقدم بین 
ســامانه گفتمان ملی آب و ســاختار سیاسی کشور باید 
یــک ارتباطی وجــود داشــته باشــد، در غیــر اینصورت 
قــدرت ســاختار سیاســی کشــور اجــازه ایــن گفتگــو را 

نمی دهد.
رفیعی: نقش رسانه ها در این گفتمان ملی کجاست؟  
با توجــه به اینکه این رســانه ها می توانند صدای این 

گفتمان باشند.
جهانی: نقش و جایگاه رسانه ها را برای این گفتمان 
ملی، پیش بینی کرده ایم و به عبارتی "رســانه ها جزء 

مهمی از اساس گفتمان ملی آب هستند."
مسگرپور: حفاظت از منابع آب حتی االمکان باید به 

گذار شود. خود ذی نفعان هر منطقه وا
خوشــبختانه نمونه هایــی از ایــن ســنت های ملــی و 
محلی را داشته ایم که توانسته اند آینده ی آبی خود را 
تأمین کنند و از منابع آب و محیط زیســت شان بهینه 
استفاده کنند و در واقع اجازه نداده اند که نسل فعلی، 
ثروت نسل بعدی را از بین ببرند ولی در حال حاضر در 
مواردی که دولت شــخصا وارد شده است، این اتفاق 

گوار روی داده است. نا
با توجــه به بحــث نظام نامــه و گفتمان ملی بایســتی 
محورهایی را برای این گفتمــان تعریف کنیم و حول 
این محورها به تفاهم برسیم و سپس درعرصه اجرا و 
دائما مانیتور گردند و الزم است مناطق مختلف کشور 
هر کدام الگوهای خاص و محلی خودشــان را داشــته 
باشند و همچنین از تجربیات گروه های مختلف اجرا 
و عرصــه باید بهره بــرد و منتقل کرد زیرا ممکن اســت 
آن سیاستی را که در استان فارس به کار می گیریم، در 
استان سیستان و بلوچستان جوابگو نباشد. به همین 
دلیل در مورد موقعیت هر منطقه، باید الگوهای خاص 
گر خدای  و مناســب با آن منطقه، اجــرا گردد. چــون ا

نماینــدگان مجلس باید بدانند کــه در درجه اول 
نماینــده یــک کشــورند و فقــط نماینــده منطقــه 

خود نیستند.

 مهندس اسماعیل مسگرپور
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نکرده با پیامدهای شکســت و یا راندمان های پائین 
روبرو شــویم، آخرین فرصت را نیز از دســت می دهیم 

و کتمان کردن این قضیه بسیار سخت خواهد بود.
 "بایســتی حــول محورهای اصلــی و منافع ملی کشــور 

حرکت کنیم."
ع انتخابات اســتانی در مجلس  در حال حاضر موضــو
را باید بــه فال نیک گرفت چون یک پله از تشــکیات 
محلی به اســتانی باالتــر رفته ایــم. و میتــوان انتظار و 
توقــع بیشــتری از نمایندگــی ملــی داشــت. متأســفانه 
خ داده  ح هــای انتقــال آب ر حوادثی کــه اخیــرا در طر
اســت، کــه همــگان را متأثــر نمــوده نتیجــه اختــاف 
نظرهــای بیــن اقــوام و شــهرهای مختلــف اســت امــا 
فرصتــی نیز فراهم کرده اســت تا همین علــت را بهانه 
قرار دهیم. سؤال کردید چگونه؟ به عنوان مثال بین 
اســتان یزد و اصفهان، بین کهگیلویــه و بویر احمد یا 

ح اشتهارد، اختاف نظر وجود دارد.  طر
بنابراین بایستی محورهای اختافی که فرصت ایجاد 
کرده اند را بشناســیم تا بتوانیم گفتمــان ملی آب را در 
عرصــه اجرائی کنیــم و به نتیجه برســانیم. آنــگاه  به 
دانش تبدیل شــود و سپس آن را به سایر نقاط تعمیم 

بدهیم تا مورد استفاده قرار گیرد. 
فروغــی: در گام نخســت باید بســته های محورهای 
گفتمان ملی استخراج شود و درگام دوم اولویت بندی 
این بسته ها شود در عرصه های اجتماعی، فرهنگی، 
آموزشی، و همچنین در به کارگیری رسانه ها که بسیار 
تأثیرگذارند و در عرصه های هماهنگ کردن سیستم 
سیاسی کشــور) ارتباط با مرکز پژوهش های مجلس، 
ارتباط با هیأت رئیسه مجلس، ارتباط با شورای عالی 
آب، ارتبــاط بــا معاونــت اجرایــی دولــت و ... ( انجام 
پذیرد. این بســته ها و اولویت هــای آن باید به عنوان 

الزامات گفتمان ملی آب مشخص شود. 
رفیعــی: موضوعــی کــه در ایــن راســتا می بایســت بــه 
گــر رســانه های داخلی  آن توجــه کنیم این اســت که ا
را دخالــت ندهیم و با پوشــش خبری صدایمــان را به 

جایی نرســانیم، شــبهه ایجاد شــده و حرکتمان رنگ 
سیاسی به خود می گیرد. بایستی از رسانه های داخلی 
استفاده کرد و چندصدایی شــد و بحث آب را از بحث 
سیاست جدا کرد و می بایست  فقط این مباحث حول 
دو محور باشد. نخســت: اقتصاد آب و دوم: حفاظت 
گــر رســانه های تأثیرگــذار را همــراه و در کنارمان  آب. ا
داشــته باشــیم می توانیــم این گفتمــان ملی را بســیار 

زیباتر به جلو برده و به سر منزل مقصود برسانیم.
غفاری شــیروان: نقشــه ی راه بخشــی از آن گفتمان 

ملی آب  است. 
یــادی از آقــای آل یاســین می کنــم کــه ایشــان معتقد 
هســتند بــه جــای واژه گفتگــو و گفتمان بهتراســت از 
"گفت و شنود" استفاده شود تا فرآیند  یک طرفه نباشد. 

وقتی میگوییم، باید بشنویم.
 بــرای گام اول در اجماع ســازی دربخــش خصوصی، 
بهتــر اســت نشســت مشــترک تشــکل های فعــال در 
ک و محیط زیســت  زنجیــره ارزش مدیریــت آب و خــا

ک" گفت  تشکیل شــود در این نشســت نظام نامه ما
و شــنود" قرار گیرد.  نقشــه  ی راه را بهتر است برای هر 
حوضه آبریز رودخانه و هر دشت آب زیرزمینی در محل 

تهیه کرد)مانند موجن که به آن اشاره شد(.
ح است و هم در  اجماع سازی هم در ســطح کان مطر
ح ســازمان ملــل)GEF( که با  ســطح محلی. مثــل طر
اعتبارات مشــترک ایران و صندوق تسهیات محیط 
زیستی سطح محلی )حوضه آبریز رودخانه و روستا(را 
ح یک سری کارهای مربوط  در بر می گیرد. در این طر
به توســعه و برنامه ریزی محلی در روســتا با مشارکت 
خود روستاییان در مدل های محلی انجام شده است، 
مانند حبله رود در گرمسار که هنوز هم ادامه دارد. این 
گونه موارد برای "گفت وشنود " ، هم اندیشی و اجماع 

عملی  در تشکل ها الگوی مناسبی است. 
همچنین از نظرات ارزشــمندی که دوستان در جلسه 
ع جلســه  ارائــه کردند بســیار متشــکرم، هر چند موضو
حفاظت و بهره برداری از منابع آب انتخاب شــده بود 
لکــن اینجانب می خواهــم عرض کنــم مطالبی که از 
طرف دوستان عنوان گردید یک پیش نیاز مهم برای 
ورود بــه بحــث هایــی نظیــر حفاظــت و بهره بــرداری 
محسوب می شود و در جمع بندی بحث ها می توانم 
عنوان کنم که به حق اعضای محترم میزگرد نیل به 
اجماع ملی را از طریــق گفتمان ملی به عنــوان یکی از 
ضرورت هــای حیاتــی و اولویت های اصلــی مدیریت 
آب کشور  می دانند وتوصیه می نمایند که در این مسیر 
مقدمتا نســبت به تهیه وتدوین یک نظام نامه اقدام 
شــود. امیدوارم مجموعه بحث های انجام شــده به 
شــکل مقتضی به ســمع و نظر مدیران و مســئولین در 
بخش آب کشور برسد و در صورت صاحدید این جمع 
و یا سایر نخبگان آب کشور که در جلسه حضور ندارند، 
بدون تردید آمادگی همــکاری در تحقق هدف فوق را 
خواهند داشت. مجددا از مجله مهرآب و آقای رفیعی 

تشکر می نمایم.

گر در موضوع گفتمان ملی آب، رسانه های داخلی  ا
را دخالت ندهیم، شبهه  ای سیاسی ایجاد می شود. 

 مهندس خسرو  رفیعی
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استفاده از آب های گسلی دشت برخوار و میمه اصفهان به عنوان ابزاری 
به منظور جلوگیری از فرونشست زمین

فرونشست دشت

چکیده
کاهش سـرانه منابع آبی تجدیدشـونده و نیز  گسـترش صنعت، باال رفتن سـطح بهداشـت و رفاه عمومی،  عواملی همچون رشـد جمعیت، 
گردیده و منابع آبی جوابگوی نیاز بشـر نمی باشـد.  تغییر شـرایط آب و هوایی منجر به افزایش رشـد تقاضای آب نسـبت به رشـد جمعیت 
کم آبی های چند سـال اخیر تأثیرات بسـیار نامناسـبی  این به معنی رخداد یک بحران جدی آب در سـطح جهان اسـت. خشک سـالی ها و 
گردشـگری و... داشـته اسـت. بـرای رفـع ایـن بحـران  کشـاورزی، شـرب، صنعـت، محیط زیسـت،  را بـر مسـائل مختلـف ازجملـه در زمینـه 
کتشـاف و اسـتفاده از آب های غیرمتعارف همچون آب هـای ژرف برای مصارف مختلف  راهکارهـای متعـددی وجـود دارد و یکـی از آن هـا ا
کـه تجدید پذیر بـوده و به هیچ عنوان  ح بهره بـرداری از منابـع آب ژرف آن دسـته از منابـع آب عمیـق اسـت  اسـت. منظـور از اجـرای ایـن طـر
مخاطـرات زیسـت محیطی ایجـاد نمی کننـد و در چرخـه هیدرولـوژی شـرکت دارند، ازنظر شـیمیایی کیفیت مناسـبی دارنـد و ازنظر عمق نیز 
بهره بـرداری از آن هـا اقتصـادی اسـت. آب هـای عمیـق در مسـیر پهنه های گسـلش به ویژه گسـل های فعـال یکی از منابـع آب ژرف تجدید 
کـه در راسـتای آن هـا پتانسـیل آب هـای زیرزمینـی وجـود دارد  گسـل های فعـال و غیرفعـال بسـیاری وجـود دارد  کشـور مـا  پذیـر هسـتند. در 
کـه  می تواننـد به عنـوان مجـرای جریـان آب زیرزمینـی محسـوب شـده و به عنـوان منابـع آب ژرف تجدیدپذیـر مـورد بهره برداری قـرار گیرند 

مقدمه
حجم ذخایر آبی در کره زمین نسبتا ثابت است 
و چرخـه آب در کـره زمیـن فرآینـدی مشـخص و 
کاهنـده دارد، علـل و عوامـل  میزانـی به نـدرت 
و  بسـط  جمعیـت،  رشـد  همچـون  گوناگونـی 
گسـترش صنعت، ارتقاء سـطح بهداشـت و رفاه 
عمومی، کاهش سرانه منابع آبی تجدیدشونده 

و نیـز تحـوالت تدریجـی آب وهـوا باعـث افزایش 
تقاضـای آب نسـبت بـه رشـد جمعیـت گردیـده 
بـا قاطعیـت  بـه تحقیـق و  اثنـا  ایـن  اسـت. در 
تمـام  می تـوان گفت کـه منابع موجـود آبی هرگز 
جوابگوی نیازهای رو به افزایش بشر نمی باشد 
و این چنیـن وضعیـت وخامـت بـاری را  می تـوان 
به عنـوان یـک بحـران جـدی و دغدغـه آفریـن 

کـرد. خشک سـالی ها  گیتـی قلمـداد  در سراسـر 
کم آبی هـای سـالیان اخیـر پیامدهـای ناگـوار  و 
و اثـرات زیانبـاری بـر مسـائل مختلـف ازجملـه 
کشاورزی، تأمین آب آشامیدنی، چرخه صنعت، 

گردشـگری و .. داشـته اسـت. محیط زیسـت، 
منابـع آب قابل دسترسـی جهـان اگرچـه تجدیـد 
از  صرف نظـر  آن  حجـم  لیکـن  بـوده،  پذیـر 
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تغییـرات بیـن سـالی، معیـن و ثابـت می باشـد، 
درحالی کـه نیـاز و تقاضای بشـر برای بهره گیری 
ازآن رو بـه فزونـی رفتـه اسـت. توزیـع مکانـی و 
متغیـر  بسـیار  منابـع آب تجدیدشـونده  زمانـی 
اسـت و متناسـب بـا میـزان نیازهـای بشـری و 
توزیـع جمعیـت نیسـت. صنایـع مختلـف بـرای 
گـذر از بحـران آب راهکارهای متعددی همانند 
بازچرخانـی آب، تصفیـه پسـاب، بهینه سـازی 
روش هـای تولیـد، طرح هـای انتقـال آب بیـن 
دریـا،  آب  انتقـال  و  شیرین سـازی  حوضـه ای، 
افزایش عمق بهره برداری از آب های زیرزمینی 
دارای  هرکـدام  کـه  نموده انـد  مطـرح  را  و... 
به طـور  هسـتند.  مختلفـی  مزایـای  و  معایـب 
کـردن و انتقـال آب  مثـال هزینه هـای شـیرین 
تأسیسـات،  ایـن  از  از دریـا و هزینـه نگهـداری 
 می توانـد این گونـه طرح هـا را ازنظـر اقتصـادی 
زیر سؤال ببرد. همچنین اختاف ارتفاع سطح 
دریاهای آزاد با مناطقی که قرار است آب به آن 
مکان ها انتقال یابد بسیار زیاد است و یا انتقال 
دارای  و  هزینه بـر  بسـیار  حوضـه ای  میـان  آب 
مشـکات امنیتـی، اجتماعـی و اجرایـی اسـت.  
کتشـاف و اسـتفاده  یکی از راه های تأمین آب، ا
از آب هـای غیرمتعـارف به عنوان منابعی جدید 
بـرای  ژرف  آب هـای  همچـون  تجدیدپذیـر  و 

مصـارف مختلـف اسـت.
بـرای  اسـتانداردی  و  جامـع  تقسـیم بندی 
یـک  در  امـا  نـدارد  وجـود  ژرف  آب هـای 
جمع بنـدی کلی  می توان آب هـای ژرف را به دو 
دسته تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر تقسیم بندی 
نمـود. در ایـن دسـته بندی، آب هـای فسـیلی، 
آب هـای ژئوترمـال یـا زمین گرمایـی و آب هـای 
دروِن  آب هـای  ولـی  ناپذیرنـد  تجدیـد  نفتـی، 
گسـلی  و  عمیـق  متخلخـل  محیط هـای 
تجدیدپذیر می باشند. آب های تجدیدپذیر نیز 
شـامل آب های رسـوبات کواترنری یا آبرفت ها، 
سـازندهای سخت )کارسـتی( و آب های گسلی 
هسـتند. آب های پهنه های گسـلی که حاصل 
بارندگی های ارتفاعات در حوضه های فرامرزی 
و یخچال هـای مرتبـط و جـاری شـدن آب در 
اسـت،  سـخت  سـازندهای  و  گسـل ها  داخـل 
دیگـر،  حوضـه  یـک  از  کـه  هسـتند  آب هایـی 
کشـور، وارد ایـران می شـوند.  خـارج از مرزهـای 
ایـن آب هـا، در اعمـاق زمیـن در اعمـاق بیـش 
واقـع  ژرف  آب هـای  دارنـد.  قـرار  متـری  از 700 

در حوضـه رسـوبی عمیـق یـا پهنه هـای گسـلی 
در چرخـه هیدرولـوژی هسـتند. هیدروژئولوژی 
نقـش  سـاختاری  عوامـل  و  گسـلی  زون هـای 
مهمـی در الگوی جریـان و حرکت آب زیرزمینی 
پهنه هـای  ازآنجاکـه  دارنـد.  آبخوان هـا  در 
قاره هـای  سـطح  از  درصـد  حـدود 20  کارسـتی 
از  گرفتـه، حـدود 25 درصـد  را فرا یـخ  از  عـاری 
آب شـرب جمعیـت جهـان از ایـن منابـع تأمیـن 
می شـود )Ford & Williams,2007 (. در ایـران 
حـدود 11 درصـد از سـطح کل کشـور و حـدود 90 
درصد از ارتفاعات زاگرس از سازندهای کارستی 
تشـکیل شـده اسـت و بسـیاری از چشـمه های 
کارسـت ها هسـتند  گـرس در ارتبـاط بـا  گسـلی زا
)افراسـیابان، 1377 و خوشـرفتار و همـکاران، 
آب  تغذیـه  بـر  دلیلـی  خـود  ایـن  کـه   )1397
گسـل ها توسـط این ساختار می باشد.  سرزمین 
بـا  فرعـی  و  اصلـی  گسـل های  توسـط  ایـران 
روندهـای مختلـف پوشـیده شـده  اسـت. ایـن 
گسـل ها در زمین شناسـی و منطقـه سـاختاری 
ایران، حوضه های رسـوبی، گسـترش آب های 
و  بـزرگ  کانسـارهای  تشـکیل  زیرزمینـی، 
مناطـق زلزلـه خیـز ایـران نقـش دارنـد، سـازمان 
زمین شناسـی، گسـل های فعـال و اصلـی کشـور 
را شناسـایی کـرده اسـت. گسـل درونـه در شـرق 
گسـل  بهابـاد،  گسـل  کلمـرد،  گسـل  ایـران، 
کوهبنـان، گسـل نایبنـد، گسـل زاگرس، گسـل 
دهشـیر و گسـل تربـت جـام از جمله گسـل های 
گسـل ها از  اصلـی و فعـال ایـران هسـتند. ایـن 

کـوه هـای هندوکـش  از  و  ایـران  شـمال شـرق 
در افغانسـتان و از شـمال غـرب ایـران از ترکیـه و 
جمهوری آذربایجان به داخل کشور ادامه پیدا 
می کنند. گسل ها به دلیل پتانسیل انتقال آب 
تمدن هـای  ایجـاد  عوامـل  مهم تریـن  از  یکـی 
بوده انـد،  متمـادی  قـرون  طـی  بشـری  بـزرگ 
بعنوان مثال بم با قدمت بیش از 2500 سال در 
دامنـه کوه هـای مشـرف بر این شـهر قـرار گرفته 
کهـن بـوده اسـت و از  و سـال ها میزبـان تمدنـی 
ایـن شـهر  می تـوان بـا توجـه بـه شـواهد تاریخی 
و وجـود محوطه هـای باسـتانی به عنـوان یکی 
از نخسـتین سـکونتگاه های بشـری در فـات 
ایران نام برد و دلیل آن نیز تنها همین گسل ها 
و وجـود آب سـبز در ایـن منطقـه اسـت و ایـن 
خـود گواهی بـر وجود آب های ژرف تجدیدپذیر 
در مسـیر پهنه هـای گسـلی بـه ویژه گسـل  های 
فعـال مرتبـط بـا منابـع یخچالـی و تغذیـه ایـن 
می باشـد،  دیگـر  هـای  ابرحوضـه  از  هـا  قنـات 
ازدیگـر نشـانه های ایـن نـوع منابـع  می تـوان به 
چشـمه های آب شـیرین خلیج فارس، رودخانه 
زیرزمینـی عمـان، قنـات بـاغ زاْرچ یـزد و سـایر 
ایـران  مرکـزی  فـات  چشـمه های  و  قنات هـا 
و  فعـال  گسـل های  مـا  کشـور  نمـود. در  اشـاره 
کـه در راسـتای  غیرفعـال بسـیاری وجـود دارد 
آن هـا پتانسـیل آب هـای زیرزمینـی وجـود دارد 
آب  جریـان  مجـرای  به عنـوان  کـه  می تواننـد 
زیرزمینی محسـوب شـده و به عنوان منابع آب 
ژرف تجدیدپذیـر مـورد بهره برداری قـرار گیرند. 
گسـترش  و  تنـوع  بـه  توجـه  بـا  ایـن  بـر  عـاوه 
نهشـته های کارستی شـونده کربناته در ایران و 
به ویژه در برخوار و میمه اصفهان توجه خاص 
کتشـاف  بـه پتانسـیل ایـن سـنگ ها به منظـور ا

منابـع زیرزمینـی بسـیار مفیـد اسـت.
بحث و نتیجه گیری

امـروزه مشـکل دسترسـی بـه منابـع آب شـیرین 
یکـی از مسـائل مهـم در بسـیاری از کشـورها بـه 
شـمار مـی رود کـه ایـران نیـز از ایـن امـر مسـتثنی 
نیسـت. 15 درصـد از مسـاحت ایـران از پوشـش 
درصـد  از 85  بیـش  و  اسـت  برخـوردار  گیاهـی 
نیمه خشـک  و  خشـک  مناطـق  جـزو  کشـور 
محسـوب می شـود؛ ازایـن رو انتظار بـروز بحران 
روزبـه روز  امـر  ایـن  و  دارد  وجـود  کشـور  در  آب 
ابعـاد پیچیده تـری می یابـد.  مشـکل کم آبـی و 
آلودگی آب آشامیدنی  می تواند تأثیر گسترده ای 

 علــی قاســمی، اســتادیار پژوهشــی، جهاد 
دانشگاهی صنعتی اصفهان
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را بـر رونـد افزایـش مهاجـرت و تغییـر مشـاغل، 
افزایـش تنش هـای اجتماعـی بـه وجـود آورد. 
آبـی در  ازنظـر منابـع و وضعیـت ذخایـر  ایـران 
آینده با مشـکل های جدی تـری روبه رو خواهد 
یابـد در  افزایـش  بـا  کشـور  گـر جمعیـت  ا شـد و 
سـال های آینـده ازنظـر تأمیـن آب در وضعیـت 
بحرانـی قـرار می گیـرد. بارش متوسـط در کشـور 
سـه برابـر متوسـط جهانـی اسـت. بـه ایـن معنـا 
کمتـر از متوسـط جهانـی فـرو می بـارد  کـه بـاران 
دسـت  از  و  می شـود  بخـار  سـریع تر  بسـیار  و 
مـی رود. از 400 میلیـارد مترمکعـب بـارش تنهـا 
110 میلیـارد مترمکعـب به صـورت »آب شـرب 
ایـران  زیسـت بوم  در  هرسـال  پذیـر«  تجدیـد 
کـه بیـش  باقـی می مانـد. ایـران پـس از ترکیـه 
از 200 میلیارد مترمکعب پتانسـیل سـالیانه آب 
بـا میـزان تقریبـی  شـیرین تجدیـد پذیـر دارد، 
110 میلیـارد مترمکعـب، مقـام دوم خاورمیانـه 
و شـمال آفریقـا را دارا اسـت. تمامـی پتانسـیل 
ایـن منطقـه تنهـا 600 میلیـارد مترمکعـب بـه 
کم آبـی و خشک سـالی  شـمار مـی رود. بحـران 
در مشکات متعددی ازجمله کمبود آب، افت 
سـطح منابـع آب زیرزمینی، نابودی کشـاورزی  
و مهاجـرت سـاکنین را بـه دنبال داشـته اسـت. 
کشـاورزی عـاوه بـر بسترسـازی بـرای  نابـودی 
پیشـروی کویر، بیـکاری و مهاجرت میلیون ها 

نفـر سـاکنین ایـن منطقـه را بـه حاشـیه شـهرها 
خـود  پدیـده  ایـن  و  داشـت  خـواه  دنبـال  بـه 
شـهر  در  موجـود  معضـات  تشـدید  موجـب 
گردیـد. آب هـای ژرف واقـع در حوضـه  خواهـد 
ممکـن  گسـلی  پهنه هـای  یـا  عمیـق  رسـوبی 
کیفیـت  اسـت در چرخـه هیدرولوژیـک بـوده و 
کـه  ایـن آب هـای ژرف  باشـند.  را دارا  بهتـری 
چون بخشی از آب های تجدید پذیر را تشکیل 
می دهند، از ذخایر آبی اسـتراتژیک یا راهبردی 
ژرف  آب هـای  مطالعـه  می شـوند.  محسـوب 

 Megawatershed باید در سـطح ابرحوضه ها یا
انجـام شـود. مفهـوم مـگا بـه سیسـتم های آب 
کـه در سـطح یـک  زیرزمینـی اطـاق می شـود 
منطقـه بـه یکدیگـر مرتبـط هسـتند )شـکل 1(. 
بیسـون و لهـر سـال 2004 و جیوردانـو )2009( 
را  حوضه هـا  ابـر  مفهـوم  بـار  نخسـتین  بـرای 
کتشـاف آب هـای  کردنـد. آن هـا حیـن ا مطـرح 
مناطـق  سـخت  سـنگ های  در  زیرزمینـی 
بـه  عربـی  کشـور های  بعضـی  و  آفریقـا  شـمال 
کتشـاف منابـع آب  ایـن نتیجـه رسـیدند که در ا
حوضـه  بـه  بایـد  سـخت  سـنگ های  در  ژرف 
بـزرگ و وسـیع توجـه داشـت. مطالعـه حوضـه 
ابـر  پاسـخگو نیسـت.  کوچـک  آبریـز محلـی و 
حوضه یک محیط هیدرولیکی پیوسـته است 
کـه در آن جریـان و تغذیـه و تخلیـه آب هـای 
گسـل های ناحیـه ای  زیرزمینـی عمدتـًا توسـط 
کنتـرل می شـود. تاکنـون  واقـع در سنگ بسـتر 
ابـر حوضه هـای متعـددی در مناطقـی از آسـیا و 
آفریقا، در کشـور هایی مانند سـومالی، سـودان، 
شناسـایی  بوتسـوانا  و  توباگـو  لیبـی،  مصـر، 
کتشـافی ایـن آب ها آنالیز  شـده اند. در مطالعـه ا
داده هـای مختلـف مثـل میـزان بـارش، توزیـع 
آب  بیـان  درمجمـوع  و  نفـوذ  میـزان  بـارش، 
منطقه و ساختار ناحیه ای و جنس سازند های 

دارد. زیـادی  اهمیـت  زمین شناسـی 

)Megawatershed( شکل 1- مدل مفهومی ابرحوضه

 مازیار مومنی، مدیرعامل شرکت دانش بنیان تعهد، 
اندیشه، لیاقت،سالمت)تالیس( 
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گسـل ها  نفوذپذیـری  میـزان  از  گاهـی  آ جهـت 
بـرای انتقـال آب زیرزمینـی بـه شـناخت اجـزای 
گسـلی  زون  اسـت.  نیـاز  گسـلی  زون  سـاختار 
کلـی منطقـه ای بـا شکسـتگی  در یـک مفهـوم 
گسـلی  فـراوان همـراه بـا تعـداد زیـادی سـطوح 
کـه  می توانـد  کـم از یکدیگـر می باشـد  بافاصلـه 
کانـال و یـا مانـع در برابـر جریـان آب  به عنـوان 
 Caine and  ,2003( کننـد  عمـل  زیرزمینـی 

هسـته  شـامل  گسـلی  زون  اجـزای   .)  Forster
می باشـد  مـادر  سـنگ  و  تخریـب  زون  گسـلی، 
کـه بـا عرض ناحیه گسـلی ارتباط  زون تخریـب 
نزدیکی دارد و ناحیه با شکسـتگی های اطراف 
مجرایـی  نقـش  می دهـد،  تشـکیل  را  گسـل 
بـرای عبـور آب زیرزمینـی خواهد داشـت )2005 
مسـیر  در  عمیـق  2(.آب هـای  )شـکل   )  Billi,
فعـال  گسـل های  به ویـژه  گسـلش  پهنه هـای 

ژرف  آب  منابـع  مطمئن تریـن  و  مهم تریـن 
محـل  جریان هـا  ایـن  هسـتند.  تجدید پذیـر 
کانـون  کـه بـا  گسـل های پنهانـی هسـتند  گـذر 
کواترنـری انطباق خوبی نشـان  زمین لرزه هـای 
داده انـد )به طـور مثـال وجـود خروجی هـای آب 
کـه انطبـاق خوبـی بـا  از قنات هـای منطقـه بـم 
کانـون لرزهـای  گسـل بـزرگ بـم داشـته و محـل 

نیـز می باشـند(. بـم در سـال 1382 

 بـا توجـه بـه شـواهد موجـود بخشـی از ایـن منابـع 
آب هـای ژرف  از کشـور خـارج می شـوند و بسـیاری 
از ایـن جریان هـای زیرزمینـی وارد خلیج فـارس و 
دریـای عمـان می شـوند. بـه نظـر می رسـد  منشـأ 
برخـی از ایـن جریان هـا داخـل ایـران نیسـت و از 
ارتفاعات پوشـیده از برف در شـمال غرب و شـمال 
مـا  کشـور  در  می شـوند.  کشـور  وارد  ایـران  شـرق 
گسل های فعال و غیرفعال بسیاری وجود دارد که 
در راستای آن ها پتانسیل آب های زیرزمینی وجود 
کـه  می تواننـد به عنـوان مجـرای جریـان آب  دارد 
زیرزمینی محسوب شده و به عنوان منابع آب ژرف 
تجدیدپذیـر مـورد بهره بـرداری قـرار گیرنـد )شـکل 
گسـل های فرعـی منشـعب  گسـل نایبنـد و   .)3
کویـر  از آن یکـی از مجـاری اصلـی انتقـال آب در 
خشـک و بی آب وعلـف لـوت محسـوب می شـود. 
آب های جاری در امتداد این گسل باعث تشکیل 
تمدن های چند هزارساله در مناطق کویری شده 
گسـل های اصلـی  اسـت )شـکل 3 و 4 (.   از سـایر 
ایـران  می تـوان بـه گسـل زاگـرس اشـاره کـرد گسـل 
زاگـرس یـک گسـل طوالنـی در غـرب ایـران اسـت 
ایـران جنـوب غربـی جـدا  از  را  ایـران مرکـزی  کـه 
کـه از شـمال بندرعبـاس  می کنـد. ایـن روراندگـی 

در اسـتان هرمـزگان شـروع می شـود بـا امتـداد در 
راستای جنوب شرقی به شمال غربی در سردشت 
و مریـوان وارد کشـور عـراق می شـود و درنهایـت در 
کشور ترکیه خاتمه می یابد. طول این گسل بزرگ، 
1350 کیلومتر است این. گسل اصلی عهد حاضر 
نـام دارد و در اصـل مجموعـه ای از چندیـن قطعـه 
گسل کوچک تر در امتداد یکدیگر است. تحقیقات 
نشان می دهد که بسیاری از چشمه های مناطق 
زاگرس از نوع گسـلی اسـت یا در شـکل گیری آن ها 
گسـل های دارای فعالیت عهد حاضر نقش اصلی 
را ایفا کرده است. همخوانی مکانی موقعیت این 
چشـمه ها با راسـتای گسـل های مهمی همچون 
پهنـه گسـلی سروسـتان و سبزپوشـان، همچنیـن 
پهنه هـای  در  چاه هـا  آبدهـی  فاحـش  اختـاف 
گسـلی نسـبت به سـایر چاه ها ازجمله شـواهد این 
مدعاسـت. عـاوه بـر ایـن، نتایـج نشـان می دهـد 
که ارتباط نزدیکی بین فراوانی منابع آب با عناصر 
سـاختاری در منطقـه موردمطالعـه وجـود دارد.  از 
چشمه های مهم این منطقه  می توان به چشمه 
سـرآب گاماسـیاب نهاوند با آبدهی 5 مترمکعب بر 
ثانیـه، چشـمه بـل یا کانی بـل پاوه بـا آبدهی  چهار 
هزار لیتر بر ثانیه، چشمه سرداب رستم آباد استان 

چهارمحـال و بختیـاری بـا دبـی آب 11000 لیتـر در 
ثانیـه نـام بـرد. گسـل کازرون در 15 کیلوترى باختر 
کیلومتـرى باختـر شـیراز قـرار دارد و  کازرون و 143 
از گسـل دنـا در شـمال سـواحل شـروع و تـا سـواحل 
خلیـج فـارس و از آنجـا بـه قطـر در جنـوب بـه طول 
کلـی 500 کیلومتـر بـا خمیدگـی هـاى چنـدى ادامه 
زنجیرشـده  هـم  بـه  سیسـتم   .)5 )شـکل  دارد. 
کارسـتی منطقـه طـورى اسـت  گسـلی و درزه ای و 
کـه باعـث هدایـت آب هـای زیرزمینـی از نقطـه ای 
و  چین خوردگی هـا  می گـردد.  دیگـر  نقطـه  بـه 
حفـرات داخـل این چین خوردگی ها کـه با انحال 
گچـی و آهکـی همـراه اسـت  کارسـتی سـازندهاى 
اسـت.  آب هـا  هدایـت  بـراى  خوبـی  محل  هـای 
ایـن سیسـتم های چین خوردگـی با گسـله کازرون 
ارتباط دارند و تعدادى از آن ها پست تکتونیک اند 
ولی عمدتًا به صورت پست تکتونیک تحت تأثیر 
گسـل واقـع شـده اند. هدایـت آب در سیسـتم آبـی 
بـا چین خوردگی هـا، حفـرات کارسـتی و توپوگرافی 
ارتبـاط  منطقـه  گسـل هاى  همچنیـن  و  محلـی 
تنگاتنـگ دارد. عمـق گسـل کازرون بسـیار زیـاد و 
پهنـاى آن در بعضـی مناطـق به بیش از 1 کیلومتر 
گسـل قطـر-کازرون در طـول مسـیرش  می رسـد. 

) Billi ,2005( شکل 2: پهنه بندی زون گسلی
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تأثیر زیادی بر روی گسـترش سـیماهای کارسـتی 
گذاشـته اسـت. وجـود  و یـا منابـع آب زیرزمینـی 
چشـمه های دائمـی بـزرگ و گسـترش قابل توجـه 
کـه ازنظـر  منابـع آب زیرزمینـی در ایـن منطقـه - 
محسـوب  نیمه خشـک  مناطـق  جـز  اقلیمـی 
تأثیـر  کـه  اسـت  پدیده هـای  ازجملـه  می شـود. 
کارسـتی نشـان  گسـل قطـر-کازرون را در اتصـال 
می دهـد )پورکرمانـی و عزیـززاده، 1375  در یـک 
نـگاه منطقـه ای بـه نظـر می رسـد کـه آبراهه هـای 
گسـل  درونـی در منطقـه بـرش ناشـی از حـرکات 
تغذیـه  نقـش  یافته انـد;  گسـترش  کازرون  قطـر 
گسـترده موجـود در خلیج فـارس و  آبخوان هـای 
نواحی شمال شـرق خشـک عربی را )به طور مثال 
بـاال بـودن حجـم خروجـی از برخـی از چشـمه ها 
مانند چشمه »ال حسا« با 5 هزار و 400 لیتر در ثانیه 
و بـاال بـودن مقدار آب مناطق  آبخیز مانند منطقه 
آبخیز »ال جبیل« در خلیج فارس( از طریق نواحی 
بـر عهـده داشـته باشـند )افشـار،  زاگـرس  مرتفـع 

.)1381
در  کـه  هسـتند  مخازنـی  کارسـتی:  سـفره های 
الیه هـای شـکافدار، توده هـای آهکـی و دولومیتی 
تشـکیل می شـوند. البته شـبیه این سـفره ممکن 
اسـت در تشـکیات آذریـن کـه براثر حرکات زمــین 
دارای درز و شــکاف شــده انــد )مثـل توده هـای 
بازالتی شکافدار( تشکیل شوند.. مجموعــه ایــن 
کارســتیک  هیــدروژئولوژی  بـه عنــوان  مخــازن 
سـفره  یـک  به جـای  کـه  می شـوند  شناسـایی 
از  مجموعـه  یـک  پیوسـته  گسـترده  زیرزمینـی 
شکاف های مـرتبط کـه بعـد عبور جریان آب است 

را به وجودمی آورد. برای نمونه ایــن نــوع مخـازن 
را اشـاره  آبـی علی صـدر در همـدان   می تـوان غـار 
حـدود 20  کارسـتی  پهنه هـای  ازآنجاکـه  نمـود. 
درصـد از سـطح قاره هـای عـاری از یـخ را فراگرفته، 
حدود 25 درصد از آب شرب جمعیت جهان از این 
 Ford & Williams ,2007( منابـع تأمیـن می شـود
(. در ایـران حـدود 11 درصـد  از سـطح کل کشـور و 
حـدود 90 درصـد از ارتفاعات زاگرس از سـازندهای 
کارستی تشکیل شده است )افراسیابان، 1377(. 
کارسـت بـه پدیـده خوردگـی و  در اصطـاح فنـی 
انحـال توده سـنگ های کربناته گفته می شـود. 
در تعریفی دیگر کارست پدیدهای در پوسته زمین 
اسـت کـه آثـار آن بـه شـکل های مختلفـی همانند 
غارهـا و حفـرات در سـطح و زیر سـطح زمین وجود 

دارد کـه شـکل گیری و ذخیـره آب هـای زیرزمینـی 
کارسـتی در همین حفرات رخ می دهد. مشخصه 
هیدرولیکی اصلی آبخوان های کارستی ناهمگونی 
آن هاست که توسط یک شبکه مجرای پیچیده 
که در سـنگ های کربناته شکافدار با نفوذپذیری 
 Ford & Williams,2007( پایین تشکیل می شود
(. در نواحی کارستی برخاف مناطق آبرفتی آب از 
درون درز و شکاف ها حرکت نموده و پس از آن در 
درون کانال هـا و معابـر درون تـوده سـنگ ها که در 
اثـر پدیـده کارسـت شـدگی ایجـاد شـده اند از یک یا 
چنـد محـل خـارج می گردنـد کـه ایـن محل هـای 
خروجـی همـان چشـمه های کارسـتی هسـتند یـا 
اینکـه در آبخوان هـای کارسـتی ذخیـره می شـوند 
و در صـورت حفـر چـاه  می توانـد بصـورت آرتزیـن 
از زمیـن خـارج شـود )شـکل 1 ج و 7(. پیدایـش 
و  کارسـتی  آهک هـای  در  زیرزمینـی  آب  منابـع 
سـازندهای سـخت غیـر کربناتـه ناشـی از عملکرد 
تخلخل ثانویه حاصل از زون های شکستگی و درز 
شکاف ها می باشد با این تفاوت که در سازندهای 
کربناتـه بـه سـبب انحـال در طـول زمـان، فرآینـد 
گسـترش منابـع آب سـرعت پیـدا  شـکل گیری و 
بـا  لـذا   .)  Ghasemizadeh et al  ,2012( می کنـد 
توجه به گسـل های متعدد با راسـتاهای مختلف 
که بعضًا ادامه برخی از آن ها در کشـورهای مجاور 
و دریای عمان نیز قابل تعقیب است، پهنه های 
وسـیع کربناتـه در ایـران و نیـز راهـکار جهت تأمین 
آب مصرفـی موردنیـاز صنعـت، شـرب و کشـاورزی 
مطالعه و اکتشاف  آب های ژرف تجدیدپذیر یک 

ضـرورت اسـت.

شکل 3- گسل های اصلی و فرعی ایران و چشمه های و قنات های منشعب از گسل نایبند و گسل های فرعی منشعب از آن )1- بم؛ 2- حرمک؛ 3- کشیت؛ 4- شهداد؛ 5- 
دیگ رستم؛ 6- نایبند؛ 7- طبس( و برخوار و میمه که منطبق بر روند عمومی زاگرس است.

 محمود عسکری، کارشــناس آب و مدیر موسسه 

ایران رود
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 شکل 4- چشمه های و قنات های منشعب از گسل نایبند و گسل های فرعی منشعب از آن )1- بم؛ 2- حرمک؛ 3- کشیت؛ 4- شهداد؛ 5 و 6- دیگ رستم؛ 6- نایبند؛ 7- 
طبس(

)2004 ,Bahroudi& Koyi( شکل 5- گسل قطر کازرون
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از نگاه زمین شناسی، راستا و وضعیت گسل های 
ویژگی هـای  همچنیـن  و  زاگـرس  مـوازی 
زمین شناسـی و وجود سازندهای کربناته مستعد 
کارسـتی شـدن بررسـی گردیـده اسـت. ایـن دسـته 
از گسل ها به موازات روندهای حاصل از کوهزایی 
گسـل های  دسـته  مهم تریـن  و  بـوده  گـرس  زا
منطقـه می باشـند. ایـن گسـل ها بـا ده هـا و حتـی 
کلـی  جهت گیـری  درازا  کیلومتـر  صـد  چنـد  تـا 
ارتفاعات و همچنین مورفولوژی منطقه را کنترل 

 .)6 می نمایند)شـکل 
ماهـواره ای  رقومـی  داده هـای  پـردازش  از  پـس 
همزمـان با انجـام بازدیدهای صحرایی و بررسـی 
عکسهای هوایی منطقه تعداد زیادی از گسلهای 

اصلـی و فرعـی محـدوده شناسـایی گردیـد.
گسـل های بـا راسـتای 120 الـی 130 درجـه :   
این دسـته از گسـل ها به موازات روندهای حاصل 
دسـته  مهم تریـن  و  بـوده  گـرس  زا کوهزایـی  از 
بـا  گسـل ها  ایـن  گسـل های منطقـه می باشـند. 
ده ها و حتی تا چند صد کیلومتر درازا جهت گیری 
کلـی ارتفاعـات و همچنیـن مورفولـوژی منطقـه را 
کنترل می نمایند. به طورکلی مکانیسم راندگی با 
مؤلفه راستالغز راستگرد در اکثر این گسل ها دیده 
می شـود. شـیب اکثر آن ها به سـمت شمال شـرق 
بـه  نیـز  از آن هـا  کـه تعـدادی  می باشـد هـر چنـد 
سـمت جنـوب غرب شـیب داشـته و یـا حتی قائم 

می باشـد.
گسـل های بـا راسـتای 70 درجـه : ایـن دسـته از 
گسـل ها ازنظر اهمیت و تعداد در اولویت دوم قرار 
کیلومتـر  داشـته و درازای برخـی از آن هـا بـه ده هـا 
انجام شـده  بررسـی های  بـه  توجـه  بـا  می رسـد. 
به صـورت  را  گسـل ها  از  دسـته  ایـن   می تـوان 
گسـل هایی بـا شـیب زیـاد بـه سـمت جنوب شـرق 
کـه دارای مؤلفـه  گرفـت  تـا تقریبـًا قائـم در نظـر 

قابل توجـه راسـتالغز چپگـرد می باشـند.
شـمالی-جنوبی:  راسـتای  بـا  گسـل هایی 
برخـی از ایـن گسـل ها باده هـا و یـا صدهـا کیلومتـر 
درازا باعـث ایجـاد بریدگـی در ارتفاعـات شـده بـه 
گونه ای که با قطع راستای کلی ارتفاعات منطقه 
کـه شـمال غربـی- جنـوب شـرقی می باشـد باعث 
قرارگیری دشت ها در بین این ارتفاعات شده اند. 
به طورکلـی  می تـوان ایـن دسـته از گسـل ها را غالبًا 
به صـورت گسـل هایی نرمـال بـا شـیب بـه سـمت 
حرکتـی  مولفـه  دارای  کـه  گرفـت  نظـر  در  شـرق 

راسـتالغز راسـتگرد نیـز می باشـند.

گسـل های بـا راسـتای شـرقی- غربـی:  می تـوان 
این دسته از گسل ها را با راستای تقریبی شرقی- 
غربی و با دو شیب متفاوت یعنی به سمت شمال 
بـا شـیب 35 الـی 50 درجـه و بـه سـمت جنـوب 
گرفـت. بـا  بـا شـیب 60 درجـه یـا بیشـتر در نظـر 
بزرگنمایی تصاویر ماهواره ای و بررسی این دسته 
کـه  گسـل ها و همچنیـن عکس هـای هوایـی  از 
عملکرد تعدادی از این گسل ها را به خوبی نشان 
می دهند  می توان مکانیسم فشاری را برای آن ها 

مشـاهده نمود.
درازای  بـا  گسـل  ایـن  مورچه خـورت:  گسـل 
کیلومتـر و بـا راسـتای AZ130 از شـرق  حـدود 90 
مورچه خورت و همچنین از یك کیلومتری شـرق 
فـرودگاه اصفهـان عبور می نماید. عامل اصلـی در 
گسـل تأثیـر آن بـر روی وضعیـت  شناسـایی ایـن 
آب هـای زیرزمینـی خصوصـًا در شـرق اصفهـان 

می باشـد.
از 50  بـا درازای بیـش  گسـل  ایـن  گسـل موتـه: 
کیلومتـر و بـا راسـتای کلـی و بـا راسـتای AZ130 از 
گرفتـه و در خـارج از  در شـمال غـرب منطقـه قـرار 
محـدوده مـورد مطالعـه از محـل روسـتای موتـه 
عبـور می نمایـد. در اثر عملکرد این گسـل عاوه بر 
آهک های کرتاسه و شیلهای ژوراسیك واحدهای 
دگرگونـی پرکامبریـن دچـار بریدگـی و جابجایـی 

شـده اند.
گسـل ربـاط: ایـن گسـل بـا درازای نزدیـك بـه 55 
کیلومتـر و راسـتای کلـی AZ35 در شـمال غربـی و 
از محل روستای رباط عبور می کند. در بخشه ای 
میانی این گسـل مرز شـمال غربی مخروط افکنه 

سـه و آبرفت های دشـت میمه می باشـد
گسـل بـا درازای بیـش از 90  گسـل وزوان: ایـن 
کلـی شـرقی- غربـی از جنـوب  کیلومتـر و راسـتای 
روسـتای سـه تا غرب وزوان تشـخیص داده شـده 
اسـت. انتهـای شـرقی ایـن گسـل مخـروط افکنـه 
بـزرگ سـه را تحـت تأثیـر قـرار داده بـه گونـه ای که 
جابجایی و بریدگی رسـوبات توسـط این گسل در 

مخـروط افکنـه قابل تشـخیص می باشـد
گسل رحمت آباد: این گسل با درازای بیش از 90 
کیلومتـر و راسـتای شـرقی- غربـی در شـمال غرب 
گرفتـه اسـت. انتهـای شـرقی ایـن  محـدوده قـرار 
گسـل از جاده اصفهان- میمه عبور کرده و سـبب 
بریدگـی ارتفاعـات کرتاسـه زیریـن گردیـده اسـت. 
گسـل در خـارج از محـدوده  انتهـای غربـی ایـن 
مـورد مطالعـه تـا جنوب خوانسـار قابل تشـخیص 

می باشـد.
گسـل بـا درازای بیـش از 140  گسـل ورزنـه: ایـن 
کیلومتـر در شمال شـرق اصفهـان در آبرفت هـای 
گاوخونـی تشـخیص داده شـده  دشـت میمـه- 
در   AZ130 گسـل  ایـن  کلـی  راسـتای  اسـت. 
بخـش شـمال غربـی و در بخـش جنـوب شـرقی 
AZ120 می باشـد. انتهـای جنـوب شـرقی آن نیـز 
به آتشفشان سیاه کوه در شمال باتاق گاوخونی 
می رسـد. رخنمـون خطـی رطوبت هـای سـطحی 
گسـترش  بـه دلیـل تأثیـر بـر آب هـای زیرزمینـی و 
رسـوبات کواترنری در راسـتای این گسـل از جمله 
گسـل در  ویژگی هـای آن می باشـد. راسـتای ایـن 
بخـش جنوب شـرقی آن در حوالـی ورزنـه تقریبًا با 

بسـتر رودخانـه زاینـده رود منطبـق می باشـد.
گسل توکل آباد: این گسل با درازای بیش از 130 
کلـی AZ130 در شـمال شـرق  کیلومتـر و راسـتای 
فروافتادگـی میمـه- گاوخونـی قـرار گرفتـه اسـت. 
به جز قسـمت های بسـیار کوچکی از بخش های 
کـه بـر روی ارتفاعـات  گسـل  شـمال غربـی ایـن 
اثـر نمـوده اسـت بخـش اعظـم ایـن گسـل در زیـر 

آبرفت هـای دشـت پوشـیده شـده اسـت.
از نگاه زمین شناسی، راستا و وضعیت گسل های 
ویژگی هـای  همچنیـن  و  زاگـرس  مـوازی 
زمین شناسـی و وجود سازندهای کربناته مستعد 
کارسـتی شـدن مناطق مستعد اکتشـاف آب های 
گسـل ها  ژرف در منطقـه هسـتند. ایـن دسـته از 
به مـوازات روندهـای حاصـل از کوهزایـی زاگـرس 
منطقـه  گسـل های  دسـته  مهم تریـن  و  بـوده 
می باشـند. ایـن گسـل ها بـا ده هـا و حتـی تـا چنـد 
کلـی ارتفاعـات و  کیلومتـر درازا جهت گیـری  صـد 
همچنین مورفولوژی منطقه را کنترل می نمایند. 

 

شـکل 6- موقعیت محـدوده مطالعاتی بـر روی تصویر 

ماهـواره ای منطقـه کـه برنـگ زرد نمایـش داده شـده 

است
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عســگری: ضمــن تشــکر از ایــن نشســت بایــد عرض 
کنم که دکتــر ویســتامهر، مطالعــات عظیمــی بر روی 
گرس در سال 1384 زمانی که استاد زمین  قله های زا
شناســی اصفهان بودند انجام دادند و به این نتیجه 
گرس  رسیدند که مقدار بارندگی که بر روی قله های  زا
می بارد به مراتب بسیار بیشــتر از مقدار بارندگی است 
که بــر روی قنات های شــرق و غرب این قلــه می بارد 
گرس یک  همچنیــن دریافتند که بر روی قله هــای زا
درون شــکاف هایی اســت که ایــن بارندگــی به عمق 
گرس رفتــه و از آنجا به خلیج فــارس و دریای عمان  زا

می رود. اخیرا حدود یک سال قبل یک تحقیق دیگر 
انجــام دادنــد مبنــی بــر اینکــه در شــرق ایران، گســل 
هایــی موجود اســت کــه این گســل ها به گســل های 
هیمالیا وصل اســت. همچنین در صدد آن بودیم که 
منبــع و اعتباری را به دکتر ویســتا مهر معرفــی کنیم تا 
ایشــان بتوانند از طریق آن مطالعــات ژئوفیزیک خود 
را تکمیل نمایند و درز و شــکاف های گســل را بیابند. 
ع، مورد موافقت مســئولین وقت  اما متأســفانه موضو
وزارت نیرو قرار نگرفت. بعد از آن آقای دکتر ویستا مهر 
دلسرد شــدند و به آمریکا رفتند. مدتی بعد، چند تن از 

اساتید دانشگاه، مقاله هایی کامل تر از نظریه ی دکتر 
ویســتا مهر ارائه کردند که نه تنها در شرق ایران گسل 
است بلکه در غرب ایران نیز گسل وجود دارد و همگی 
در مرکز ایران به یکدیگر متصل می شوند. ضمن آنکه 
نماینده ی شاهین شهر نیز جلسه ای برای این اساتید 

در دفتر آقای دکتر اردکانیان تشکیل دادند. 
همچنیــن در اصفهان در جلســه ای که بــا حضور این 
اســاتید و آقــای مهنــدس اربابیــان کــه در مجلــس از 
جایگاه ویژه ای نیز برخوردار هستند، تشکیل دادیم و 
سپس ایشان این اساتید را به حضور یکی از نمایندگان 

انتقال آب چگونه و چرا؟
مقدمه: 

یکی از مباحث مهم چالش های آب در کشــور به دلیل خشکســالی و کمبود آب، چگونگی انتقال آب از خلیج فارس و دریای مازندران به مناطق مرکزی کشور 
و جبران مشکات صنعت و کشاورزی در سال های اخیر در این مناطق می باشد. »مهرآب »با دعوت از متخصصان و پیشکسوتان این صنعت به بررسی این 
چالش در کشور پرداخته است. با تشــکر و قدردانی از آقایان: دکتر نبوی، مهندس چراغ، مهندس عسگری، مهندس حسینی و مهندس چراغچی که دعوت 

ما را پذیرفتند.
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مجلــس کــه ایشــان نیــز نماینــده وقت شــاهین شــهر 
بودند، بردند و نماینده محترم شاهین شهر نیز جلسه 
ای بــا حضور جناب دکتر اردکانیان و آن اســاتید برگزار 
ح پیشنهادی اساتید  کردند و آقای دکتر اردکانیان طر
را قبول نموده و این عزیزان را به دکتر سروش معرفی 
کردنــد و دکتر ســروش نیــز پذیرفتنــد که بــه کمیته ی 
مربوطــه معرفی کننــد تــا بتواننــد نظرشــان را در آنجا 

ح کرده و تصمیم گیری شود. مطر
ع گســل ها از مدت ها پیش توســط  همچنیــن موضــو
ح شده بود مبنی براینکه  آقای دکتر ویستا مهر نیز مطر
آب ژرف نبوده است سپس جلسه ای متشکل از جناب 
آقــای دکتر نبــوی، مهنــدس اســد اللهی، دکتر ویســتا 
مهر و اینجانب برگزار شــد و دکتر ویستا مهر نیز نتیجه 
تحقیقــات مربوطه را بــرای آقای مهندس اســداللهی 
ح دادند و ایشان نیز استقبال کرده و توصیه نمودند  شر
که طی 2 الی 3 هفته آتی، نتیجه را از گروه کارشناسی 
مربوطــه پیگیــری کنیــد. بدین ســبب مــا نیز بــا گروه 
مربوطــه بــرای پیگیــری نتیجــه کار، تمــاس گرفتیم 
امــا متأســفانه آن ها از این گــزارش اظهار بــی اطاعی 
نمودند! بعد از گذشت 2 الی 3 ماه از طریق آقای دکتر 
نبــوی مطلع شــدیم که تئوری آقــای دکتر ویســتا مهر 
ح شده است و ایشان  توسط آقای دکتر حسن زاده مطر
ح  با مؤسســه تحقیقــات آب، بــرای اجرائی شــدن طر
مذکور، قرارداد بسته اند. بعد از ارسال خاصه گزارش 
به آقای دکتر ویستا مهر، ایشان اظهار نمودند که این 
گــروه به بیراهه رفتــه اند زیرا این آب، ژرف نیســت در 
حالــی که مــا صحبت از آب گســل کــرده ایــم و همین 
ع اوج بگیرد و  مسئله سبب شــد که بعد از مدتی موضو
آنان با گروه دیگری به نام آقــای علی یاری در وزارت 
نیرو قرارداد بســتند و به سیســتان - بلوچســتان رفته 
و یک چــاه 2000 متری حفر کردند کــه البته بی فایده 
بود و مبلغ عظیمی نیز هزینه کردند. اما موضوعی که 
ح  اساتید دیگر دانشگاه ها و آقای دکتر ویستا مهر مطر
می کردند، صحبت از گسل بود و نمی گفتند آب ژرف 
زیــرا آب ژرف هم عمق زیــادی دارد و هــم بی کیفیت 
اســت و تجدید پذیــر پذیر نیســت اما آب گســل هم با 
کیفیــت اســت هــم عمــق کمتــری دارد و هــم تجدید 

پذیر است. 
رفیعی: در خبرها می شنویم که وزارت نیرو به موضوع 
انتقــال آب ورود کرده اســت کــه موافقــان و مخالفان 
زیادی نیــز در این خصــوص اظهار نظر نمــوده اند و از 
نظر محیط زیستی نیز به آن ایراد می گیرند. همچنین 
کشــور ما در منطقه ای قرار گرفته اســت کــه آب ندارد 
ع ابایی داشــت.   ح کــردن ایــن موضــو و نبایــد از مطــر
کشــورهایی مانند عربســتان کارخانه هــای بزرگ آب 
شــیرین کن به وســعت یک شــهر احداث کرده اند که 
منجر بــه از بین رفتن محیــط زیســت در خلیج فارس 
شــده اســت. متأســفانه ما از روند اقدامات دیگر کشور 
های همسایه، بسیار عقب هستیم. چه از عربستان، 

چه قطر و چــه از امارات. جالب آنکه امــارات از همین 
آب ها، کوه برف درست کرده است و اسکی می کنند.

 ما ایرانیان از دیرباز بحث قنات را داشــته ایم که این 
نشــان دهنــده خشــکی مناطق کشــورمان اســت. به 
عنــوان مثــال در بیرجنــد طوالنــی ترین خط قنــات را 
داریم. در تهــران نیز 450 رشــته قنات داشــته ایم که 
آب را از مناطق پر آب بــه مناطق کم آب می آورده ایم 
ع نشــان دهنده آن اســت کــه ایرانیان از  و ایــن موضو
ع  دیرباز همواره بحث انتقال آب را داشته اند و موضو
کم آبی یکی از دغدغه های همیشــگی ایرانیان بوده 
اســت که در نهایت آن ها به قنات یا کاریز روی آورده 
اند. بــر همین اســاس معتقدیم که آب را بــرای بهبود 

زندگی و تمدن، می توان انتقال داد. 

ســال هــای ســال بــه روش هــای متفــاوت در ایــران 
انتقال آب انجام گرفته اســت. به عنــوان مثال آب را 
از سرشــاخه های دز به قــم انتقال داده ایم یــا انتقال 
آب از چــاه هــای علــی آبــاد به شــهر قــم انجــام گرفته 
اســت. یا آن زمان کــه تصمیــم گرفتند جمعیــت را به 
ج  تهران منتقل کنند، مقدار بســیار زیــادی آب را از کر
بــه تهران انتقال دادند و به کرجی هــا حقابه ندادند و 
ج را در دوره های مختلف به تهران آوردند.  کل آب کر
به طــور مثــال در ابتــدا آبگیر بیلقــان را احــداث کردند 
ج را و بعد از مدتی به این نتیجه رسیدند  سپس سد کر
که این مقــدار آب نیز تکافو  نمی کنــد و به همین علت 
سد لتیان را احداث کردند که البته این حقابه مربوط 
به جاجرود و رودهن و بومهن بوده اســت. سپس سد 
الر را هم بنا کردنــد. ) از لوارک تا ســوهانک ( بنابراین 
هــر ســدی کــه احــداث می شــود بــا انتقــال آب همراه 
است، هر چند احداث ســدها در ظاهر برای جلوگیری 
از ســیل و مصــرف کشــاورزی اســت اما آب شــرب ســد 
هــا در اولویت قــرار گرفته اســت. این روزهــا دو مقوله 

وجــود دارد. اولین مقولــه، انتقــال آب از خلیج فارس 
بــه منطقــه مرکــزی ایــران مــی باشــد کــه شــنیده ایم 
شروع شده است و دومین مقوله،  انتقال آب از دریای 
مازندران به سمنان و مناطق مرکزی و سپس دریاچه 
ارومیه می باشــد که می گویند باید برای آن نیز انتقال 
آب انجام شــود و چندیــن راهــکار نیز بــرای آن پیش 

بینی کرده اند. 
بحث عمده این است که به طورکلی آیا انتقال آب ها 

مفید است یا مضر؟! 
همچنین از نظر محیط زیستی، انتقال آب چه میزان 
مضــر اســت و چــه میــزان می توانــد نیــاز آب کشــور را 

برطرف سازد؟
چراغ: مشکل عمده ایران نحوه مصرف است تا تأمین 
آب. بنابراین انتقال آب چه فایده ای می تواند داشته 
باشد؟  انتقال آب از قســمت های مختلف به یکدیگر 
بیشــتر باعث هدر رفت آب اســت. وقتی ســه برابر آب 
را مصرف می کنیم، مســاوی با هدر دادن آب است و 
باید در مصرف و صرفه جویی آب توجه کرد کمااینکه 
هزینه های انتقال آب بسیار گران و از توان هر بودجه 

ج است.  ای خار
رفیعــی: لطفــا در خصــوص گران بــودن هزینــه های 
انتقال آب با مصداق عینی، مثال بزنید به دلیل آنکه 
در رابطــه با هزینه هــای انتقال آب به ســبب مســائل 
اقتصــادی کشــور، در تضــاد قــرار دارم. هزینــه پمپ، 
تأسیســات، کارگر و انتقال آب از خلیج فارس به نقاط 
مرکزی کشور چقدر می شود؟ مثا 6000 میلیارد تومان؟ 
)البته کل پروژه( آیا در وضعیت فعلی کشور، می توان 
اجازه داد که به دلیل گران بــودن هزینه های انتقال 
آب، مشــکات بــی آبی مردم حل نشــود؟ مگــر هزینه 
پــروژه هــای انتقــال آب چقــدر اســت؟ بایــد در زمینه 
گاهــی داد. مگر در  هزینــه های انتقــال آب به مــردم آ
کشور درآمد حاصل از نفت، گاز و سایر منابعی مانند طا 
وجود ندارد؟ مگر در کشــورمان معادن مس، اورانیوم 
و فــوالد وجود نــدارد؟ مگر درآمــد حاصــل از مالیات در 
کشــورمان وجــود نــدارد؟ می بایســت خــون و آب را در 
گر آب نباشد، خون چه دردی  کنار هم مقایســه کرد. ا
را می تواند دوا کند؟ انتقال آبی که نیاز اســت و ســفره 
هــای زیر زمینی مناطق مرکزی را پــر می کند، در آینده 

نیز برای نسل های بعدی مفید خواهد بود.
گر  چراغچــی: در تهــران، وضعیت این طور نیســت. ا
سفره های زیرزمینی پر ازآب شود، چه فایده ای دارد، 

وقتی که زیر بنای تهران افت می کند. 
رفیعی: از برداشــت بی رویــه آب در تهران بــا خبریم، 
اما در منطقه مرکزی، کرمان، یزد که بی آب هستند، 

چطور؟ انتقال و خط لوله چه میزان الزم است؟
چــراغ: در پــروژه فــوالد، بــرای پمپ ســاز هــا، "لیتر در 

ثانیه" مهم است.
ح راهــی در نظر گرفته شــده  نبــوی: 500 میلیــون طــر
اســت. در مرحله ی اول برای سال اول 125 میلیون، 

آب ژرف عمــق زیــادی دارد هــم بی کیفیت اســت و هم 
تجدید پذیر نیست اما آب گسل هم باکیفیت است هم 

عمق کمتری دارد  هم تجدید پذیر است.

 مهندس محمود عسگری
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پیش بینی شده است.
چراغ : رقــم پــروژه حــدود 2700 میلیارد تومــان بوده 
اســت. گرچه با تغییراتی که در قیمت دالر ایجاد شده 
اســت، می بایســت بــه روز حســاب کنیــم. البتــه نمی 
خ دالر وارد کرده اند زیرا  دانیم که پمپ ها را با کدام نر
در آن زمان، قیمت دالر کمتر از قیمت حال حاضر بود 
و ما نیز در آن زمان قرارداد بســته ایــم و در حال حاضر 

نیز از قیمت به روز آن بی خبر هستیم.
رفیعــی: بــه دلیل آنکــه بحث انتقــال و پــروژه ملی در 
خ کمتری  میان بوده است، می بایست قیمت دالر با نر

محاسبه شده باشد.
چراغ: این مسئله مربوط به کارفرما می شود و قرارداد 
خ دقیق آن  را نمی دانیم. ممکن  دالری بوده است و نر
ع هزینه های  اســت هزار تومان بوده باشــد اما موضــو

پرداختی مربوط به زمان قبل می شود.
 نبوی: در رسانه ها اعام کردند که 5000 میلیارد تومان 

برآورد هزینه آن است. 
خ روز ممکن اســت حدود  چراغ: بــرآورد هزینــه به نــر
ع وابســته به  12000 میلیارد تومان بشــود و این موضو

هزینه به روز آب است.
نبــوی: همچنیــن هزینه ســاالنه آن 500 میلیــون متر 
مکعــب بــوده اســت کــه فــاز اول آن 120 میلیــون متــر 

مکعب انتقال خواهد یافت. 
چراغ : ایــن مرحله، شــامل دو خط لوله می باشــد که 
در حال حاضر، خط اول آن را اجــرا کرده ایم و هر خط 
لوله ســه مرحله دارد. مرحله اول آن را اجرا کرده ایم و 
شاســی های آن نیز آماده اســت و منتظر آماده ســازی 
قطعات آن هســتیم کــه از آلمان وارد کنیــم و قطعات 
وارداتی آن 42 دستگاه پمپ است که هر کدام از پمپ 
هــا 5 مگاوات اســت که ایــن مرحله، فــاز اول، بخش 
اول، نــام دارد و بخش دوم 22 پمپ اســت و هر پمپ 
2/5 مــگاوات اســت و در ایــن مرحلــه تعــداد پمــپ  ها 
نصف می شــود و در بخش ســوم، پمپی وجود ندارد و 
ثقلی است. بخش اول 7 ایستگاه دارد تا بعد از حاجی 

آباد نزدیک کرمان که از کوه ها رد می شود . 
رفیعی: آب یک کاالی استراتژی است. مگر برای دیگر 
کاالها هزینه نمی کنیم؟ حال بین آب که نیاز ضروری 
مردم است و کاالهایی که ضروری نیست، به نظرتان 
کدام ارجحیت دارد؟ به نظرتان این کاالیی است که 

فقط باید به فکر هزینه ها بود؟ 
نبــوی: بحــث تأمیــن آب و لوله هــا به کنــار، جمعیت 
ایــران در دهــه اول ایــن قرن در ســال 1310 حــدود 10 
کنون جمعیــت فعلی ایران،  میلیون نفر بوده اســت. ا
80 میلیــون نفــر اســت و تفــاوت ایــن 80 میلیــون نفــر 
جمعیــت با آن 10 میلیون نفر در رفــاه و الگوی مصرف 
آب آن هــا اســت و الگــوی مصرفــی آب مــردم بســیار 
تغییرکــرده اســت و آن ها دیگــر ماهی دو بــار به حمام 
نمی رونــد. شــاید روزی دوبار بــه حمام برونــد. و این 
ع بــه معنی آن اســت که از ســال 1370 تا کنون  موضو

الگوی مصرفی آب مردم بســیار متفاوت شــده است. 
اما منابع آب شیرین بر اساس بعضی از نظرات ممکن 
است کمتر شده باشد و با تغییر اقلیمی که سالیان سال 
کنون می گویند  می گفتنــد 130 میلیارد متر مکعــب و ا
حدود کمی بیشتر از 100 میلیارد متر مکعب آب تجدید 
پذیر داریم و بخشــی از این آب نیز در ســالیان گذشته 
استفاده شده است و آبی که در چرخه هیدرولیک بوده 
است که آب تمیز و غیر آلوده نیز بود، آن را آلوده کرده 
ایم یــا در صنعت از آن آب اســتفاده کرده ایم. پســاب 
صنعتــی، عامــل اصلــی آلودگــی ســفره هــا می باشــد و 
فاضاب خام را نیز روانه سفره های زیر زمینی کرده ایم 
و آب  زیرزمینی آلوده شــده اســت. بنابراین موضوعی 
که برای همه کارشناسان محرز است و جای تردیدی 
نیز باقی نمــی گذارد، منابــع آب تجدید پذیــر ایران با 
این شــرایط اقلیمی و با این شــیوه مدیریت آب که در 
پســاب ها داشــته ایم دیگر آن 130 میلیارد متر مکعب 
آب را در چرخه نداریم و بسیار کمتر شده و جمعیت زیاد 

شده و به تبع آن نیز نیازها باال رفته است. 

آخرین گزارشــی که شرکت مهندســی آب تهران اعام 
کرده است، حدود 6 ملیارد متر مکعب در سراسر استان 
هــا آب بــرای مصرف شــرب تولیــد می کننــد و از این 6 
میلیــارد حدودا 4/5 میلیــارد در واقــع از درآمد آن پول 
مــی گیرند. حال ســوال این اســت کــه مابقــی آن چه 
می شــود؟ حــدود 25% آن نیــز در واقــع آب به حســاب 
نیامــده اســت کــه متأســفانه در رســانه هــا بــه عنوان 
ح می شــود که حــال تلفات نیســت و خود  تلفات مطر
شــرکت هــای آب و فاضاب، اســم آن را بــدون درآمد 
می گذارند و از این 25% حدود 15% تلفات درون شبکه 
اســت و 10 % آن درآمد ایجاد نمی کند و کسانی هستند 
که پولــی بابــت آن نمی دهند. پــس بنابرایــن از آن 6 
میلیارد حدود 4/5 میلیارد پول می دهند. ظاهرا این 6 

گر 100 میلیارد  میلیارد در 100 میلیارد، به عنوان مثال ا
آب تجدید پذیر در کشــور موجود باشد، می گوئیم %6 
اما نباید گفته شود که این 6% یعنی مصرف زیادی در 
گر  آب نبوده اســت و 94% میلیارد آب باقی می ماند و ا
مصرف صنایع و خدمات را کنار بگذاریم، 90 % میلیارد 
آب در بخش کشــاورزی باقی می ماند. اما نکته مهم 
این اســت که ایــن  6 میلیــارد آبــی که بــرای مصارف 
شرب است یا آن 10میلیاردی که برای مصارف شرب، 
صنعت و خدمات است،  آبی است که در همه جا وجود 
ندارد. به طــور مثال ممکن اســت آب مــورد نیاز برای 
مصارف کشاورزی را در حوضه خزر بیابید اما آبی که در 
کرمان به آن نیاز است، در آنجا موجود نیست بنابراین 
آب شرب در همه جا در دسترس نیست. در سال های 
گذشته به سرعت ســد های زیادی ســاخته ایم که در 
واقع هیــچ گاه بــه ظرفیت طراحی آن نرســیده اســت 
و تعداد آنها نیز در کشــور زیاد اســت و شــاید اشــتباه در 
طراحی بوده است یا تغییر اقلیمی که متأسفانه اتفاق 
افتاده اســت و سدهای زیادی ســاخته ایم و آبی را که 
برای شــرب، کشــاورزی و صنعت، برنامه ریزی کرده 
بودیم، در واقــع آن هدف را دنبال  نمی کند و ســرمایه 
گــذاری کانی که بــرای این منظــور انجام شــده بود، 
متأســفانه بدون اســتفاده مانده اســت. این اقدامات 
مربوط بــه مرحلــه اول توســعه منابع آب بوده اســت. 
بعد از این مرحلــه در حالی که برای توســعه منابع آب 
به احداث سد می پرداختیم، با بحث های انتقال آب 
مواجه شــدیم. نمونه های زیادی بــرای انتقال آب از 
ســد ها وجود دارد که یک نمونه مهــم آن، انتقال آب 
از سد دوســتی برای تأمین مصرف آب شرب جمعیت 
چنــد میلیونی مشــهد بوده اســت کــه منابــع و حوضه 
آن در افغانســتان اســت و هیــچ پروتکلــی نیز بــا ایران 
ندارد و متأســفانه وضعیت آبی این سد خوب نیست. 
گر به سرعت این سد احداث  متأسفانه تصور می شــد ا
شود و انتقال آب انجام گیرد مشکات حل خواهند شد 
اما این طور نشد. شــاید در آن زمان بهترین ایده بوده 
کنون این گونه نیست. متأسفانه افغانستان  است اما ا
در این زمینه قدمی برنداشته و با ایران پروتکل امضا 
 نمی کنــد. شــاید بــه ایــن دلیل باشــد کــه افغانســتان 
برای رشــد و توســعه کشــورش به ایــن منبع نیــاز دارد 
و مشــهد با جمعیــت چند میلیونــی فعلــی همچنان با 
مشــکل کم آبی مواجه است. برخی از مسؤالن به فکر 
شیرین کردن آب و انتقال آن از دریای عمان به مشهد 
هســتند، اما با چه هزینه ای؟ با چــه منابعی و با کدام 
پول؟ آیا دولت تــوان پرداخت هزینه چنین پروژه ای 
نزدیک بــه 2000 هــزار کیلومتــر را دارد؟ زمانی که این 
ح بشــود، طبیعی است مناطقی که در بین  پروژه مطر
مســیر این پروژه قــرار دارند، مطالبه گر خواســته های 
خود شوند و بگویند ســهم ما را نیز در نظر بگیرید و آن 
زمان مشاهده خواهید کرد که پروژه بسیار بزرگی کلید 
می خورد. آیا کشور توان انجام چنین پروژه بزرگی را با 

مشکل ایران نحوه مصرف آب است تا تأمین آن

 مهندس احمد چراغ
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توجه به منابع خــود دارد؟ آیا می توانــد در مدت زمان 
کوتاهی حدود مثا 10 ســال انجام دهد یــا مفید فایده 
خواهــد بود؟ آیــا می توانــد هزینــه آن را تأمیــن کرده و 
به مشــهد آب برســاند؟ به نظر می رســد که با واقعیت 
منطبق نیســت. در نظر بگیرید هزینه این انتقال آب 

با چندین مرحله پمپاژ و مسیر دور چقدر می شود؟
فرض کنید آبی که امروز متر مکعبی حدود 520 تومان 
به فروش می رســد، آیا دولت با افزایش قیمت باالتر، 
بــه آن یارانــه اختصــاص خواهــد داد؟ یــا همــان 520 
تومان را به مردم می فروشــد؟ آیــا می توانیم از دولت، 
این یارانه سنگین را بخواهیم؟ آیا به نظرتان صحیح 
اســت که ما آب به ایــن گرانــی را تولید کــرده و انتقال 
دهیــم؟ تصفیه کرده و بعــد با قیمت نــازل به مصرف 
ح می  کننده بفروشــیم؟ چنین دیدگاه هایی کــه مطر
ع هستند. متولیان مدیریت آب به طور  شوند از این نو
همزمان نمی تواننــد یا نمی خواهند بــر روی مدیریت 
مصــرف آب یــا مدیریــت تقاضــا کار کنند یــا الگو های 

مصرف آب را تغییر دهند . 
اخیــرا وزارت جهــاد کشــاورزی اعــام کــرده اســت که 
در شــکر مــی خواهــد خودکفا بشــود. بــه عنــوان مثال 
یکــی از مناطقی که از زمان قدیم، آب شــرب نداشــته 
اســت، قله فریمان بوده اســت. آیا الزامی اســت که در 
آنجا کارخانه شکر یا قند داشته باشیم؟ )در خراسان، 
تولید شکر سابقه دارد.( اما برای آب شرب و بهداشت 
آب کافی وجود نداشته باشــد تا به مردم برسانیم و آیا 
صحیح است که با این شرایط، بعضی از محصوالت را 
به خودکفایی برسانیم؟ پاسخگوئی به چنین مسائلی 
و حل آن ها یعنی مدیریت تقاضای درست منابع آبی 
کشــور. آیا به نظرتان در منطقه ای که با کمبود منابع 
آبی مواجه هستیم، اولویت با نیاز آب شرب و بهداشت 
مردم است یا محصوالت را به خود کفایی رساندن؟! 
آیا باید کشاورزی مان را محدود کنیم؟ چرا کشاورزان 
کان مــا، زعفــران و انــار می کاشــتند؟ چــرا عناب  و نیــا
می کاشــتند؟ به نظرتان به این خاطر نبوده اســت که 
این محصوالت کم آب طلب بودند و به آب زیادی نیاز 

گر زعفران توسعه پیدا کرد به آن دلیل است  نداشتند. ا
کان ما شیوه درستی را  که به آب زیاد نیاز نداشــت. نیا
در کشاورزی شان رعایت می کردند، پس چرا ما به این 
شیوه درست ادامه ندهیم؟!  قبل از باید ها و نباید ها، 
می بایست بر روی مدیریت تقاضا کار کرد و بایستی به 
موضوع آمایش سرزمین در دولت فکر شود که در کدام 
نقطه چه کاری را انجــام داد؟ و در کدام منطقه نباید 
انجام داد. در کجا صنعت را توسعه بدهیم و در کدام 
منطقه کدام محصول کشاورزی را کاشته و گسترش 
بدهیم. به عنوان مثال کارخانه فوالد را از هرمزگان به 
اصفهان آورده ایم، مســلما این تصمیم گیری اشتباه 
بوده اســت که در مرکز کویر، به تولیــد فوالد بپردازیم. 
امروز برای تولید آب شــرب مردم در حوضه زاینده رود 
گــر از روز اول اصولی فکر  با مشــکل مواجــه هســتیم. ا
کرده بودیــم که در کــدام منطقه می بایســت به تولید 
فوالد پرداخت، دیگر نیازی به انتقال فوالد از نزدیک 
دریا و هرمزگان به آنجا نبود و امروز کشاورزی متعادل 
می داشــتیم. جمعیــت زیــادی را بــه اصفهــان منتقل 
کردیم و صنعت را به آنجا انتقال دادیم و به هوای آن، 
جمعیت را روانه آنجا کردیم و اصفهان را از بین بردیم 
گرچــه در اصفهان به طور ســنتی کاشــت برنج و گندم 
کوسیســتمی و کشــاورزی  انجام می شــد. اما تعــادل ا

موجود در اصفهان را از بین بردیم.
در کشور می بایســت به مســائل، نگاه آمایشی داشت 
یعنــی در کــدام منطقــه بــه تولیــد صنعــت پرداخت و 
ع کشــاورزی داشــت و در کدام  در کــدام منطقه چه نو
منطقه تمرکز جمعیتی  ایجاد کرد. جمعیتی بالغ بر 10 
میلیون نفر را در تهران متمرکز می کنیم و بعد با مشکل 
تقاضــای باالی جمعیت و آب شــرب آنان، مواجه می 
شــویم. حــدود 400هــزار نفــر جمعیــت را در پردیس و 
شــهرک های اطــراف تهــران متمرکز کــرده ایــم. آیا در 
تهران این مقدار آب موجود بوده است که این میزان 
جمعیت را در تهران و اطراف آن متمرکز کنیم؟!  مردم 
به دنبــال اقتصــاد به تهــران کوچ کــرده اند و بــه تنها 
موضوعی که نمی اندیشــند، این اســت کــه  تهران در 

منطقه کم آبی واقع شــده اســت. متأســفانه برخی به 
ع مهم کــم آبــی، تنها به  جــای اندیشــیدن به موضــو
توســعه مسکن می اندیشــند. یا به طور مثال جمعیت 
600 هــزار نفــری در اســام شــهر و حــدود 20 میلیــون 
نفــر در تهــران و اطراف آن متمرکز شــده انــد. بنابراین 
گــر از ابتدا بر مبنــای اقتصاد و اســتعداد های طبیعی  ا
ایــران فکر شــده بــود که کــدام منطقــه را باید توســعه 
داد و ســپس جمعیــت را در آنجــا متمرکز کــرد و بعد به 
کنون دیگــر گریبانگیر این  فکــر آب و آذوقه آن بــود، ا
معضل نبودیم کــه با کــدام روش آب را تأمین کنیم و 
بعد سد احداث کرده و ســپس آب را انتقال دهیم زیرا 
خطوط انتقال آب بسیار گران است. آیا کشور ما آنقدر 
ثروتمند اســت کــه بتواند انتقــال آب به ایــن گرانی را 
انجام دهد؟ تا چه زمانی می توانیم به این روند ادامه 
دهیــم؟ آیا باید اجازه دهیم که آینــدگان به ما بگویند 
چرا این مقــدار انتقال خطــوط لولــه آب را انجام داده 
اید؟ و این خطوط انتقال آب چه شیرین باشد چه آب 

نمک زدایی شده.
چراغ: برای انتقال خطوط آب، 300 مگابایت انرژی 
الزم اســت کــه دائمــی اســت. همچنیــن بایــد نفت را 
سوزانده تا برق تولید کنیم که انتقال آب انجام شود و 

بعد نصف آن به هدر برود؟! 
نبــوی : تبریــز منطقــه ای کــم آب اســت و بــرای حل 
معضل این مشــکل، خطوط لولــه انتقــال آب اولیه از 
میاندوآب و زرینه رود انجام گرفته است که متأسفانه 
کنــون در  جوابگــوی نیازهــا نبوده اســت و خــط دوم ا
حــال اجرا اســت. آیــا باید ایــن روند تــا همیشــه ادامه 
یابــد؟! کــه میانــدوآب را بــه یــک کویــر تبدیــل کنیم 
که تبریــز آباد بمانــد و میاندوآب را خشــک کنیم؟ چرا 
صنایع را بــه تبریز بــرده ایــم؟ می توانســتیم صنایع را 
به سمت میاندوآب یا 200 کیلومتر دورتر منتقل کنیم 
اما این موضوعات، مســائل سیاسی و اجتماعی است 
کــه قــدرت پاســخگوئی بــه چرائــی آن هــا را نداریــم و 
کســی نیز جوابگــوی چرائی این موضوعات و مســائل 
نخواهد بود اما تا زمانی که کشور و جا به جایی صنایع 
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گزیر به تبدیل منابع زیر  و جمعیت اینگونه باشد، ما نا
زمینی مانند نفــت به منابع روی زمینی هســتیم تا در 
ح هــای طوالنی انتقــال آب قــرار دهیم. به  اختیار طر
نظر می رســد که سیاست های کان کشــور باید تغییر 
کنــد. افــرادی کــه برنامــه نویــس هســتند و سیاســت 
های کان کشــور را برنامه ریزی می کنند، می بایست 
به شــرایط اقلیمــی و مدیریت مصــرف و تقاضــا توجه 
بیشــتری نمایند. به عنوان مثال به کدام محصول و 

کدام صنعت باید آب داد و به کدام یک نه.
چراغ: مدیریت این گونه مسائل با چه کسی است؟ با 

کدام نهاد؟! وزارت نیرو یا دولت؟
نبوی: بر عهده دولت است.

چــراغ : کــدام وزارت خانه هــا می توانند بــرای برنامه 
ریزی جامع آب کشور باهم یک  شورای عالی یا کمیته 
ای تشــکیل دهند که هم موضوعات کشاورزی و هم 
مسائل آب شرب را شامل شود تا برای 50 سال آینده، 
بــه ضوابطــی دســت یابند کــه تــا آن ضوابط بــه اداره 
صنایع و اداره کشــاورزی اباغ شــود. به عنــوان مثال 
گر کســی در مکانــی بخواهد دامداری تأســیس کند،  ا
گر کسی بخواهد  بگویند که دراین مکان نمی شود یا ا
صنعتی راه بیندازد بگویند امکان پذیر نیســت. البته 
بایــد از بــاالی سیســتم تــا پاییــن سیســتم یــک صــدا 
باشند. به نظرتان باالی سیستم را چه کسی می تواند 
قدرتمندانه مدیریت کند که پایین دستی ها نیز ملزم 

به اجرای قواعد یکپارچه شوند.
ح شــده باید  نبــوی: در ارتبــاط بــا صحبت هــای مطر
عنــوان کنم که البته شــورای آب وجــود دارد اما گفته 
های بنده و عرایضم باالتر از شورای عالی آب را شامل 
می شــود. بایــد کشــور یــک برنامــه آمایشــی قــوی یا ) 
master plan( داشــته باشــد تا بــر اســاس آن آمایش، 
برنامه توسعه 5 ساله را انجام دهد. متأسفانه در خیلی 
از موقعیت ها، اتفاقات ما را به دنبال خود برده اســت 
گر یــک الگــو و برنامه ای  و انفعالــی عمــل کرده ایــم. ا
کتســابی می داشــتیم و بر اســاس جا نمایی ها پیش  ا
می رفتیم و مرکز  آن را تعیین می کردیم، این مشکات 

پیش نمی آمد.
چراغ: چه کسی باید انجام می داد؟
نبوی: سیاست گذاران کان کشور. 

چراغ : باالتر از شورای عالی کشور دیگر چه کسی؟
رفیعی: شــورای عالــی آب فقط بــرای موضوعات آب 
تشکیل شده اســت. وقتی صحبت از اصاح مدیریت 
تقاضا باشد، یعنی سایر ارگان ها و نهاد ها مانند وزارت 

آموزش و پرورش را نیز درگیر می کند. 
چراغ: اول باید برنامه ای صحیح وجود داشته باشد 

تا بعدا اجرائی شود.
نبوی : باید برنامه 25 ساله دراز مدت، در وزارت نیرو 

گنجانده شود.
چراغ: عاوه بر وزارت نیرو، باید وزارت کشــاورزی نیز 

حضور داشته باشد.

چراغچی: وزیر کشور نیز به دلیل بودن شهرداری ها 
باید حضور داشته باشد زیرا یکی از بزرگ ترین مصرف 

کننده ها، شهرداری ها هستند.
چراغ: طبیعتا آنها مجری هستند.

کنــون در تهــران، شــهرداری هــا به  چراغچــی: خیــر ا
تنهایی تصمیم می گیرند.

چراغچــی: وزارت مسکن، وزارت کشــاورزی، وزارت 
صنایــع و وزارت فرهنــگ و ارشــاد بایــد حضور داشــته 

باشند. 

گر تعدادشــان زیاد باشــد دیگر بــه تفاهم نمی  چراغ: ا
رسند. 

حســینی: در قم، جمعیت برای پذیــرش 500 هزار نفر 
کنــون 3 میلیون نفــر ســکنه دارد، به  بوده اســت امــا ا

چه دلیل؟ 
نبوی: بــرای تأمین آب قم که از ســر شــاخه های دز و 
الیگودرز انتقال آب انجام گرفته است سبب شده است 
تا آن مناطق از بین بروند و چشــمه ها و کشــاورزی آن 
منطقه خشــکانده شــود. شــاید آقای مهندس رفیعی 
نپســندند اما هزینــه ای بالــغ بر هــزار میلیــارد تومان، 
رئیــس جمهور وقــت، هزینــه کردند که آب را بوســیله 
تونــل بــرای تأمین آب شــرب قــم، خمیــن، محات، 
ساوه و ... انتقال بدهند. در قم تمرکز جمعیتی ایجاد 
کرده ایم بنابراین تأمین آب آنجا نیز وظیفه ما است. 
اما آبــی را که انتقال مــی دهیم، با چــه هزینه ای باید 
انجام شــود؟ منابع زیر زمینی نفــت را تبدیل به تونل 
می کنیــم و در حال حاضر نیــز این کار را بــرای انتفال 
آب انجــام مــی دهیــم. شــاید بســیاری از افــراد از این 
حرف خوششــان نیاید که بگوئیم مافیای ســد سازی 
و مافیای لوله و تونل. شــاید این حرف درســت نباشد 
زیرا مافیا برای بیگانگان است. چه کسی یا دست چه 
کســانی در کار اســت که تهییــج می کنند کــه خط لوله 

بکشیم، که فان کار را انجام دهیم، مگر منابع کشور 
ما نا محدود اســت؟ مگر ما تحریم نیســتیم؟! قرارداد 
بســیار گران تعریــف می کنیــم و می دانیم بــه نتیجه 
ع اقدامات به دلیل آنکه از الگوی  نمی رســیم. این نو
خاصــی تبعیت نکــرده و الگوی مشــابهی نیــز ندارند، 
متأســفانه کلید می خورند. چه کســی موظف است با 
این نوع اقدامات نا مناسب در شرایطی که منابع ایران 

نامحدود است، برخورد کند؟
عســگری: آقای دکتر نبــوی در صحبت هایشــان به 
موضوع مهمی اشاره کردند و آن هم  مدت پروژه است. 
ح انتقال آب از ســر شاخه های دز  زیرا بنده مجری طر
بــه مناطــق مرکــزی ایران بــودم و ایــن پروژه در ســال 
1364 برای اجرا آماده شده بود. ) درواقع بنده پروژه را 
تعریف کرده بودم. ( اما متأسفانه این پروژه حدود 35 
سال طول کشــید تا آب به قم انتقال یابد. حال پروژه 
عظیمی مانند انتقال آب از خلیج فارس به کل شــرق 
کشور، به این سادگی  نیست. برای اجرائی شدن پروژه 
های جدید ممکن است حدود همین مقدار زمان الزم 

باشد یا طوالنی شود.
  درصــدد آن بودیــم کــه 80 میلیــون متــر مکعــب از 
سرشــاخه هــای دز بــه مناطــق مرکــزی ایــران انتقال 
بدهیم کــه ایــن ماجرا پیــش آمــد. قیمت ایــن پروژه 
در ســال 1364 بالغ بر 12 میلیارد تومان برآورده شــده 
بــود اما زمانی کــه پروژه به اتمام رســید، بالــغ بر 1600 
ع دیگری  میلیــارد تومــان هزینه ایجاد شــد اما موضــو
که منتقدان بســیاری دارد، آن اســت که می گویند به 
چــه قیمتی  مبــدأ را خالــی از آب و نابود کــرده تا صرف 
آبادانی و پر آبی منطقه ای دیگر بشود. به عنوان مثال 
ح سد طالقان را در سال 1348 در قزوین  زمانی که طر
بیان کردیم، به این دلیل بود که یک منطقه عظیمی 
ماننــد دشــت کــردان را آبــاد کنیــم کــه دشــت قزوین 
هــم بتوانــد جمعیت مهاجر را از چند اســتان شــمالی و 
غربی جذب کند که جمعیت به تهران نیایند و دشت 
قزویــن هــم بتوانــد غــذای 5 میلیــون نفــر از تهــران را 
تأمین کند. قسمتی را که مهندس مشاور شرکت طهال 
طراحی کرده بود، قسمتی از جنوب دشت قزوین را به 
مرغداری ها اختصاص داده بود که به هر ایرانی یک 
غ می رسید البته با توجه به باغاتی که طراحی شده  مر
بود. قصد داشــتند کــه کشــاورزی آن منطقــه را با آب 
طالقان توسعه بدهند که بتوانند غذای 5 میلیون نفر 
از جمعیت تهران را تأمین کنند. این پروژه نیز از پروژه 
F.A.O اقتباس شده بود که بیان می کرد تهران باید 5 
میلیون نفر جمعیت داشته باشد و برای اینکه بتوانیم 
این 5 میلیون نفر را تغذیه کنیم، می بایســت 5 پروژه 
ج، قزوین  توسعه کشــاورزی را در ورامین،گرمسار، کر
کنون شاهد آنیم  و ساوه تعریف و اجرائی می کردیم و ا
که تمامی این پروژه ها به دلیل انتقال تمام آب ها به 
تهران، نابود گشته اند. آخرین خبر حکایت از آن دارد 
ج احداث  که یک تونل از ســمت طالقان به ســمت کر

بخش خصوصی اظهــار نموده اســت، که هزینه 
کل بودجه را به عهده می گیرد.

 مهندس محمد صادق حسینی
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می کننــد که تمام آب ســد طالقــان را به ســمت تهران 
منتقــل می کنــد. 60  هــزار هکتاری کــه برای توســعه 
دشت قزوین در نظر گرفته شــده بود، حدود 35 سال 
اســت که به دلیل توســعه شــبکه آب، باعث نابودی 
کشــاورزی دشــت قزوین شــده اســت. قرار بــر این بود 
که آب شــرب جمعیت مهاجری که از قزوین به تهران 
ع دیگر این اســت  کوچ می کننــد را تأمین کنــد. موضو
که به چــه قیمتی خواهــان نابودی مبدأها هســتیم و 
قصد داریم کــه  مقصدهــای جدید را آبــاد کنیم؟ این 
مطلب قشــنگی بود که آقای دکتر نبوی به آن اشــاره 
ع مهم دیگری که ایشــان اشاره کردند،  کردند. موضو
بزرگترین معضل در تأمین آب کشاورزی است. چیزی 
حــدود 90 تا 92 درصد منابع آبی کشــور در کشــاورزی 
اســتفاده می شــود. یکــی از راه حــل هــای مهــم برای 
تأمین آب شــرب و صنعت این اســت که کاری انجام 
بدهیم تا از آب کشــاورزی کاسته شــود و به میزان آب 
شرب اضافه شود. با توجه به همان 100 میلیاردی که 
گر نتوانیم آب جدیدی  آقای دکتر اشاره کردند. یعنی ا
بدست بیاوریم، باید این کار را انجام دهیم. یعنی به 
سمت کشــاورزی صنعتی یا گلخانه ای برویم و آب را 
صرفه جویی کنیم و همان آب صرفه جویی شده را به 
مصرف آب شــرب اختصاص بدهیم.  نــه اینکه دائما 
از یک مبدأ که پرآب است، برداشت کنیم و به سمت 
تهران بیاوریــم. همچنین پروژه ای را همــراه با آقای 
مهندس فهیمی تعریــف کردیم و آن هم تأمین محور 
کســتان - فیروزکوه بود. که شــامل ســه اســتان  آب تا
می شــد. ما نمی خواســتیم مشــکل آب ایــن منطقه را 
یکــی یکی حــل کنیــم بلکه می خواســتیم بــه صورت 
جامع به مطالعــه این منطقه بپردازیــم. ما این محور 
را مطالعــه کردیــم تــا مشــاهده کنیم چــه منابــع و چه 
مصارفــی در ایــن منطقه وجــود دارد و به ایــن نتیجه 
رسیدیم که تا به حال آبی را که برای آب شرب تهران 
تأمیــن کــرده انــد، انتقــال آن به صــورت خطــی بوده 
اســت یعنی این منبــع به تهران مــی آیــد و از آن طرف 
ج می شــود و بــه ورامین  مصــرف شــده و از جنوب خار
مــی رســد. در حالــی کــه می بایســت تأمیــن منابع آب 

تهران، ثقلی باشد.
رفیعــی : بحــث انتقــال آب بــه کنــار، بحــث افزایش 

جمعیت را تا چه زمان می خواهیم ادامه دهیم؟ 
نبوی: ضمن تأیید سخنان آقای مهندس عسگری، 
در کنــار مدیریت مصــرف، موظف بــه مدیریت تقاضا 
هســتیم اما هیچ انگیزه یا برنامه ای بــرای این اقدام 
وجود ندارد. در واقع شــاهد آن نیســتیم کــه مدیریت 
منابــع آب کشــور به ســمت تقاضــا بــرود البته بــه نظر 
بنــده قــدرت و اراده ای نیز وجود نداشــته و بــرای آن 
ساختار الزمه ایجاد نشده اســت. در حال حاضر برای 
مدیریــت تقاضــا، مقاومت هــای سیاســی و اجتماعی 
وجــود دارد و با ســؤال هــا و چرائی های بســیار مواجه 
هســتیم. بــه عنــوان مثــال چــرا از ایــن نقطــه بــه آن 

نقطــه انتقال آب انجام می شــود و چراهــای دیگر. آیا 
تــوان مقابله با صنایــع را داریم؟ به عنــوان مثال، چرا 
کارخانه ماشــین ســازی فــان کمپانــی در منطقه کم 
آب نباشد؟ چه کسی قدرت پاسخگویی به این سؤال 
ها را دارد. آیا شــما خواهان آن هســتید که به مردم در 
ج،  نقاطی که تمرکز  جمعیتی ایجاد شده است مانند کر
مشــهد، تهران و اصفهان کــه ما ناچــار از تأمین آب در 
این مناطق هســتیم، عنــوان کنیم که باید به ســمت 
ســواحل مکــران بروند و ســپس آب شــیرین کــن ها را 
برای مصارف کشــاورزی شان توسعه بدهیم و سپس 
به سمت حاشیه 1000 کیلومتری دریای عمان و خلیج 
فــارس برویم و صنایع پرآب و کشــاورزی و فــوالد را به 
آنجا منتقل کنیم تا دیگر 500 یا 1000 کیلومتر آب را به 

مرکز ایران پمپاژ نکنیم؟

آیا ما زیر ساخت های الزم را آماده کرده ایم؟ آیا چنین 
برنامه ای در کشور تولید یا اجرائی شده است؟ آیا پمپ 
ها و آب شــیرین کن ها آماده شــده اند و زمین را آماده 
کرده و افــراد و جمعیت بیکار را به آن جــا منتقل کرده 
ایم؟!  به چه سختی در چابهار با مقاوت ها سازش می 

کنیم تا این اتفاق بیفتد.
در کشــور منبــع آب شــیرین کنی کــه براســاس برنامه 
گــر تصمیــم بــر مبنــای انتقال  باشــد، وجــود نــدارد و ا
آب شــیرین در کشــور از یــک نقطــه بــه نقطــه دیگــر 
کنش اجتماعی دارد و هم زیســت  باشــد، قطعا هم وا
محیطــی. مســائل اجتماعــی بــه راحتــی قابــل حــل 
نیســت. به عنوان مثال آب کارون را به سمت زاینده 
رود انتقــال داده ایــم امــا شــما همچنان شــاهد تنش 
سیاســی و اجتماعــی بیــن اصفهانی هــا و خوزســتانی 
هــا هســتید. همچنین خطــوط لولــه ایجــاد کردیم تا 
از خوزســتان بــه ســمت یــزد آب انتقــال دهیــم و این 
بــار نیز مشــاهده کردید کــه تنش سیاســی و اجتماعی 

بیــن یــزدی هــا، اصفهانی هــا و خوزســتانی ها شــکل 
گرفــت و ایــن انتقال، تماما هیجانات سیاســی  اســت 
که چندین بار مردم، برای نشــان دادن مخالفتشان، 
ایــن خطــوط لولــه را دســتکاری کــرده انــد کــه آب به 
ســمت یزد منتقل نشــود و حــال آن آبی کــه در زاینده 
رود جریان دارد، اصفهانی ها نســبت به آن، احساس 
مالکیــت می کنند هر چند که خوزســتانی ها با این کار 
کنار نیامده و نمی آیند. انتقال این آب ها برای کشــور 
بحــران اجتماعــی و سیاســی ایجــاد کرده اســت. این 
بحران های اجتماعی و سیاســی آبستن بحران های 
آتی دیگری در کشــورخواهد شــد. مردم در میاندوآب 
نیــز راضی نیســتند و امروز که زروشــان برای رســاندن 
صدای اعتراضات شــان نمی  رســد، اقدامات دیگری 
انجام مــی دهند و درگیری های بســیاری رقم خواهد 
خــورد. همچنین50 هــزار لیتر بشــکه آب تولیــد کرده 
ایــم در حالــی کــه آبی وجــود نــدارد تــا انتقــال صورت 
گیرد، پس چه اتفاقی خواهد افتاد؟ مسلما میاندوآب 

بی آب خواهد ماند. 
عســگری : بــه وضوح برایم روشــن اســت کــه هنگام 
شروع به کار این تونل 50 کیلومتری توسط آب تهران، 
نــه تنهــا مشــکل عظیــم بیــن قزویــن و تهــران ایجاد 
می شــود بلکه ســبب تنــش عظیمــی نیز در کل کشــور 
خواهد شــد به دلیل آنکــه تمام آب کشــاورزی قزوین 
را به تهــران منتقــل خواهند کــرد و آن 60 هــزار هکتار 
زمینی که چندین خانوار کشــاورزی در آنجا ســکونت 
کنش  دارنــد و به کار کشــاورزی مشــغول اند، قطعــا وا

نشان خواهند داد. 
نبوی: فــرض بفرمائیــد تمــام آب چالوس بــا تونل به 
ح نیــز آمــاده  تهــران انتقــال داده شــود کمااینکــه طــر
ج چه اتفاقی  است. آیا شــما می دانید که در منطقه کر
خ خواهد داد؟! می دانید چــه میزان مقاومت کردند  ر
تا این تونل ساخته نشــود؟!  اما در نهایت ساخته شد 
ج،  و آیا مطلع هســتید که با ایــن انتقــال در حوضه کر
گــر خواهان  چــه تنش هایــی ایجــاد خواهد شــد؟!  و ا
گرفتن آب چالوس از آنان باشید، قطعا  تنش و هزینه 
سنگینی هم بر دوش دولت هم  کشور تحمیل خواهید 
کرد. حال که تصمیم به انتقال های عظیم آب گرفته 
ایــم، منابع مالــی نامحدود کشــور را در این مســیر می 
بریــم که تبعــات و هزینــه هــای گرانی برای کشــور به 
دنبال خواهد داشت، هرچند هزینه های اجتماعی و 
سیاسی آن در مبدأ به مراتب بسیار بیشتر از هزینه های 

اقتصادی آن در مقصد خواهد بود.
عســگری: دور از انتظــار نیســت که شــاهد تظاهرات 
دیگری در سایر نقاط کشــور همانند اصفهان باشیم. 
کم نیســت و این شرایط نامطلوب  شرایط ایده آلی حا
متأســفانه در اثــر تصمیمات دولت پیشــین اســت که 
رئیــس جمهــور محتــرم آن زمــان در خــال سفرشــان 
به شــهر کرد عنوان کردند که مســئول کلی آب کشــور 
هســتند و بــرای برداشــت از زاینــده رود مجــوز صــادر 

در بعضی از کشورهای پیشرفته، وزیر آب معاون 
اول رئیس جمهور است. 

 مهندس جمشید چراغچی
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می کننــد و به مدیــر عامــل وقــت آب اصفهــان اختیار 
دادند که برای برداشــت آب، مجوز صادر کنند. بنده 
از نزدیــک شــاهد ایــن اقدامــات و نحــوه ی انجام آن 
بودم. 16 ایســتگاه پمپاژ بســیار قوی در بــاالی زاینده 
رود احــداث کردنــد و تعــدادی زمیــن ملــی شــده را به 
صورت رایگان در اختیار گرفتند و ســنگاخ را تا ارتفاع 
700 متری پمپــاژ می کردند و درخت گــردو و بادام می 
کاشــتند تا اینکه این اقدامات، ســبب به وجود آمدن 
بحرانی جدی برای کشــاورزان منطقه شــد. از طریق 
وســایل ارتباطــات جمعی، دائمــا شــاهد اعتراضات و 
شــکایات مردمی اصفهان هستیم که گاهی به داخل 
ع ابدا به  فضای شــهر نیز ســرایت می کند و این موضــو
صاح کشور نمی باشد و هزینه های اجتماعی بسیاری 
دارد. کمااینکه هزینه های اجتماعی بســیار مهم تر از 
قیمت آب است تا آنجا که شــاید دولت از توان مقابله 
با ایــن هزینه هــا برنیایــد. طبق صحبت هــای جناب 
آقــای دکتــر نبــوی، انتقــال آب می بایســت براســاس 
برنامــه ای منظم با توجه بــه آمایش ســرزمین انجام 
شود. نه اصفهان از وضعیت مناســبی برخوردار است 
و نــه قزوین و نه میانــدوآب. به نظر بنــده هیچ یک از 
مسئولین نمی بایست برای کسب محبوبیت سیاسی 
ح کنند. مســبب وضعیت نابســامان  خود، ایجــاد طر
شهرکرد، مســؤالن وقت اســتان هســتند، زیرا واسطه 
کمیت ایجاد  شدند و این معضات را برای دولت و حا
کردند و متأســفانه ایــن معضات به راحتــی حل نمی 
شوند تا بتوانند کشــاورزان را راضی کنند. پیش تر نیز 
در خال مباحث به بــاال بودن هزینه هــای اجتماعی 
این چنیــن اتفاقاتی اشــاره گردید که بســیار مهــم تر از 

قیمت آب است. 
چراغچــی : نظــر بنده با ســایر اعضاء در تضاد اســت. 
اصوال هنگام اســتفاده از آب بایســتی، مــوارد مصرفی 
آن دارای معنــا و مفهــوم مشــخصی باشــد. زمانی که 
شهر تهران به عنوان پایتخت انتخاب گردید، طبیعتا 
تمرکز جمعیتی را نیز به دنبال داشت. بنابراین بایستی 
آب پایتخت تأمین شود. تمرکز جمعیت بدون تأمین 
آب مورد نیاز آن، در پایتخت اصولی نیســت. در سال 
1345 الکســاندر گیپ پــروژه ای را برای ســال 1384 
تهــران طراحــی کــرده بــود و در آن پیــش بینــی شــده 
بــود کــه جمعیت تهــران بــه 8 میلیــون نفر بــا مصرف 
روزانه360 لیتر آب خواهد رســید. که این پیش بینی 
بر اساس مصرف روزانه هر نفر با توجه به ماشین لباس 
شــویی، ظرف شــویی و حمام رفتن زیــاد تهرانیان که 
نشــان دهنده پیشــرفت بهداشــت آنــان بــود، انجام 
گرفتــه بــود. آن زمــان که تهــران بــه عنــوان پایتخت 
انتخــاب گردید، همــگان از ضرورت تأمیــن آب برای 
تهران مطلع بودند زیرا تهران در آن زمان تعداد اندکی 
کنــون آن  چــاه داشــت و در کــم آبــی به ســر می بــرد. ا
مناطق به خاطر آســفالت شــدن یا ســاختمان سازی، 
دیگر توانایی جذب آب باران را ندارد و این آب ها نیز به 

سمت جوی ها سرازیر شده و بستر تمام جوی های آب 
نیز بتنی است و این آب ها نیز توسط همین جوی های 
ج می شــوند و متأسفانه ساخت و  موجود از تهران خار
ســازهای شــهری مانع جذب70% آبی که در گذشــته 
می شده است، گردیده است. در حال حاضر نیز دو سد 
ج و لتیان با مقدار آب کمی که از طرق مختلف وارد  کر
تهران می شــوند، آب مورد نیاز مــردم را تأمین کرده و 
به صورت دیگر وارد فاضاب می شوند و این اقدامات 
باعث نابودی منابع طبیعی شــده اســت. شــهرداری 
نیز به دلیــل مصرف باالی آب برای کاشــت چمن ها، 
معضل بزرگ دیگری در شهر تهران شده است. گرچه 
ع کاشــت  بنــده 20 ســال قبــل در جلســه ای به موضو
چمــن معترض بــودم امــا عزیزان بعــد از گذشــت این 
کنون متوجــه تصمیم و عملکرد اشــتباه  همه ســال، ا
خود شــده اند. حال کــه باعث چنین تمرکــز جمعیتی 
در تهــران شــده ایم، موظف هســتیم کــه آب تهران را 
تأمین کنیم. مســتحضرید که  3 الی 4 % از منابع آب، 
اختصــاص به مصــارف آب شــرب دارد و 92 الی 93 % 
به مصارف کشــاورزی و صنعت و متأسفانه آب شرب 
قربانی مصارف برای صنعت و کشاورزی گشته است. 
توجیه اقتصادی بعضی از عزیزان در راستای پر هزینه 
بــودن انتقــال آب شــرب، منطقــی نمــی باشــد. حتی 
گر ایــن انتقــال از آب دریا نیز صورت بگیــرد، این آمار  ا
اشــتباه اســت. برای تأمین آب شرب از آب شــور دریا، 
می بایست هر 3 ســال یکبار جهت شــیرین کردن آب 
دریــا، منبران را تعویــض کنند که خود ایــن کار ایجاد 
معضل می کند. و این اقدام پر هزینه تر از شیرین کردن 
آب دریا می باشد زیرا هزینه استفاده از منبران ها،%70 
قیمت آب شیرین کن ها است و ثروت عظیمی نیز دور 
ریخته می شــود. نکته جالب توجه دیگر آن اســت که 
کثرا از اردستان و یزد و  وزرای انتخابی نیروی کشــور ا
خطه ی مرکزی بوده اند و عاقمند به مبحث انتقال 
آب. اما انتقال آب به صرف مصارف صنعتی، اقدامی 

نادرست است.
مبحث مهم دیگــر انتقــال صنایع آب بر اســت، که ما 
را مجبور می ســازد تــا بــرای تأمیــن آب مورد نیــاز آن، 
پروژه های پر هزینــه ای را راه اندازی و اجرائی کنیم. 
ح شود این است که چرا  اما ســؤال مهمی که باید مطر
تأسیســات بــزرگ آب بــر را در اصفهان قــرار داده ایم؟ 
ماننــد ذوب آهــن و فــوالد مبارکــه اصفهان یــا نیروگاه 
و پتروشــیمی. به تازگی بــه این نتیجه رســیده اند که 
فاضــاب فــوالد مبارکــه اصفهــان مشــکل دارد و بایــد 
پســاب مکان های دیگر را به آنجا اختصاص دهند تا 
فوالد مبارکه بتواند فاضابــش را تصفیه کند. آمایش 
سرزمین، کاری است که باید انجام می گرفته است به 
دلیل آنکه بســیاری از نقاط ضعف را نمایان  می ســازد 
گاهند  و فرصــت اصاح ایجــاد می کنــد. همگان نیــز آ
کــه آمایــش ســرزمین، در همــه مــوارد اقدامــی مفید و 

ضروری است. 

در اصفهــان از دیربــاز، کشــت برنــج و گندم تــا انواع و 
اقســام دیگــر محصــوالت کشــاورزی انجام می شــده 
است اما با انتقال آب به یزد و با توجه به آن که مطلع 
بودیم انتهای زاینده رود، باتاق گاو خونی است، این 
تصمیم اشــتباه گرفته شــد و کســی نیز بــه چرائی این 
اقدام و تصمیم نادرست پاســخ نمی دهد و متأسفانه 
پیامد این اقدام، از بین رفتن و نابودی طبیعت است 
چرا کــه ما با اقدام نادرســت خــود، نظم طبیعــت را بر 

هم زده ایم.
کنون سود بســیاری در دستگاه های آب شیرین  هم ا
کن است و تمام دستگاه های آب شیرین کن با روش، 
B.O.O صورت می گیرد. )به دلیل اســتفاده طوالنی 
مدت از این دستگاه ها با این روش.( به عنوان مثال 
برای تأمین آب شرب بوشهر باید از این روش استفاده 
کرد و نمی توان نیاز مردم به آب شرب را نادیده گرفت. 
گــر بــرای تأمیــن آب مــورد نیــاز صنایع مــن جمله  اما ا
آهن، در کویر هزینه هنگفتی صرف شیرین کردن آب 
شود، مسلما این تصمیم دچار ضعف بنیادین است. 
به دلیل اهمیت باالی مصرف آب شــرب، می بایست 
تخصیــص منابــع آب را جهــت تأمیــن مصــارف برای 
صنایــع و کشــاورزی، از مقولــه آب شــرب جــدا کــرد. 
مصــرف بــی رویــه آب در کشــاورزی، آب شــرب را نیــز 

نابود می کند.
چراغچــی: مصــرف بــی رویــه آب در کشــاورزی، آب 

شرب را نیز نابود می کند.
همچنیــن مســاحت کشــور هلند، یک ششــم اســتان 
خوزســتان ایران اســت و جالب آنکــه این کشــور تنها 
از طریق کشــاورزی و دامداری اداره می شــود در حالی 
کــه شــما، تمــام مشــکات را تنهــا در مقوله آب شــرب 

می بینید. 
عسگری: 93% مصرف آب متعلق به بخش کشاورزی 
اســت که باید در ایــن بخش، صرفه جویــی کنیم. ما 
نمی توانیــم یکدفعه مبــدأ را نابود کنیم تــا آب مقصد 
تأمین شود. همچنین تحقیقی که همراه با مهندس 
رحیمی در شــرکت مهندســی منابــع آب تهــران انجام 
گر 700  دادیم، نتیجه مشترک آن مبنی بر این بود که ا
میلیون پساب را در تهران یکی دو بار Recycle کنیم، 
اوال می توانیم تغذیه مصنوعی ایجاد کرده و سفره آب 
زیرزمینی قزوین تأمین شود و هم یکسری مصارف را 
تأمین کنیم و هم تا زمانی که 700 میلیون متر مکعب 
پســاب در تهــران موجــود باشــد، دیگــر ضرورتــی بــه 
برداشت ماهی 280 میلیون متر مکعب از سد طالقان 

نخواهد بود.
چراغچــی:  200میلیــون متــر مکعــب کــه از آب چــاه 
برداشــت کردیم، ســطح آب زیر زمینــی کاهش یافت 
و مجبور شــدیم مقــدار برداشــتی آب را افزایش دهیم 
تــا 300 میلیون متــر مکعب. گرچه مجــددا مقدار آب، 

کاهش بیشتری پیدا کرد. 
عسگری: آب از کجا باید تغذیه شود؟ 
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چراغچی: از چاه یافت آباد .
عسگری : پس از پساب باید تغذیه شود. 

چراغچی: خیر. پســابی وجود ندارد. مقدار آبی که از 
منابع آب تهران برداشــت می کنیــم، همان فاضاب 
گــر می  تهــران اســت کــه مجــددا اســتفاده می شــود. ا
خواهید همان آب را دوباره به مردم بدهید تا مصرف 

کنند، این کار بسیار اشتباه است . 
عسگری: منظورم تصفیه آن فاضاب است.

گر شما بخواهید نیترات را از آب بگیرید،  چراغچی : ا
ج کنیــد. یعنی چاهــی که حفر  باید پــول بنزین را خــر
می شود، مقدار نیترات آن 180میلی گرم در لیتر است 
گــر مقــدار آن 12 یــا 13 میلــی گرم باشــد، بایــد از آب  و ا
شیرین کن استفاده کرد و هیچ چاره دیگری نداریم و 
تصمیم بر آن شــد تا سد ماملو را به ســرانجام برسانیم 
و تعــدادی از این چــاه ها را حــذف کنیم. البتــه بعضا 
مردم تهران آبی که نیترات بیش از اســتاندارد اســت، 

مصرف می کنند. 
عسگری : بله شکی در آن نیست و بیش از 50 % است.
چراغچــی: من دلــم برای کشــاورزی نمی ســوزد زیرا 
گــر مدیریــت صحیحــی  آب مجــازی وجــود دارد و ا
می داشــتیم، اجازه کاشــت برخــی محصــوالت مانند 
هندوانــه را نمی دادیم و به قــول آقای دکتــر نبوی در 
کشــور دیگر به دنبال خود کفایی شــکر و قند نبودیم. 
آقایان، راه اندازی آب مجازی نجات جان این کشور 

است . 
عســگری: شــما گفتیــد، هلنــد یــک ششــم اســتان 
خوزســتان ایــران اســت و تمــام محصــوالت لبنــی و 
کشــاورزی آنجا صنعتی اســت به دلیل آنکه پیشرفته 

است. 
چراغچی: شما می گوئید تهرانی ها تمام آب کشاورزی 
را به خود اختصاص داده اند و مصرف می کنند، البته 
گر قرار  این آب حقشان است و بایستی مصرف کنند. ا
نیســت به تهرانی ها آب بدهید، دیگر کســی نخواهد 
ج  بود تــا آب را مصرف کنــد و مجبور می شــوید به خار
از کشــور بفروشــید. 10 الــی 12 میلیــون نفــر در تهــران 
زندگی می کنند. درســت و غلط آن سیاسی است و من 
گر مسئولیتی  و شــما در حوضه آب فعالیت داریم. اما ا
بر عهــده من می بود، آنجا را تعطیــل کرده و به تهران 

آب می رساندم. 
عســگری: در زمــان وزارت آقای مهنــدس زنگنه، در 
ســازمان آب تهران جلسه ای داشــتیم و آقایی به نام 
مهندس طالبی از پروژه دشت قزوین دفاع می کردند.

چراغچی: ایشان خودشان قزوینی بودند. 
عســگری: بله درســت اســت. از زحماتی که کشــیده 
بودند دفاع می کردند. آقای مهندس زنگنه بحث را به 
گر روزی مجبور شوم،  شدت ســرکوب کرده و گفتند: ا
تمــام آب طالقان را بــرای تأمین آب شــرب بــه تهران 
گر زمین ها خشــک بشوند. خدمت  خواهم برد حتی ا
شــما عرض کردم که  F.A.O یکی از مشکات تهران 

ح کرده بود. حتی زمانی  را 8 میلیون نفر جمعیت مطر
ح  کــه تهــران دارای 5 میلیون نفــر جمعیت بــود، مطر
کرده بــود که غــذای این جمعیــت از کجا بایــد تأمین 
شود؟ و عاوه بر آن 5 دشت اطراف تهران به مساحت 
300 هزار هکتــار را به این پروژه اختصــاص داده بود. 
ج را  دشــت های گرمســار، قزوین، ســاوه، ورامین وکر
برای غذای تهران در نظر گرفته بود. بنابراین استان 
قزوین، اســتان معینی می شــود برای تهران به عاوه 
دشت قزوین با این مســاحت که برابر است با وسعت 
گر آباد شود، می تواند  بسیاری از مناطق بزرگ کشور، ا
در جذب جمعیتی که برای ســکونت به تهران هجوم 
می آورند، مؤثر باشد. جمعیت 6 استان شمالی و غربی 
که قصد آمدن به تهران را دارند، وقتی مشاهده کنند 
که اســتان دیگری عاوه بر تهران آباد اســت، دیگر به 
تهران نمــی آیند. همچنین یک روز بــا آقای مهندس 
رحیمی، کل مسیر الموت و طالقان و شهسوار را بازدید 
ح نیز بودند، گفتند  کردیم و ایشان که مجری این طر
می بایســت ایده نوینی داشته باشــیم تا این جمعیت 
را در ایــن مناطق جــذب کنیم نه اینکه فقــط آب را به 
تهــران منتقل کنیــم. نمی توانیم بگوئیــم چون تمام 
جمعیت به تهــران منتقل می شــوند، پــس باید تمام 

ایران را خشکاند یا فدای تهرانی ها کرد.
کتــور جمعیــت در دســت وزارت نیرو یا  چراغچــی: فا
ما نیســت. می گوینــد جمعیت بایــد زیاد شــود و ما نیز 
تصمیم گیرنده کان نیســتیم مهندس عزیز. آیا شما 
می توانیــد در مقابــل تصمیــم گیرنــدگان کان کشــور  
بایســتید؟ مســلما  نمی توانیــد و بــه عنــوان مهنــدس 
کشور، برای این مشــکل باید چاره مناسبی اندیشیده 

شود.
گر شهامت داشته باشیم البته شهامتی که  عسگری: ا
به نفع همگان باشــد، می توانیم به عنوان پیشنهاد، 
ح کنیم که ازیاد جمعیت کشــور باعث مشــکات  مطر

سختی می گردد.
گــر بتوانیــم مناطق دیگــر را آباد کنیــم، مردم  چراغ: ا

دیگر رغبتی برای آمدن به تهران نخواهند داشت.
غ  چراغچی: وظیفه ما به عنوان مدیران آب کشور فار
از تصمیــم گیری هــای کان کشــور مبنــی بــر افزایش 
جمعیــت، تأمین آب شــرب مردم اســت ضمــن تأیید 
ســخنان آقای مهندس عســگری مبنی بر بــاال بودن 
مصــرف آب شــرب مــردم در تهــران، اما می بایســت از 
تکنولوژهای روز دنیا مبنی بر کاهش مصرف آب بهره 
برد و تــا جایی کــه ممکن باشــد در مصــرف آب صرفه 
جویــی کرد حتی به انــدازه یک لیوان آب که بســیار با 
گر مردم به آب بیشتری نیاز داشته  اهمیت اســت اما ا

باشند، از کجا باید تأمین شود؟ 
نبوی : هیچ یک از عزیزان با صحبت های جنابعالی 
مخالفت نکردنــد و وظیفه ذاتی دولت نیــز تأمین آب 
شرب مردم اســت حتی در قله کوه. بنابراین بحث ما 
بر سر وظیفه دولت مبنی برتأمین آب شرب نیست اما 

ع فعالیت اقتصادی  باید دید که اقتصاد در کجا چه نو
را دیکته می کند. حال چه فعالیت صنعتی باشد و چه 
گر قرار است چاهی حفر شود، باید از قبل،  کشاورزی. ا
گر جــوان جویــای کار در  زیــر ســاخت آن آماده شــود. ا
تهران، به فرض کاری بهتر از تهران در جنوب کشور با 
شرایطی بهتر بیابد حتی در حوضه خلیج فارس مسلما 

دیگر تهران را به عنوان کار انتخاب نخواهد کرد. 
چراغچی: صد در صد همین طور است. 

نبوی: اما در حال حاضر موضوعی که تهران را متفاوت 
از ســایر اســتان ها کــرده اســت، امکانات و تســهیاتی 
اســت کــه در تهــران وجــود دارد. حتــی زمانــی کــه در 
کســی می شــوید، مشاهده  خیابان های شــهر ســوار تا
کثر رانندگان محترم از دیگر نقاط ایران  می کنید که ا
به تهران آمده اند چرا که درآمد حاصل از این راه برای 
آن هــا چندین برابر درآمدی اســت که در شهرســتان، 
عایدشــان می شــود. لذا بــرای راننــدگان نیز همیشــه 
تهران در درجــه اول اهمیت قــرار دارد و چــرا باید این 
چنین باشد؟ تا روزی که ما اینگونه فکر می کنیم، به 
راه چاره ای نخواهیم رسید. در ثانی اقتصاد و امنیت 
باید تعیین کننده چگونگی فعالیت های اقتصادی در 
نقاط مختلف کشــور باشــد. این روزها آب، دیگر فقط 
ع اقتصــادی و حیاتی و اجتماعی نیســت بلکه  موضــو
ع فراتری اســت به نام امنیت.  امروزه آب، یک موضو
همچنین در جلسه ای که آقای مهندس زنگنه حضور 
ح کردند مبنی بر اینکه چرا سدی  داشند، سؤالی مطر
را کــه قرار بوده اســت در بندر جاســک در خلیج فارس 
احــداث شــود، در منطقه دیگــر هرمزگان احــداث می 
کنیــد؟ آقــای مهندس عســگری نیــز اشــاره کردند که 
بایستی در آنجا پادگانی احداث شود تا از خلیج فارس 
محافظت کند. به جای آن پادگان، کشاورزی ایجاد 
می کنیم تا مردم آن منطقه مرزبان شــوند، یعنی هم 
گر به  تولیــد کننده و هــم مرزبان می شــوند بنابرایــن ا
هر دلیلــی در مرزهــای کشــور، تجمع جمعیتــی ایجاد 
کنیــم، دیگر به پــادگان نیازی نخواهد بود تا کســی از 
مرزها مراقبت کند ضمن آنکه این اقدام سبب می شود 
که دیگر کســی نتوانــد به مرزهــای کشــورمان تعرض 
گــر اجازه بدهیــد از مباحــث ذاتی دولــت قدری  کند. ا
فراتــر برویــم کمااینکه با ایــن وظیفه دولت نیز کســی 
مخالفتی ندارد، اما نکته دیگر آن است که تا چه زمانی 
گــر جمعیت  بایــد آب تهــران تأمیــن شــود؟ به فــرض ا
تهران روزی دو برابر این مقدار شود، باز باید تأمین آب 
صورت گیرد؟ یا می توان اقتصادی دیگر، در نقطه ای 
دیگر فعال کرد و جمعیت را در آنجا متمرکز نمود. آقای 
مهندس عسگری نیز اشاره کردند که ورامین در حال 
خشکی و نابودی است و اطراف تهران زیبا را کویر فرا 
گرفته اســت. به ســمت قم که حرکت کنیــم کویر می 
بینیم و ورامین نیز کم کم تبدیل به کویر می شــود. از 
ورامین که بگذرید، کویر می بینید. گرمســار و قزوین 
نیز متأسفانه قرار است به کویر تبدیل شوند. آیا برازنده 
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اســت که اطراف پایتخت به این زیبایی کویر باشــد؟ 
این کار درستی نیست. باید مزیت های اقتصادی که 
کم اســت را به دیگر نقــاط انتقال دهیم.  در تهران حا
اقتصاد ناموزون و کاذب، تهران را بزرگ کرده است و 
جمعیت بر اســاس یک نقشه راه و نقشه اقتصادی در 
گــر عمیق تر نــگاه کنید تا آن  تهران جذب نشــده اند. ا
ج نیز تهران است. کمال شهر هم جزء تهران  طرف کر
گر کســی در کمال شــهر یا روستا  محســوب می شــود. ا
کن است مسلما کســی بوده است  های اطراف آن ســا
کن شود و صبح به صبح برای  که نتوانسته در تهران سا
کار به تهران می آید و شب مجددا باز می گردد. صبح 
ها اتوبان ها را مملو از جمعیت می بینیم و عصرها نیز.
چراغچی: آقای دکتر شما به سمت غرب تهران رفته 

اید؟ ایران مال را دیده اید؟ 
نبوی: غــرب تهــران را مــی گویید؟ ایــران مــال را می 

فرمایید؟ 
ج. از ســمت غرب  چراغچــی: خیــر. بین تهــران و کــر
تهــران که حکیــم اســت و همینطور دریاچه شــهدای 

خلیج فارس.
نبوی: شما می فرمائید این ساخت و سازها کار خوبی 

بوده است یا بالعکس؟
چراغچی: کاری که انجام می گیرد باید آسیب شناسی 
شود. شما می گوئید آپارتمان سازی شود و جمعیت را 

بیاورند، اما آب را تأمین نکنند؟ 
نبــوی: جناب مهندس ســؤال مــن این اســت که چه 

کسی توسعه آب را به این نقطه رسانده است؟ 
چراغچــی: ایــن همــان موضوعــی اســت کــه آقــای 
مهندس عسگری نیز در ابتدای امر به آن اشاره کردند 
کــه چه افــراد و چــه نهادهایی مســؤل این اقــدام باید 
باشــند، به عنوان مثال مســکن و شهرســازی، وزارت 

کشاورزی و شهرداری ها و ... باید باشند.
نبوی: همچنین وزارت اقتصاد. 

چراغچی: بله و به این دلیل اســت که در کشور های 
پیشــرفته وزیر آب، معــاون اول رئیس جمهور اســت. 
یعنی باالتریــن قدرت در دولــت. حتی در افغانســتان 
نیز اینگونه اســت و وزیر آب همیشــه پا به پای رئیس 
جمهور بوده و معــاون اول او نیز می باشــد و به همین 
دلیــل ســایر اعضــا، بــا اقدامــات وزیــر آب نمی تواننــد 

مخالفت کنند. 
نبــوی: آقــای مهنــدس مســتحضرید کــه زمانــی در 

کنون نداریم. ورامین، دشت آبادی داشته ایم که ا
چراغچی: عامــل آن، تأمیــن اب برای تهــران نبوده 

است. 
نبوی: عامل این نابودی چیست؟

چراغچــی: متأســفانه بــرای تأمیــن حقــوق کارکنان 
اجازه حفر چاه دادند.

نبوی: کدام منطقه منظورتان است؟
چراغچی: سازمان آب منطقه ای.

نبوی: سد لتیان برای چه منطوری احداث شد؟ 

چراغچی: سد لتیان یک حقابه بوده است. 
نبوی: تهران حقابه نداشته است.

چراغچی: از مازاد آن سد لتیان احداث گردید.
نبوی: مگر قرار بوده اســت که آن آب به تهران برود؟ 
مگر بنا بوده است که آب جاجرود به تهران برود؟ قرار 
بود بــه ورامین برود. ســد ماملو به جــه منظور احداث 

گردید؟
چراغچی: تمام ســد هایی که اطــراف تهران احداث 
شده اند با مشاوره انجام گرفته است. همچنین آورده 
سد را حساب کردند و همینطور حقابه بر ها را نیز و مازاد 
بر حقابه بر ها را به روز حساب کردند و گفتند که مازاد 
آن را برای تهران می آوریم. آقای مهندس رفیعی غیر 
ج، مازاد بر حقابه  از این است؟ سدهای لتیان، الر و کر
بر ها بودند که قرار شد آب آن ها به تهران آورده شود.

کنون مازاد می آید یا همه آب ها؟ نبوی: ا

چراغچی: از سال 1373 به دلیل اینکه در تهران چاه 
حفر کردند و قرار نبود که این اتفاق بیفتد، با کمبود آب 
مواجه شدند. زمانی که حفر چاه کردند متوجه شدند 
چاه ها تکافو  نمی کند و رســما  اعام کردند که به تمام 
حقابه بر ها پــول می دهنــد و آب را از آن ها می خرند. 
بــه عنوان مثــال بــه حقابه بــری کــه در آبگیــر بیلقان 
مشــغول کشــت بود، گفتند کشــت انجام ندهــد و آن 
شخص نیز در قبال آن، پول گرفت. آن روز مسئولین 
تصمیــم گرفتند که به جای کشــت آن عزیــزان، پول 
بدهند تا آب به تهران آورده شود. دشت ورامین با آب 
سد لتیان سیراب نمی شد. سازمان آب منطقه ای به 
دلیل آنکه دچار وضــع اقتصادی بدی شــده بود، آب 
را که لیتری 1میلیون تومان بابت آن پول می گرفت، 
مجوز حفر چاه داد تا جایــی که دیگر آب آن چاه ها به 
کنون تمام آب  دلیــل حفر چاه های مکرر، تمام شــد. ا
های زیرزمینی کــه پمپ می شــوند، آب تهران، همه 

آن آب ها را به ســمت ســلیمانیه می فرســتد و از سمت 
سلیمانیه در حالی که تمامی تلمبه ها نیز روشن است 
به ورامین می رود اما جوابگو نیست. آنقدر مجوز حفر 
چاه دادند تــا اینکه آب هــای زیرزمینی نابود شــد. به 
همین علت ورامین دچار وضعیت بدی شــده است و 
کنون  غار و فرونشســت ایجاد شــده اســت. پس چرا تا
این وضعیــت ایجاد نشــده بود؟ آیا تهرانی ها مســبب 

این وضعیت شده اند؟!
عســگری: آب زیرزمینــی و آب ســطحی جاجــرود بــه 
صورت تلفیقی تأمین آب کشاورزی آن 50 هزار هکتار را 
انجام می دادند. زمانی که آب سطحی کم شد و تمام 
آب جاجــرود به تهــران منتقل شــد، بــه آب زیرزمینی 

فشار آوردند.
چراغچی: سد ماملو به چه منظور احداث گردید؟ سد 

ماملو چند سال است که احداث شده است؟
عســگری: هم آب ســد لتیان و هــم آب ســد ماملو به 
ســمت ورامین جــاری بودنــد و کشــاورزی ورامین نیز 
همیشه براســاس تلفیق آب های سطحی و زیرزمینی 
بــوده اســت و زمانی که ظرفیــت انتقال آب بــه تهران 
افزایش یافت و از مقدار آب های سطحی کاسته شد، 
بــه آب هــای زیرزمینــی فشــار آوردنــد. و نابــودی آب 
زیرزمینی بخاطر تغذیه نشدن سد لتیان بوده است و 
وضعیت بدتر از این نیز خواهد شــد. و اینکه جنابعالی 
می فرمائید باید تا هر حدی به تهران آب آورده شــود، 
آنچنــان اطــراف تهــران را کویر فــرا خواهــد گرفت که 
روزی زندگی را در تهران نابود خواهد کرد. این مطلب 
در اصفهان اتفاق افتاده است. گاه گاهی بادهایی که 
از شــرق به ســمت غرب می آید، تمام فلزات سنگین و 
گرد و غبــار را بــه روی اصفهان می آورد و مســلما شــهر 
به ایــن زیبایی را نابــود خواهد کرد. و مــا از یک طرف 
کنــون در حال  ورامیــن و گرمســار را نابــود کرده ایــم و ا
نابودی قزوین هستیم، طبیعتا این مسائل به تهران 

فشار وارد می کند.
گر بخواهیم به جمعیت  چراغچی: شکی نیست که ا
پایتخت آب برســانیم، دیگر نقاط نابود خواهند شد. 

باید در اطراف تهران، کشاورزی را تعطیل کنید.
عســگری: کشــاورزی که فقط به دلیل کاشت انجام 
نمی شــود. کشــاورزی یعنــی ایجــاد اشــتغال 60 هــزار 
هکتار زمین در قزوین و یعنی 60 هزار ضرب در 5  و این 
به منزله  اشــتغال  300 هزار نفر از اهالی آن منطقه می 
گر روزی شــما به این 300 هزار نفر پول بدهید  باشــد. ا
و از آب آن ها اســتفاده کنیــد، این جمعیــت به تهران 

خواهند آمد. 
چراغچی: جناب مهنــدس همانگونه که جمعیت را 
ع صحیح کشــت را به این  به تهران می آورید، باید نو
عزیــزان آموزش دهیــد که از کــدام روش آبیــاری باید 

استفاده کنند.
رفیعی: ما نیازمند مدیریت اصولی آب هستیم.

ع جمعیــت،  چراغچــی: فشــار آوردن تنهــا بــر موضــو

در کشور می بایست یک برنامه آمایش قوی ایجاد 
کنیم )master      plan(  تا براساس آن آمایش، برنامه 

توسعه پنج ساله انجام  شود.

 دکتر  مجتبی نبوی
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صحیح نیست بلکه باید دانش و تکنولوژی روز را وارد 
مقوله کشاورزی کرد همچنین حقابه بری که در یک 
ثانیه با یک متر مکعب کشــت انجام می داده اســت، 
کنون با 100 لیتر آب نیز می تواند کشــت انجام دهد و  ا

محصول تولید کند. 
رفیعی: باید به بحث انتقال آب برگشت.

ع موافق اند که برای مصارف  چراغ: همه با این موضو
آب شــرب، کشــاورزی و صنعــت بــه آب نیاز اســت اما 
اولویــت اول مقولــه آب شــرب اســت بعد کشــاورزی و 
سپس صنعت. برای برنامه ریزی در آب حوضه ای نیز 
باید براساس همین تقسیم بندی پیش برویم. هنگام 
تأمین آب چه از آب دریا چه از آب زیرزمینی، باید این 
اولویت بندی رعایت شود یعنی اول آب شرب، سپس 

کشاورزی و بعد صنعت.
نبوی: درســت اســت اما  دلیل نمی شــود کــه همه ی 
ایــن آب ها را باهم و یکجا داشــت. آب شــرب اولویت 
دارد و بــه همیــن علــت، کشــاورزی را نابــود کردیــم 
و بــا اختصــاص دادن آب صنایــع بــه مصــارف شــرب 
دیگــر صنایع برای تولیــد مصوالت خــود، آب ندارند و 
متأســفانه این جمعیــت، در آینده کار خود را از دســت 
می دهند. در برخی از کشــورها که با کمبود منابع  آب 
مواجه هستند، محصوالت کشاورزی خود را در بیش 
از 3 طبقه ایجاد می کنند و دارای تور نیز می باشــد. در 
باالترین طبقه محصول را کاشته و مابقی آب از طبقه 
باال بر روی محصوالت طبقات پائیــن می ریزد که آن 
محصوالت با آن آب، آبیاری می شوند و دیگرکشورها 
نیز از این الگو در کشــاورزی خود استفاده می کنند. در 
کشــور ایران نیز در گذشــته در دشــت قزویــن به جای 
کاشــت گندم، ذرت کاشــت می شــده اســت بــه دلیل 
آنکه ذرت در مقایســه با گندم بــه آب کمتری نیازمند 
بــود و محصولی که از ذرت به دســت می آمــد، دارای 
مصارف متعددی بود. من جمله علوفه آن، خود ذرت 
و روغنی که از آن به دســت می آمد. و این محصول از 
نظر اقتصادی، بســیار به صرفه است و دشت وسیعی 
از ســمت مهرشــهر بــه ســمت قزویــن بــه کاشــت این 
محصــول اختصــاص داده شــده بــود و بــا ایــن اقدام 

کشاورزی را به درستی مدیریت می کردیم. 
ع انتقــال آب از خلیــج فــارس کــه  رفیعــی: بــه موضــو
ع اصلــی ایــن نشســت اســت برگردیم، آیــا این  موضــو

انتقال به صرفه است یا خیر؟
چراغچی: اول باید بررسی شود که انتقال آب به چه 
منظــور صورت مــی گیرد؟ بــرای مصارف آب شــرب یا 

کشاورزی و صنعت.
گر  نبوی: اجازه بدهید به این سؤال بنده پاسخ دهم. ا
زمانی کــه بخواهیم با بودجه ی دولــت و خزانه، این 
گر بخواهیم که  اقدام صورت گیرد یک بحث است و ا
بخــش خصوصی ایــن اقــدام را پیش ببــرد، وضعیت 
گر بخــش خصوصی  متفاوتی بــه وجود خواهــد آمد. ا
فعالــی در کشــور وجــود داشــته باشــد کــه بــا توجــه به 

محاسبات اقتصادی و بحث 30 هزار تومان که متغیر 
نیــز خواهد بــود، بتواند تشــخیص دهد با ایــن میزان 
آب که قصد شیرین کردن و  انتقال آن را نیز دارد، این 
اقــدام به صرفه ای خواهد بود یا خیــر که این فناوری 
را در حوضه آبی مربوطه برده یا آب را به معدن منتقل 
کند. تحلیل نیز به عهده خودشان است و بخشی نیز 
که این کار را انجام می دهد، وابسته به دولت نیست. 
و خود نیز تشخیص داده است که سرمایه گذاری کرده 
گر این اقدامات  و این کار را انجام بدهد. به نظر بنده ا
برای بخش خصوصی توجیه پذیری اقتصادی داشته 
باشد، باید این اقدامات را انجام بدهد اما باید در این 
مــوارد به اثرات زیســت محیطی نیز توجــه کنیم و بی 
تفاوت از کنار این مناظرات زیست محیطی نگذریم. 
گر نمک زدایی  مســتحضرید که یک واحد از این آب ا
بشود باید سه واحد آب آورده شود و بعد دو واحد دیگر 
به آنجا برگــردد. و طبیعتــا یک تجمع نمــک درمحل 
تصفیــه و آب شــیرین کــن خواهیــم داشــت. قطعا در 
کوسیســتم و محیــط دریا تأثیر  این منطقــه، به روی ا
خواهد گذاشت بنابراین باید محاسبه کنیم. به فرض 
می گوئیم 30 هزار تومان کمتر یا بیشــتر، هزینه های 
زیســت محیطی مترتب بــر آن را در نظــر نگرفته ایم و 
پول تصفیه کن ها، آب شیرین کن ها، نمک زدایی، 
انتقــال آب، پول برق، پول لولــه و مابقی هزینه ها به 
کنار که باید محاســبه شوند، هزینه های دیگر نیز من 
جملــه هزینــه هــای زیســت محیطی نیــز بایــد در نظر 
کنین  گرفته شــوند. قطعا این تجمع نمک، زندگی سا
آن منطقه را تحت تأثیر قرار خواهد داد. حدود 5 سال 
قبــل  بحث بــر ســر انتقــال آب از دریــای مازنــدران به 
سمنان که جدی شــد، صحبت از 3 الی 4 هزار تومان 
بر سر قیمت آب تمام شده به سمنان بود. آن زمان در 
سمنان هیچ شخصی داوطلب نشد که در ازای این 4 

هزار تومان، آب را برایش ببرند.
چراغچی: آب را شیرین می کردند یا آب شور بود؟

ح اســت. آقــای  کنــون بحــث دیگــری مطــر نبــوی: ا
مهندس کانتری که رئیس سازمان حفاظت محیط 
ح کرده اند که آب خام را به استان  زیست هستند، مطر
سیســتان منتقــل می کنند و نمــک ها در کویــر ریخته 
می شــود ایــن بــدان معنا اســت که شــیرین ســازی در 
طرفی دیگر اتفــاق می افتد. قطعــا در بعضی از صنایع 
لزومی به استفاده از آب شیرین نمی باشد زیرا استفاده 
از آب 12 یا 13 هزار میکروموس در صنعت، بد نیست. 
امــا ماحظات دیگری وجــود دارد که 1. بــرای انتقال 
آب از دریای مازندران به جنوب البرز، تمام نمایندگان 
اســتان های شــمالی به اتفاق مخالفت کــرده اند. 2. 

برنامه زیست محیطی در دریای مازندران به نام
 )Caspian Environment Program( یا همان "سپت" 
اقداماتی که باید انجام می گرفت، یا الزامی به انجام 
آن ها نبود، تهیه شــده بود. مســتحضرید که ورودی 
آب دریــای مازنــدران بیشــتر از 90% از ســمت روســیه 

اســت و دریای مازندران یک ســامانه بســته است که 
بیش از 80% منابع آب آن از رودهای ولگا و آرال تأمین 
می شــود. این در شرایطی اســت که براساس پروتکل 
های موجود من جملــه برنامه های زیســت محیطی 
دریــای مازندران که پیــش تر نیز به آن اشــاره گردید، 
برای برداشــت آب بــا مقادیر زیــاد، آزادی عمل وجود 
نــدارد. دریای مازنــدران نیز شــرایط زیســت محیطی 
مناســبی ندارد. زیرا ســالیانه مقادیر زیــادی فاضاب 
های خام شــهری و صنعتــی از کشــورهای مجاور من 
جمله ایــران به ایــن دریــا وارد می شــود. همانطور که 
اطاع دارید، عاوه بر کاهش کیفیت آب با کم شــدن 
جریانات ورودی، ظرف 10 سال گذشته، تراز سطح آب 
دریای خزر در حدود 5/1 متر  افت کرده است و امروزه 
نیز ســطح آب دریا در حال پائین رفتن است. باید دید 
که آیا این اجازه را به ما خواهند داد تا از آبی که صاحب 
ع دوم انتقال هایی  آن نیســتیم، بهره ببریم؟  موضــو
است که از جنوب کشور انجام می شود. در مواردی که 
بخش خصوصی اقدام می کند به کنار، بحث استفاده 
از منابع روی زمینی و زیر زمینی اســت، برای مصارف 
آب شــرب، کشــاورزی و صنعت، آیا توجیه اقتصادی 
دارد؟ ابتــدا مســائل توجیــه پذیــری و بعــد ماحظات 
امنیتی و زیســت محیطی را باید مورد توجــه قرار داد. 
اما کارشناســان زیســت محیطــی می گویند کــه خلیج 
فارس محیط بسته ای اســت که آب به سرعت جا به 
جا نمی شــود. چون به جریان های آب اقیانوس هند 
متصل نیســت و در تنگــه هرمز به دلیل گلــوگاه هایی 
که وجود دارد، این اتفاق به سرعت انجام نمی شود. 
و به همین ســبب آب خلیــج فارس نیز حــدود 50 هزار 
لیتــر میکرومــوس   اســت. آب دریــای عمان بــه دلیل 
آنکه بــه اقیانوس هند متصل اســت، 40 هزار اســت و 
از همین روی آب به ســرعت تغییر می کنــد و نمک ها 
شسته می شوند و به عمان می رود اما در خلیج فارس 
به دلیل آنکه محیط بســته ای است، این اتفاق نمی 
افتد. بنابراین در خلیح فارس هزینه های آب گران تر 
است چون آب شورتری را باید شیرین کنیم. قطعا در 
نقاطی که نیاز به این اقدامات اســت، باید ماحظات 

دیگری را در نظر گرفت. 
عســگری : بــرای ســؤال آقــای مهنــدس رفیعــی کــه 
پرســیدند انتقــال آب مفید اســت یــا خیر، بســتگی به 
موقعیت آن دارد. برای هر انتقالی باید یک مطالعات 
جامعی صــورت بگیرد و به قول آقــای دکتر نبوی، آن 
مطالعــات جامــع تعییــن کننده اســت که انتقــال آب 
مفید است یا خیر و هر یک از این مطالعات برای خود 
دارای یک وزنی اســت و بایــد آن اوزان را رعایت کنند 
و مطالعات درســتی داشته باشند و آن مطالعات نباید 
به گونــه ای انجام شــود که یک مشــاور، صرفــا برای 
گرفتن مقام یا وعده ای از طرف مسئولین، یک برنامه 
قابی بدهد. بایــد مطالعات متعارف بوده و مؤسســه 
ای ملی، مطالعات را بر عهده گیــرد و در آن به نتیجه 
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مطلوب برســد که آیا به فرض انتقــال آب از نقاطی به 
تهران صحیح است یا خیر و این مطالعه شامل مسائل 
زیست محیطی و غیره می شود. و جواب سؤال شما در 

مطالعات جامع است. 
نبوی: همانطور که می دانید در مناطق ساحلی خلیج 
فــارس و دریای عمان، صخره های مرجانی، زیســت 
ک  گاه های میگو، ساحل هایی که محل تخم ریزی ال
پشــت ها هســتند و دیگر زیســت گاه های طبیعی من 
جمله جنگل های حــرا )مانگو( به مقادیــر زیاد نمک 
و ورود پســاب های تصفیه آب حســاس هســتند، که 
بایســتی در پروژه های نمک زدائی و انتقال آب مورد 
مطالعه و توجه قرار گیرند. کارشناسان محیط زیست 
اعتقــاد دارنــد که برداشــت از دریــای عمان بــه لحاظ 
اینکه تحت تأثیر جریان های دریایی و اقیانوسی قرار 
دارد، نســبت به خلیج فارس که محیط نســبتا  بسته 
ای دارد و شــوری آب آن نیز در حدود 20 درصد بیشتر 
می باشــد با خســارات زیســت محیطی کمتری همراه 
خواهــد بــود و در کنــار این مســائل باید بــه ماحظات 
اجتماعی و سیاســی نیز توجه کرد. بــرای انتقال آب از 
این منطقــه، باید اقداماتی در هرمــزگان انجام پذیرد 
و بــدون ایــن اقدامــات، این انتقــال به آســانی انجام 
نمی شود و با مانع و مخالفت مواجه می شود و ممانعت 
هــای سیاســی و اجتماعی بعــدی را به دنبــال خواهد 

داشت. و نمی توان به این ماحظات بی توجه بود. 
رفیعی: آقای دکتر کار انتقال آب شروع شده است؟ 

نبوی: بله بیش از 50 درصد.
ع که چرا از نقاط  رفیعی: یعنی بحث بر ســر این موضو

دیگر انتقال انجام شده است، بی فایده است؟
چراغچــی: بــه دلیــل آنکــه پــروژه بــه دســت بخــش 
خصوصــی انجــام می شــود، طبیعتــا ســریعتر  پیــش 

می رود.
چراغ: برای قسمت های فوالدی تمام شده است.

رفیعــی: هزینه کل بودجــه را، صنعتگران منطقه می 
دهند؟ آیا دولت کمکی  نمی کند؟ 

چراغ: 4 سهامدار هستند .
حســینی: بخــش خصوصی اظهــار نموده کــه هزینه 
این پروژه را بر عهده می گیرد اما پس از چند سال این 

سیستم دچار فرسایش می شود. 
از طرفی مردم منطقه را نیز به این آب عادت داده اند و 
زندگی شان براین اساس بنا شده است. مگر صندوق 
های سرمایه گذاری و قرض الحســنه که در ابتدا قرار 
کنون بواسطه مردم  بود توسط دولت تأمین شــوند و ا
اداره می شــوند را بــه خاطر نداریــد؟ و در آخــر نیز، این 
حالت پیش خواهد آمد و بخش خصوصی کنار خواهد 
رفت و دولت درگیر می شود و هزینه بر گردن حکومت 
می افتد و بعــد از مدتی حکومت ناچار خواهد شــد که 

هزینه گزافی را بپردازد .
کننــد،  گــر از خلیــج فــارس برداشــت  چراغچــی: ا
می بایســت هــر دو ســال یــک بــار، منبــران را عــوض 

کننــد. دو ســال یــک بــار بایــد 70% آب شــیرین کن ها 
عوض شوند. 

چراغ: انتقال این مقدار آب از خلیج فارس و بردن آن 
برای 4 صنعت شــاید در حال حاضر مســئله ساز نشود 

اما ادامه این روند مشکل ساز خواهد شد.
رفیعی: این میزان برداشت در حال حاضر، ما را دچار 

بحران  نمی کند.
چراغ: تکرار پروژه های اینچنینی ما را دچار مشکل و 

بحران خواهد کرد.
رفیعــی: یعنی ایــن پروژه بــه تعداد باالی آب شــیرین 

کن ها نیاز ندارد؟
گر بخواهند 500 میلیون مترمکعب آب انتقال  نبوی: ا
دهند، باید 3 برابر آن یعنی 1/5 میلیارد مترمکعب آب 

را در آنجا تصفیه کنند.
رفیعی: پس باید در همان منطقه، آب را تصفیه کنند 
و ماننــد پــروژه ســمنان بعــد از انتقــال، آب را شــیرین 
نمی کننــد. یعنــی میــزان نمک باقــی مانــده در همان 
منطقه به جــا می ماند. نمکی کــه از این آب باقی می 

ماند آیا استفاده ای ندارد؟
نبــوی: نمــک در صنایــع پتروشــیمی در بنــدر امــام 

استفاده می شود. 
رفیعــی: آیــا قصــد شــفاف ســازی در ارتباط بــا محیط 
زیســت را ندارند که نمک های باقی مانده در منطقه 
به محیط زیست و جانداران آن منطقه آسیب می زند. 
حســینی: خروجی آن متأسفانه تلخاب است. فرض 
کنید از آب گرفته شــده، 30% آن را تصفیــه می کنید و 
گر قصد  نمک موجــود در 70% آن آب باقی مــی ماند. ا
گرفتن نمک از 70% آب را داشــته باشید، هزینه بسیار 
باالیی خواهد داشت تا بخواهد جامد شود. در نتیجه 
تلخاب آن را به دریا بر مــی گردانند. مثال آن تلخابی 
اســت که در کرمان بوده اســت که آن را به دشــت زده 
ع  ک مزار اند و حال به ضد آن تبدیل شده است. و خا
کشاورزی را شور کرده است. اما انتقال تلخاب به دریا 
به دلیل متصل بودن آن به اقیانوس های آزاد باعث 
گر بخواهنــد نمک هــا را از  شــوری زیاد نمی شــود امــا ا
دستگاه های آب شیرین کن، استحصال کنند، هزینه 
بسیار باالیی خواهد داشت و کسی هم این کار را انجام 

نمی دهد  در هیچ کجای دنیا.
رفیعی: هنوز تکنولوژی آنقدر قوی نشده است؟

حسینی: تکنولوژی می تواند این کار را انجام دهد اما 
هزینه آن بسیار باال است.

رفیعی: منظور با هزینه کمتری است. 
حســینی: آب دریا را در کنار استخرهایی در مجاورت 
دریا، گذاشته تا با کمک خورشید تبخیر شود و سپس 

نمک ها را بر می دارند.
نبــوی: بایــد نــگاه آمایشــی متــوازن داشــته باشــیم و 
مبنــای آن نیــز بایــد اقتصاد باشــد. این نگاه آمایشــی 
مشخص می نماید آیا ما باید کشاورزی داشته باشیم 
ع فعالیــت کشــاورزی انجام  یــا خیــر و درکجــا چــه نــو

دهیــم؟ به فــرض گلخانه ای باشــد یــا کشــت روباز و 
چــه محصولی باید کاشــته شــود تــا از آب شــیرین کن 
هــا اســتفاده کنیــم. انتقــال محــدود در حاشــیه ی 
100کیلومتــری خلیج فــارس و دریای عمــان نه اینکه 
تا اصفهان آب را انتقال دهیم. به قول آقای مهندس 
گر یک  ح کردند، ا مهرعلیزاده که در سال گذشته مطر
متر مکعــب آب را به اصفهــان منتقل کنیــم، 25 هزار 
تومــان، قیمت این آب می شــود. البته ســال گذشــته 
بحــث ایــن دالرهــا نبــوده اســت و براســاس مصاحبه 
ح می شود.  آیا دولت توان  ایشان در سال گذشته مطر
تولید آب بــا قیمت 25 هزار تومــان را دارد که به مردم 
با قیمت 500 تومان بدهد؟ و به نظر می رســد که این 
ع  نــگاه آمایشــی مشــخص می کند کــه در کجا چــه نو
ع محصولی را  فعالیت کشــاورزی باید داشــت و چه نو
باید کاشــت؟ و براســاس منافع ملی، باید یک راهبرد 
جامع ملی تهیه بشــود. اما در برنامه های 5 ساله بعد 
از آن انحراف داشــته و مصمم حرکت نکرده ایم. قرار 
بود که ایــران بعد از 20 ســال، در جایــگاه دیگری قرار 
بگیرد. در واقع درآمد ســرانه هر شخص چند هزار دالر 
می شــود؟ متأســفانه نســلی که در ایــن 50 ســال اخیر 
کشــور را اداره کرده است به آب به چشــم میراث نگاه 
کرده اســت. زیــرا آب میراثی نبوده اســت کــه فقط به 
ما رســیده باشــد که ما بیش از 300 دشــت کشــور و آب 
زیرزمینی را به انتها رسانده ایم و در بعضی نقاط دیگر 
آب زیرزمینی برای آب شــرب هم باقی نمانده است و 
به تدریج باید خالی از سکنه شود. این اشتباهی بوده 
است که ما متأسفانه انجام داده ایم و با توجه به آنکه 
آب موجود نبوده است، متأسفانه در استان فارس که 
با کمبود آب مواجه بود، در نقاطی از این استان گندم 
یا ذرت کاشتیم و بیشتر دشت های استان فارس را به 

صورت ممنوعه در آوردیم. 
حســینی: در مزارعــی کــه در اســتان فــارس مارشــال 
کاشــته می شــد بــا کمتریــن مصــرف آب و بیشــترین 
بازدهی که متأسفانه مارشــال را برداشت کردند و بعد 
بــه جای آن گندم کاشــتند با بیشــترین مصــرف آب و 

کمترین بازده.
نبوی: متأســفانه بیش از 300 دشــت را خالی از سکنه 
کردیــم و آنقــدر پمپــاژ کردیــم یعنــی بیشــتر از ظرفیت 
تحمل ســفره ها و آنقدر بــه حفر چــاه پرداختیم، تا به 
مشــکات زیادی برخوردیم که به ســرعت نیز جبران 
پذیر نخواهد بود. اما نمی شــود زمــان را صرف چرائی 
برای گذشــته کرد و بایــد از این زمان به بعد براســاس 
یک برنامه آمایشــی جامع، عمل کرد و بررسی کرد که 
گزیر  اقتصاد در کدام حوضه به فعالیت بپردازد تا ما را نا
از انتقــال آب و شــیرین کــردن آن بــا توجــه بــه هزینه 
های گران قیمت، نســازد اما در مواردی ممکن است 
کــه برای حفظ وضــع موجود نــه برای ایجاد توســعه، 
انجام گیرد. متأسفانه وقتی در یزد انتقال آب صورت 
گرفت به تبع آن نیز توسعه پیدا کرد. شاید می بایست 
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ما کاشان و یزد را نگه می داشتیم اما متأسفانه توسعه 
پیدا کــرد. ما باید نقاطی مانند یزد را نگه می داشــتیم 
و بــه دنبال توســعه آن نمــی رفتیــم. حال که بــه فکر 
توســعه انتقــال خــط دوم از اصفهان هســتیم، شــاید 
اقدام درســتی نباشــد. بنابراین با این برنامه می شود 
اداره کشــور را به دســت گرفــت. امــا متأســفانه با این 
بــی برنامگی، حالــت انفعالــی و الگوهــای مصرف که 
صورت می گیرد، ما منابع کشورمان را نابود می کنیم. 
منابــع زیرزمینی مثــل نفت را به مســیرهایی می بریم 
که بــا هزینه هــای هنگفتی تونل احداث می شــود که 
آب را از حوضــه ای بــه حوضه ی دیگــر منتقل کنیم. 
حوضه ای که خود مشــکل داشته اســت را به حوضه 
های دیگر منتقل می کنیم. حوضه ی مبدأ در بعضی 
از نقــاط بــا مشــکل روبــرو اســت، زمانــی کــه مدیر کل 
حفاظــت از منابــع آب بــودم، زمان ریاســت جمهوری 
وقت، مرحوم آقای رفسنجانی، یک نامه ای به بنده 
ارجاع دادند که در واقع از معتمدین کرمان به ایشــان 
رســیده بود که شــما بــه عنوان ســردار ســازندگی کل، 
لطفا دســتور دهید که آب را از جازموریان برای کرمان 
یعنــی آب حوضه حریــر را انتقال دهید. ایشــان هم با 
توجه به آنکــه کرمانی بودند، به گونــه ای محترمانه 
مخالفت کردند. ایشــان گفته بودند از نقطه ای دیگر 
کــه به کرمــان نزدیــک اســت آب انتقال بدهید. شــما 

می دانید انتقــال آب از حوضه ی حریر بــه کرمان چه 
هزینــه هــای ســنگینی دارد کمااینکه امــروز کرمان با 
چنــان کمبود آبی مواجه اســت کــه آب را جیره بندی 
می کنند و قطعی آب دارد. در اینچنین موقعیت هایی 
به هوش اجتماعی و هوش سیاســی بســیار نیاز است 
تا هر تصمیمی را به یکباره عملی نکنیم تا به مشــکل 
گر براســاس برنامــه ای جامــع و منبطق  برنخوریــم. ا
با اقتصــاد حرکــت کنیم و ببینیــم که اقتصــاد در کجا 
ع فعالیت  چــه دیکته می کند به فــرض در کجا چه نــو
ع صنعتی داشته باشــیم و در کدام  کشــاورزی و چه نو
منطقه چه میزان جمعیتی داشته باشیم. و بر اساس 
آن برنامه حرکت کنیم و مشاهده می کنید که اقتصاد، 
این میــزان جمعیــت را در تهــران جذب کرده اســت و 
گــر اقتصــاد در دیگر نقاط  مــردم نیز چــاره ای ندارند. ا
می توانست بارور شود و نیاز مردم به معیشت را در آنجا 
تأمین کند. دیگر نیازی نبود تا مردم از شهرهای خود 

مجبور به کوچ موقت یا دائمی شوند.
چراغچی: البته قرار بود که آب شــرب بــه یزد انتقال 
یابد نه آب پســته. امســال اعــام کردنــد 50 درصد به 
علت کمبود آب پســته نداریم و افزایش قیمت داشته 
اســت و از مــردم خواســته بودنــد کــه پســته نخرنــد تا 

بتوانند صادر کنند. 
رفیعی: آیــا انتقال آب از چشــمه های بهشــت آباد به 

کرمان متوقف شده است؟ 
حســینی: خیــر، در حــال انجــام اســت امــا خبــر آن 

منعکس نشده است.
گر آب را از آن منطقه منتقل کنند، آن منطقه  رفیعی: ا

از بین خواهد رفت.
چراغچــی: انتقــال آب نابــودی مــی آورد مگــر مــازاد 

داشته باشد.
رفیعی: آن چشــمه، آب مازاد نــدارد. آنچه که از این 
مباحــث نتیجــه می گیریــم این اســت که  متأســفانه 
کثــر پــروژه های  در طــول ســال های گذشــته بــرای ا
آب کمتــر برنامــه ریــزی و آینــده نگری شــده اســت و 
تصمیمات عجوالنه گرفته شده است که ضرر و زیان 
ع مدیریت  آن بیــش از منافع آن بوده اســت و این نــو
موجــب گردیــده بــا ایجــاد تنــش به جــای دســتاورد 
مثبت با بحران مواجه شویم. از جمله این اقدامات، 
انتقال آب از یک منطقه به منطقه دیگر اســت که هر 
دو حوضه آبی مربوطه را با مشکات بیشتری مواجه 

می کنیم. 
امید اســت ایــن گفتگو ها منشــأ اثــر بــوده و به گوش 
مسؤالن برسد تا قبل از هر اقدامی، کلیه جوانب مالی، 
سیاســی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی آن بررســی 
و سپس مراحل اجرائی آن آغاز شود تا شاهد شکست 

پروژه ها نباشیم. 
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محمدعلـی  توسـط:  خالصه سـازی  و  ترجمـه 
یاسـائی علیرضـا  و  مهریـزی  محمـودی 

سـازی  بهینـه  ادبیـات  مـرور  بـه  مقالـه،  ایـن  در 
از  آب(  انتقـال  )سـازه های  WDSهـا  عملیـات 
شـده  پرداختـه  امـروز  بـه  تـا   1980 دهـه  اواخـر 
بـه عملیـات  مربـوط  بررسـی شـده  مقـاالت  اسـت. 
واقعـی،  زمـان  کنتـرل  شـامل  مطلـوب،  پمپـاژ 
کیفیـت  اهـداف  بهینه سـازی  و  شـیر  کنتـرل 
WDS همچنیـن  و  شـهری  آشـامیدنی  آب  بـرای 
ایـن  ارزش  اسـت.  منطقـه ای  چندکیفیتـی  هـای 
مرتبـط  مقـاالت  کثریـت  ا کـه  اسـت  آن  در  مقالـه 
کلـی  طـور  )بـه   ،WDS عملیـات  بهینه سـازی  بـا  
چـاپ  گذشـته  دهـه   3 طـول  در  کـه  عـدد(   200
را  فعلـی  وضعیـت  می شـود.  شـامل  را  اسـت  شـده 
می کنـد  فراهـم  را  آنهـا  ترکیـب  می کنـد،  توصیـف 
می دهـد.  نشـان  را  آتـی  تحقیقاتـی  مسـیرهای  و 
شـده  انجـام  مطالعـات  اصلـی  جنبه هـای  تمـام 
را  عملیاتـی  بهینه سـازی  مشـکل  یـک  روی  بـر 
1- چـه  نمـود.  تقسـیم  بـه چهـار بخـش   می تـوان 
چگونـه  مشـکل   -2 اسـت؟  شـده  بهینـه  چیـزی 
تعریـف شـده اسـت؟ 3- حـل مسـئله چگونـه بوده 

چیسـت؟ آن  کاربـرد   -4 اسـت؟ 
کاربـردی وجـود دارد: عملیـات پمـپ،  سـه زمینـه 
کنتـرل دریچـه. شـکل زیـر  کیفیـت آب و  مدیریـت 
کندگـی آن هـا را در مقـاالت مـورد بررسـی  توزیـع پرا

شـده نشـان می دهـد.
1- چه چیزی بهینه شـده اسـت؟ بیشـترین سـهم 

عملیـات  بهینه سـازی  بـه  صرفـا   )%  41( مقـاالت 
پمـپ پرداختـه شـده اسـت. بهینه سـازی عملیات 
کنتـرل  یـا  آب،  کیفیـت  دریچـه،  کنتـرل  بـا  پمـپ 
کیفیـت آب بـه ترتیـب برابـر با %15، %15  دریچـه و 
بـه خـود اختصـاص داده انـد.  را  از مقـاالت   %11 و 
کنتـرل  گونـه  کیفیـت آب بـدون هـر  بهینـه سـازی 
دریچه هـا(  یـا  و/  پمپ هـا  )یعنـی  دیگـر  عملیاتـی 
کوچکتریـن  ح شـده اسـت.  در 15% از مقـاالت مطـر
سـازی  بهینـه  بـه  مربـوط   )%3( مقـاالت  بخـش 
کنتـرل  بـا  همزمـان  آب  کیفیـت  اهـداف  بـرای 
صرفـا  عملیـات  از  حجـم  ایـن  اسـت.  دریچـه 
بهینه سـازی پمـپ تعجـب آور نیسـت و بـه دالیـل 
مطالعـات  از  پـس  می گـردد.  بـر  تحقیـق  سـابقه 
 WDS کـه بـا تمرکـز بـر بهینه سـازی طراحـی اولیـه 
بـوده، ایـده اسـتفاده از بهینـه سـازی در مطالعـات 
از  پـس  گرفـت.  قـرار  تحقیـق  مـورد  عملیاتـی 
کنتـرل  بـدون  یـا  بـا  آب  کیفیـت  مقادیـر  مدت هـا 
کیفیـت  تغییـر  یـا  و  فشـار  مدیریـت  بـرای  دریچـه 

شـده اند. اضافـه  ع  موضـو ادبیـات  بـه  آب، 
2- مشـکل چگونـه تعریـف شـده اسـت؟ بـا توجـه 
لحـاظ  از  کـدام  هـر  بهینه سـازی،  مدل هـای  بـه 

گم شده در بهینه سازی سیستم های توزیع آب؟

علیرضا یاســایی_ کارشناس شــرکت تأمین و 
تصفیه آب و فاضالب تهران
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سـازنده  اجـزای  ع  نـو سـه  بـه  ریاضـی  سـاختار 
و  محدودیت هـا  اهـداف،  می شـوند:  تعریـف 
نشـان  زیـر  شـکل  تصمیم گیـری.  متغیرهـای 
مولفه هـا  ایـن  از  بسـیاری  چگونـه  کـه  می دهـد 
شـده اند  گنجانـده  بهینه سـازی  مدل هـای  در 
فرموالسـیون  پیچیدگـی  میـزان  نمایانگـر  کـه 
فرمول بنـدی  از  مقاالتـی  )طبیعتـا  آن هاسـت 
اسـتفاده  بهینه سـازی  مدل هـای  بـرای  ریاضـی 

اسـت(. نشـده  آورده  آمـار  ایـن  در  نکرده انـد 
 1 بیـن  اهـداف در مدل هـای بهینه سـازی  تعـداد   
کـه نمـودار نشـان  تـا 4 بـوده اسـت امـا همان طـور 
در  بوده انـد.  هدفـه  تـک  مدل هـا  بیشـتر  می دهـد 
مقـاالت مـورد بررسـی تعـداد محدودیت هـا بیـن 1 
کـه بیـش از 50 درصـد تحقیقـات،  تـا 9 عـدد بـوده 
قـرار  بررسـی  مـورد  را   4 و   3 بیـن  محدودیتـی 
محدودیت هـا  ایـن  کـه  نماییـد  توجـه  داده انـد. 
کـه عموما در  شـامل محدودیت هـای هیدرولیکـی 
مدل سـازی های WDS بایـد ارضـا شـود را در خـود 
گرچـه در مطالعـات انجـام شـده  جـای نداده انـد. ا
قـرار  مطالعـه  مـورد  نیـز  تصمیم گیـری  متغیـر   7 تـا 
گرفتـه امـا 74 درصـد تخقیقـات تنهـا شـاما یـک یـا 

بوده انـد. متغیـر  دو 
3- حل مسـئله چگونه بوده اسـت؟ 

طـور  بـه   1970 دهـه  از  بهینه سـازی  روش هـای 
روش هـای  اسـت.  یافتـه  توسـعه  توجهـی  قابـل 
روش هـای  از  اسـتفاده  بـا  ابتـدا  در  قطعـی 
فراشـناختی در اواسـط دهـه 1990 مـورد اسـتفاده 
 )GA( گرفـت. اولیـن روش الگوریتـم ژنتیـک قـرار 
از روش هـای جسـتجو محلـی  ترکیبـی  بـا  کـه  بـود 
قـرار  اسـتفاده  مـورد  آن  بهـره وری  افزایـش  بـرای 
گرفـت. دیگـر الگوریتم هـای فراشـناختی از جملـه 

کلـون  بهینه سـازی   ،)PSO( ذرات  بهینه سـازی 
مرتب سـازی  ژنتیـک  الگوریتـم   ،)ACO( مورچـه 
الگوریتـم  قـدرت   ،)II )NSGA-II غیرمنتظـره 
جسـتجو  الگوریتـم   ،)SPEA2(  2 پارتـو  تکاملـی 
محـدود  اختـاف  جسـتجوی   ،)HSA( هارمونـی 
در  منظـوره  چنـد  الگوریتم هـای  دیگـر  و   )LDS(
گرفتـه اسـت.  ادامـه مـورد اسـتفاده محققیـن قـرار 
ایـن  آیـا  اینکـه  و  راه حـل،  انتخـاب روش  عمومـا 
واقعـی سیسـتم در  رفتـار  نشـان دهنـده  معـادالت 
ح  مطـر مسـتقیم  طـور  بـه  مشـکل  فرموالسـیون 
اسـتفاده  شـبکه ای  شبیه سـازهای  از  یـا  و  می کنـد 
ع مسـئله، سـطح تخصص  می کنـد، بسـتگی بـه نو
تحلیلگـر و آشـنایی او بـا روش/ ابـزار خـاص دارد. 
توجیحـی  مقـاالت  از  بسـیاری  در  وجـود،  ایـن  بـا 
انتخـاب  خـاص  روش  یـک  چـرا  اینکـه  مـورد  در 

شـده اسـت و یـا چـرا روش دیگـری آزمایـش نشـده 
انتخـاب  ایـن  اوقـات  اغلـب  نـدارد.  اسـت، وجـود 
توسـط  شـده  انجـام  ادبیـات  بررسـی  مبنـای  بـر 
بـر  اینکـه  جـای  بـه  اسـت،  مقالـه  نویسـندگان 
اسـاس مقایسـه عینـی از آزمایشـات انجـام شـده با 

یـا چنـد روش حـل. دو  از  اسـتفاده 
کاربرد آن چیسـت؟ انواع مختلف شـبکه های   -4
آزمایشـی در بهینه سـازی عملیـات WDSهـا مـورد 
بـا  شـبکه ها  ایـن  اسـت.  گرفتـه  قـرار  اسـتفاده 
از  هسـتند،  متفاوتـی  پیچیدگی هـای  و  اندازه هـا 
کوچـک بـا یـک منبـع، یـک پمـپ و  سیسـتم های 
گـره بـه تـا WDSهای بزرگ واقعـی در جهان  چنـد 
گـره.  هـزاران  و  پمـپ  صدهـا  متعـدد،  مخـازن  بـا 
بـا  شـکل زیـر شـبکه های آزمایشـی اسـتفاده شـده 
نشـان  دسـته بندی  صـورت  بـه  را  شـبکه  انـدازه 
در  موجـود  نقـاط  تعـداد  اسـاس  بـر  کـه  می دهـد 
شـبکه بیان شـده اسـت. شـکل زیر نشـان می دهد 
کثریـت شـبکه های اسـتفاده شـده )80 %( بـه  کـه ا
از  نیمـی  حـدود  کـه  می شـوند  محـدود  گـره   100
گـره را شـامل می شـوند. آن هـا )36 %( تنهـا تـا 20 
 چالش هـای اصلـی تحقیقـات آتـی در ادامـه آورده 
بهینـه  عملیـات  بـرای  اساسـی  نیـاز  اسـت.  شـده 
اعتمـاد  قابـل  و  دقیـق  شبیه سـازی  مـدل  یـک 
بـه  پذیـرش  و  درک  عـدم  حـال،  ایـن  بـا  اسـت. 
و  تقاضـا  پیش بینـی  در  قطعیـت  عـدم  معنـای 
دوی  )هـر  شـبکه  رفتـار  پیش بینـی  مدل هـای 
عوامـل،  دیگـر  میـان  در  کیفیـت(،  و  کمیـت 
مـدل  ایـن  از  گسـترده تر  اجـرای  کـردن  محـدود 
هـا اسـت. عـاوه بـر ایـن، هیـچ توافـق جهانـی در 
میـان محققـان و متخصصـان در مـورد چگونگـی 
کـردن یـک مسـئله  بـه تدویـن درآوردن  و فرمولـه 

شکل 1. مدل های بهینه سازی. الف. تعداد هدف ها، ب. تعداد محدودیت ها، ج. متغیرهای تصمیم گیری، که در مدل بهینه سازی مورد استفاده قرار گرفته اند.

محمد علی محمودی مهریزی_ دانشجوی دکتری 
تخصصی عمران - آب دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

علوم تحقیقات
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و  اهـداف  تمـام  شـامل  کـه  عملیاتـی  بهینه سـازی 
نـدارد.  وجـود  اسـت،  مربوطـه  محدودیت هـای 
تـا یـک  ع اجـازه می دهـد  کـه ایـن موضـو در حالـی 
راه  بهتریـن  کـردن  پیـدا  بـرای  کارآمـد  جسـتجوی 
چـه  گـر  ا گیـرد.  صـورت  پیاده سـازی  بـرای  حـل 
تحقیـق  مـورد  خوبـی  بـه  بهینه سـازی  روش هـای 
بهتریـن  مـورد  در  توافقـی  هیـچ  گرفته انـد،  قـرار 
روش بـرای بهینـه سـازی برای یک مشـکل خاص 

یـک  بـه  نیـاز  خـود  ایـن  کـه  نـدارد  وجـود   WDS
تـاش هماهنـگ توسـط جامعه پژوهشـگران برای 
توسـعه روش هـای مقایسـه عینـی و اعتبارسـنجی 
آن دارد.  در نهایـت، پـس پـردازش نتایـج و به طور 
خـاص راه حل هـای چنـد هدفـه، یـک چالش دیگر 
ح می کند، زیـرا هیچ روش جهانی  پژوهشـی را مطـر
کـه  پذیرفتـه ای بـرای انتخـاب تنهـا یـک راه حـل 
وجـود  شـود  اجـرا  واقعـی  سیسـتم  یـک  در  بتوانـد 

توزیـع  عملیـات  سـازی  بهینـه  بنابرایـن،  نـدارد. 
گسـترده ای از ادبیـات در ایـن  آب، بـه رغـم حجـم 
انتشـار  گذشـته  سـال   30 تـا   20 طـی  کـه  ع  موضـو

یافتـه اسـت، بـه طـور جـدی حـل نشـده اسـت.
 Mala-Jetmarova, H., Sultanova, N., &
 Lost in optimisation of  .)2018(  .Savic, D
 water distribution systems? A literature
.307 ,)3(10 ,review of system design. Water

شکل 2. تقسیم بندی شبکه های آزمایشی مطالعات صورت گرفته با اندازه شبکه
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بیش از 90 درصد آب موجود در کشور، در کشاورزی مصرف می شود. 
بــا بحرانــی شــدن وضعیــت آب در کشــور، کشــاورزان بــه بهبــود فنــاوری آبیــاری روی 
آوردنــد.  مرکــز بررســی های اســتراتژیک ریاســت جمهــوری بــر مبنــای شــواهد موجــود 
ــا  ــو( در 150 کشــور جهــان مطلبــی را ب ــار و کشــاورزی ملــل متحــد )فائ ســازمان خوارب
عنــوان »آیــا بهبــود فنــاوری آبیــاری بــه صرفه جویــی آب منجــر خواهــد شــد؟« را 

منتشــر نمــوده کــه نتایــج آن غافلگیــر کننــده و بــه شــرح زیــر اســت: 
»بــا ارتقــای ســامانه های آبیــاری میــزان مصــرف آب افزایــش یافتــه و میــزان 

کمابیــش ثابــت مانــده اســت.« بهــره وری بــه ازای هــر واحــد آب مصرفــی 
در این مطلب، نهایتا  توصیه شده است که:

»بازگردانــدن نوعــی تــوازن میــان تأمیــن و مصــرف پایــدار آب در وهلــه نخســت 

مستلزم کنترل فیزیکی منابع آب توسط دولت با سایر متولیان مصرف پایدار 
ایــن منابــع و در وهلــه ی بعــد انجــام مداخالتــی بــا هــدف کاهــش میــزان منابــع 

مصرفــی اســت.«
کثــر قریــب بــه اتفــاق کشــاورزان، اطاعــی از میــزان دقیــق آب موجــود، مــورد  در ایــران ا
نیــاز و مصرفــی خــود ندارنــد بنابــر ایــن بــر اســاس روش نیــاکان خــود هرآنقــدر آب بــه 

ایشــان تحویــل داده شــود، مصــرف می کننــد. تجربــه نشــان می دهــد کــه کشــاورزان 
بــه هــر عاملــی کــه صرفــًا نقــش کنترل کننــده داشــته باشــد اعتمــاد نداشــته و در مقابل 

اعمــال کنترلــی ایشــان مقاومــت نشــان می دهنــد.
گاهی ایشــان،  پیش بینــی می گــردد، کمــک به کشــاورزان، برای بهبود ســطح آ
نســبت بــه میــزان آب موجــود، مــورد نیــاز و مصرفــی در کنــار حمایت مالــی از آنها 
ــه همــراه اعمــال سیاســت های  ــرای ترویــج بهره گیــری از ادوات پایــش آب، ب ب
ــا هــدف مصــرف صحیــح،  ــرای جلــب اعتمــاد و همــکاری ایشــان ب تشــویقی ب

هــدف کنترلــی دولــت و متولیــان مصــرف پایــدار منابــع آب را تأمیــن کنــد. 
تجربیات داخلی و خارجی نیز موید همین موضوع است ...

شــرکت بهره بــرداری از شــبکه های آبیــاری و زهکشــی شــمال اســتان خوزســتان بــه 
کمــک پارشــال فلوم هــای موجــود و همــکاری کشــاورزان، تحویــل حجمــی آب را بــه 
قســمتی از اراضــی کشــاورزی، پایــش و کنتــرل نمــود. سیاســت ایــن شــرکت ترغیــب 
کشــاورزان بــه رعایــت ســهمیه تعییــن شــده بــود. براســاس ایــن روش، کشــاورزانی کــه 
رعایت ســهمیه ی تخصیصی خود را نمودند، مشــمول تخفیف آب بها شــدند. این 
کار ســبب گردیــد تــا مصــرف آب تــا حــدود 30 درصــد در یــک دورهــی کشــت، کاهــش 
یابد.نتیجــه ی یــک پژوهــش کاربــردی که توســط شــرکت کشــت و صنعت امیر کبیر 
در ســطح 575 هکتــار از اراضــی نیشــکر با نصب 23 دســتگاه فلومتر بــر روی مــزارع 25 
هکتــاری در طــی یــک دورهــی کشــت انجــام گردیــد، نشــان می دهــد کــه: »در صــورت 
تحویــل حجمــی آب،  می تــوان حجــم آب مصرفــی را تــا 25 درصــد نیــز کاهــش داد.«

 Agricultureبــا عنــوان Texas Water Development Board در یکــی از انتشــارات
Water Conservation Practices  ذکر شــده: »اســتفاده از آب در مزرعه، بدون کاهش 
بهــره وری، از طریــق اندازه گیــری دقیق آب و نظارت بر رطوبت خاک کــه از اجزای 
کلیــدی روش هــای مدیریــت کارآمد در مزرعه اســت به همراه بهبود فنآوری های 
آبیــاری و شــیوه های مدیریــت کارآمــد آب،  می توانــد کاهش قابل ماحظه ای داشــته 
باشــد. به منظور کمک به محاســبه کارایی سیســتم های آبیاری، شناســایی میزان 
نشــتی در سیســتم های انتقــال و اســتفاده دقیــق از آب مــورد نیــاز بــر اســاس رطوبــت 
خــاک و شــرایط آب و هوایــی،  می تــوان از روش هــای اندازه گیــری آب آبیــاری اســتفاده 

کرد.«
کلیدی تریــن   بنابرایــن اســتفاده از ســامانه های اندازه گیــری و پایــش آب 

کارآمــد آب می باشــد. ابــزار مدیریــت 
ادوات  بــه  کشــور  در  کــه  نقاطــی  تعــداد  نســبت  کنــون  تــا  اینکــه  بــا 
اندازه گیــری و پایــش آب مجهــز شــده بــه نقــاط مــورد نیــاز، ناچیــز اســت، 
امــا تجربــه ی جالبــی از همــان معــدود ادوات نصــب شــده هــم وجــود نــدارد 

بــه اهــم دالیــل آن اشــاره می شــود: کــه در زیــر 
کــه از خدمــات پــس از فــروش  - ادوات نصــب شــده عمدتــًا خارجــی بودنــد 

مناســبی برخــوردار نبوده انــد.

مهندس محمد حمزه دوست،  پژوهشگر برتر حوزه آب وزارت نیرو،  

رئیس هیات مدیره شرکت دانش بنیان آبتین تندیس ایده

پایش و کنترل کمی منابــع و مصارف آب، 
ج  از بحران آب کشور کوتاه ترین راه خرو
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- بــه جــای اینکــه اندازه گیــری و پایــش بــر اســاس بهتریــن روش و در نظــر 
گرفتــن قیــود بومــی انجــام شــود، بــر مبنــای انتخــاب از بیــن ادوات موجــود 

گردیــده  اســت. انجــام 
ســود  تناســب  بــر  مبتنــی  پیشــرفته  کشــورهای  در  ادوات  ایــن  توســعه   -
کشــورها بــوده در صورتیکــه لزومــًا این گونــه ادوات،  بــه هزینــه در همــان 
حــال  در  کشــورهای  در  دســتگاه ها  صرفه تریــن  بــه  مقــرون  و  پایدارتریــن 
توســعه محســوب نمی شــدند و الگــو بــرداری از آنهــا درســت نبــوده اســت.
مدیریــت  بومــی  ســامانه های  اندازه گیــری،  ادوات  نصــب  از  پیــش   -

نشــدند. گرفتــه  نظــر  در  آب  پایــش  داده هــای 
گرانــی ادوات، محدودیــت اعتبــارات، محدودیــت بــازار ایــران، تاخیــر در   -
پرداخــت هــا، وابســتگی بــه ارز و تاطــم آن، بســیاری از تأمین کننــدگان را 

ــار مشــکل نموده اســت. دچ
کشــاورزی، ترویــج ایــن ادوات را  - عــدم تناســب قیمــت ادوات بــا درآمــد 

کشــاورزان غیــر ممکــن نموده اســت.  در میــان 
آب  کمــی  پارامترهــای  انتخــاب  در  مشــخص  هدفــی  و  تعریــف  فقــدان   -
ــح  ــاب صحی ــتفاده کننده ی ادوات را در انتخ ــطح (، اس ــی / س ــم / دب )حج
کــه  ادوات پایــش آب بــه اشــتباه میانــدازد.  پــس بایــد روشــی ابــداع می شــد 

ــد.    ــین باش ــده ی پیش ــه ش ــب تجرب ــب معای ــد اغل فاق
ســطح  تغییــرات  شــامل:  آب  کمــی  اندازه گیــری  پارامترهــای  میــان  در 
آب، حجــم و دبــی آب، ســطح آب مهمتریــن پارامتــر می باشــد. بنابرایــن 
)بــا  مایعــات  و  آب  ســطح  اندازه گیــری  »دســتگاه  عنــوان  بــا  دســتگاهی 
 ،VIGILEVEL ــام تجــاری ــا ن ــون شــناوری ارشــمیدس(« ب اســتفاده از قان

بــرداری  الگــو  گونــه  هــر  بــدون  و  آن  کمــک  بــه  کــه  گردیــد  ثبــت  و  ابــداع 
تغییــرات ســطح  پایــش  و  اندازه گیــری  ادوات مشــابه خارجــی  می تــوان  از 
کمــک روابــط اســتاندارد  ــه  ــه طــور مســتقیم و حجــم و دبــی آب را ب آب را ب

داد. انجــام 
بــه  نرم افــزاری  آب،  پایــش  داده هــای  مدیریــت  بــرای  دیگــر  ســویی  از 
کامــا  آن  ایجــادی  الگــوی  کــه  شــد  داده  WaterQueryتوســعه  نــام      
دیگــر  از  بیشــتر  مراتــب  بــه  ســادگی  عیــن  در  آن  کارایــی  و  داخلی ســت 
 WaterQuery و   VIGILEVEL می باشــد.    خارجــی  نرم افزارهــای 
کشــور تســت شــده و دارای انــواع  بیــش از 4 ســال در افــزون بــر 10 اســتان 
داخلــی،  معتبــر  آزمایشــگاه های  از  صنعتــی  بین المللــی  تاییدیه هــای 
کالیبراســیون از موسســه تحقیقــات آب و مجــوز پدافنــد غیرعامــل  گواهــی 

می باشــند. نیــرو  وزارت 
درصــد   70 بــر  بالــغ  WaterQuery  می تــوان  و   VIGILEVEL کمــک  بــه   

نمــود. پایــش  و  اندازه گیــری  را  آب  مصــارف  و  منابــع 
ســاده،  قدرتمنــد،  ابزارهایــی  مجموعــه   WaterQuery و   VIGILEVEL
بــه  کــه  قرارمی دهــد  کاربــران  اختیــار  در  را  صرفــه  بــه  مقــرون  و  بــادوام 
کمــک آن قــادر خواهنــد بــود روش هــای مدیریتــی آب خــود را بــا هرگونــه 
بــه  ادوات  ایــن  کاربردهــای  انــواع  نماینــد.  اعمــال  ســلیقه  و  اســتاندارد 

می باشــند: زیــر  ح  شــر
- مدیریــت منابــع و مصــارف آب 

- مطالعــات منابــع آب
- شــبکه های آبیــاری و زهکشــی

گلخانه هــا  کشــاورزی، دامــداری و باغــداری و   -
- هیدرومتــری و هیدروکلیماتولــوژی

- تبخیرســنجی و بارانســنجی
- چاه هــای بهره برداری

- اســتخرها، ســدها و مخــازن
- شــبکه ها و تصفیــه خانه هــای آب و فاضــاب

- مهندســی رودخانه و هشــدار ســیل
- هشــدار طوفــان در مناطق شــهری

- مهندســی دریا و ســواحل
- محیط زیســت

- تســت پمپــاژ  
- نشــت در سدها

گاز و پتروشــیمی کارخانه هــا، صنایــع نفــت،   -
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ضمــن تشــکر از فرصتــی کــه بــرای انجــام ایــن گفتگــو اختصــاص داده اید در 
صورت امــکان در خصوص ســوابق تحصیلی و مدیریتی خودتــان توضیحاتی 

را ارائه نمائید.
اینجانــب بــا اخــذ مــدرک کارشناســی از دانشــگاه تهــران، کارشناســی ارشــد از 
دانشــگاه تربیت مدرس و دکتری از دانشگاه شــهید چمران تحصیات خود را 

در رشــته آبیاری و سازه های آبی  به پایان رسانیده ام.
من مســئولیت چندین پروژه های مهندسی را در زمان دفاع مقدس در منطقه 
هورالعظیم و کرخه بعهده داشــتم و پس از آن مدت 23 ســال در وزارت نیرو با 
عناویــن مدیرکل دفاتــر حفاظت و بهره بــرداری از آب های زیرزمینی، توســعه 
شــبکه های آبیــاری، برنامه ریــزی و امور اقتصــادی، بهــره وری و اقتصاد آب 
آبفا، برنامه ریزی آب و اقتصاد، معاون هماهنگی حوضه های آبریز، مدیرکل 
آب منطقه ای استان قزوین و ســازمان آب و برق خوزستان خدمات مدیریتی 

و فنی داشته ام.
جنابعالــی از چــه تاریخــی همــکاری خودتــان را بــا بخش خصوصــی اغاز 

کرده اید؟
اینجانــب نزدیک به ســه ســال اســت ) بعــد از بازنشســتگی (کــه فعالیت های 
ح ) عامــل چهارم (  مدیریتــی و حرفــه ای خــود را ابتدا به عنــوان مدیریت طـــر
شبـکه های فرعـــی در استان ایـــام و پس از آن به عنوان مدیر عامـل و رئیـس 

هیات مدیره شــرکت مهندسین مشاور آب سو  ادامه داده ام.
گر ممکن باشــد ضمن معرفی شــرکت آب ســو، پــروژه های مهــم انجام  ا

شده در این شرکت را بیان فرمائید.
این شرکت در سال 1362 فعالیت خود را آغاز نموده و در حال حاضر با همکاری 
نســل دوم مدیران با پایه یک در رسته تأسیســات آب و فاضاب و شبکه های 
آبیاری و زهکشی و با اســتفاده از کارشناسان و مدیران با تجربه، خدمات فنی 

و مهندسی ارائه می نماید.

از مهمترین پروژه های این شرکت می توان به مطالعه طراحی و اجرای شبکه 
آبیــاری و زهکشــی واحــد فارابی کشــت و صنعــت نیشــکر در وســعت ناخالص 
ح  ع منتخب ســگز آباد قزوین و طر ح تجهیز و نوســازی مزار 15000 هکتار و طر
های آبیاری تحت فشار در اراضی کشــت صنعت مغان به وسعت 8000 هکتار 

اشاره کرد.
در زمینه آبرســانی در مناطق مختلف در کشــور از جمله ســنندج، مریوان، نظر 
آباد، هشــتگرد، ســراب، بســتان آباد، بهبهان و ماهشــهر خدمات گسترده ای 

ارائه شده است.
در زمینه خطوط جمــع آوری و تصفیه خانه فاضاب به پروژه های شــهر های 
فارســان و جونقان ، مریوان، دهگان، سراب، بســتان آباد و آذر شهر می توان 
اشاره کرد. ضمن آنکه در بعضی از پروژه های شرکت از جمله مطالعات امکان 
سنجی فاز دوم فاضاب شهر تهران و مریوان از خدمات و همکاری کارشناسان 

و شرکت های آلمانی استفاده شده است.
ح های مهم در دســت انجام شــرکت  در صــورت امــکان در خصوص طــر

صحبت بفرمائید.
ح هــای مهم در دســت اجرا می تــوان به طراحــی و نظارت خط آبرســانی  از طــر
به طــول تقریبــی 29 کیلومتر از ســد کوثر به بهبهان  اصاح و بازســازی شــبکه 
ح آبرســانی کلیه شهرهای استان های آذربایجان شرقی  آبرسانی ماهشهر، طر
ح مطالعه خطــوط جمــع آوری و تصفیــه فاضــاب مجموعه  و کردســتان، طــر
فــرودگاه مهرآباد نیز اشــاره داشــت. در خصــوص طراحی و اجرای شــبکه های 
آبیاری تحـت  فشار ، پروژه های شیـب لو، اراضی حاشیه ارس و پروژه لـرستان 

در دست انجام می باشد.
با توجه به تجربیات مدیریتی جنابعالی، مهمترین چالش های مدیریت 
منابــع آب کشــور، کدامنــد و بــرای رفــع آن چــه راهکارهایــی را توصیــه و 

پیشنهاد می نمائید؟

مصاحبه با دکتر نبوی  

مدیر عامل و رئیس هیات مدیره شرکت مهندسین مشاورآب سو
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بــه نظر اینجانــب علیرغــم اینکه حجــم عظیمــی از فعالیت های توســعه ای و 
عمرانــی در زمینــه توســعه و بهــره بــرداری از منابــع آب و تأمین دفع بهداشــتی 
آب صــورت گرفته، در زمینــه آمایش و پایداری ســرزمینی  به صــورت عملیاتی 
کنــون هیچگونه  و ســازمان یافتــه اقدامات موثــری صــورت نگرفته اســت و تا
کز  ح جامع مدون و راهبردی برای توســعه اقتصادی و به تبع آن توسعه مرا طر
جمعیتی با توجه به اســتعدادها و ویژگی های اقلیمی و جغرافیایی کشــور تهیه 
کنـون نیز علیرغم محـدودیت های  و اجرایی نشده است. به عنوان مثال هم ا
آب و ســایر ظرفیت های شــهری و امکانات رفاهی، ســیل جمعیت جویای کار 
گر زمینه جذب و اشتغال و  به سمـــت تهران روانـه می شوند. در الگوی توسعه ا
توسعه اقتصادی در کلیه شهرها و روســتاها فراهم می شد ضمن تحقق توسعه 
اقتصادی و اجتماعی موزون از مهاجرت جمعیت روســتایی و شهری در سراسر 
کشــور جلوگیری می شد و زمینه ماندگاری از طریق ایجاد اشتغال مولد و دائمی 
کندگــی جغرافیایــی فراهــم مــی گردیــد. عــاوه بر عــدم اجرای  متناســب بــا پرا
آمایش سرزمینی در مدیریت منابع آب، چالش اصلی عدم تهیه برنامه جامع و 
عملیاتی برای ساماندهی مدیریت مصرف و تقاضا می باشد. مصرف کنندگان 
اعم از واحدهای تولیدی و صنعتی، مجتمع های کشــاورزی، کشت و صنعت 
و کشاورزان در قالب تشکل های تعاونی، آب بران یا انفرادی و جمعیت شهری 
و روســتایی نقــش مهم و بــی بدیل در به ثمــر رســاندن، برنامه هــای مدیریت 
مصرف و تقاضا دارند. بنابراین دولت بایستی با بازنگری فرآیندها، تشکیات 
سازمانی خود، ضمن  اعتمادسازی، زمینه حضور موثر، ذینفعان و ذیمدخان،  

مشارکت مردمی را نهادینه سازد.
الزامات مدیریت مصرف و مدیریت تقاضا را مورد اشــاره قرار دهید.

در خصوص مدیریت مصرف بایســتی به صــورت مســتمر در زمینه محدودیت 
منابــع آب تجدیدپذیر به لحــاظ موقعیت اقلیمی و جغرافیایی کشــور عزیزمان 
و معرفــی و ترویج روشــهای مصرف بهینــه آب در بخش های مختلف شــرب و 
بهداشــت، صنعت یا کشــاورزی، فرهنگ سازی شــود. البته فرهنگ سازی به 
تنهایی کافی نیســت و بایســتی فرآیندهای قانونی و حقوقی تبیین، مصوب و 
اجرایی شــود. عاوه برآن بایســتی امکانــات و تجهیزات فنی مــورد نیاز کنترل 
مصرف نیز تولید و در دســترس باشد به عنوان مثال برای بهینه شدن مصارف 
آب شــرب و بهداشــتی، تولیــد و توســعه وســایل و شــیرآالت کاهنــده مصرف با 
تعداد زیاد و قیمت مناسب و در بخش کشاورزی تولید کنتورهای حجمی لوله 

و اتصاالت و تجهیزات آبیاری تحت فشــار با قیمت های مناسب، در خصوص 
صنایــع اســتفاده از تکنولــوژی هــای پیشــرفته و برتر که بــه منابــع آب و انرژی 
کمتری نیاز دارند اجتناب ناپذیر اســت. الزمه مدیریت مصرف، استقرار شبکه 

اندازه گیری مصرف و پایش آن می باشد.

گــر توضیحاتی مد نظر دارید بفرمائید. در خصوص مدیریت تقاضا نیز ا
ک و جانمایی معادن فلزی و غیر فلزی و  ابتدا بایســتی براســاس منابع آب و خا
سایر اســتعدادهای منطقه ای نقشه راه جامع  توســعه تهیه و مصوب و تبعیت 

از آمایش ســرزمینی کشور الزامی و اجتناب ناپذیر گردد.
ح آمایشــی در زمینــه زراعت و  گــر در بخــش کشــاورزی، طــر بــه عنــوان نمونه ا
باغــداری وجود می داشــت بــه لحــاظ محدودیت منابــع آب، توســعه باغات، 
کشــت چغندر در اســتان های خراســان رضوی و جنوبی و توســعه کشــت برنج 
و گندم و ذرت در اســتان فارس انجام نمی شــد و توســعه صنایع پــر آب بر نظیر 
ح های پتروشیمی بجای  صنایع فوالد و ذوب آهن بجای استان اصفهان و طر
اســتان فارس به مناطق پر آب، مانند کناره های ساحلی خلیج فارس و دریای 

عمان منتقل می شد.
در مــورد مدیریــت تقاضا، توجــه بــه ارزش اقتصــادی آب الزامی اســت و اصوال 
بایســتی بــا راه انــدازی بــازار آب، تقاضــای آب براســاس معیارهــای اقتصادی 
کــه در بــازار آب، آب مــازاد یــا آب  مدیریــت شــود. البتــه بایــد توجــه داشــت 
تغییرکاربری داده شده، عرضه شود و از توسعه بی رویه برداشت آب جلوگیری 
شود. البته همیشه این نگرانی وجود دارد که در صورت عدم حفاظت و پایش 
منابع آب، با لحاظ ارزش اقتصادی واقعی آب، انگیزه برداشت آب غیرمجاز از 
منابع سطحی و زیرزمینی افزایش یابد. به عبارت دیگر فرصت راه اندازی بازار 
آب تبدیل به تهدید و اضمحال سریع منابع آب گردد. یکی دیگر از جنبه های 
مدیریــت تقاضا تدوین برنامــه راهبردی برای مدیریت آب مجازی می باشــد. 
براین اســاس ممکن است به جای تشویق کشــاورزان برای کشت محصوالت 
بــا مصــارف آب زیــاد و ارزش اقتصــادی کــم ) نظیرگنــدم و برنــج  (، بــه منظور 
حفظ منابع کمیاب و استراتژیک آب، کشــت های با مصارف کمتر آب و ارزش 

اقتصادی بیشتر مورد توجه قرار گیرند. 
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مقدمه
بـا توجـه بـه افزایـش مـداوم سـطوح دی اکسـید کربن 
و سـایر گازهای گلخانه      ای انتظـار مـی      رود آب و هوای 
جهانی تغییرات قابل توجهی داشـته باشـد. بسـیاری 
از جنبه      هـای محیـط زیسـت از جملـه منابـع آبـی و 
سـایر بخش      هـای تولیـدی ماننـد تولیـد محصـوالت 
کشاورزی و بسیاری دیگر از فرآیندهای هیدرولوژیکی 
بـه احتمـال زیـاد تحـت تاثیـر تغییـرات اقلیمـی قـرار 
کـه می دانیـم منابـع آب  خواهندگرفـت. همان طـور 
نه تنهـا در زندگی بشـر بلکـه برای کلیه موجـودات کره 
زمین از اهمیت باالیی برخوردارند و در حقیقت حیات 

تمامـی موجـودات بـه منابـع آب وابسـته اند. هیئـت 
میـان دولتـی تغییـرات اقلیـمIPCC  اعـام کرده اسـت 
کـه بـر اسـاس پیش بینی هـای انجام شـده، افزایـش 
میـزان  در  تغییـرات  ایجـاد  زمیـن سـبب  کـره  دمـای 
بارندگی هـا خواهـد شـد، بـر ایـن اسـاس انتظـار مـی رود 
کـه فعالیـت سـیکل هیدرولـوژی جهـان و همچنیـن 
تغییـرات بسـیاری  اتمسـفر دچـار  محتـوای رطوبـت 
شـود.اگرچه پیش بینی هـای تغییـرات در الگوهـای 
بـارش در مدل هـای مختلـف متفـاوت می باشـند، امـا 
تمـام مدل هـای گـردش عمومی نشـان دهنده ریزش 
کوتاه تـر ذوب بـرف به واسـطه  کمتـر و فواصـل  بـرف 

گذشـته،  افزایـش دمـا می باشـند. در طـول 50 سـال 
تغییرات شدیدی در دما به وجود آمده است. فراوانی 
روزهـای گـرم، شـب های گـرم و امواج گرما در مقایسـه 
با روزها و شب های سرد و یخ بندان بسیار بیشتر شده 
اسـت، بـه همیـن دلیـل هـدف از ایـن پژوهش بررسـی 
روند و تغییرات پارامترهای بارش و دبی روخانه کرج 
گـذر بـه سـال  در طـی سـالهای گذشـته و پیـش بینـی 
های )خشـک،نرمال،مرطوب( در آینده می باشـد که 
می توانـد مبنـای مناسـبی بـرای مدیـران و مسـئوالن 
کشـور جهـت مدیریـت مناسـب باشـد.  حوضـه آبـی 
منطقه موردمطالعه شامل حوضه آبریز رودخانه کرج 

بررسی روند تغییرات پارامترهای بارش و دبی حوضه آبریز رودخانه 
ج تحت شرایط تغییر اقلیم کر

چکیده
در ایـن پژوهـش کـه بـا هـدف بررسـی رونـد تغییـرات  بـارش و دبـی رودخانـه کـرج صـورت گرفتـه اسـت؛ هفـت ایسـتگاه گتـه ده، سـیرا، سـد کـرج، مـورود، 
نسـاء، شهرسـتانک و بیلقـان تحـت مطالعـه قـرار گرفتنـد. داده هـای مـورد نیـاز ایـن پژوهـش شـامل مقادیـر بـارش و دبـی ایسـتگاه های ذکر شـده اسـت، 
توسـط سـازمان هواشناسـی و سـازمان آب منطقه ای اسـتان البرز تهیه شـده اند. تغییرات متغیرهای اقلیمی بارش و دبی طی 46 سـال آماری از 1345 تا 
1390 پـس از اصـاح و بازسـازی داده هـا، آزمـون هـای همگنـی و یکنواختـی و بـرازش داده هـا بـا توزیـع های توابع احتمال مناسـب برای سـری از داده ها، 
توسط آزمون ناپارامتری من-کندال در سطح اعتماد 95 درصد به شکل آماری-گرافیکی مورد مطالعه قرار گرفته و سپس با استفاده از حلقه ی مارکوف 
و محاسـبه ی دوره بازگشـت متغیرهـای یـاد شـده، رفتـار ایـن متغیرهـا برای پیش بینی گـذر به یک سال)خشـک،نرمال،مرطوب( به کمک نـرم افزارها  
XLSTAT, SMADA برای سال های آینده ارزیابی شد. در سری های مربوط به بارش روند کاهشی در کلیه ی مقیاس های ماهانه، ساالنه و فصلی 
حکم فرمـا اسـت. مقادیـر  دبـی طـی سـال هـای مـورد مطالعـه دچـار روند افزایشـی بـوده اند. پیش بینـی مقادیر متغیرهای اقلیمی برای سـال هـای آینده 
کثر، بسیار طوالنی بوده است. نشان از گذر به سال های نرمال و تا اندازه ی کمی سال های خشک داشت. همچنین دوره ی بازگشت بارش های حدا

ج، آماری-گرافیکی کر کلیدی: بارش، تغییر اقلیم، دبی، روند، رودخانه  کلمات 
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ویتنـام بررسـی قرار دادند.نتایج نشـان داد کـه در آینده  
میانگین ساالنه دما 1.5 درجه سانتی گراد افزایش و تا 
پایان قرن 21 افزایش 4.5 درجه ای دما تحت سـناریو 
هـای  RCP4.5 و RCP8.5 پیـش بینـی شـده اسـت. 
)Alizadeh and Keshavarz )2005 جهـت پیش بینـی 
آثار افزایش دما بر تقاضای آب در ایران، مشخص شد 
که افزایش 2 درجه ای دما با توجه به میزان حساسیت 
حوضه آبریز رودخانه ها تا %30 باعث افزایش تقاضای 
آب زراعـی بـرای سـطح ثابتـی از زمین ها می شـود، باید 
کشـاورزی در حـدود %94 از  کـه مصـرف  توجـه داشـت 
 Lourna )2010( .مصرف آب در ایران را شـکل می دهد
et al بـه ارزیابـی منابـع آب حوضـه ی اوکاهامـا تحـت 
سناریوهای تغییر اقلیم پرداختند، بررسی های آن ها 
نشـان داد کـه جریان و تبخیـر؛ واکنش های متفاوتی 
نسـبت بـه تغییـرات بـارش از خـود نشـان می دهنـد. 
منابـع  افزایـش  باعـث  بـارش  در  مثبـت  روندهـای 
آب سـطحی و زیرزمینـی می شـود درحالی کـه بـارش 
کمـی بـر تبخیـر، بـا توجـه بـه رطوبـت خـاک در  تأثیـر 
حوضـه می گذارد.ارزیابـی کمـی اثـرات تغییـر اقلیـم بـر 
آب شناسی حوضه رود پات-وایومینگ به وسیله ی 
)Archaria et al )2011  انجـام گرفـت. ایـن تحقیق به 
ارزیابی موجودیت بلندمدت آب رود پات با اسـتفاده 
 )VIC( از شبیه سـازی آب شناسـی ظرفیت نفوذ متغیر
تحت شـرایط تغییـر اقلیـم می پـردازد. شبیه سـازی ها 
کـه ماه هـای مرطـوب و خشـک بـه  نشـان می دهنـد 

ترتیـب مرطوب تـر و خشـک تر شـده اند.
پدیـده  بیـن  ارتبـاط   Sahoo and Schladow )2010(
اقلیـم و اکوسیسـتم دریاچـه ی تاهـو واقـع در  تغییـر 
کردنـد. طبـق محاسـبات  کالیفرنیـا را بررسـی  ایالـت 

حمیدرضا عزیزی، دانشــجوی دکتری تخصصی 
مهندســی عمران-مهندســی و مدیریــت منابع 
آب،دانشکده فنی و مهندسی،دانشگاه آزاد اسالمی 

واحد شهر قدس،تهران،ایران(

اسـت که درشـیب های جنوبی سلسـله کوه های البرز 
کیلومتـری شـمال و شـمال  در فاصلـه ی 30 الـی 60 
غربـی تهـران واقع شـده اسـت. رودخانه کـرج به علت 
این کـه در نزدیکـی شـهر تهـران و شـهرهای به نسـبت 
پرجمعیت واقع شـده اسـت، اهمیـت فراوانـی دارد و بر 
همیـن اسـاس از سـال ها پیـش موردتوجـه متصدیـان 
و طراحـان عمـران منطقـه ای بـوده اسـت و بـه همیـن 
دلیـل اولیـن سـد بـزرگ ایـران )سـد کـرج( بـر روی ایـن 

رودخانـه بنـا گردیـده اسـت.
NISTOR- بوسیله روش جدید ، Nistor et al )2016(
و  موثـر  بـارش  گرفتـن  نظـر  در  بـا    CEGW method
 UNEP Index و   De Martonne خشـکی  ضریـب 
 Pinna Combinative  و Johansson Continentality
Index  در کارپاتیانـز بـه شـیوه جدیـد، اثـر تغییـر اقلیـم 
کردنـد. یافتـه هـا از  بـر منابـع آب زیرزمینـی را بررسـی 
ماتریس استنتاجی این روش حاکی از اثر کم تغییرات 

اقلمـی بـر منابـع آب زیرزمینـی ایـن منطقـه بـود.
NISTOR- بوسیله روش جدید ،Nistor et al )2017(

CEGW method با در نظر گرفتن بارش موثر و ضریب 
در   Emilia-Romagna  در   De Martonne خشـکی
ایتالیـا بـه شـیوه جدیـد، اثـر تغییـر اقلیـم بـر منابـع آب 
زیرزمینی را در سه دوره )گذشته-حال-آینده( بررسی 
کردند. یافته ها از ماتریس استنتاجی این روش حاکی 
از اثر نسبی تغییرات اقلیمی بر منابع آب زیرزمینی این 
منطقه بود. )Nistor et al )2016،  اثر تغییرات اقلیمی 
در مقیـاس )زمانی-مکانـی(، بر منابـع آب زیرزمینی را 
 NISTOR-CEGW در جنوب شـرقی اروپا  به وسـیله
و  موثـر  بـارش  ترکیـب  گرفتـن  نظـر  در  بـا    method
پارامترهـای اقلیمی مـورد ارزیابـی قـرار دادند. یافته ها 
از ماتریـس اسـتنتاجی ایـن روش حاکـی از اثـرات زیـاد 
تغییـر اقلیـم در این منطقه بـود. بررسـی هـای )2004(  
Dai et al  نشـان داده کـه از سـال 1970 مناطـق بسـیار 

 1≥ پالمـر، 3.0-  خشـکی  شـدت  )شـاخص  خشـک 
PDSI  ( بیـش از دو برابـر شـده اند، درحالی کـه مناطـق 
کاهـش داشـته اند.  مرطـوب )PDSI ≤ + 3.0 ( تـا 5% 
افزایش مناطق خشک به علت ترکیب وقایع نوسان 
جنوبی ال نینو و گرمایش سـطحی اسـت؛ درحالی که 
کاهـش بارندگـی  کاهـش مناطـق مرطـوب بـه دلیـل 
در خـال اوایـل دهـه ی 1980 و مهم تـر از آن، افزایـش 
کنـار  بیشـتر دمـا اسـت.تغییرات دبـی رودخانه هـا در 
خشک سالی ها و بارش های سنگین در برخی نواحی 
کـه شـرایط هیدرولوژیکـی  نشـان دهنده آن هسـتند 
 Schnhart )2016( .کـرده اسـت بـه شـدت تغییـر پیـدا 
بـر  را  اقلیـم  تغییـر  تاثیـرات    and Schauppenlehner
روی منابـع آب زیرزمینـی در دلتـای مکونـگ در کشـور 

water, sanitation and hygiene .1

آن هـا دمـا در حوضـه ی آبریز موردنظر هرسـاله در حال 
افزایـش اسـت. همچنیـن تعـداد بارش هـای رگبـاری 
افزایش یافتـه و نیـز بارش هـا از بـرف بـه بـاران تبدیـل 
در  پژوهشـی  در    Chang et al  )2005( می شـوند. 
تایـوان، مشـخص نمودنـد که تعـداد کل روزهای غیر 
بارانـی سـال و تعـداد روزهـای غیـر بارانـی متوالـی سـال 
در کل مناطـق شـمالی و جنوبی تایـوان افزایش یافته 
بود که باعث گسترش دوره های خشک شده است. 
)Vinsent et al )2005 در بررسی تغییر دماهای حداقل 
و حداکثر روزانه در امریکای جنوبی نشان دادند که در 
شاخص های بر اساس دمای حداکثر ساالنه تغییرات 
نـدارد، درحالی کـه رونـد معنـی داری در  ثابتـی وجـود 
شـاخص های حداقـل دمـای روزانـه دیـده می شـود. 
ایسـتگاه های بـا رونـد معنـی دار در نزدیکـی سـواحل 

شـرقی و غربـی آمریـکای جنوبـی قـرار گرفتـه انـد.
مـدل  یـک  از  اسـتفاده  بـا    ،Kauchin et al  )2010(
زمیـن  اطاعـات  آن  اسـاس  کـه  هیدروژیولوژیکـی 
و  اسـت  شـیمی  ژیـو  و  هیدروژیولوژیکـی،  شناسـی، 
همچنیـن با بسـتن یک رگرسـیون خطی مـدل بارش 
آب  سـطح  کـه  دادنـد  نشـان  آینـده  سـال   20 بـرای 
زیرزمینی تحت تاثیر تغییر اقلیم به تدریج کاهش می 
یابـد. در تحلیـل رونـد تغییـرات بـارش توسـط )2008(
Boroojerdi در ایـران طـی یـک دوره ی چهـل سـاله، 
کـه بـارش سـاالنه در ایسـتگاه های  نشـان داده شـد 
واقـع در غـرب و جنـوب شـرق کشـور روند کاهشـی و در 
بقیه مناطق در بیشتر ایستگاه ها روند افزایشی داشته 
است. در مطالعه تغییرات مکانی و زمانی بارش ساالنه 
 Modares )2009( و حداکثر 24 ساعته در ایران توسط
کـه بـارش سـاالنه در 67  and Sarhadi مشـخص شـد 
درصد ایسـتگاه ها کاهش یافته، درصورتی که حداکثر 
افزایـش  ایسـتگاه ها  بـارش 24 سـاعته در 50 درصـد 
یافته است. روند منفی بارش ساالنه عمدتًا در مناطق 
شـمالی و شـمال غربی مشـاهده شـد، درحالی که روند 
کثـر 24 سـاعته عمدتـًا در مناطـق  مثبـت بـارش حدا

خشـک و نیمه خشـک ایـران اتفـاق افتـاده اسـت.
روش کار

هواشناسـی  داده هـای  ابتـدا  مـا  پژوهـش  ایـن  در   
سـازمان  از  ترتیـب  بـه  را  هیدرومتـری  داده هـای  و 
هواشناسی و سازمان آب منطقه ای استان البرز برای 
یـک دوره زمانـی مشـخص تهیـه می کنیـم. سـپس 
تسـت،  ران  )آزمـون  شـامل  کـه  داده هـا  آماده سـازی 
توالـی داده هـا، حـذف داده هـای پـرت و ...( را بـرای 
آماده سازی محاسبات انجام می دهیم به شکلی که 
ممکـن اسـت تعـدادی از اطاعـات اشـتباه ثبت شـده 
باشـند و یـا حتـی سـازه اندازه گیـری ایـن پارامترهـا در 
کـه ایـن عامـل تأثیـر  کـرده باشـد  طـول زمـان تغییـر 
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مسـتقیم بر روی  داده می گذارد که با این آماده سـازی 
ایـن مشـکات حـل می شـود و سـپس  بـا اسـتفاده از 
من-کنـدال  )آماری-گرافیکـی(  جدیدآزمـون  شـیوه 
جهت بررسی تعداد روند تغییر داده های بارش و دبی 
و زمـان ایـن رونـد هـا وجـود یـا عـدم وجـود پدیده تغییر 
اقلیـم را بـا توجـه بـه نمودارهـای اسـتخراجی بررسـی 
کـردن ایـن روندهـا، حـال  می کنیـم. پـس از نمایـان 
نوبـت بـه آن می رسـد تـا بـه  وسـیله پارامتر هواشناسـی 
گـذر سـال  بـارش و اسـتفاده از زنجیـره مارکـوف نـوع 
آینـده  سـال  بـرای 40  را  مرطـوب(   )خشـک،نرمال، 
بررسی کنیم. درنهایت  می توانیم با داشتن اطاعات 
حلقـه مارکـف بـرای سـال هـای آینده با تعییـن گذر به 
یـک سـال خشـک یا مرطوب یـا نرمال رودخانـه کرج، 
روند تغییرات بارش و دبی را ارزیابی کرد. منطقه مورد 
مطالعه از مناطق کوهپایه ای و کوهستانی ایران می 
باشـد کـه در دامنـه ی رشـته کـوه هـای البرز واقع شـده 
اسـت. از آنجا که در بررسـی تغییرات اقلیمی آمارهای 
دراز مـدت نتایـج بهتـری را ارائـه مـی دهنـد، در ایـن 
مطالعـه سـعی شـده اسـت ایسـتگاه هایـی انتخـاب 
کـه ایـن ویژگـی را داشـته باشـند . بـه منظـور  شـوند 
بررسی تغییرات سریع و یا روندهای احتمالی در سری 
هـای زمانـی اقلیمـی منطقـه مـورد نظـر از میانگیـن 
کثـر و حداقـل دمـا و  فصلـی و ماهیانـه،  میانگیـن حدا
جمع بارش ماهیانه هفت ایسـتگاه گته ده، بیلقان، 
سـیرا، شهرسـتانک، نسـاء، مورود، سـد امیرکبیر  برای 
دوره آمـاری 1390-1345 اسـتفاده می شـود. انتخـاب 
سـری هـا بـر مبنـای طـول دوره آماری و همسـانی بین 
ایستگاهها انجام گرفته است. به عبارت دیگر هفت 
کـرج قدیمـی  ایسـتگاه فـوق در طـول رودخانـه و سـد 
ترین ایستگاه ها در منطقه بوده و از نوع سینوپتیک 
هسـتند. بدین منظور طوالنی ترین دوره آماری برای 

ایسـتگاههای منطقـه 46 سـال تعییـن گردیـد.
تخمین داده های غیرموجود

داده هـای  تخمیـن  جهـت  زیـادی  روش هـای 
غیرموجـود و داده هـای مفقـود شـده، وجـود دارد که 
گرافیکـی و برخـی نیـز غیرگرافیکـی  پـاره ای از آن هـا 
هسـتند. از جملـه مهـم تریـن ایـن روش هـا می تـوان 
بـه روش درون یابـی و برون یابـی، روش تفاضل هـا 
و نسـبت ها، روش میانگین گیـری و روش نمـوداری 
کرد. از آن جا که روش نسـبت ها بیشـتر برای  اشـاره 
کار بـرده می شـود و  داده هـای بارندگـی و روانـاب بـه 
بـرای تکمیـل داده هـای دمـا و مشـابه آن معمـواًل از 
روش تفاضل ها استفاده می شود، ما نیز در پژوهش 

حاضـرروش نسـبت ها را انتخـاب نموده ایـم.
آزمون کفایت داده ها

کلـی حداقـل طـول دوره آمـاری مـورد نیـاز  بـه طـور 

کـه بخواهیـم نتایـج در چـه  بسـتگی بـه ایـن دارد 
سـطح آمـاری قابـل قبـول باشـند، نتایـج حاصـل از 
کمـک رابطـه  کفایـت داده هـا بـه  تجزیـه و تحلیـل 
ماکـوس و جـدول t-student در سـطح اعتمـاد 95 
کـه طـول دوره ی آمـاری موجـود  درصـد نشـان داد 
بـرای تجزیـه و تحلیـل کفایـت می کند. یعنـی تعداد 
46 سـال آمـار موجـود بیشـتر از حداقـل مـورد نیـاز )8 

سـال( اسـت.
داده هـای  اصـالح  و  پـرت  حذف داده هـای 

ک مشـکو
عـدم حـذف داده هـای پـرت می توانـد نتایج حاصل 
بـا  را  هیدرولـوژی  آمـاری  تحلیل هـای  و  تجزیـه  از 
کـه وجـود  مشـکل مواجـه سـازد. بـه خصـوص ایـن 
کـه نتـوان از برخـی  داده هـای پـرت باعـث می شـود 
اسـتفاده  هیدرولـوژی  افـزاری  نـرم  هـای  مـدل 
قدرمطلـق  نظـر  از  کـه  ای  داده  هـر  عمـل  در  کـرد. 
یـک  می توانـد  باشـد   2/5 از  بزرگتـر  استانداردشـده 
داده پـرت بـه حسـاب آیـد. بنابرایـن ابتـدا محـدوده 
کـردن  سـقف بـاال و پاییـن داده هـا را پـس از مرتـب 
آن هـا بـه ترتیب صعـودی تعییـن و داده های خارج 
از ایـن محـدوده را بـه عنـوان داده هـای پرت حذف 
غیرموجـود  داده هـای  تخمیـن  بـرای  می کنیـم. 
بـارش و دبـی از روش نسـبت ها  اسـتفاده نمودیـم و 
بـرای ایـن کار در تخمیـن بارش، ایسـتگاه بیلقـان را 
به عنوان مشـخص ترین ایسـتگاه به لحاظ موجود 
مبنـا  ایسـتگاه  عنـوان  بـه  آمـاری  داده هـای  بـودن 

نمودیـم. انتخـاب 
بررسی های سری زمانی داده ها

براسـاس داده هـای بـه دسـت آمـده  می تـوان نمـودار 
گذشـته را بـه  نوسـانات بـارش و دبـی طـی 46 سـال 

همـراه بـا تقریبـی از خـط رونـد آن را رسـم نمـود.

                نمودار)1(: مقایسه تغییرات دبی حداقل، دبی متوسط و دبی حداکثر در بازه زمانی مورد مطالعه

حسین حســن پور درویشی،دانشیـــار علوم و 
مهندسی آب،دانشــکده فنی و مهندسی، دانشگاه 

آزاد اسالمی واحد شهر قدس،تهران،ایران
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اسـت،  مشـهود   )2( نمـودار  در  کـه  طـور  همـان 
سـد  آبریـز  حوضـه ی  در  سـاالنه  بـارش  میانگیـن 
حاصـل  نتایـج  تأییدکننـده  نیـز  ج  کـر رودخانـه  و 
زمینـه  ایـن  در  شـده  انجـام  مطالعـات  سـایر  از 
کاهشـی  ایـن رونـد  کـه قبـًا ذکـر آن رفـت.  اسـت 
حوضـه  بـرای  نگران کننـده ای  عواقـب   می توانـد 
مـورد مطالعـه و منابـع آبـی مـورد اسـتفاده داشـته 
باشـد. بـه طـور مثـال بـا توجه بـه مقادیر مشـاهده 
ایسـتگاه  در  بارش هـا  مقایسـه ی  در  شـده 
شهرسـتانک و رونـد تخمیـن زده شـده شـاهد آن 
گذشـته در  کـه مقـدار بـارش طـی 46 سـال  بودیـم 

ایـن ایسـتگاه در فصـل زمسـتان در حـدود 2 میلی 
همـان  در  کـه  صورتـی  در  داشـته،  کاهـش  متـر 
در  فقـط  تابسـتان  در  بارندگـی  زمانـی،  بـازه ی 
ایـن  اسـت.  یافتـه  کاهـش  متـر  میلـی   0/5 حـدود 
کـه منتظـر  کـه در فصل هایـی  بـدان معنـی اسـت 
کاهـش بارندگـی  بـارش هسـتیم در ایـن ایسـتگاه 
خ داده اسـت، در فصـول بهـار و پاییـز  شـدیدی ر
کاهـش 1 میلـی متـری نزدیـک  نیـز ایـن مقـدار بـه 
فصـل  در  بـارش  نوسـانات  همچنیـن  اسـت. 
بسـیار  مختلـف  سـال های  طـول  در  تابسـتان 
طـور  بـه  اسـت.  بـوده  فصـول  سـایر  از  شـدیدتر 

در  شـده  مشـاهده  زمانـی  سـری  داده هـای  کلـی 
ایـن پژوهـش بـه علـت تغییـر شـدید در واریانـس، 
اطاعـات  براسـاس  می شـوند.  محسـوب  ناایسـتا 
از  زیـاد  )بـه علـت حجـم  بـرای نمودارهـا  موجـود 
آوردن آن هـا صـرف نظـر شـده اسـت(، مشـخص 
بـاران  ایسـتگاه های  کلیـه ی  بـرای  کـه  می شـود 
ج،  کـر سـد  ایسـتگاه  جـز  بررسـی،  مـورد  سـنجی 
می کننـد،  پیـروی  نرمـال  توزیـع  از  داده هـا  کلیـه 
ایسـتگاه  ایسـتگاه ها جـز  تمـام  بـرای  فـرض صفـر 
کولموگروف-اسـمیرنوف  ج در هر دو آزمون  کر سـد 

می شـود. رد  مربـع  کای  و 

نمودار)3(: هیستوگرام و برازش توزیع نرمال بارندگی ساالنه به طور میانگین برای کلیه ایستگاه های مورد مطالعه

نمودار)2(: سری زمانی بارندگی دوره آماری مورد مطالعه و روند تغییرات آن
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کولموگروف-اسمیرنوفکای مربع

ap مقدارDF)کای مربع )مشاهده شده(کای مربع )مقدار بحرانیap مقدارDایستگاه

گته ده0.050.895.0011.071.710.050.980.07

بیلقان0.050.933.007.810.450.050.380.13

سیرا0.050.095.0011.079.510.050.880.08

شهرستانک0.050.737.0014.074.420.051.000.05

نساء0.050.245.0011.076.700.050.910.08

مورود0.050.315.0011.075.920.050.820.09

سدامیركبیر0.050.033.007.819.210.050.800.09

میانگین0.050.194.009.496.110.050.740.10

جـدول )1( نشـان می دهـد کـه فقط مقدار p ایسـتگاه 
سـد کـرج در آزمـون کای مربـع از کوچـک تـر اسـت )رد 
فرض صفر(. در میان این ایسـتگاه ها، ایسـتگاه سـد 
کـرج بهتریـن بـرازش را بـا توزیـع احتمـاالت نرمـال، 
لوجسـتیک و مقدارحدی تعمیم یافته نشـان داد. با 
توجه به این نمودارها و مقادیر حاصل از تحلیل های 
آماری می توان در مورد مقادیر بارندگی ایسـتگاه سـد 
کرج ادعا کرد که طی 46 سـال گذشـته این ایسـتگاه 
در فصل بهار از متعادل ترین توزیع بارش ها برخوردار 
کـه در فصـل تابسـتان توزیـع بـارش  بـوده؛ در حالـی 
گرایـش شـدیدی بـه سـمت مقادیـر حداقـل پیـدا  هـا 
می کنـد. حـدود 70 درصـد بـارش های فصل پاییـز در 
این ایستگاه بین 3 تا 6 میلی متر بوده اند. در فصل 
زمسـتان نیـز بـارش هـا توزیـع یکنواخـت تـری پیـدا 
کـرده انـد، و نزدیـک به 90 درصد بارندگی ها بین 3 تا 
8 میلـی متـر بوده اسـت. در بررسـی فصلـی داده های 
ایستگاه سد کرج در تمام موارد جز فصل پاییز، هر دو 
آزمـون کولموگروف-اسـمیرنوف و کای مربـع، فـرض 
کردنـد )بـه عبـارت دیگـر داده هـا از توزیـع  صفـر را رد 
مقـدار حدی تعمیم یافته پیـروی کرده انـد(. در مورد 
فصـل پاییز، هرچند آزمون کولموگروف-اسـمیرنوف 
کای مربـع ایـن فـرض  کـرد، آزمـون  فـرض صفـر را رد 
را بـا اختـاف ناچیزی تأیید کـرد. یکی از نتایج جالب 
ایـن پژوهـش رونـد افزایشـی  تغییرات دبی )متوسـط 
و اکسـترمم( طی 46 سـال گذشـته بود،)نمودار 1( که 
ایـن موضـوع می توانـد بـه معنی ذوب بیشـتر برف ها 
در اثر افزایش دما باشد. تخلیه ی سریع تر منابع آب 
می توانـد باعـث کمبـود دسترسـی بـه آن هـا در زمـان 
های مورد نیاز شود، که موضوع بسیار نگران کننده 

کثـر، بیشـترین سـرعت  ایسـت. همچنیـن دبـی حدا
رشـد را از خـود نشـان داده اسـت.

آزمون من-کندال
کار بـرده  آیـن آزمـون ابتـدا بوسـیله مـان )1945( بـه 
شـد و بـه وسـیله )Kendal )1945  تکمیـل و اصـاح 
ارزیابـی  و  بنـدی  رتبـه  صـورت  بـه  کـه  اسـت  شـده 
کار بـرده می شـود  گـروه هـای دیگـر بـه  گـروه بـا  از هـر 
و از سـال 1975 توسـط اسـنیرز پیشـنهاد و بـه طـور 
متوالـی جهـت بررسـی سـریهای زمانـی اقلیمـی مـورد 
اسـتفاده واقـع شـده اسـت. فـرض صفـر ایـن آزمـون بر 
تصادفـی بـودن و عـدم وجـود رونـد در سـری داده هـا 
داللـت دارد و پذیـرش فـرض یـک )رد فـرض صفـر( 
رونـد در سـری داده هـا اسـت )2009  بـر وجـود  دال 

بـرای  حاضـر،  پژوهـش  در   .)Motie and Makbin
بررسـی دقیـق تـر و درک بهتـر تعـداد رونـد هـا و بررسـی 
بهتر روند تغییرات از تحلیل )آماری-گرافیکی( روش 
کـه پـس  گیریـم، بـه شـکلی  کمـک مـی  من-کنـدال 
از تعییـن و تشـخیص سـری هـای ماهانـه ،  فصلـی 
از    u‹ از فرمـول محاسـبه   uو  بـا اسـتفاده  و سـاالنه 
آزمـون مـن کنـدال؛ نتایـج حاصلـه بـه منظـور تعییـن 
چگونگـی و مقـدار تغییـرات یـا روندهـای موجـود بـه 
صورت نمودار و با اسـتفاده از نرم افزار Excel  ترسـیم 
 u‹ گردیده اسـت. در این روش مقادیر متوالی از مقدار
و u حاصلـه از آزمـون مـن- کنـدال بـه صـورت نمـودار 
گر  تغییرات نمایش داده می شود که در این نمایش ا
مقادیـر ›u و u از منحنی هـا چندیـن بـار روی همدیگـر 
قـرار بگیرنـد، رونـد یـا تغییـری وجـود نخواهـد داشـت 
کـه منحنی هـا همدیگـر را قطـع  ولـی در مکان هایـی 
می کننـد،  منحنی هـا محـل شـروع رونـد یـا تغییـرات 
را بـه صـورت تقریبـی بـه نمایـش می گذارنـد. در ایـن 
 u گـر مقـدار کـه u | < 1/96| ،  یعنـی ا آزمـون ،  وقتـی 
محاسـبه شـده بزرگتـر از قدرمطلـق عـدد 1/96 باشـد، 
عدم وجود روند یا تغییرات در سریها رد شده و وجود 
کـه محـل  رونـد یـا تغییـر تأییـد می شـود.در صورتـی 
برخـورد در محـدوده بیـن 1/96± قـرار داشـته باشـد، 
گر دو منحنی خـارج از  تغییـرات از نـوع ناگهانـی ولـی ا
محدوده ذکر شده با یکدیگر برخورد و تاقی نمایند،  
وجـود یـک نـوع رونـد را به نمایش خواهند گذاشـت. 
گـر تصـادم خـارج از محـدوده 1/96+  در حالـت اخیـر ا
گر پایین تر  اتفاق بیافتد روند افزایشی یا گرمایشی و ا
از محـدود 1/96- دو منحنـی برخـورد نماینـد رونـد از 

نـوع کاهشـی یـا سرمایشـی خواهـد بـود:
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                    جدول)1(: نتایج آزمون های نکوئی برازش بارندگی متوسط ساالنه ایستگاه ها با توزیع نرمال

 حسین ابراهیمـــی، دانشیــار علوم و مهنـدسی 
آب،دانشــکده فنی و مهنـــدسی، دانشگاه آزاد 

اسالمی واحد شهر قدس،تهران،ایران



1Statistical years. . . . . . . . .1961   1960  1959

2N..... 5 4 3 2 1

3ixمتغیر مورد مطالعه

4iy)3 ردیف(  x i ترتیب صعوری از

5Rank ikرتبه داده ها

6it)5 ردیف(  k i  تعداد رتبه های كوچکتر از ردیف

7  Sum it  t i تجمع فراوانی

8it تعداد رتبه های كوچکتر از ردیف ) ki ( كه قبل از آن قرار دارند به  شرطی كه شماره گذاری از آخر به اول ′
انجام شود

9Sum itستون 8 ( از پایین به باال ( t i   تجمع فراوانی

10E

بر اساس فرمول

11V

12U

13E’

14V’

15U’

 جدول)2(:مراحل انجام آزمون گرافیکی من  کندال                                            

( 1) / 4i iE n n= −

( 1)(2 5) / 72i i iV n n n= − +

( ) /iu t E V= −∑
[ ]( 1) ( ) / 4i iE N n N n′ = − − −

 
( ( 1))( )(2( ( 1)) 5 / 72i i iV N n N n N n′ = − − − − − +

( )iu t E V′ ′ ′ ′= − −∑

: توجه 
کل سالهای آماری می باشد . .N : تعداد 

:شماره هر ردیف می باشد . in

sum it :فراوانی تجمعی داده ها  از پایین به باال می باشد .  ′

 نقطه ی برخورد        و         زمان آغاز روند تغییرات است. .) به دلیل تعداد خیلی زیاد نمودارها به شکل فصلی و ساالنه برای پارامترها تنها تعدادی آورده شده(
است

U’ U
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                          نمودار)4(: نمودار ساالنه بارش متوسط کلیه ایستگاه ها در آزمون من-کندال
                       

                             نمودار)5(: نمودار دبی متوسط در خرداد ماه ایستگاه سیرا در آزمون من-کندال                       

                            نمودار)6(: نمودار دبی حداکثر در اسفند ماه ایستگاه سیرا در آزمون من-کندال
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                 شکل)1(: ماتریس ایستا احتمال گذر داده های بارش متوسط ساالنه برای ایستگاه های مختلف

پیش بینی پیش بینی داده های هواشناسـی 
)بـه روش حلقه ی مارکوف(

از جملـه تکنیـک هـای ریاضی بـرای تحلیل پدیده 
کـه  اسـت  مارکـوف  زنجیـره  مـدل  تصادفـی  هـای 
تداومـی از مشـاهدات را در طـول زمـان نشـان مـی 
دهـد. مارکـوف حالـت خاصـی از مـدل هایـی اسـت 
کـه در آن هـا حالـت فعلـی سیسـتم بـه حالـت هـای 
قبلـی آن بسـتگی دارد. در بعضـی از سیسـتم هـا بـا 
داشـتن وضعیـت فعلـی، گذشـته ی فرآینـد تأثیری 
در آینـده ی آن نـدارد. بـه عبـارت دیگـر آینـده ی 
گذشـته  از  و  دارد  بسـتگی  حـال  بـه  فقـط  فرآینـد 
خاصیـت  را  خاصیتـی  چنیـن  اسـت.  مسـتقل  آن 

گوینـد. مارکـوف 
که احتمال رفتن  برای زنجیره مارکوف مرتبه اول 
بـه وضعیـت بعـدی بـه یـک مرحلـه قبـل بسـتگی 

دارد، رابطـه زیـر برقـرار اسـت:

00 1Pr( 0 | 0)t tP X X+= = =

01 1Pr( 1| 0)t tP X X+= = =

01 1Pr( 0 | 1)t tP X X+= = =

11 1Pr( 1| 1)t tP X X+= = =

بـارش  بـدون  از یـک روز  اینجـا احتمـال رفتـن  در 

بـارش  بـدون   ، 00( )P بـا   بـارش  بـدون  بـه روز 

، بـارش بـه بـدون بـارش بـا 01( )P بـه بـارش بـا

)11 ، نشـان  )P )10 ، و بـارش بـه بـارش بـا   )P

گـر مجموعـه حـاالت ممکـن در  داده شـده اسـت. ا
یـک زنجیـره مارکـوف محدود باشـد،  می توان یک 

آرایـه مربـع تشـکیل داد.

00 01

10 11

P P
P

P P
 

=  
 

p  ماتریـس احتمـال انتقـال یـک مرحلـه ای   گـر ا

مرحلـه    n انتقـال  احتمـال  ماتریـس  و 
( )np  

باشـد، داریـم:

 نیـز 
( )np همـه ی تـوان هـای ماتریـس احتمـال

ماتریـس تصادفـی خواهنـد بـود. همچنیـن از یـک 
مقـدار بـه بعد، ماتریس احتمال گـذار تبدیل یه یک 
ماتریس خودتوان شـده و با افزایش n هیچ تغییری 
در ماتریـس احتمـال ایجاد نمی شـود و مقادیر ردیف 
های متناظر در ماتریس یکسان و برابر خواهند بود. 
گفتـه می شـود ماتریـس بـه ایسـتایی  در ایـن حالـت 

)پایایی( رسـیده اسـت.
در این مطالعه سری های زمانی در سه گروه خشک 
)D(، متوسط )N(، مرطوب )W(، بر  اساس ضریب 
 ) P تغییـرات 25±  درصـد نسـبت بـه میانگیـن )

سـال ها بـه صـورت زیر طبقـه بندی شـده اند:

)W( سال های مرطوب ( 0.25 )P P P> +  
 

( 0.25 ) 0.25 )P P P P P− < < +
                                                                                             N(( سال نرمال

)D( سال های خشک ( 0.25 )P P P< −  
در ایـن مطالعـه درصـد احتمـال تبدیـل هرکـدام 
مارکـف  ی  زنجیـره  توسـط  حالت هـا  ایـن  از 
قابـل  شـد.  داده  نشـان  ماتریـس  در  و  بررسـی 
کـدام از ماتریس هـا بایـد جمـع  ذکـر اسـت در هـر 
بـا  برابـر  احتمـاالت(  ع  )مجمـو سـطر  هـر  مقادیـر 

شـود.  1
بـا توجـه به ماتریس احتمال گذار حاالت متفاوت 
اقلیمـی بـه حالـت خشـک، احتمـال تعـادل حالت 
زیـر محاسـبه می شـود:                                                                                                              رابطـه  بـر اسـاس  خشـک 

PxD=)PDD+PWD+PND(/N
 PDD و  خشـک  دوره ی  تعـادل  احتمـال   PxD
خشـک  بـه  خشـک  دوره ی  از  انتقـال  احتمـال 
مرطـوب  دوره ی  از  انتقـال  احتمـال   PND و 
از دوره ی  انتقـال  احتمـال   PND بـه خشـک و 
کل انتقـال  متوسـط بـه خشـک اسـت و N تعـداد 
اسـت. بـه حالـت خشـک  یـک حالـت  از  ممکـن 
 PD خشکسـالی  رویـداد  احتمـال  نهایـت  در 

گردیـد: بـرآورد  زیـر  ی  رابطـه  طبـق 
              PD=)PxNxPND(+)PxWxPWD(

 E)L( خشکسـالی  دوره ی  تـداوم  بررسـی  بـرای 
اسـتفاده شـد: زیـر  معادلـه ی  از 

E)L(=)PxD/PD(
ماتریـس  محاسـبات  نتایـج  زیـر،  شـکل  در 
آورده  مارکـوف  حلقـه  توسـط  پایـا  احتمـاالت 

اسـت. شـده 
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کـه  دریافـت  سـادگی  می تـوان  بـه  داده هـا  ایـن  از 
در حـدود 62 تـا 86 درصـد بارش هـا از هـر حالـت 
بعـد  سـال  در  نرمـال  حالـت  یـک  بـه  سـاالنه ای 
منتقـل شـده انـد و در بیشـتر مـوارد احتمـال گذر به 
گـذر به سـال  سـال هـای خشـک بیشـتر از احتمـال 

هـای مرطـوب بـوده اسـت.
گیـری شـاخص  و  کار  در ایـن بررسـی براسـاس بـه 
و  گـذر  احتمـال  گام  یـک  مارکـوف  مـدل حلقـه ی 
ماندگاری در سـه حالت مرطوب، نرمال و خشـک 
گرفـت و بـه  ح ذکـر شـده مـورد مطالعـه قـرار  بـه شـر
گذر از یک حالت  که احتمال  این نتیجه رسیدیم 
معیـن بـه حالت هـای نرمال و خشـک، محتمل تر 
گـذر در  گـذر بـه حالـت مرطـوب اسـت. احتمـال  از 
بررسـی سـاالنه بیشـتر به حالت نرمال و در بررسـی 
اسـت.  بـوده  خشـک  حالـت  بـه  بیشـتر  ماهانـه 
احتمـال روزهـای نرمـال بیش از خشـک و خشـک 
)جـز در مـوارد اندکـی( بیـش از مرطـوب اسـت. در 
که در بیشـتر مناطق ایران  نهایـت بـا توجه به این 
بـا گذشـت زمـان در معـرض مواجه شـدن بـا پدیده 

بـا توجـه بـه نمـودار فـوق و بـرازش هـای انجـام شـده 
بـه ایـن نتیجـه رسـیدیم کـه به طـور کلـی آمـاره های 
مربـوط بـه بـارش و دبـی بهتریـن بـرازش را بـا توزیـع 
کـه  هرچنـد  دادنـد.  نشـان  تیـپ3   پیرسـون  لـوگ 
انحراف معیار این روش به نسبت توزیع نرمال باالتر 
اسـت، روند پیش بینی این تابع به واقعیت نزدیک 
کـه مقادیـر  تـر اسـت.  مشـاهدات نشـان مـی دهنـد 

تـا  نیـز  احتمالـی  باشـیم، محاسـبات  مـی  خشـکی 
ع را تأییـد می کننـد. حـدودی همیـن موضـو

محاسـبه دوره بازگشـت سـیل و سـایر متغیرهـای 
اقلیمـی

جهت انجام محاسـبات دوره بازگشت متغیرهای 
اقلیمـی در پژوهـش حاضـر از فرمـول ویبـول  بـرای 
داده  بازگشـت  ی  دوره  و  احتمـال  ی  محاسـبه 

هـای تجربـی اسـتفاده شـده اسـت:

1
mP

n
=

+
                                                                                                                          

بـه  توجـه  بـدون  را  داده هـا  چـه  چنـان  آن  در  کـه 
کـرده  ردیـف  صعـودی  ترتیـب  بـه  ع  وقـو سـال 
 n و  اول(  )سـتون  ردیـف  شـماره ی   m باشـیم، 
کـه در این پژوهـش معمواًل 46  تعـداد داده هاسـت 
)سـال هـای آمـاری مـورد بررسـی( می باشـد. بـرای 
  distrib  2.0 کار از نـرم افـزار توزیع های آمـاری ایـن 
که غالبًا از روش  گرفته شـده اسـت و از آنجا  کمک 

متناظـر بـا دوره بازگشـت دو سـاله بـارش بـه مقادیـر 
متوسـط بـارش در آن بـازه ی زمانـی و ایسـتگاه مـورد 
نظـر نزدیـک تـر بـوده انـد و واضـح اسـت کـه هرچقـدر 
بـارش بیشـتری انتظـار داشـته باشـیم بایـد دوره ی 

بازگشـت طوالنـی تـری را محتمـل بدانیـم.
گیری نتیجه 

بـا توجـه بـه پیـش بینـی هـای بـه دسـت آمـده از 

تخمیـن  جهـت   3 تیـپ  پیرسـون  لگاریتـم  توزیـع 
بیشـتر  نیـز  مـا  می شـود،  اسـتفاده  سـیاب  دبـی 
و  اقلیمـی  داده هـای  سـایر  بـرای  نرمـال  توزیـع  از 
همچنیـن توزیـع لگاریتـم پیرسـون تیـپ 3 بـرای 

نمودیـم. اسـتفاده  دبـی  تخمیـن 
هرچنـد روش لـوگ پیرسـون تیپ 3 انحراف معیار 
دو  بـه  بـرازش  از  حاصـل  نتایـج  دارد،  بیشـتری 
روش، بسـیار بـه یکدیگـر نزدیـک هسـتند؛ بـا ایـن 
کمتـری  اسـتاندارد  خطـای  نرمـال،  توزیـع  وجـود 
از  اسـت.  برخـوردار  بیشـتری  دقـت  از  و  داشـته 
جـداول و شـکل ها )بـه علـت حجـم و تعـداد زیـاد 
کـه دوره ی  دریافـت  انـد(،  می تـوان  نشـده  آورده 
بازگشـت بارش هایـی در حـدود 10/4 میلـی متـر بـه 
احتمـال 98 درصـد در حـدود 50 سـال مـی باشـد. 
کل بـارش  کـه میانگیـن  همچنیـن مشـخص شـد 
هـای مـورد مطالعـه برابـر اسـت بـا مقـدار محاسـبه 
توزیـع  بـا دو  ایـن داده هـا  بـرازش  از  شـده حاصـل 
احتمـال ذکـر شـده بـا دوره ی بازگشـت دو سـاله و 
احتمـال 50 درصـد )هـر دو برابـر 7/79 هسـتند(.

که احتمال  روش حلقه ی مارکوف، مشـاهده شـد 
گـذر بـارش بـه یـک سـال خشـک چـه در مقایـس 
ماهانـه و چـه در مقیـاس سـاالنه بیشـتر بـه سـمت 
بیـن سـال هـای  و در مقایسـه ی  نرمـال  بـازه ی 
کمـی بـه سـمت  مرطـوب و خشـک، بـه انـدازه ی 
ع  موضـو ایـن  دارد.  گرایـش  خشـک  هـای  سـال 
بـه اقلیـم پـر بـارش دامنـه هـای البـرز نیـز وابسـته 

                              نمودار)7(: برازش دوره بازگشت بارش متوسط ساالنه ایستگاه سد امیرکبیر )سد کرج(
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قسـمت های  سـایر  در  مشـابه  مطالعـات  اسـت. 
کـه ذکـر تعـدادی از آن هـا در مقدمـه رفتـه  کشـور 
سـال های  بـه  بیشـتری  بسـیار  گرایـش  اسـت، 
کلی  خشـک را نشـان داده انـد. در مطالعـه ی رونـد 
آزمـون  بـه  توجـه  بـا  ایسـتگاه ها  بـارش  تغییـرات 
هـای  داده  مـورد  در  مـوارد  کثـر  ا در  من-کنـدال 
سـال   30 الـی   20 حـدود  طـی  هرچنـد  شـده  تهیـه 
شـده  مشـاهده  متعـددی  گهانـی  نا تغییـرات  اول 
بـا  افـت  بیشـتر نمودارهـا دچـار  از آن پـس  اسـت، 
کـه در مواردی نیـز دچار  شـیب مشـخصی شـده اند 
نشـان  را  بـارش  نزولـی  رونـد  و  شـده اند  جهـش 
داده انـد. احتمـاالت حاصـل از بـرازش داده هـا بـا 
توزیع هـای نرمـال و لوگ پیرسـون تیـپ3 برای 40 
تـا 50 سـال آینـده، امیـد چندانی به بـارش های 10 
الـی 12 میلـی متـری را نشـان نمی دهنـد و دوره ی 
بازگشـت بارش هـای حداقـل نیـز در محـدوده ی 
2 سـال باقـی مانـده انـد. مشـاهده ی رفتـار نزولـی 
قـرن  نیـم  طـی  شـده  آزاد  دبـی  افزایـش  و  بـارش 
گذشـته پیامـد خوشـایندی بـرای آینـده ی اقلیـم 
از آنجایـی  نـدارد.  آبریـز مـورد مطالعـه  حوضـه ی 
را  هـا  ایسـتگاه  آبـی  بیـان  پـروژه  ایـن  در  مـا  کـه 
محاسـبه نکـرده ایـم، پس بـه طور قطـع نمی توان 
دسـت  از  دلیـل  بـه  دبـی  افزایـش  مقـدار  گفـت 
کاهـش  رفتـن منابـع ذخیـره اسـت، بلکـه بـا وجـود 
ع  می توانـد بـر  بـارش و افزایـش دبـی؛ ایـن موضـو
آن  علـت  اسـت  ممکـن  و  باشـد  موثـر  آب  بیـان 
کاهـش سـطح بـرف و از دسـت رفتـن منابـع آبـی و 

باشـد. فصـول  جابجایـی 
کلـی تمامـی آزمون هـا و محاسـبات آمـاری  بـه طـور 
بیشـتر  نیـز هماننـد  ایـن پژوهـش  انجـام شـده در 
کـه  ع  موضـو ایـن  در  گرفتـه  صـورت  تحقیقـات 
تأییـد  شـد،  اشـاره  آنـان  اهـم  بـه  نیـز  مقدمـه  در 
از  اقلیـم  تغییـر  رونـد  و  گرمایـش  پدیـده  کننـده 
افزایـش دمـا می باشـند.  بـارش و  کاهـش   طریـق 
همچنیـن نتایـج و نمودارهـای حاصلـه از بررسـی 
بیانگـر  من-کنـدال  روش  آماری-گرافیکـی  هـای 
اخیـر  تغییـرات در سـال های  ایـن  افزایـش شـدت 
تغییـر  کـه  گرفـت  نتیجـه  باشـند.  می تـوان  مـی 
ع،   ع بـارش،  تاریخ وقو الگـوی بـارش هـم مانند نو
مقادیـر فصلـی،  شـدت مـدت هـا و نیـز تعامـل بیـن 
کـه تأثیرگـذار بر  بـارش و سـایر عناصـر بـه ویـژه دمـا 
تبخیـر و تعـرق بالقـوه و مصـرف آب اسـت، مهـم 
گویـای بخشـی از تغییـرات  اسـت و از طرفـی خـود 
رفتـاری بـارش و جابـه جایـی درون سـالی اسـت. 
رونـد  نشـانگر  تابسـتان  در  افزایشـی  رونـد  وجـود 

افزایشـی در جمـع بـارش سـاالنه نمـی باشـد بلکـه 
و  بـوده  بـارش  عنصـر  هـای  پیچیدگـی  بیانگـر 
قابـل ماحظـه سیسـتم های  تأثیـر  نشـان دهنـده 
کوچک تر سـینوپتیکی اسـت. به  بارانزا در مقیاس 
عبـارت دیگـر تمایـل نسـبی بـه سـمت بارش هـای 
تابسـتانی در اقلیـم ایـن ناحیـه و همچنیـن جابـه 
جایـی رژیـم بـارش فصـول سـرد اسـت. نتایـج بـه 
دسـت آمـده منطبـق بـا بررسـی پیـش بینـی اقلیـم 
شـمال ایـران بـا اسـتفاده از داده هـای هیئـت بیـن 
ایـن  نتایـج  کـه  بـوده    IPCC اقلیـم تغییـر  دولتـی 
کاهـش  کاهـش در بـارش سـاالنه و  کـی از  مقالـه حا
آسـتانه  همچنیـن  اسـت.  سـرد  فصـول  بـارش  در 
بارش هـای سـنگین و خیلـی سـنگین و میانگیـن 
دمـای اسـتان مـورد مطالعـه در حـدود یـک درجـه 

اسـت. یافتـه  افزایـش  سـانتیگراد 
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به منظور کاهش آلودگی منابع آبی؛

ساخت  پورد جاذب 
فلزات ســنگین در 
فرآینــد تصفیه آب 
توسط محققان کشور

گرافیـت،  کشـور درصـدد برآمدنـد تـا بـا  محققـان 

تهیـه  جـاذب  پـودری  کسـاید  ا گرافـن  و  گرافـن 

و  شـهری  فاضاب هـای  تصفیـه  در  کـه  کننـد 

و  نفتـی  لجن هـای  و  آشـامیدنی  آب  صنعتـی، 

دارد. کاربـرد  دریایـی، 

سـوپر   FGO« ح  طـر مجـری  پرهیـزگاری  طاهـره 

گرافـن  کسـاید عامـل دار و  گرافـن ا جـاذب قـوی 

امـروزه  کـرد:  اظهـار  خصـوص  ایـن  در  کسـاید«  ا

آبـی  بـه ویـژه منابـع  آلودگـی درتمامـی بخش هـا 

محیطـی  زیسـت  کننـده  نگـران  مسـئله  یـک 

می شـود. محسـوب 

برآمدیـم  درصـدد  رو  ایـن  از  اینکـه  بیـان  بـا  وی 

کسـاید پـودری  گرافـن ا گرافـن و  گرافیـت،  بـا  تـا 

کـرد:  نشـان  خاطـر  آوریـم،  بدسـت  را  جـاذب 

شـده  دار  عامـل  آلـی،  مـاده  یـک  بـا  ترکیـب  ایـن 

بسـیار   ... و  وانادیـوم   سـرب،  حـذف  بـرای  و 

اسـت. مؤثـر 

فنـاوری  ایـن  از  کـرد:  نشـان  خاطـر  پرهیـزگاری 

کـه  صنایـع  تمامـی  و  رنـگ  صنعـت  در  می تـوان 

سـنگین  نوعـی  بـه  آنهـا  تولیـدی  فاضاب هـای 

کـرد. اسـتفاده  بـوده 

پـودر  ایـن  از  اسـتفاده  اینکـه  بیـان  بـا  وی 

تاثیـر  هـا  فاضـاب  و  آب  تصفیـه  در  می توانـد 

فاضاب هـای  تصفیـه  گفـت:  باشـد،  گـذار 

آشـامیدنی،  آب  تصفیـه  صنعتـی،  و  شـهری 

تصفیـه  شـیرابه،  تصفیـه  فاضـاب،  تصفیـه 

بـردن  بیـن  از  اسـیدی،  لجن هـای  و  هـا  زبالـه 

کاربـرد هـای  لجن هـای نفتـی و دریایـی و ... از 

رود. مـی  شـمار  بـه  ح  طـر ایـن 

از  یـک عامـل  پـودر  ایـن  ایـن محقـق،  گفتـه  بـه 

کـه بـه عنـوان یـک  کسـاید اسـت  گرافـن ا جنـس 

از  را  هـا  آالیندگـی  و  می کنـد  عمـل  قـوی  جـاذب 

بیـن مـی بـرد.

بـه  محصـول  ایـن  اینکـه  بیـان  بـا  پرهیـزگاری 

کـرد:  عنـوان  اسـت،  پـودری  و  جامـد  صـورت 

هـای  یـون  بـا  ترکیـب  خاصیـت  پـودر  ایـن 

محسـوب  مزیـت  یـک  ایـن  و  نـدارد  را  آب  مضـر 

. د می شـو

وی بـا بیـان اینکـه در تحقیقـات جدیـد درصـدد 

لکـه  بـردن  بیـن  از  بـرای  پـودر  ایـن  از  هسـتیم 

حـال  در  کـرد:  بیـان  ببریـم،  بهـره  نفتـی  هـای 

وجـود  کسـاید  ا گرافـن  خارجـی  نمونـه  حاضـر 

گرخودمان آن  گـران اسـت؛ از ایـن رو ا دارد ولـی 

خواهـد  پایینـی  قیمـت  برسـانیم،   تولیـد  بـه  را 

داشـت.

پـودر  ایـن  تولیـد  اینکـه  بیـان  بـا  محقـق  ایـن 

کنـد،  کمـک  زیسـت  محیـط  حفـظ  بـه  می توانـد 

داشـته ایم،  کـه  هایـی  آزمایـش  طبـق  گفـت: 

بـرای  باالیـی  خاصیـت  درصـد  نـود  از  بیـش 

جـذب دارد و فلـزات سـنگین را بـه خوبـی جـذب 

. می کنـد

علـوم  واحـد  در  ح  طـر ایـن  کـرد:  کیـد  تا وی 

بـه  اسـامی  آزاد  دانشـگاه  تهـران  تحقیقـات 

اسـت. رسـیده  نتیجـه 

رویـداد  اولیـن  در  ح  طـر ایـن  اسـت،  گفتنـی 

پتروشـیمی  و  پلیمـر  صنعـت  در  نـو  آوردی  هـم، 

)پـارک  ایـران  ملـی  بـازار  فـن  مرکـز  توسـط  کـه 

ارائـه شـده  بـود،  برگـزار شـده  پردیـس(  فنـاوری 

. سـت ا
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اختــراع جدیــد یک هلنــدی برای 
پاکسازی آب

 با افزایش جمعیت جهان، ذخیره آب پاکیزه به مسـئله ای بحرانی تبدیل می شـود. 
پساب هایی که تصفیه نمی شوند، نه تنها سامت انسان را به خطر می اندازند، بلکه 
منابـع آب و اقیانوس هـا را آلوده می کنند. منشـا اصلـی آلودگی، میزان باالی نیترات ها 
و فسـفات ها در آب هدررفته و رواناب کشـاورزی اسـت. فن آوری جدید طراحی شـده 
توسـط دانشـمندان هلنـدی، قـدم بزرگـی رو به جلو محسـوب می شـود. تصفیه خانه 
آب در ایپ هلند، دارای سیستم تصفیه منحصر به فردی است. یکی از مزایای این 
دسـتگاه، اندازه آن اسـت. ابعاد این تصفیه خانه که بازیافت پسـاب 60 هزار نفر را به 
عهده دارد، سه یا چهار بار کوچک تر از تصفیه خانه های سنتی است. اکسیژن برای 
تغذیه باکتری هایی که وظیفه شـان حذف نیتروژن و فسـفات از پسـاب اسـت به آب 
افزوده می شـود. باکتری ها در این سیسـتم سـریع تر از سیسـتم سـنتی عمل می کنند. 
کـز تصفیـه سـنتی، ایـن باکتری هـا در آب غوطـه ور بودنـد و بسـیار آهسـته آب را  در مرا
تمیـز می کردنـد. بـا فن آوری جدید، دانشـمندان توانسـتند باکتری ها را بـه دانه هایی 
تبدیل کنند که 50 بار سریع تر ته نشین و باعث تمیزی آب می شوند. باکتری ها به 
هم می چسبند و دانه ها را تشکیل می دهند. باکتری های مختلفی در هر الیه از دانه 
وجود دارد که در آن واحد، کارهای مختلف تصفیه آب را انجام دهند. تنوع در کار به 
دلیل باکتری خارجی دانه هاسـت که در محیط مملو از اکسـیژن زندگی می کنند، در 
حالی که باکتری مرکز دانه در محیط بدون اکسیژن زندگی می کند. بنابراین مراحل 
مختلفی که در تصفیه خانه های سنتی در مخزن های متعدد انجام می شد، در این 
فـن آوری در یـک مخـزن صـورت می گیـرد، بـا پمپ هـای کمتـر و در نتیجـه کار کمتر و 
تصفیه سازی سریع تر. مارک وان لوسترخت از دانشگاه دلفت هلند مخترع این روش 
اسـت. او می گوید: »هنوز بخش بزرگی از جهان به بازیافت بهتر پسـاب احتیاج دارد 
تا از انواع بیماری ها پیشگیری کند. پس به نظر من آینده این فن آوری بسیار خوب 
خواهد بود، چون فضای ضروری بسـیار کوچک تر و کیفیت آب بدسـت آمده بهتر از 
سیستم سنتی است. مهم تر از همه انرژی کمتری استفاده می شود و هزینه تصفیه 
آب کمتر خواهد بود.« مارک وان لوسترخت 52 ساله به دلیل اختراع این سیستم در 
میـان نامـزدان، جایـزه مخترع اروپایی اسـت که توسـط اداره ثبت اروپایی، مـاه ژوئن 
و در کپنهـاگ دانمـارک برگـزار خواهـد شـد. یورونیوز: پس از این اختراع، چه احساسـی 
داریـد؟ مـارک وان لوسـترخت: وقتـی دربـاره موضوعـی در آزمایشـگاه فکـر می کنیـد، 
تحقیـق و پژوهـش می کنیـد، آن را درک می کنیـد و بـه حقیقـت می پیوندد، احسـاس 
خوبـی پیـدا می کنیـد. مـارک وان لوسـترخت: مـن خـود را بیشـتر پژوهشـگر قلمـداد 
می کنم که سعی در فهم موضوعات دارد و تحقیق می کند، تا اینکه مخترع. در عین 
حال، وقتی درک بهتری از موضوعات داریم، به کاربردهای بهتری نیز می اندیشیم. 

به همین دلیل مخترع نامیده می شـویم.

اختراع دسـتگاه تصفیـه آب با بهره 
گیـری از نوعی جلبـک دریایی

معاون پژوهشـی دانشـگاه آزاد اسـامی واحد بندر عباس از اختراع دسـتگاه بیو جذب 
تصفیه آب با فناوری پیشرفته و با استفاده از نوعی جلبک قهوه ای خبر داد.محسن 
دهقـان از اختـراع دسـتگاه بیـو جـذب تصفیـه آب بـا فنـاوری پیشـرفته و بـا اسـتفاده از 
نوعـی جلبـک قهـوه ای توسـط دکتـر دالرام نخبـه زارع عضـو هیـات علمـی واحـد بندر 
عبـاس خبـر داد و افـزود: بـا ایـن اختـراع آمـار اختراعـات ثبـت شـده توسـط وی در یـک 
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 توجه ای را به محیط زیست 
کنـد. وی بـا اظهـار رضایـت از رونـد توسـعه پژوهشـی در واحـد بنـدر عبـاس گفـت: از 15 
اختـراع ثبـت شـده ایشـان تـا کنـون چنـد محصـول بـه مرحلـه انبـوه سـازی رسـیده 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 کشور گفت: وی با 
حضور در این جشـنواره توانسـت حائز رتبه برتر شـود. دالرام نخبه زارع نیز با اشـاره به 
کشف 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 آب را باعث شده و سامت انسان 
ها به شـدت مورد مخاطره قرار گرفته و نیاز اسـت تا بتوان در این راسـتا کمک شـایان 
توجهی به سـامتی انسـان ها کرد. نخبه زارع با تکیه بر وجود سیسـتم های متعارف 
تصفیـه آب شـهری گفـت: فلـزات سـنگین در غلظـت بـاال اثـرات نامطلوبـی را بـر روی 
فرآیند بیولوژیکی تصفیه فاضاب می گذارند و سیستم های متداول تصفیه فاضاب 
برای سـمیت زدایسـت از فاضاب های محتوی غلظت های باال مناسـب نیسـتند و 
اثـرات نامطلوبـی بـر محیـط زیسـت می گذارنـد. وی اظهـار امیـدواری کـرد فرآینـد بیـو 
جذب روشـی مناسـب برای حذف فلزات سـنگین از محیط آبی می باشـد و هزینه آن 
نیز کمتر از هزینه رزین های تبادل یون تجاری قلمداد کرد و افزود: اگرچه تکنولوژی 
بیو جذب در مراحل اولیه توسـعه اسـت ولی امید می رود در آینده با پژوهش های در 

این زمینه گامی مهم در جهت بهبود محیط زیسـت برداشـته شـود.
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کشور در شرایط  تداوم خشکسالی ها موجب شده تا 390 دشت 
بحرانی قرار بگیرند 

211 دشت ممنوعه و بحرانی ایران در استان های فارس، کرمان، 
گرفته اند خراسان رضوی، اصفهان و خراسان جنوبی قرار 
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با تالش پژوهشگر ایرانی-کانادایی دانشگاه واترلو

هوش مصنوعــی، نشــتی لوله را 
تشخیص می دهد

 پژوهشـگران دانشـگاه  واترلو ، برای تشـخیص نشـتی لوله های آب، سیسـتمی 
مبتنـی بـر هـوش مصنوعی نمایـش داده اند.

کمـك چنـد     شـاید بتـوان هزینـه بـاالی تلفـات آب در سیسـتم آب شـهری را بـا 

کـرد. ایـن  کـم  سنسـور و فنـاوری هـوش مصنوعـی، بـه صـورت قابـل توجهـی 

کـه توسـط پژوهشـگران "دانشـگاه واترلـو" )UWaterloo( کانـادا ابـداع  فنـاوری 

کوچـك لولـه را تشـخیص دهـد. پژوهشـگران  شـده می توانـد حتـی نشـتی هـای 

هـوش  افـزار  نـرم  و  پـردازش  پیچیـده  هـای  روش  از  سیسـتم،  ایـن  ابـداع  در 

کردنـد تـا نشـانه هـای نشـتی لولـه را از راه بررسـی صـدای  مصنوعـی اسـتفاده 

کـه نشـانه هـای صوتـی را ثبـت مـی  آب در آن تشـخیص دهنـد. حسـگرهایی 

کمـی دارنـد و بـه آسـانی و بـدون حفـاری، قابـل نصـب هسـتند.  کننـد، هزینـه 

دکتـری  ایرانی-کانادایـی  رگـه  دو  دانشـجوی   ،)Roya Cody("کـودی "رویـا 

مهندسـی عمـران دانشـگاه واترلـو و پژوهشـگر ارشـد ایـن پـروژه اظهـار داشـت: 

کمـك مـی نمایـد تـا از منابـع خـود نگهـداری و آنهـا را  ایـن فنـاوری، بـه شـهرها 

کننـد. مشـکات بزرگـی ماننـد انفجـار لولـه هـا، در اثـر  کارآمـد ترمیـم  بـه شـکل 

تغییر فشـار، نوسـانات حجمی یا فوران آب به سـطح، پیش می آیند اما نشـتی 

کـودی  کوچـك لولـه اغلـب تـا سـال هـا تشـخیص داده نمـی شـوند. رویـا  هـای 

کانادا  دختـر پروانـه بکتـاش، مهندس سـاختمان و اسـتاد دانشـگاه کنکوردیای 

کـردن آب،  کـودی اسـت. نشـتی شـدید لولـه می توانـد عـاوه بـر تلـف  و تومـاس 

مشـکات سـامتی احـداث کنـد و بـه مـرور زمان، به زیرسـاخت ها لطمه برسـاند 

کـرد: مـا می توانیـم با برطرف نمودن نشـتی  و آنهـا را از بیـن ببـرد. کـودی اضافـه 

کوچـك، از انفجـار پرهزینـه و مخـرب لولـه در آینـده پیشـگیری نماییـم.  هـای 

انجـام  آزمایشـگاه،  در  را  نشـتی ها  اطمینـان  مـورد  تشـخیص  پژوهشـگران، 

کنـون در حـال انجـام دادن آزمایش هـای میدانـی هسـتند. آنها قصد  داده انـد، ا

کننـد و امـکان  کـردن محـل نشـتی عرضـه  دارنـد روش هایـی بـرای مشـخص 

شناسـایی، اولویـت بنـدی و تعمیـر لولـه را بـرای مقامـات شـهری فراهـم آورنـد.

دستگاه خورشیدی برای تولید آب 
از هوای بیابان

محققان دانشـگاه ام آی تی دسـتگاهی سـاخته اند که با نور خورشـید از هوا آب تولید 
می کنـد. ایـن دسـتگاه جدیـد کـه در دمـای محیط و با نـور عادی خورشـید کار می کند 
و هیـچ گونـه نیـازی بـه منبـع تأمیـن انـرژی نـدارد، بـرای اسـتخراج آب از هـوا، از مـاده 
خاصـی موسـوم بـه MOF بهـره مـی بـرد و امـکان تولیـد آب را در بیابان های خشـک و 
سـوزان فراهـم می کنـد. عملکـرد این دسـتگاه در منطقه اسـکات دیـل واقـع در آریزونا 
که در طول شـب،  هوای آن دارای 40 درصد رطوبت و در طول روز ، 8 درصد رطوبت 
اسـت، مـورد آزمایـش قـرار گرفـت. در ایـن آزمایـش مشـخص شـد تنها با اضافـه کردن 
MFO(  metal-( بـه دسـتگاه می تـوان عملکـرد آن را توسـعه داد. مـواد MFO مـاده
organic frameworks یا ساختارهای فلزی-آلی برخاف مواد فلزی عادی، متشکل 
از سـاختارهای فلزی و مولکول های آلی اسـت که با پیوندهای خاصی یک سـاختار 
سـخت و متخلخـل را ایجـاد می کننـد و بهتریـن گزینـه بـرای ذخیـره گازهـا و مایعـات 
محسـوب مـی شـوند. تاکنـون بیـش از 20 هـزار نـوع مـاده MFO در سراسـر جهـان 
کربـن یـا نگهـداری مناسـب مـواد  سـاخته شـده و بـرای بـه دام انداختـن دی اکسـید 
شـیمیایی ماننـد هیـدروژن و متـان مورد اسـتفاده قـرار می گیرند. به گفته محققان با 
میزان رطوبت زیر 10 درصد با این روش  می توان آب بیشـتری نسـبت به سـایر روشـها 
بـه دسـت آورد کـه 100 درصـد بیشـتر از روش برداشـت از مـه و 50 درصـد بیشـتر از روش 
خنـک سـازی اسـت .  در حـال حاضـر ایـن دسـتگاه از مـاده ای موسـوم  بـه MFO بهره 
می برد که از فلز گران قیمت زیرکونیوم ساخته شده و قادر است 200 میلی لیتر آب را 
به ازای هر کیلوگرم ماده MFO از هوا استخراج کند. اما محققان ماده MFO جدیدی 
بـا اسـتفاده از آلومینیـوم سـاخته انـد کـه 303 بـار ارزان تـر از مـاده کنونـی اسـت و گفتـه 
می شـود قابلیت آن در جذب آب، دو برابر ماده فعلی اسـت. سـاختار این دسـتگاه به 
گونه ای است که هوا از بین کریستال های MFO عبور می کند و مولکول های آب به 
سطح درونی آن متصل می شوند و در قالب گروه هایی هشت تایی به شکل مکعب 
تجمیع می شوند. گرمای خورشید MFO را گرم کرده و مولکول های آب را به سوی 
بخش متراکم کننده که دمای یکسان با هوای بیرون دارد، هدایت می کند. در این 
کـم شـده و بـه صـورت مایـع در می آید و بـه درون یک مخزن می  مرحلـه بخـار آب مترا

ریزد.
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تغییـرات اقلیمـی و آب و هوایـی در واقـع یکـی از تأثیـرات جهانی شـدن به شـمار 
کـه مرزهـا را در نوردیـده و بحـران آب را بـه یـک بحـران جهانـی تبدیـل  مـی رود 

کرده اسـت.
العالم-آمریکا

تغییرات اقلیمی و آب و هوایی در واقع یکی از تأثیرات جهانی شـدن محسـوب 
کـه مرزهـا را در نوردیـده و مسـاله بحـران آب را بـه یـک بحـران جهانـی  می شـود 
هـزاره سـوم  در  هـای جـدی  بحـران  از  یکـی  اسـت. مسـاله آب،  کـرده  تبدیـل 
کشـورهای جهـان بوی ـژه در آفریقـا و آسـیا بیـش از  قلمـداد می شـود. بسـیاری از 

کـه بـا ایـن بحـران مواجـه هسـتند. یـک قـرن اسـت 
آب منجـر بـه بـروز جنـگ هـای متعـددی در آفریقـا و غـرب آسـیا شـده اسـت. امـا 
ایـن بحـران در دو دهـه اول قـرن بیسـت و یکـم مرزهای ایـن دو قاره را پیمود و 

بـه اروپـا و نیمکـره غربـی یعنـی قاره آمریکا نیز کشـیده شـده اسـت. 
گـزارش خـود، از بحـران خشکسـالی در جهـان بـا ابـراز نگرانـی  ناسـا در آخریـن 
کمبود آب قابل شـرب می رود. دریاچه  کرده، جهان با سـرعت به سـمت  اعام 
ناامنـی آب مـی رود و  بـه سـمت  بـزرگ جهـان ناپدیـد مـی شـوند و دنیـا  هـای 

آمریـکا هـم از ایـن بحـران مصـون نخواهـد مانـد.
ریچارد هایم، محقق مرکز ملی مطالعات جوی و اقیانوسـی آمریکا، خشکسـالی 
کشـور را بـا خشکسـالی هـای آمریـکا در دهـه 1930 و 1950  هـای فعلـی در ایـن 

میـادی مقایسـه می کننـد.
گسـترده مشـهور بـود، نیـز از  کـه بـه منابـع آبـی  در ایـن میـان، آمریـکای شـمالی 
ایـن مسـاله مصـون نمانـده اسـت و در برخـی از ایالت های آن مشـکل آب سـالم 
بـرای نوشـیدن و مصـارف بهداشـتی وجـود دارد. ایـن مشـکل بویـژه در مناطـق 
روسـتایی در آمریـکا حادتـر اسـت. در ایـن مقالـه بـه بررسـی بحـران آب در آمریکا 

بـه عنـوان یکـی از چالـش هـای اجتماعـی در ایـن کشـور مـی پردازیـم.
مساله آب در آمریکا 

کـه در  کسـی بـاور می کـرد  کمتـر  در نیویـورک و واشـنگتن، شـاید دو دهـه پیـش 
بسـیاری از ایالـت هـای آمریـکا، مشـکل آب آشـامیدنی وجـود داشـته باشـد. امـا 

کـرد. ایـن بحـران  کالیفرنیـا نیـز در سـال 2017 بحـران آب را تجربـه  حتـی ایالـت 
کـه در برخـی ایالـت هـا پلیـس آب تشـکیل  در آمریـکا بـه انـدازه ای جـدی اسـت 
گـر پلیـس  گونـه هـدردادن آب بـه شـدت مقابلـه می شـود. ا شـده اسـت و بـا هـر 
کـه فـردی بـا آب تصفیـه شـده در حال شسـتن خـودروی خود  کنـد  آب مشـاهده 
اسـت، 500 دالر جریمـه می شـود. در لـس آنجلـس، پلیـس اب، بـا آبیـاری چمـن 

یـا باغچـه بـا آب تصفیـه شـده بـه شـدت مقابلـه می کنـد. 
زیرسـاخت هـای فرسـوده آب سـالم در آمریـکا، در حـال حاضـر بسـیاری از ایالـت 
کـرده اسـت. از آپاالچیـان در  کمبـود آب سـالم مواجـه  هـای آمریـکا را بـا مشـکل 
کارولینـای شـمالی  گرفتـه تـا مرزهـای تگـزاس،از ویرجینیـای غربـی تـا  کـی  کنتا
میلیون هـا آمریکایـی بویـژه حاشـیه نشـینان شـهرها بـا مشـکل آب آشـامیدنی 
وجـود دارد. بـه جـز کمبـود آب، در برخـی مناطـق، مـوادی از جمله سـرب، زغال 
کـه  سـنگ، نفـت و حتـی پسـماندهای انسـانی در آب اشـامیدنی یافـت می شـود 

سـامت شـهروندان را بـه شـدت بـه خطـر مـی انـدازد. 
کمبـود و یـا فقـدان آب سـالم در  کارشناسـان، علـل متعـددی بـرای  ناظـران و 
کـه می تـوان بـه تغییـرات اقلیمـی و  کـرده انـد  ح  برخـی ایالـت هـای آمریـکا مطـر
خشکسـالی هـای ناشـی از آن، مشـکل فرسـودگی لولـه کشـی هـای آب، مسـموم 
بـودن برخـی منابـع آب، خشـکی منابـع آب و سـفره هـای زیرزمینـی در برخـی 
تجهیـزات  از  اسـتفاده  در  هـا  شـرکت  برخـی  سـودجویی  همچنیـن  و  مناطـق 

انتقـال آب  می داننـد.  بـرای  ناسـالم 
کـه خـود را یازدهمیـن نسـل از  داسـتین وایـت، یکـی از فعـاالن محیـط زیسـت 
بومیـان آالپاچیـان هـم مـی دانـد، دربـاره بحـران آب آشـامیدنی در آمریـکا مـی 
گویـد، رسـانه هـای محلـی بـا بـروز یـک حادثـه، چند روزی بـه مسـاله کمبود آب 
کامـا دربـاره آن  اشـامیدنی در مناطقـی نظیـر آپاالچیـان مـی پردازنـد و بعـد از آن 
سـکوت می کنند. از نظر او، شـاید وجود آب مسـموم در برخی ایالت ها از رسـانه 
کنان ایالـت هـای فاقـد آب آشـامیدنی سـالم،  هـا حـذف شـود، امـا در بـدن سـا

همـواره بـروز و ظهـور دارد. 
که منابع کی از این بود  که در مجله اسلیت منتشر شد، حا نتایج یک تحقیق 

کمبود آب سالم و چالش های اجتماعی در آمریکا
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از آب دریاچـه هـورون، خاصیـت خورندگـی  بیـش 
دارد و رنـگ قهـوه ای، مربـوط بـه فلـزات لولـه هـای 

اسـت.  آب 
اولیـن  اطفـال  متخصـص  آتیشـا،  هانـا  مونـا  دکتـر 
افـزون پوسـت و  روز  بیمـاری هـای  کـه  بـود  کسـی 
کـودکان ایـن شـهر را بـه آب لولـه کشـی  مـو در میـان 
فیلینت نسبت داد. در آزمایش خون کودکان شهر، 
کودکان این شهر به سرب و مس  که  مشخص شد 
آلوده شـده اند. در واقع، همه مردم شـهر آلوده شـده 
فیلینـت،  شـهر  آب  آلودگـی  خبـر  انتشـار  بـا  بودنـد. 
کرد که در سال 2011  روزنامه واشنگتن پست فاش 
تحقیقـی دربـاره رودخانه فیلینت انجام شـده بود و 
گـر روزی قـرار باشـد از آب ایـن  کـه ا در آن آمـده بـود 
رودخانه استفاده شود، باید عامل ضدخورندگی به 
آب اضافـه شـود. امـا شـرکتهای عامـل مـی دانسـتند 
کـه ایـن اقـدام، روزانه برای آنها صـد دالر هزینه دارد 
و بـرای همیـن از این پژوهش چشـم پوشـی کردند. 
بعـد از افشـای ایـن فاجعـه، مقامـات ایالتـی اعـام 
کـه دکتـر مونـا دچـار اختـاالت روانـی اسـت،  کردنـد 
امـا در نهایـت بـا ورود تیـم هـای تحقیقاتـی متعـدد، 
کـه  حقانیـت دکتـر مونـا فـاش شـد. پـس از آن بـود 
گسـترده ای در سراسـر  تظاهـرات و اعتـراض هـای 
عنـوان  بـا  کاردهایـی  پا مـردم  و  شـد  برگـزار  شـهر 
حمـل  خـود  بـا  ماسـت  مسـلم  حـق  آشـامیدنی  آب 
کارن ویـور، شـهردار شـهر فلینـت زمانـی  می کردنـد. 
گفتـه بـود، هیـچ وقـت در تصـورم هـم نمـی گنجیـد 
بـه  مقـرون  و  تمیـز  آب  نوشـیدن  بـرای  زمانـی  کـه 
برابـر  کـردن در  گریـه  التمـاس و  بـه  صرفـه مجبـور 

باشـم. محلـی  مقامـات 

آنجـا  در  معـدن  کـه  مناطقـی  در  زیرزمینـی  آب 
اسـتحصال می شود، سالم نیسـت و می تواند منجر 
به بروز سـرطان، بیماری های قلبی، بیماری های 
مـواردی  در  و حتـی  مـادرزادی  اختـاالت  پوسـتی، 
بیمـاری هـای ناشـناخته  شـود. ایـن در حالـی اسـت 
کـه هـزاران خانـوار در ایـن مناطـق، از آب چـاه بـرای 
آشـامیدن اسـتفاده می کننـد و بـه منابـع آب سـالم 
و  عـوارض  بـا  نیـز  آنهـا  بیشـتر  و  ندارنـد  دسترسـی 
هسـتند.  مواجـه  سامتیشـان  در  جـدی  مشـکات 
مهمتریـن  از  آشـامیدنی  آب  در  نیتـرات  وجـود 
کشـور  معضـات مـردم بسـیاری از ایالـت هـای ایـن 
تگـزاس  و  اوکاهامـا  کانـزاس،  کالیفرنیـا،  جملـه  از 

اسـت.
وضعیت آب سالم در برخی ایالت های آمریکا

بحـران آب در فیلینـت میشـیگان: تـا سـال 2014، 
کـه آب آشـامیدنی از دریاچـه  حـدود نیـم قـرن بـود 
هورون شـهر فیلینت از دیترویت تأمین می شـد، اما 
در ماه آوریل سال 2014 مقامات این شهر به منظور 
که آب آشامیدنی را از  کردند  کاهش هزینه ها اعام 
رودخانـه فیلینـت تأمیـن می کننـد. مقامـات محلـی 
فیلینـت اسـتدالل می کردنـد، بـا تغییـر منبـع تأمیـن 
آب شـهر حـدود دویسـت میلیـون دالر در 25 سـال 

آینـده در هزینـه هـا صرفـه جویـی می شـود. 
آب  پـروژه،  ایـن  افتتـاح  از  پـس  روز  چنـد  تنهـا 
آشـامیدن شـهر بـه رنـگ قهـوه ای درآمـد بـه طـوری 
کشـی  کـه سـاکنان شـهر تصـور می کردنـد، آب لولـه 
نتایـج  امـا  اسـت،  شـده  وصـل  فاضـاب  بـه  آنهـا 
کـی از این بود که رنگ قهوه ای آب  پژوهـش هـا حا
بـه دلیـل این اسـت که آب دریاچه فیلینـت 19 برابر 

مارتیـن  در  کنتاکـی:  در  آشـامیدنی  آب  بحـران 
کانتـی، یکـی از مناطـق در ایالـت کنتاکـی حـدود 25 
سـال اسـت کـه بـا بحـران آب سـالم مواجه هسـتند. 
آب  مسـاله  گویـد،  مـی  منطقـه  ایـن  آب  مسـئوالن 
سالم، یکی از موضوعات قدیمی در  این شهر است 
و بـه زیرسـاخت هـا و فقـدان منابـع مالـی الزم باز می 
گـردد. مسـئولین ایـن شـهر بـرای حـل ایـن بحـران، 
طـرح افزایـش قبـض آب را مطـرح کـرده انـد. هانت 
یکـی از اهالـی ایـن شـهر در یازدهـم  ژانویه به شـدت 
نیروهـای  توسـط  کـه  کـرد  اعتـراض  رونـد  ایـن  بـه 
بازداشـت  خشـن  بسـیار  حالتـی  بـا  ایالتـی  پلیـس 
شـد. اتهـام او ایـن بـود کـه آب آشـامیدنی سـالم مـی 
منابـع  کارشـناس  یـک  اولسـون،  اریـک  خواسـت. 
بـه  کـی  کنتا از سـاکنین  گویـد، برخـی  طبیعـی مـی 
نوشـیدن آب از چـاه هـای ایـن منطقـه روی آورده 
کـه بـا توجـه بـه معـادن موجـود و وجـود فلـزات  انـد 
سـنگین در ایـن آب هـا، ایـن مسـاله می توانـد تاثیـر 
جـدی بـر سـامت آنهـا بگـذارد. )نیوریپابلیکـن، 12 

(2018 فوریـه 
در حال حاضر بسیاری از ساکنین منطقه مارتین با 
مشـکات جدی در سامتشـان مواجه هستند. هانا 
کنتاکی  بون ، یک دانشجوی 18 ساله در دانشگاه 
کـه اهـل مارتیـن اسـت و خانـواده  در لکسـیگنتون 
از  آنجـا زندگـی می کنـد، مـدت هاسـت  نیـز در  اش 
کـه  کنـه رنـج مـی بـرد، مشـکلی  بیمـاری پوسـتی آ
تقریبـا همـه دختـران هـم سـن او در مارتیـن بـه آن 
مبتـا هسـتند. او مـی گویـد: مـن هـر وقـت بـه خانـه 
کنـه همـه  مـی روم و از آب آنجـا اسـتفاده میکنـم، آ

صورتـم را می گیـرد.
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کـه کالیفرنیا نمی توانـد از اقیانوس مجاور خود بهره 
ای ببـرد؛ زیـرا تصفیـه اقیانـوس و بهـره داری از آن 
کالیفرنیـا پـروژه ای بـرای  بسـیار پرهزینـه اسـت. در 
اسـتفاده از آب فاضـاب بـرای مقابلـه بـا بحـران آب 
که با جنجال بسـیار زیادی مواجه شـد.  مطرح شـد 
کالیفرنیـا هفـت ایالـت دیگـر  در حـال حاضـر بـه جـز 
کمبـود آب مواجـه  در آمریـکا بـا خطـر خشکسـالی و 
هستند. در کارولینای جنوبی، مقامات شهر  یورک 
و لنکسـتر از مردم خواسـته اند در مصرف آب صرفه 
کمبـود  کننـد. در ایالـت یوتـا، هفـت شـهر بـا  جویـی 
ایالـت  در  هسـتند.  مواجـه  آشـامیدنی  آب  شـدید 
سـهمیه  سـاکنان  از  نفـر  میلیـون  یـک  آب  موناتـا، 
بنـدی شـده اسـت. در ایالـت آیداهو، خشکسـالی به 
انـدازه ای اسـت کـه هر لحظه احتمال آتش سـوزی 
گسـترده وجـود دارد. در نـوادا، واشـنگتن و اورگان 
نیـز وضعیـت خشکسـالی بـه شـدت وخیـم اسـت. 
کلمبیـا نیـز در معـرض  حتـی شـهر سـاحلی بریتیـش 

خشکسـالی قـرار دارد. 
راهکارها برای مقابله با بحران آب 

ایالت هـای  در  بحـران  حـل  بـرای  ایالتـی  مقامـات 
از  اول  شـده اند:  متوسـل  راهـکار  دو  بـه  خودشـان 
طریـق وضـع قوانیـن و مقـررات تشـویقی و تنبیهـی 
از طریـق شـبکه  کاهـش مصـرف آب و دوم  بـرای 

رسـانه ها.  و  اجتماعـی  هـای 
براسـاس قوانیـن، مصـارف خانگـی و صنعتـی بایـد 
دسـتیابی  بـرای  می کـرد.  پیـدا  کاهـش  درصـد   25
کـز عمومـی و  بـه ایـن هـدف، سـهمیه ای بـرای مرا
مصـرف کننـدگان خانگی تعیین شـد و بـرای اضافه 
مصـرف، جریمـه های سـنگینی وضع شـد. آمـار ماه 

مارتیـن  در  آشـامیدنی  آب  بـه  مربـوط  زیـر  تصویـر 
کنتاکـی اسـت کـه تصاویـر آن توسـط افـراد مختلفی 

گرفتـه شـده اسـت.  از سـاکنین ایـن منطقـه 
بحـران آب در ویرجینیـای غربی: مسـاله تأمین آب 
بزرگتریـن دغدغـه  بـه  ایـن منطقـه،  آشـامیدنی در 
سـاکنان آن تبدیـل شـده اسـت. تصویـر زیـر مربـوط 
در  کانتـی  بونـه  در  واقـع  فـورک  پونـد  رودخانـه  بـه 
مـواد  گالـن   2500 کـه  اسـت  غربـی  ویرجینیـای 
شیمیایی داخل آن، رنگ آب این رودخانه را تغییر 

کامـا سـفید شـده اسـت. داده و 
بحـران آب در کانـزاس : براسـاس گـزارش یک گروه 
زیسـت در سـال 2017، آب منطقـه  فعـال محیـط 
پرتی پرایریه در ایالت کانزاس بیش از بیسـت سـال 
اسـت کـه نیتـرات قابل توجهـی دارد. بیشـتر از 672 
که در این منطقه سکونت دارند، بیش از دو  نفری 
گوارشـی و پوسـتی  کـه بـا بیمـاری هـای  دهـه اسـت 
کلیه درد و سرطان مواجه هستند. براساس  شدید، 
مطالعات مرکز سرطان آمریکا، وجود نیترات در آب 
کلیـه،  آشـامیدنی از مهـم تریـن علـل بـروز سـرطان 

روده و مثانـه اسـت.
بحران خشکسالی در آمریکا

خشکسالی های چند سال اخیر در ایالت، منجر به 
بـروز بحـران آب در این شـهر شـده اسـت. وابسـتگی 
کشـت محصـوالت  کشـاورزی و تـداوم  کالیفرنیـا بـه 
نیازمنـد آبیـاری های گسـترده از جمله بـادام، بادام 
ایـن  آبـی  منابـع  کاهـش  باعـث  مرکبـات  و  زمینـی 
کالیفرنیـا در  ایالـت شـده اسـت. بـا توجـه بـه اینکـه 
کنـار اقیانـوس قرار دارد، بسـیاری درباره بحـران آب 
در ایـن ایالـت تردیـد دارنـد. امـا واقعیـت ایـن اسـت 

مـه سـال 2016 نشـان داد که ایـن قانون مفید بوده 
و مـردم الگـوی مصـرف خود را کاهـش دادند. اما در 
برخـی مناطـق، مشـکل زیرسـاخت ها و منابـع مالـی 
آن اسـت و همـان سـهمیه مصرفـی آنهـا نیـز آلـوده 

اسـت.
نتیجه گیری 

بحران آب در آمریکا همانند سایر کشورهای جهان 
کشور  جدی است. زیرساخت های فرسوده در این 
دولـت  توجهـی  بـی  و  اقلیمـی  تغییـرات  همـراه  بـه 
فـدرال و کنگـره آمریـکا بـه تخصیـص بودجـه بـرای 
کاهش آلودگی آب، بسـیاری از مردم این کشـور را با 
بحـران جـدی مواجه کرده اسـت. در برخـی ایاالت، 
بـا وجـود اینکـه آب آن سـالم اسـت، امـا کمبـود آب، 
کشـاورزی آن  می توانـد بـه اقتصـاد و بخـش هـای 
منطقه، به ویژه در برخی ایالت ها از جمله کالیفرنیا 
کند.  اما در برخی موارد، آلودگی  آسـیب جدی  وارد 
بزرگـی  هـای  شـرکت  طمـع  از  ناشـی  آمریـکا  در  آب 
کـه بـه تعهـدات و مسـئولیت هـای خـود در  اسـت 
خشکسـالی  مسـاله  نمی کننـد.  عمـل  مـردم  قبـال 
و تغییـرات اقلیمـی نیـز مـورد توجـه مقامـات فعلـی 
بویـژه دولـت ترامـپ نیسـت. این در حالی اسـت که 
بـی توجهـی بـه این مقولـه می تواند اثـرات زیانباری 
بـر جامعـه آمریکایـی داشـته باشـد. برخـی ایالت هـا 
کـم آب هسـتند و در  در آمریـکا پـرآب و برخـی دیگـر 
صـورت وقـوع بحـران آب در آمریـکا حتـی احتمـال 
بـروز درگیـری میـان ایالت هـا بـر سـر آب وجـود دارد. 
کارشناسـان جنـگ هـای آینـده را بـر سـر  بسـیاری از 
آب  می داننـد و ایالـت هـای آمریـکا نیـز نمی تواننـد 

مصـون از احتمـال بـروز چنیـن جنگـی باشـند.
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