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مسئول کیست؟ راهکار چیست؟

مساحت  كه  می كنیم  مرور  دیگر  بار   
میلیون  یک  دارای  ایران  عزیزمان  كشور 
و ششصد و چهل و هشت هزار كیلومتر 
كویر  بزرگ  این سرزمین  در  است.  مربع 
از  نیمی  دارد كه  قرار  و كویر نمک  لوت 

كشور عزیزمان را در بر می گیرد. 
نیمه  و  ایران خشک  درصد   90 از  بیش 
خشک است و تنها سه درصد از مساحت 

ایران مشکل كم آبی ندارد. 
در  كه  است  كشور هایی  جمله  از  ایران 
منطقه خشک كره زمین واقع شده است 
جهانی  بارندگی  متوسط  سوم  یک  از  و 
كمبود  این  كنار  در  و  است  برخوردار 
برابر  سه  ایران  در  آب  تبخیر  میزان 
از  گیاهی  پوشش  است.  جهانی  متوسط 
و  سیل  بروز  از  كه  است  مواردی  جمله 

فرسایش خاک جلوگیری می كند. 
یادمان نرود كه تا همین ۳0 سال پیش 
ایران  بودیم  نوشته  درسی  كتاب  های  در 
زمین  كره  شمالی  معتدل  منطقه  در 
رودخانه های  دارای  و  و  است  شده  واقع 
و  جنوب  غرب،  شرق،  شمال،  در  پرآبی 
منطقه مركزی كشور است. از زاینده رود 
غران  سپیدرود  از  و  نوشتیم  می  آب  پر 
در  سرسبز  دشت هامون  زیبا.  كارون  و 
خشکسالی  كم كم  كشور.  شرقی  جنوب 
بزرگان  گشت.  مستولی  سرزمین  این  بر 
دلیل خشکی  به  را  سدسازی  بخش  این 

همه  و  كردند  آب سرزنش  بخار شدن  و 
تشویق  آبخیزداری  و  آبخوانداری  به  را 
بینی  پیش  خوب  را  كار  كجای  كردند. 
نکرده ایم. از زمان داریوش پادشاه بزرگ 
می  دعا  را  ایران  مردم  كه  هخامنشی 
حضرت  از  نشوند،  خشکسالی  دچار  كرد 
یوسف )ع( نقل كنیم كه ۷ سال در مصر 
خشکسالی شد و همه را به ذخیره سازی 
و نگهداری آذوقه برای آن دوران نصیحت 
كرد. از حضرت نوح )ع( یادآوری كنیم كه 
به دلیل سیل و جاری شدن آب كشتی 
بزرگی ساخت تا موجودات را نجات دهد. 
نمی  چرا  است؟  خراب  كار  كجای  چرا؟ 
توانیم علی رغم این هشدارها و درخواست 
آب«  منابع  یکپارچه  »مدیریت  مکرر، 
دلسوزانه  اگر  واقعاً  برسانیم؟  سامان  به 
نسنجیده  را  »گتوند«  می گویند چرا سد 
از  كارشناسی  هیچ  چرا  پس  ساختید، 
ساخت سد كرج و سد دز انتقاد نمی كند 
و جملگی معتقدند بی رویه و بی حساب 
و كتاب سد نسازید. مگر یادمان رفته كه 
كشور  غرب  در  آب  فرار  از  بودیم  معتقد 

باید جلوگیری كنیم. 
مدیران ما، متخصصین و كارشناسان باید 
عالوه بر تخصص خود تاریخ را نیز به صورت 
كامل آشنایی داشته باشند. كسب دانش، 
تحت عنوان دانش مدیریت ضروری است. 
طرح  های بزرگ در كشورمان كه بیش از 

هزار سال قدمت دارند مانند: ساخت سد، 
طوالنی  جاده  های  احداث  عظیم،  بنا های 
افراد،  سازماندهی  كار،  تقسیم  عریض، 
پایدار، همسو  الگوی تقسیم كار،مدیریت 
نیاز  كه  كاری  موازی  از  پرهیز  و  بودن 
سیستمی  مدیریت  كنترل،  مهندسی،  به 
دانش  از  گیری  بهره  سیستمی،  تفکر  و 
و  دارد  ساله  هزاران  تجربه  كنار  در  روز 
همه  از  و  تحقیقات  به  اهمیت  همچنین 
مهمتر همدلی و احترام به افکار یکدیگر 
را همگان می دانند  است زیرا همه چیز 
نه یک نفر و احترام به تخصص و تجربه 

دیگران احترام به خود و جامعه است. 
كاملی  آگاهی  تاریخی  آموزه های  مطالعه 
در اختیار ما قرار می دهد كه ارزش آن 
برای ما با هیچ قائده ای تبیین پذیر نیست 
درس  تاریخ  از  هم  هنوز  ما  متاسفانه  و 
نگرفته ایم. تاریخ و سرزمین ما، در طول 
تاریخ با زلزله، سیل و سایر حوادث دیگر 
طبیعی روبرو شده، محور اصلی مدیریت 
تخصص  و  تجربیات  به  توجه  و  همدلی 
دیگران و هماهنگی و همراهی با سایرین 
است و جمع كردن همه زیر یک خیمه و 
چادر و تصمیم گیری جمعی ایران زمین 
كه  دارد  فرود  و  فراز  پر  بسیار  تاریخی 
ما  محیط  و  زندگی  بر  انکارناپذیر  اثراتی 
داشته است كه جغرافیای ما بر آن اساس 
شکل گرفته است. آشنایی با این پیشینه 

سرمقاله

 آیا مدیران ما تاریخ ایران را می شناسند. سدسازی، انتقال آب، ایران زمین، و آثار مخرب سیل. چه باید کرد؟
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به ما كمک می كند محیط زندگی را بهتر 
شبکه  كنیم.  مدیریت  را  آن  و  شناخته 
شبکه  جمشید،  تخت  در  فاضالب  و  آب 
به  آثار  چغازنبیل،  شوشتر  در  سد  و  آب 
ایجاد  پل های  سوخته،  شهر  از  مانده  جا 
شده بر روی رودخانه ها با مشخصات فنی 
برای  پل ها  دهانه  ارتفاع  بررسی  و  ویژه 
و  ساخت  و  شهر  ایجاد  آب،  آسان  عبور 
ساز در بلندی ها و پرهیز از حضور در كنار 
رودخانه ها، تعیین بستر برای محل عبور 
آب در پایین دست رودخانه ها،كه تمامی 
این آثار بجا مانده نشان از تاریخ مهندسی 
اگر  كه  می دانیم  دارد،  ایرانیان  نظیر  بی 
باران با شدت ببارد، سیل اجتناب ناپذیر 
مهیا  آن  عبور  برای  شرایط  باید  و  است 

باشد. 
به خوبی به ما هشدار داده اند چه مناطقی 
زلزله خیز است و باید به آن توجه كنیم و 
چشم هایمان را بر روی آن نبندیم. حداقل 
می توانیم بر اساس تجربه گذشتگان برای 
سیل  آنکه  نه  كنیم.  برنامه ریزی  آینده 
ایجاد شده سپس به دنبال مقصر باشیم. 
تصمیم  از  تاریخ  تجربه  اساس  بر  باید  ما 
كنیم.  جلوگیری  آگاه  نا  افراد  گیری 
به عنوان نمونه در مقابل چشمان  تهران 
ماست. تمام مسیر آب ها را ساخت و ساز 
كرده ایم، چون رود های فصلی در تهران 
سال های سال بی آب بوده، كوچک كرده 
ایم و حریم آنها را از بین برد هایم و تمام 

مسیر قنات های موجود در تهران را كور 
مانند سرپل ذهاب،  بارانی  اگر  ایم،  كرده 
آن  با  مقابله  راه  ببارد،  تهران  در  پلدختر 

چیست؟ به دنبال كدام مقصر باشیم. 
از  جلوگیری  برای  سدسازی  می گوییم 
بر روی  باید  به راستی  سیل مفید است، 
سازی  سد  كن  و  دركه  دربند،  رودخانه 
كنیم بدلیل اینکه این مسیرها آب ندارند 
و هر چند سال یک بار پر آب می شود. 
ولی باید بدانیم تجاوز به حریم آنها مشکل 
آفرین می شود. سدسازی خوب است ولی 
نه هر كجا، سد سازی خوب است به شرط 
آنکه موقعیت جغرافیایی آن كامال بررسی 
شود. چرا سد گتوند در مکانی كه برای آن 
تحقیق كامل انجام شده بود احداث نشده 
و چرا به تحقیق مشاوران اهمیت ندادند. 
زلزله در بم فاجعه ایجاد كرد. در منجیل، 
در  بود.  فاجعه  زهرا  بویین  در  و  لوشان 
و  پلدختر  در  آن  آخرین  و  تبریز  ورزقان 
راهکاری  برای  آیا  كشور.  غربی  شهر های 
پیشنهاد داد هایم.  اثرات آن  برای كاهش 
زلزله  درتهران  اگر  می كنیم  اعالم  مرتبا 
نابود می شود.  از شهر  نیمی  ایجاد شود 
داد هایم.  پیشنهاد  آن  برای  حلی  راه  آیا 
آخرین  اساس  بر  را  ساختمان ها  آیا 
دستاورد های علمی مقابله با زلزله ساخته 
و  گاز  و  آب  خطوط  مقاوم سازی  آیا  ایم. 
برق در تهران برای زلزله پیش بینی شده 
است؟ اگر زلزله ایجاد شود تهران را آب 

خواهد برد!
امروز سیل آمد و ویرانی به بار آورد. آیا می 
توانیم مسیل هایی را كه غیرمجاز از بین 
برده ایم بار دیگر تخلیه كنیم و راه عبور 
كافی  توجیه  آیا  داریم؟  نگه  آزاد  را  آب 
برای سدسازی در یک منطقه داریم؟ اگر 
با تمام مشخصات فنی،  امکان ایجاد سد 
محیط زیستی جغرافیایی همخوانی ندارد، 
اجازه ندهیم یک نفر خاص بار دیگر برای 
به مسئولین یک  دادن خود  بزرگ جلوه 
به  مجبور  را  آنها  و  آورده  فشار  منطقه 
كه  كند  دیگری  سازه  هر  یا  سد  ساخت 
فقط اعتبار بودجه را از بین می برد و ما 
اشتباهات  افراد،  این  استفاده  سوء  برای 

خود را تکرار می كنیم. 
من  مقصر  نگردیم،  مقصر  دنبال  به  نه 

هستم. مقصر ما هستیم. 
شماره های  در  كه  آن  آرزوی  با 
آبخوانداری،  سدسازی،  بتوانیم  بعدی 
سابقه  كشور،  جغرافیای  آبخیزداری، 
مختلف  زوایای  از  را  خشکسالی  تاریخی 
از  و  مطرح  كشور  خبره  كارشناسان  با 
هرگونه  از  كنیم  درخواست  مسئوالن 
حركت غیر اصولی كه بدون تحقیق پرهیز 
و از فعالیت های غیرمجاز جلوگیری كنند. 

انشاء اهلل
خسرو رفیعی



فروردین و اردیبهشت ماه 101398 مهرآب، ماهنامه تخصصی صنعت آب

ميزگرد

اجرای موفق طرح احیاء و تعادل بخشی
منابع آب زیرزمینی 
در گرو همکاری های بین بخشی

وضعیت بحراني منابع آب زیرزمیني وتداوم علت  های آن، باعث 
روند کسري حجم  تداوم  و  زیرزمیني  آب  افت سطح  تشدید 
مخزن دشت ها شده به گونه اي که 405 محدوده از 609 محدوده 
مطالعاتي کشوردر وضعیت ممنوعیت توسعه بهره برداري قرار 
گرفته و سالیانه با قریب به 6 میلیارد متر مكعب کسري مخزن 
مواجه شده است. کاهش منابع آب زیرزمیني خصوصًا در دهه 
آماري  دوره  در طول  که  به طوري  داشته  ادامه  مستمراً  اخیر 
تا کنون با بیش از 135 میلیارد متر مكعب برداشت از ذخایر 
میلیارد   110 که  بوده ایم  مواجه  زیرزمیني  آب  استراتژیك 

مترمكعب آن در 20 ساله اخیر اتفاق افتاده است. 
عالی  شورای  جلسه  پانزدهمین  در  چالش  این  با  مقابله  برای 
آب، پانزده پروژه تحت عنوان طرح احیاء و تعادل بخشی منابع 
آب زیرزمینی مصوب شد و متعاقب آن برنامه اجرایی تدوین 

و به اجرا در آمد. 
علی  محمد  سید  مهندس  حضور  با  که  میزگرد  این  در 
مصطفوی مدیر کل دفتر حفاظت و بهره برداری از منابع آب 
مهندس  ایران،  آب  منابع  مدیریت  شرکت  مشترکین  امور  و 
عبداهلل فاضلی دبیر اجرایی طرح احیاء و تعادل بخشی منابع 
مهندس  و  ایران  آب  منابع  مدیریت  شرکت  زمینی  زیر  آب 
و  دزاب  مشاور  مهندسی  شرکت  عامل  مدیر  کیانی  مختار 
این  چالش  های  با  شد.  برگزار  احیاء  طرح  راهبردی  مشاور 
موضوع و عملكرد وزارت نیرو آشنا می شویم. ضمنا از جناب 
آقای عبداله اسكویی؛ مدیرکل روابط عمومی شرکت مدیریت 
و  نگار  روزنامه  نرجه؛  کامران  آقای  جناب  و  ایران  آب  منابع 
داشتند،  عهده  بر  را  میزگرد  این  اداره  که  ای  رسانه  فعال 

سپاسگزاری می کنیم. 

مصطفوی  مهندس  آقای  جناب  نرجه:   
لطفا ضمن معرفی طرح احیا و تعادل بخشی 
منابع آب زیر زمینی، نظر و تحلیل خود را 

در باره این طرح تشریح نمایید. 
قانون   10 ماده  مصطفوی:  مهندس   
مصوب  كشاورزی  جهاد  وزارت  تشکیل 
می  تکلیف  اسالمی،  مجلس شورای   1۳۷9

شورای  عنوان  تحت  شورایی  یک  كه  كند 
عالی آب برای سیاستگذاری مسائل تأمین، 
توزیع و بهینه سازی مصارف و مدیریت منابع 
آب،  مسائل  بودن  انضباطه  چند  بدلیل  آب 
نسبت  سیاستگذاری  ضمن  و  شود  تشکیل 
به اتخاذ تصمیمات الزم برای این منظور و 
نیز تعیین و وظایف دستگاه ها و وزارتخانه ها 

عالی  شورای  جلسه  اولین  نماید.  تعیین  را 
سال  در  مذكور،  قانون  تصویب  از  پس  آب 
1۳82 انجام شده است و البته طی سال های 
استفاده  ظرفیت  این  از  هم   89 لغایت   85
مذكور  سال های  طول  در  اینکه  حال  نشد. 
ذخایر  از  مترمکعب  میلیارد   50 به  قریب 
آب زیرزمینی كشور از دست رفت. در مهر 

 تهیه و تنظیم: شهرزاد رفیعی
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سال 1۳9۳ جلسه هشتم شورای عالی آب 
گیری  تصمیم  و  تشکیل  یازدهم  دولت  در 
شد تا وزارت نیرو برای صیانت از منابع آب 
بی  بهره برداری  از  جلوگیری  و  زیرزمینی 
رویه از منابع آب زیرزمینی، طرحی را ارائه 
نماید كه این طرح بعد از 11 ماه از تشکیل 
قبلی  تجارب  از  بکارگیری  با  مذكور  جلسه 
كارشناسان  و  فن  اساتید  مشاركت  نیز  و 
بخشی  تعادل  و  احیاء  عنوان طرح  با  خبره 
منابع آب زیر زمینی در شهریور 1۳9۳ در 
پانزدهمین جلسه شورای عالی آب مطرح و 
در قالب 15 پروژه به تصویب رسید و ضمناً 
جهاد  و  نیرو  وزارتخانه های  برای  تکالیفی 
وزارت  بودجه  و  برنامه  سازمان  كشاورزی، 
كشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت هم 

معلوم شد. 
از این 15 پروژه، 11 پروژه آن با مسئولیت 
وزارت  مسئولیت  با  پروژه  سه  نیرو،  وزارت 
یک  همچنین  شد،  تعیین  كشاورزی  جهاد 
پروژه هم با مسئولیت وزارت صنعت، معدن 
زمین شناسی كشور،  تجارت كه سازمان  و 
بایستی اجرائی گردد. و موارد به دستگاه  های 

مسئول ابالغ گردید. 
نیرو  وزارت  در  كه  پروژه هایی  مجموع 
در  می شود  را  شود،  پیگیری  می بایست 
اول  بخش  نمود،  بندی  تقسیم  بخش  سه 
مهم:  پروژه های  به  كه  اصلی(  )پروژه های 
بهره  مدیریت  مجاز،  غیر  چاه های  بستن 
برداری یا كنترل بهره برداری چاه های مجاز 
و نیز بیالن منابع آب كه آثار حاصله را در 
می كند،  تعیین  و  مطالعه  و  رصد  آبخوان  ها 

مربوط می شود. 
انجام  برداری های  آمار  آخرین  اساس  بر 
شده، )آماربرداری  های سراسری مرحله دوم( 
غیرمجاز در  هزار حلقه چاه  به ۳20  قریب 
كشور طی سال  های مختلف احداث شده اند 
عمیق  آنها  حلقه  114هزار  حدود  البته  كه 
بوده و بخش اصلی تخلیه غیر مجاز از منابع 
این  از  و  می دهند  انجام  را  زیرزمینی  آب 
مترمکعب  میلیارد   5 از  بیش  ساالنه  چاه ها 
و  می شود  انجام  غیرمجاز  برداری  بهره 
عالوه بر آنها قریب به 480 هزار حلقه چاه 
نیز جهت مصارف كشاورزی، شرب و  مجاز 
پروانه  دارای  و  بوده  فعال  دركشور  صنعت، 
بهره برداری می باشند، كه تعداد 416 هزار 
هم  چاه ها  این  از  و  در كشاورزی  آن  حلقه 
چیزی قریب به 4 میلیارد متر مکعب اضافه 

برداشت صورت می گیرد. با توجه به اینکه 

میزان تخلیه ازچاه ها بیشتر از پتانسیل قابل 
برداشت مخازن زیرزمینی است موجب شده 
تا در شرایط كنونی بالغ بر 1۳5 میلیارد متر 
از  كه  باشیم  داشته  تجمعی  كسری  مکعب 
نظر فنی به مصلحت آبخوان ها نبوده و آنها 
را دچار خسارت كرده است. اكنون بخشی از 
آب هایی كه در كشور بهره برداری می شود، 
پذیر  تجدید  و  است  استاتیک  آب های 
استفاده  ای  سرمایه  از  ما  واقع  در  نیست، 
و  می شد  استفاده  آن  از  نباید  كه  كردیم 
اصوال هم شورای عالی آب در آن جلسه كه 
پروژه تعادل بخشی را تصویب كرد، نگاه آن 
بود كه بتوانیم شرایط را به گونه ای مدیریت 
كنیم، كه نه تنها از برداشت های غیر مجاز با 
اجرای پروژه های 15گانه مصوب جلوگیری 
برای جبران افت 1۳5 میلیارد  بلکه  نمائیم 
متر مکعبی شرایط فعلی كه در زمان تصویب 
در  بود،  مترمکعب  میلیارد   110 طرح  این 

یک دوره 20 ساله اقدام شود. 
 بخش دوم پروژه های نظارتی و پیشگیرانه 
بازرسی،  و  گشت  گروه های  مانند  است، 
ایجاد تشکل ها و مشاركت مردم در مدیریت 
بهره برداری و حفاظت از منابع آب، همچنین 
مطالعاتی جهت ارزیابی وضع موجود ومطالعه 
پیزومتری  با احداث چاه های  تغییرات  روند 
اندازه گیری سطح  برای  آنها الزم  و تجهیز 
آب، و بخش سوم )پروژه های فرعی است( از 
و  كشاورزی  بازده  كم  چاه  های  خرید  قبیل 
انسداد آنها، جایگزینی پساب بجای چاه  های 
این دست كه  از  آب كشاورزی و مطالعاتی 
نقش كمک كننده به جبران افت منابع آب 

زیرزمینی دارد، قابل تقسیم بندی است. 
جلسه  مصوبات  رویکرد  های  دیگر  از 

و  وظایف  تعیین  آب  عالی  شورای   15
تعامل  و  همکاری  محور  در  مسئولیت  هایی 
می شود  كه  است  دستگاه ها  و  وزارتخانه ها 
كه  كشاورزی  جهاد  وزارت  مهم  نقش  به 
مصرف  سازی  بهینه  و  توزیع  مسئولیت 
كه  كشور  آب  كننده  مصرف  بزرگترین  در 
كشاورزی است، اشاره كرد. حسب مصوبات 
وزارتخانه  این  آب  عالی  شورای   15 جلسه 
مکلف به مطالعه و ارائه الگوی كشت و نیز 
بروز رسانی سند ملی آب متناسب با اقلیم و 
آب قابل برنامه ریزی زیرزمینی یعنی حداكثر 
از  كشاورزی  مصارف  برای  می شود  كه  آبی 
این  و  شود  برداشت  زیرزمینی  آب  منابع 
به  و  تعیین شده  نیرو  وزارت  توسط  میزان 
ظرف  است،  شده  ابالغ  مذكور  وزارتخانه 
تا سال  از تصویب آن یعنی حداكثر  2سال 
انجام  تاكنون  متأسفانه  كه  نماید  ارائه   95
فعلی  شرایط  در  موضوع  این  و  است  نشده 
اجرای  امکان  و  نیست  تحمل  قابل  كشور 
ناممکن  را  پروژه ها  سایر  بخش  اثر  و  كامل 
می كند، به ویژه اینکه، نوع كشت ها همچنان 
سنتی و به دلخواه مصرف كننده، محل اقدام 
و مصرف آب قرار می گیرد و این عدم هدایت 
باعث تداوم افت و نابودی آبخوان ها می شود. 
بکارگیری روش  های نوین آبیاری كه  ضمناً 
تبع  به  و  آبیاری  راندمان  افزایش  به  منجر 
ترتیبی كه  به  آن كاهش مصرف آب شود، 
انتظار  مذكور  طرح های  نمودن  عملیاتی  با 
میزان  كاهش های  جبران  ضمن  می رود 
برنامه  قابل  آب  اجرای  از  ناشی  آب  تأمین 
 ریزی، در بسیاری موارد موجب ایجاد رونق 
توسعه  ایجاد  و  شود  نیز  ایشان  معشیت 
هدفمند و مکفی در سطح كشور را رهنمون 
قانونی  وظایف  و  اختیارات  حوزه  در  گردد، 
به سرعت  كه  است  وزارت جهاد كشاورزی 
باید متناسب آب قابل برنامه ریزی و اقلیم 
آن  اجرای  فرآیند های  و  تعریف  كشور 
ساله   40 معطلی  و  وقفه  به  و  شود  تعیین 
این موضوع به سرعت خاتمه داده شود. در 
الزم  فرآیند های  تا  دارد  راستا ضرورت  این 
برای  كافی  گزارش  های  و  رسانی  اطالع  و 
اجرایی شدن به كشاورزان عزیز ارائه گردد. 
ششم  ساله  پنج  برنامه  قانون   ۳5 ماده  در 
11میلیارد  كاهش  به  مکلف  دولت  توسعه، 
از بهره برداری آب های زیرزمینی  مترمکعب 
 2/5 اجرای  در  باید  مهم  این  و  است  شده 
یعنی  نوین  آبیاری  طرح  هکتار  میلیون 
تحت  اراضی  از  هکتار  هزار   500 ساالنه 

هزار   320 به  قریب  مصطفوی: 
طی  کشور  در  مجاز  غیر  چاه  حلقه 
اند  شده  احداث  مختلف  سال های 
آنها  حلقه  114هزار  حدود  البته  که 
عمیق بوده و بخش اصلی تخلیه غیر 
مجاز از منابع آب زیرزمینی را انجام 
می دهند و از این چاه ها ساالنه بیش 
از 5 میلیارد مترمكعب بهره برداری 

غیرمجاز انجام می شود. 
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از آب زیرزمینی استفاده  پوشش كشاورزی 
می كنند، در طول دوره برنامه، حاصل شود. 
یعنی به ازای هر هکتار 4/4 هزارمترمکعب 
و  اصالح  اجرای  متعاقب  آب  صرفه جویی 
چاه های  بهره برداری  پروانه  های  تعدیل 
قابل  آب  اجرای  راستای  در  كشاورزی 
نوین  طرح آبیاری  لذا  می باشد.   برنامه ریزی 
بدون اصالح و تعدیل پروانه و تعریف الگوی 
ملی  سرمایه  های  و  هزینه  اتالف  كشت، 
اهدافی  به  نیل  برای  مانعی  خود  و  است 
و  آب  عالی  شورای  و  قانون  تصویب  به  كه 
مراجع ذیربط دولتی رسیده است، می شود 
صرف  علیرغم  را  اهداف  شدن  عملیاتی  و 
هزینه ها، نا ممکن خواهد كرد و این فرصت 

سوزی را آیندگان برما نخواهند بخشید. 
است  شده  2مهم  به  مکلف  كشور  وزارت 
ماهانه جلسات شورای حفاظت  تشکیل   )1
عضویت  با  و  استاندار  ریاست  به  آب  منابع 
بخش عمد های از دستگاه های اجرایی برای 
نظارت  و  ارزیابی  و  پروژه ها  نمودن  اجرایی 
طرح  پروژه های  شدن  عملیاتی  به  كمک  و 
البته  احیاء و تعادل بخشی در استان ها كه 
اهداف  با  مطابق  جلسات  این  تشکیل  روند 
الزم  كه  است  مواجه  مشکالتی  با  و  نیست 
است وزارت كشور به موضوع جدی تر ورود 

نماید. 
2( مطالعه نیاز آبی فضای سبز كشور با در 
مصرف  كاهش  و  ایران  اقلیم  داشتن  نظر 
آب این بخش در حد آب قابل برنامه ریزی 
ابالغی به ایشان كه متأسفانه در این بخش 

هم تکالیف بطور كامل انجام نشده است. 
تأمین  به  مکلف  بودجه  و  برنامه   سازمان 
بین  تناسب  ایجاد  و  پروژه ها  مالی  نیاز های 
كه  است  شده  مصوب  پروژه های  اجرای 
و  نمی شود  دیده  همسوسازی  و  تقارن  این 
تا هماهنگی های الزم و كافی، فاصله بسیار 
اعتبارات  تأمین  در  مثال  عنوان  به  و  است 
پروژه های اصلی یا 11پروژه از طرح مربوطه 
میلیارد   22۳ حدود  مبلغ  نیرو،  وزارت  به 
سال 1۳9۷مصوب شده  برای  اعتبار  تومان 
البته تخصیص كامل هم داده نمی شود  كه 
دار  مدت  اسناد  صورت  به  هم  تخصیص  و 
محل  دائما  كه  می شود  داده  تخصیص 
اعتراض عوامل اجرایی طرح بخاطر ماهیت 
مسائل  با  عموما  كه  طرح  اجرای  سختی  و 
موارد  بسیاری  در  و  فرهنگی  و  اجتماعی 
یک  برای  ولی  است،  شده  درگیر  سیاسی، 
پروژه از این 15 پروژه كه در دستگاه دیگری 

انجام می شود رقمی قریب به 1000 میلیارد 
این  می شود  داده  تخصیص  نقدی  تومان 
چنین عدم توازان و هماهنگی، خود مانعی 
گیری  نتیجه  و  اهداف  اجرای  در  جدی 

مناسب خواهد بود. 
نتیجه  داشتن  برای  است  مسلم  آنچه 
و  محدود  نگاه های  از  بایستی  كافی  و  الزم 
غیرمنطقی خودداری شود و با نگاه به مصالح 
و منافع ملی از هرگونه اقدامات پوپولیستی 
اذهان عامه  و مواردی كه موجب شائبه در 

شود، جلوگیری شود. 
 در وضعیت موجود و شرایطی كه منابع آب 
زیرزمینی با آن مواجه است. به ضرورت نیاز 
به اصالح نگاه و رفتار با منابع و مصارف آب 
و  نگری  بخشی  هرگونه  از  بایستی  و  داریم 
اقدامات مستقل و جزیره ای كه آفتی بزرگ 
و  مسئله  حل  قدرت  كاهش  باعث  و  است 
اتالف وقت و سرمایه های ملی می شود، بجد 
دوری نمود و با اجرایی نمودن مصوبات جلسه 
15 شورای عالی آب كه نسخه درستی برای 
حل موضوع بحران آب زیرزمینی كشور ارایه 
به  مناسب  زمانی  دوره  یک  در  است،  داده 
اصالح وضع موجود و قرار گرفتن در مسیر 
ارزشمند  منابع  این  از  برداری  بهره  درست 
قرار بگیریم تا برقراری تمدن اصیل و كهن 

ایران عزیزمان را تضمین نماییم. 
 نرجه: جناب مهندس فاضلی در ارتباط 
و  بخشی  تعادل  طرح  عملکرد  و  طرح  با 
را  توضیحاتی  زیرزمینی  آب  منابع  احیای 

ارائه بفرمایید. 
 فاضلی: همانطور كه مهندس مصطفوی 
اگر  را به صورت جامع توضیح دادند،  طرح 

بخواهیم بر اساس مباحث و كسب نتایجی 
كه از این طرح در این دوره زمانی چند سال 
شاید  كنیم،  نظر  اظهار  گرفته  انجام  اخیر، 
بعضا  زیرا  نگیرد  صورت  درستی  قضاوت 
عنوان می كنند طرح روندی كند و غیر موفق 
در پیش داشته است، ولی باید نگاه كنیم به 
است،  داده  رخ  گذشته  دهه های  در  آنچه 
بدون  داشته كه  رویه وجود  بی  توسعه های 
توجه به پتانسیل ها و منابعی كه در اختیار 
داشته ایم برداشت آب صورت گرفته و صرفا 
به توسعه توجه كرده ایم و بر این اساس در 
این زمینه، وابستگی معیشت و شغل و بهره 
برداری به ویژه در بخش كشاورزی به منابع 
كه  حال  است،  گرفته  انجام  زیرزمینی  آب 
متوجه شده ایم مسیر را اشتباهی رفته ایم، 
كوتاه مدت،  زمانی  بازه  در یک  می خواهیم 

وضعیت را به وضعیت پایدار برسانیم. 
به  و  جانبه  چند  همکاری های  اگر  اكنون 
برداران  بهره  و  حاكمیت  اركان  در  بویژه 
نخواهیم  مثبتی  نتایج  قطعا  نگیرد،  صورت 
داشت، همچنین در كنار اقداماتی كه انجام 
بخش های  همه  بین  می بایست  می شود 
شغل  و  گرفته  صورت  همکاری  حاكمیت 
چاه  پركردن  مثال  برای  زیرا  شود  ایجاد 
باعث كاهش بهره برداری شده كه در نتیجه 
باعث لطمه زدن به در آمد بهره برداران شده 
و شغل از بین می رود، بنابراین دستگاه های 
مسئول دیگر، بایستی همراه با اجرای طرح 
آموزش دهند و بهره وری آب را باال ببرند تا 
به درآمد بهره برداران لطمه ای وارد نشود. 
اگر این همکاری ها به صورت یک جورچین 
انجام شود، قطعا ما به موفقیت الزم خواهیم 
نتایج  موضوعات،  این  رغم  علی  رسید. 
ملموس و خوبی كه از این طرح گرفته شد، 
توجه اركان حاكمیت به طرح احیاء و تعادل 
بخشی منابع آب زیرزمینی بود ضمن آنکه 
جلسه  چندین  ویژه  به  آب  عالی  شورای 
 ۳ در  زیرزمینی  آب های  خصوص  در  موثر 
همکاری  و  است  داشته  اخیر  سال   4 الی 
است،  حاكمیت  نگاه  متوجه  هم  ذینفعان 
با  بایستی  مسئول  دستگاه های  چه  اگر 
و  كنند،  نگاه  موضوع  به  یکسان  نگاهی 
همکاری مناسب داشته باشند، كما اینکه در 
بخش هایی از كشور بهره برداران نیز متوجه 
شده اند كه لطمه دیده و منابع شان از دست 
می رود، به همین علت به صورت خودجوش، 
پیشنهادها و  به  و  وارد بحث و عمل شدند 
اقدامات عملی رسیدند كه چه كاری  نتایج 

میزان  اینكه  به  توجه  با  مصطفوی: 
پتانسیل  از  بیشتر  ازچاه ها  تخلیه 
زیرزمینی  مخازن  برداشت  قابل 
شرایط  در  تا  شده  موجب  است 
میلیارد   135 بر  بالغ  کنونی 
داشته  تجمعی  کسری  مترمكعب 
مصلحت  به  فنی  نظر  از  که  باشیم 
دچار  را  آنها  و  نبوده  آبخوان ها 

خسارت کرده است. 
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برداری  بهره  و  افت  جلوی  كه  دهند  انجام 
بیشتر از منابع آب زیرزمینی را بگیرند ولی 
آنچه كه به صورت مصداقی بر روی عملکرد 
كنم،  عرض  خدمتتان  می بایست  طرح 
وزارت  بدنه  در  كه  است  نسبی  انسجامی 
نیرو، حاكمیت، مردم و فضای مجازی و به 
خصوص در این ۳ الی 4 سال اخیر با شروع 
موفق  ما  است،  گرفته  صورت  طرح  اجرای 
عملکرد هایمان  در  خوبی  ارتقای  كه  شدیم 
داشته  طرح،  شروع  از  قبل  دوره  به  نسبت 
باشیم. در این دوره از سال 1۳94 تا كنون 
ما بیش از 45 هزار حلقه چاه غیر مجاز، پر 
بازگشایی  نیز  جدیدی  تعداد  گرچه  كردیم 
و  شدند.  حفر  هم  جدیدی  تعداد  و  شدند 
علیرغم قوانین ضد و نقیضی كه در مجلس 
محترم شورای اسالمی وضع شده است، در 
قانون بودجه با آن قوانین مادر كه تناقضاتی 
 ۳ این  در  كنتور  نصب  و  تهیه  نحوه  برای 
الی 4 سال اخیر وجود داشت است و مکرراً 
بر  را  كنتور  نصب  هزینه  بودجه،  قانون  در 
دیگر  طرف  از  است،  گذاشته  دولت  عهده 
با آن  اعتباری محدودی كه دولت  منابع  با 
نتوانستیم آن پیشرفت مطلوبی  مواجه بود، 
را كه در این قسمت انتظار داشتیم، بدست 
هزار دستگاه  این حال حدود 42  با  آوریم. 
نصب  برداری  بهره  چاه های  روی  بر  كنتور 
و در مجموع در  )كنتور های هوشمند(  شد 
بحث ذخیره آب متوجه شدیم كه چه میزان 
آب صرفه جویی كرده ایم، 2/5 میلیارد متر 

انجام  كه  است  اقداماتی  این  مکعب حاصل 
داده ایم، جلوگیری از بهره برداری بی رویه 
داشته ایم اما بسیار زود است كه نتایج آن 
را در هیدروگراف دشت ها به صورت ملموس 
مشاهده كنیم. متاسفانه ما با سرعت بسیار 
زیاد در 40 الی 50 سال اخیر، بهره برداری 
كرده ایم، آن هم با شدت و مکش پمپ و 
این رقم اكنون در كل كشور قطعا با آن 1۳0 
میلیارد متر مکعب كسری مخزنی كه جناب 
به صورت  اشاره كردند،  مهندس مصطفوی 
مکعب  متر  میلیارد   2/5 حدود  در  ملموس 
در هیدروگراف دشت ها قابل مشاهده نیست 
آبخوان ها  از  كدامیک  بگوئیم  نمی توانیم  و 
اكنون به تثبیت رسیده اند یا روند صعودی 
این  نتایج  كردن  قضاوت  برای  و  اند  گرفته 
طرح و نمایش آن در زمان اندک بسیار زود 
است بنابراین به زمان بیشتری نیاز است تا 
كه  سرعتی  این  با  و  روند  همین  با  بتوانیم 
در حال انجام اقدامات هستیم، پیش رفته و 
نتایج ملموس آن را در سال های آتی، شاهد 
عدم  است  اهمیت  حائز  كه  آنچه  و  باشیم 

توجه به بحث مصرف كنندگان است و
 دستگاه هایی كه مسئولیت مدیریت مصرف 
دارند، می بایست  عهده  بر  را  مزرعه  در  آب 
برداران  بهره  كنار  در  طرح  این  كنار  در 
جهت  در  آنها  همکاری  جلب  برای  و  بوده 
كاهش ظرفیت برداشت آب در كنار افزایش 
با  كه  معنی  این  به  كنند  تالش  وری  بهره 
كاهش  طرف  به  اقدامات،  این  با  كمتر  آب 

بتوانند  كه  بروند،  پیش  آب  برداری  بهره 
و  بهره وری  افزایش  كنار  را در  كاهش آب 
حتی درآمد بیشتر برای كشاورزان در مزارع، 
توجیه كنند بتوانند آنها این جلب همکاری 
را داشته باشند و با سرعت بیشتری به نتایج 
بهتری از طرح دست یابند. گرچه در چندین 
دشت كشور )بخصوص در 6 دشت( برآورد 
عالئمی  یک  هیدروگراف ها،  كه  ایم  داشته 
در  تثبیت  سمت  به  ما  كه  می دهند  نشان 
حركت هستیم و این اقدام نیازمند آن است 
وضع  از  و  شده  وضع  مناسب  قوانین  كه 
شود،  جلوگیری  طرح  با  متناقص  قوانین 
مسئول  دستگاه های  و  وزارتخانه ها  همه  و 
بایستی در كنار یکدیگر و با نگاهی یکسان 
نگاه كنند.  به موضوع  در جهت منافع ملی 
اعتباراتی  ساالنه  بودجه  در  دیگر  طرفی  از 
كه  گردید  وضع  اقدامات  انجام  جهت  در 
با رویکردی مثبت داشت، گرچه  عملکردی 
همه آن انتظار ما از اعتبارات الزمی كه مورد 
نیاز واقعیمان بوده است برطرف نشده و برای 
امروزمان  براورد  كه  طرح  كل  اجرای  انجام 
رقمی در حدود ۷ تا 8 هزار میلیارد تومان 
را  آن  طرح  راهبری  مشاور  كه  است  بوده 
در  كه  واقعی  اعتبار  اما  اند،  كرده  براورد 
 2۳0 حدود  در  رقمی  ایم  داشته  اختیار 
كه  است  بوده   9۷ سال  در  تومان  میلیارد 
در سال 98 نیز همین میزان اعتبار در نظر 
گرفته شده است و در سال های قبل همین 
مقدار بوده است، كما اینکه تخصیص، كمتر 
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اجرای  برای  كه  است  بوده  مقداری  آن  از 
چنین  برای  ساالنه  شده  تعیین  اهداف 
برای  بخصوص  است،  نیاز  مورد  پروژه هایی 
طرح مورد نظر با این وسعت در كل كشور 
منابع اعتباری مورد نیاز با رقمی محسوس 
به  كه  حالی  در  است  شده  نگرفته  نظر  در 
سایر طرح ها در دیگر بخش های كشور، رقم 
تخصیص  اعتبارات  از  زیادی  و  توجه  قابل 
اعتبارات مورد  است  نیاز  و  است  داده شده 
با جدیت  بتوانیم  ما  كه  تا  تأمین شود  نیاز 
بیشتری اجرای این پروژه ها را دنبال كنیم. 

 کیانی: بنده قصد دارم به مسائل بنیادی 
تر اشاره بکنم. اول به صورت مختصر، مقدمه 
می كنم  عرض  آب  بحران  با  ارتباط  در  ای 
به  نهایتا  و  زمینی  زیر  بحران آب  به  بعد  و 
افکار  در  كرد.  خواهم  اشاره  نیز  حل ها  راه 
عنوان  به  اقلیمی  تغییرات  شاید  عمومی، 
در  شود  قلمداد  آب  بحران  اصلي  مقصر 
بي  مصرف  صاحب نظران،  بیشتر  كه  حالي 
رویه  آب را مقصر اصلي این بحران مي دانند. 
واقعیت آن است كه بررسی های ما به عنوان 
بحران  كه  می دهد  نشان  مشاور  مهندسین 
آب زیرزمیني در فالت مركزی ایران، حدود 
و  است  بارش  كاهش  از  متاثر  درصد   ۳0
حدود ۷0 درصد تحت تاثیر افزایش مصرف 

قرار دارد. 
كارشناسان،  از  زیادي  تعداد  نظر  از   
نوسانات بارش و خشکسالي هاي طوالني، از 
دیگر،  برخي  است.  ایران  اقلیم  ویژگي هاي 
بروز تغییرات اقلیمي را در این زمینه موثر 
مي دانند. به هر حال اگر ادعاهاي مربوط به 
تغییرات اقلیمي نیز صحیح باشد؛ بعضي از 
آنها  اثر گذاري  مطالعات نشان داده، میزان 
در كاهش بارش حدود 6 تا 10 درصد است. 
بروز بحران آب  اقلیمي در  لذا نقش عوامل 
زیرزمیني و تداوم آن در آینده خیلي كمتر 
دهه هاي  در  آب  مصرف  شتابان  افزایش  از 

اخیر است. 
 نکته دیگر این است كه در شرایط بحران 
با  مقایسه  در  زیرزمیني  آب  منابع  آب، 
مخازن آب هاي سطحي بسیار آسیب پذیرتر 
هستند. در این شرایط مخازن سدها ظرف 
و  شوند  مي  خالي  سال   2 حداكثر  یا  یک 
آب  در  اما  یابد  مي  كاهش  ناچارا  مصارف 
كف  را  آن  چاه،  شده  خشک  با  زیرزمیني، 
شکني مي كنند تا به الیه هاي آبدار برسند 
افتد  مي  اتفاق  پیاپي  بطور  روند  این  و 
كننده  مصرف  و  مي شود  عمیق تر  چاه  و 

دسترسي  آب  به  همچنان  اینکه  دلیل  به 
دارد؛ مصارف خود را كاهش نمي دهد. این 
آب  سفره هاي  مدتي  از  بعد  معیوب  چرخه 
زیرزمیني را تا آنجا تخریب مي كند كه حتي 
در دوره هاي ترسالي هم قابل احیاء نیست. 
در حالي كه سدي كه خالي شده، ظرف یک 
سال پر باران مجدداً پر مي شود و از بحران 

كمبود ذخایر آبي خارج مي شود. 
عالوه بر این، گاهي قوانینی تصویب می شود 
كه موضوع تخریب سفره هاي آب زیرزمیني 
مجلس  در سال 1۳89،  می كند.  تشدید  را 
شوراي اسالمي تصمیم گرفت كه برای حل 
كردن معضل چاه های غیر مجاز، به چاه هایي 
حفر   1۳85 سال  از  تاقبل  كه  پروانه  فاقد 
داده  رعایت شرایطي مجوز  با  ؛  بودند  شده 
حفر  از  جدي  بطور  بعد  به  آن  از  و  شود 
چاه هاي غیر مجاز جلوگیری شود. متاسفانه 
این تصمیم پیام غلطي را به جامعه منتقل 
قانون،  این  تصویب  از  بعد  بطوري كه  كرد 
شاهد بودیم كه تعداد زیادي چاه غیر مجاز 
اگر  كه  است  معنی  بدان  این  و  شد.  حفر 
است  ممکن  نکنیم،  دقت  گذاری  قانون  در 
اقداماتی انجام شود كه به جای حل بحران، 

آن را تشدید كند. 
غیر  و  مجاز  چاه های  مقوله  وارد  كه  اكنون 
نکته  یک  به  می دانم  الزم  ایم،  شده  مجاز 
معتقد  است كه  دیدگاهی  آن  و  اشاره كنم 
است كه در قدم نخست می بایست به بستن 
چاه های غیر مجاز بپردازیم و زماني كه این 
چاه های  آِب  مصرف  كنترل  شد؛  تمام  كار 
مجاز را در دستور كار قرار بدهیم. طرفداران 
چاه های  كه:  مي كنند  استدالل  دیدگاه  این 
غیر مجاز، هیچ مجوزی ندارند و برخورد با 

آنها در اولویت قرار دارد و تا زماني كه آنها 
وجود دارند نباید سراغ چاه هاي داراي مجوز 
رفت. شاید بشود این استدالل را بیشتر شبیه 
یک مغالطه دانست؛ چرا كه چاه های مجاز، 
مجوز  آب  از  معیني  مقدار  برداشت  براي 
دارند و اگر مازاد بر این مقدار برداشت كنند 
همانند چاه غیر مجاز مرتکب تخلف شده اند 
و عنوان این تخلف در هر دو مورد » برداشت 
غیر مجاز آب زیرزمیني است«. عالوه بر این، 
این دیدگاه اساساً می تواند یک نگرش گمراه 
نشان  اخیر  بررسي هاي  چون  باشد؛  كننده 
مي دهد كه در فالت مركزي ایران كه حدود 
زیرزمیني كشور  آب  برداشت  از  درصد   ۷0
مربوط به این ناحیه است، حدود 20 درصد 
چاه هاي  توسط  مجاز  غیر  برداشت هاي  از 
بدون مجوز و80 درصد بقیه توسط چاه هاي 
داراي مجوز انجام مي شود. این به این معني 
است كه حتي اگر تمام چاه هاي بدون مجوز 
این منطقه مسدود شود، فقط بیست درصد 
از مشکالت آب زیرزمیني حل خواهد شد. 
به همین دلیل انسداد چاه هاي بدون مجوز 
به  مجوز،  داراي  چاه هاي  مصرف  كنترل  و 
عنوان اقداماتي كه مکمل همدیگر هستند؛ 
محور  این  شوند.  انجام  همزمان  بطور  باید 
اصلی طرح احیاء و تعادل بخشي منابع آب 
و  و نقشی كه دولت  زیرزمیني كشور است 
مجلس در این مسیر می تواند ایفا كند، این 
است كه اعتبار مورد نیاز جهت نصب كنتور 

برای چاه های مجاز را فراهم كند. 
آب  بحران  موضوع  به  كه  بدهید  اجازه 
برگردیم. حدود 92 درصد از مصرف آب در 
در  دیدگاهي  بعضاً  است.  كشاورزی  بخش 
این زمینه مطرح مي شود كه معتقد است: 
در  خودكفایی  سیاست  انقالب،  ابتدای  از 
محصوالت كشاورزی را مبنای كار قرار داده 
ایم و این سیاست منجر به توسعه كشاورزی 
شده  بخش  این  در  آب  مصرف  افزایش  و 
مشکالت  كه  مي گیرد  نتیجه  بعد  و  است 
از  ناشی  فعلي،  بحران  و  آب  حوزه  در  ما 
به  مربوط  سیاست های  تدوین  در  اشتباه 
ظاهراً  استدالل،  این  است.  خودكفایی 
واقعیت ها  وقتی  اما  می رسد  نظر  به  درست 
كه  می كنیم  مشاهده  مي كنیم؛  بررسي  را 
خودكفایی  سیاست  های  انقالب،  ابتدای  از 
صرفاً مربوط به محصوالت استراتژیک است 
از آب  اكنون حدود نیمي  در حالي كه هم 
محصوالت  تولید  براي  كشاورزي  بخش  در 
غیر استراتژیک )عمدتاً میوه و صیفي جات( 

مسئولیت  که  فاضلی: دستگاه هایی 
را  مزرعه  در  آب  مصرف  مدیریت 
کنار  در  می بایست  دارند،  عهده  بر 
منابع  بخشی  تعادل  و  احیا  طرح 
آب زیرزمینی در کنار بهره برداران 
آنها در  برای جلب همكاری  و  بوده 
آب  برداشت  ظرفیت  کاهش  جهت 
تالش  وری  بهره  افزایش  کنار  در 

کنند. 
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مصرف مي شود. 
این  سهم  كه  مي دهد  نشان  بررسي ها 
محصوالت در سبد غذایي مردم در مقایسه 
مالحظه اي  قابل  افزایش  انقالب  اوایل  با 
داشته و بخش نسبتاً كمي از آن نیز صادر 
اكثر  در  بدانید  كه  است  جالب  مي شود. 
ایتالیا  استثناي  به   ،8 گروه جي  كشورهاي 
و ژاپن كه شرایط سرزمیني مناسبي ندارند؛ 
تامین محصوالت استراتژیک كشاورزي بطور 
جدي دنبال مي شود و بخش عمده ي آن در 
داخل كشورها تامین مي شود. اما در نقطه ي 
محصوالت  تامین  در  واردات  نقش  مقابل، 
غیر استراتژیک قابل توجه است. این همان 
توجه  مورد  دقت  به  باید  كه  است  نکته اي 
قرار گیرد. بررسي هاي ما نشان مي دهد كه 
زمینه ي  در  ایران  نیاز  تمام  تقریباً  تنها  نه 
كشور  داخل  از  استراتژیک  غیر  محصوالت 
تامین مي شود بلکه بخش نسبتاً كمي از این 
این در حالي  نیز مي شود.  محصوالت صادر 
محصوالت  این  از  بخشي  تامین  كه  است 
در  آب  مصرف  مي تواند  واردات  طریق  از 
توسعه ي  دهد.  كاهش  را  كشاورزي  بخش 
در  حدودي  تا  هم  گلخانه اي  كشت هاي 
جا  همین  البته  است.  گذار  اثر  زمینه  این 
سازمان  بررسي هاي  كه  كنم  تاكید  باید 
توسعه ي  كه:  نشان مي دهد  خواربار جهاني 
مثبتي  تاثیرات  چه  اگر  فشار  تحت  آبیاري 
دارد  كشاورزي  بخش  بهره وري  افزایش  در 
اما نه تنها اثر مثبتي در كاهش مصرف آب 
ندارد بلکه منجر به افزایش مصرف آب شده 
و تاثیرات مخربي بر سفره هاي آب زیرزمیني 

البته  تسریع مي كند.  را  آنها  نابودي  و  دارد 
بحث در این زمینه زیاد است كه در فرصت 

فعلي نمي گنجد. 
 نرجه: جناب فاضلی به موضوع مدیریت 
یک اختالف نظر  اخیراً  برگردیم،  منابع آب 
در خصوص روان آب ها و آب های زیرزمینی 
اساساً  كه  شده  ایجاد  كارشناسی  حوزه  در 
سدسازی برای مدیریت منابع آب كار غلطی 
نادرستی  و  درستی  به  حال  است،  بوده 
پیشنهاد  حتی  و  نداریم  كاری  موضوع  این 
می كنند كه دوباره به سراغ احیای آبخوان ها 
نظر حضرتعالی  برویم.  آبخیزداری  توسعه  و 

در ارتباط با این موضع چیست؟
 فاضلی: آن هجمه ای كه علیه سدسازی 
است،  گرفته  اخیر شکل  این چند سال  در 
است  بوده  واقعیت  از  دور  مقدار  یک  شاید 
تا  شود  آورده  مثال  و  مصداق  می بایست  و 
اشتباه  كدام سد  كه ساخت  كنیم  مشاهده 
بوده است. تا كنون منابع مالی بسیار زیادی 
صرف توسعه در این بخش شده و باعث شده 
است كه ما كنترل و مهار سیالب ها را داشته 
باشیم و تأمین آب مطمئنی از روان آب هایی 
كه برای مصارف شرب، كشاورزی و صنعت 
كه از دسترس خارج می شدند صورت گیرد. 
اگر بطور ویژه در ارتباط با آب های زیرزمینی 
نمی شویم  این  منکر  كنیم  نگاه  موضوع  به 
اثر  كه  داشته  وجود  نیز  سدسازی هایی  كه 
سوئی بر آبخوان ها گذاشته است و احیانا در 
كه  است  شده  باعث  زیردست  آبخوان های 
ورودی های آبخوان كاهش پیدا كند، با این 
حال درست است كه ما مقدار آبی را در پشت 

سدها ذخیره كرده ایم ولی در پایین دست 
ایم  داده  از دست  را  آبی  منابع  آبخوان،  در 
ولی تا هنگامی كه به این مصداق ها توجهی 
نکنیم، و به صورت موردی بر روی آنها بحث 
بگوئیم  كلی  صورت  به  نمی توانیم  نکنیم، 
است.  بوده  اشتباه  اقدامی  سدسازی  كه 
طبیعتاً سدسازی برای كشوری با بارش های 
نامتوازن چه از لحاظ فصلی و چه از لحاظ 
مکانی ضرورت بوده است و در این اقلیم با 
این خصوصیات الزم است كه در فصولی كه 
آب در دسترس است با مهار روان آب هایی 
كه از دسترس خارج می شود، آب را ذخیره 
استفاده  است،  نیاز  كه  فصولی  در  و  كنیم 
كنیم. به شرط آنکه از مخازن طبیعی و خدا 
دادی كه در واقع همان مخازن زیر زمینی 
لطمه  تا  گیرد  صورت  مراقبت هایی  هستند 
ای به انها وارد نشود، در مجموع به جز موارد 
كوچک  مقیاس  در  است  ممکن  كه  معدود 
باعث خسارت به منابع آب زیرزمینی شده 
باشد سد سازی برای كشور مفید بوده است. 
در نتیجه سیاست و قضاوت اشتباهی است 
اگر سدسازی را زیر سئوال ببریم، آنچه كه در 
این قضیه مهم است بحث اعتبارات بوده، در 
اعتبارات بخش آب، تمام توجه و تمركزمان 
بر روی ذخیره سازی منابع آب سطحی در 
است  گرفته  اخیر صورت  الی 50 سال   40
كرده  به سدسازی  دهه 40 شروع  از  یعنی 
این  به  را  مالی  منابع  و  توجه  عمده  و  ایم 
سیاست اختصاص داده ایم تا توسعه منابع 
سدسازی  وسیله  به  و  داشته  سطحی  آب 
 45 كنون  تا  مجموع  در  كنیم.  ذخیره  آبی 
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میلیارد متر مکعب آب ذخیره كرده ایم اما 
نسبت به منابع آب زیرزمینی بی توجه بوده 
و  انسانی  منابع  این بخش ساختار،  در  ایم، 
و  ایم  نکرده  فراهم  را  الزم  اعتباری  منابع 
در  كه  است  گردیده  سبب  توجهی  بی  آن 
ذخیره  مکعب  متر  میلیارد   45 این  مقابل 
متر  میلیارد   1۳0 ایم،  كرده  ایجاد  كه  ای 
دست  از  را  استراتژیک مان  ذخایر  مکعب، 
برای  سنگینی  بسیار  خسارت  كه  بدهیم 
مذاهب، جمعیت  مانند  به  آب  است.  كشور 
را به دنبال خود جابجا می كند، كه این یکی 
از پیامد های آن است. بنابراین بی آبی های 
منطقه ای كه در اثر از دست دادن آب در 
این مخازن ایجاد كرده ایم، باعث جابجایی 
یک  یعنی  است.  شده  مهاجرت  و  جمعیت 
توجهی  بی  این  اثر  در  را  جامعه  از  بخشی 
وضعیتی  این  با  ایم.  داده  قرار  تاثیر  تحت 
كه از لحاظ كمی و كیفی در سفره های آب 
زیرزمینی ایجاد شده، ضمن آنکه وابستگی 
ما به این منابع نیز بسیار است، سبب گردیده 
معطوف  توجه سیاستگذاران كشور  تا  است 
را ملزم  این مسئله ما  این مقوله شود و  به 
به توجهی بیشتر به ساختار، منابع انسانی و 
زیرا  تقاضا می كند،  مالی در حوزه مدیریت 
در كشور، بیش از 65 درصد منابع آب شرب 
می شود.  تأمین  زیرزمینی  آب  منابع  از  ما، 
بر این اساس وزن آب زیر زمینی نسبت به 
آب سطحی به خصوص در تأمین آب شرب 
است  كشور  جمعیت  كل  مصرف  مورد  كه 
سنگین است و در كشاورزی هم علی رغم 
آن منابع مالی كه برای تأمین آب سطحی 
بخش  مصارف  درصد   55 ایم،  كرده  هزینه 
و  است  زیرزمینی  اب  منابع  از  كشاورزی 
آب  منابع  از  آن  مصرف  درصد   45 صرفا 

سطحی تأمین می شود. 
نظر  به  كیانی،  مهندس  جناب  نرجه:   
جنابعالی اینکه می گویند یک از راهکار هایی 
كه در شرایط فعلی حداقل در كوتاه مدت و 
میان مدت، می تواند به بحران كم آبی كشور 
و  ایجاد  و  پساب ها  از  استفاده  كند؛  كمک 
حوزه،  این  در  است،  خانه ها  تصفیه  توسعه 
داده  انجام  موثری  اقدامات  نیرو  وزارت  آیا 
است؟ و نقاط ضعف بیشتر در چه حوزه ای 
این خصوص  در  جنابعالی  نظر  است؟  بوده 

چیست؟ 
با اجازه می خواهم كه  مهندس کیانی:   
اما  كنم  تر  گسترده  كمی  را  سوال  دایره 
جواب سوال را ابتدا مختصر شرح می دهم. 

انجام  توانیم  می  اقدام   2 آبی،  كم  برای 
دهیم، اول اینکه بر روی منابع آب سطحي 
بایستی كار شود تا آب بیشتری فراهم شود 
بتوانیم  تا  بسازیم  بیشتري  سدهاي  مثاًل 
سیالب هاي بیشتري ذخیره كنیم و از خروج 
آن از كشور و تخلیه به دریا جلوگیري كنیم. 
تمركز  مصرف  كنترل  روی  بر  اینکه  دوم 
تا  باشیم  داشته  كمتری  مصرف  كه  كنیم 
و  برقرار شود.  دو  این  بین  متناسبی  تعادل 
البته كنترل مصرف بسیار مهم تر است. در 
قسمت مصارف آب، شاید مهمترین وظیفه 
برای  آب  كارشناس  عنوان  به  بنده  كه  ای 
مختلف  وجوه  كه  است  این  قائلم،  رسانه 
طور  به  را  آبي  كم  با  سازگاري  گفتمان 
ایجاد  از  و  منتقل  جامعه  سطح  به  صحیح 
از  كند.  جلوگیري  نادرست  برداشت هاي 
تشریح  براي جامعه  باید  جمله  حقایقي كه 
زمینه  در  اقدامی  هر  ما  كه  است  این  كرد 
مصرف آب شهری و بازیابی آن انجام دهیم، 
ناچیزی در وضعیت آبی كشور  تقریباً  تاثیر 

خواهد داشت. 
مناقشه  محل  اعداد،  این  فعلی  شرایط  در 
است كماینکه ممکن است كمی تغییرات نیز 
داشته باشد، اما آماری كه در دسترس است، 
كنوني،  شرایط  در  است.  اعداد  همین  فعال 
حدود 92 درصد آب در بخش كشاورزي، 2 
درصد در بخش صنعتي، 6 درصد در بخش 
شهري مصرف مي شود كه از مصارف بخش 
شهري حدود 50 تا 60 درصد آن تبدیل به 

فاضالب مي شود. 
اگر صرف نظر از هزینه ها و سرمایه گذاري هایي 

كه  را  فاضالبی  تمام  شود؛  انجام  باید  كه 
تولید می شود به نحوي تصفیه كنیم كه در 
كشاورزي قابل مصرف باشد؛ حدود ۳ درصد 
به آبی كه در اختیار داریم، افزوده می شود. 
در حالیکه اگر فقط10 درصد در مصرف آب 
كشاورزی مان صرفه جویی كنیم، ۳ برابر این 
آب را می توانیم تأمین كنیم. در واقع باید 
گفت كه تصفیه فاضالب بیش از اینکه جنبه 
جنبه هاي  از  بیشتر  باشد  داشته  آب  تامین 
و  است  مطرح  محیطي  زیست  و  بهداشتي 
كاهش  در  آن  گذاري  اثر  میزان  در  نباید 
دیگري  موضوعات  كرد.  اغراق  آب  بحران 
مانند »آب هاي ژرف« كه اخیراً در رسانه ها 
مطرح مي شود و با توجه به حساسیت افکار 
عمومي نسبت به بحران آب، مورد توجه قرار 
از نظر ماهیتي كم و بیش داراي  مي گیرد؛ 
شرایط مشابه با بحث تصفیه فاضالب است. 
به طور كلی مفهوم آب ژرف آنگونه كه در 
جهان وجود دارد، در ایران وجود ندارد. اگر 
زمین شناسی  به شرایط  توجه  با  باشد  هم 
بود  و موضعي خواهد  بسیار محدود  كشور، 
یا  لیبي  در  ژرف  آب  كه  شرایطي  آن  با  و 
مصر دارد و پیش بیني مي شود كه بتواند 
نیازهاي مصرفي این كشورها را تا 900 سال 
دیگر تامین كند؛ تفاوت بنیادي دارد. توجه 
فرعي، مي  این موضوعات تقریباً  به  افراطي 
تواند از میزان تمركز كشور بر موضوع اصلي 
مدیریت و كاهش مصرف بکاهد و این جنبه 
ارباب رسانه  باید مورد توجه  از بحث حتما 

قرار داشته باشد. 
بحث شیرین سازي آب دریا در مقیاس وسیع 
و انتقال آن به نواحي كم آب فالت ایران را 
نیز مي توان در همین گروه طبقه بندي كرد. 
لطفا به اعدادی كه خدمتتان عرض می كنم 
توجه بفرمایید، قیمت جهانی شیرین سازی 
هر متر مکعب آب به طور متوسط حدود 80 

سنت است. 
در حوزه خلیج فارس كه بخش قابل توجهی 
از شیرین سازی آب در جهان مربوط به این 
منطقه است؛ این نرخ از 1 تا 2 دالر متغیر 
انرژي بري  دلیل  به  نرخ  افزایش  این  است. 
در  استفاده  مورد  تکنولوژي هاي  بیشتر 
جهاني  میانگین  با  مقایسه  در  كشورها  این 
است. اگر تجربیات نسبتاً طوالني مدت این 
مي توان  دهیم  قرار  توجه  مورد  را  كشورها 
نتیجه گرفت كه حداقل نرخ شیرین سازي 
براي  دالر  یک  حدود  فارس  خلیج  در  آب 
هر متر مکعب است. این در حالي است كه 

کیانی : گاهي قوانینی تصویب می شود 
آب  سفره هاي  تخریب  موضوع  که 
زیرزمیني را تشدید می کند. در سال 
1389، مجلس شوراي اسالمي تصمیم 
معضل  کردن  حل  برای  که  گرفت 
چاه های غیر مجاز، به چاه  هایي فاقد 
حفر  سال 1385  از  تاقبل  که  پروانه 
شده بودند ؛ با رعایت شرایطي مجوز 
داده شود و از آن به بعد بطور جدي 
از حفر چاه هاي غیر مجاز جلوگیری 
شود. متاسفانه این تصمیم پیام غلطي 

را به جامعه منتقل کرد. 
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آب  مکعب  متر  هر  مصرف  از  كه  درآمدي 
در كشاورزی به دست می آوریم، 46 سنت 

است. 
دالر  یک  كه  است  معقوالنه  آیا  نرجه:   

هزینه كرده و 46 سنت بدست آوریم؟
ساحل  كجاست؟  دالر   1 حاال  کیانی:   
باید هزینه   این مبلغ  به  خلیج فارس است. 
است  ممکن  كه  را  مصرف  محل  تا  انتقال 

مثال مركز كشور باشد، افزود. 
قیمت  كه  معتقدند  كارشناسان  از  بعضي 
تمام شده آب در محل مصرف ۳ تا 5 دالر 
خواهد بود. در این شرایط بدیهي است كه 
در نقطه هدف باید كشاورزي را متوقف كرد 
نه  رساند  مصرف شرب  به  را  حاصله  آب  و 
اینکه كشاورزي ادامه داشته باشد و ما براي 
منتقل  و  را شیرین  دریا  آب  مصارف شرب 
داریم  بحران  ما  كه  جایی  در  البته  كنیم. 
می بایست هزینه كنیم و مثاًل در جزیر های 
كن  شیرین  آب  باید  حتما  نداریم  آب  كه 
به  و  محدود  مقیاس  در  این ها  بگذاریم. 
صورت نقطه ای است یا صنعتی كه تامین 
آب برایش با ارقام باال مقرون به صرفه است؛ 
را  خود  نیاز  طریق  این  از  كه  است  معقول 
برای  جامعی  نسخه  این  اما  كند؛  تامین 

بحران آب ایران نیست. 
در مجموع من معتقدم كه حتما باید كاشت 
و  كنیم  تشویق  را  استراتژیک  محصوالت 
راهي  كه  مي كنم  عرض  تاكید  همان  با 
غیر  محصوالت  تولید  كردن  محدود  جز 

استراتژیک نداریم. 
در  درصد   10 اگر  كه  است  این  من  حرف 
جویی  صرفه  كشاورزی  در  آب  مصرف 
نیاز میوه  از  تامین بخشي  )از طریق  كنیم، 
موازات  به  واردات  طریق  از  صیفي جات  و 
معادل  كشاورزي(  در  آب  بهره وري  افزایش 
مجموع آبی است كه ما در صنایع و مصارف 
شرب و بهداشتي مصراف می كنیم. این عدد 

فوق العاده بزرگی است. 
انتقال  موضوع  تا  بدهید  اجازه  نرجه:   
با هم بررسی  آب دریای خزر به سمنان را 
كنیم. جدای از تبلیغات سیاسی كه در دوره 
شده  مطرح  امید  و  تدبیر  دولت  مدیریت 
تا چه  اقدام  این  لحاظ كارشناسی  از  است، 

اندازه عقالنی است؟ 
این  از  دقیقی  اطالع  واقعا  بنده  کیانی:   
بخواهم  اگر  اما  نمی دانم  و  ندارم  پروژه 
نظر  اظهار  دانسته هایم  به  توجه  با  امروز 
فوق  منطقه  سمنان  كه  بگویم  باید  كنم، 

است  معنی  بدان  این  است.  آبی  كم  العاده 
در  آب  انتقال  و  سازي  شیرین  راه های  كه 
مقیاس محدود می تواند توجیه داشته باشد. 
آب  انتقال  گویند  می  كه  هنگامی  واقع  در 
به سمنان، خیلي تعجب برانگیز و غیر عادي 
به  آب  انتقال  می گویند  وقتی  ولی  نیست. 
1۷ استان جنوبی، موضوع فرق مي كند. اگر 
موافق باشید مي خواهم به موضوع دیگري 
مجازي  فضاي  در  اخیراً  كنم؛  اشاره  نیز 
دیدم كه گوینده اي باحرارت و هیجان زیاد 
مي گفت: بعد از انقالب به آب زیرزمیني جفا 
شده است و اعتبارات آب زیرزمینی 1 درصد 
كل اعتبارات آب سطحی است و مافیاي آب 
پشت این قضیه است. بعنوان كسي كه 25 
سال است كه در صنعت آب كار مطالعاتي 
انجام مي دهم باید بگویم كه در البه الي این 
زیادي  اندیشي  ساده  دلسوزانه،  نظر  اظهار 

وجود دارد. 
كه  است  بگونه اي  زیرزمیني  آب  ماهیت 
ساماندهي استفاده از آن بیش از آنکه سخت 
كالن  سرمایه گذاري هاي  نیازمند  و  افزاري 
بر  مبتني  و  افزاري  نرم  موضوع  یک  باشد؛ 
كنش و واكنش دولت و جامعه ي بهره بردار 

است. 
مقایسه  در  مثاًل  اینکه  ضمن  موضوع  این 
مراتب  به  گذاري  سرمایه  به  سدسازي  با 
كمتري نیاز دارد ؛ از نظر اجرا و پیاده سازي 

بسیار پیچیده است. 
آمیز  موفقیت  موارد  نیز  جهاني  سطح  در 
جنبه ي  كه  كار  این  اجراي  براي  زیادي 
جنبه ي  از  تر  رنگ  پر  بسیار  آن  اجتماعي 

در  است.  نشده  گزارش  ؛  است  آن  فني 
كشور ما، تنها در 10سال اخیر است كه این 
ضعف بطور جدي مورد توجه قرار گرفته و 
كنون  تا  البته  و  شده  تالش  آن  رفع  براي 
موفقیت هاي كمي هم به دست آمده است. 

بي  علت  كه  بگویم  مي خواهم  واقع  در 
بیش  توجه  زیرزمیني؛  آب  به  توجهي 
و  سدسازي  به  ملي  برنامه ریزان  حد  از 
ناشي  بلکه  مقوله ي آب هاي سطحي نیست 
از ماهیت پیچیده  و چند وجهي ساماندهي 
آب  از  غفلت  است.  از سفره ها  برداري  بهره 
محدودیت هاي  از  ناشي  بیشتر  زیرزمیني 
اقدامات  زمینه  در  ما  عملیاتي  و  دانشي 
است  آب  مدیریت  زمینه ي  در  افزاري  نرم 
ادعا  كه  مافیایي  با  ارتباطي  من  نظر  به  و 
مي شود ؛ ندارد. مشکالت مطرح در زمینه ي 
باعث  نباید  زیرزمیني  آب هاي  مدیریت 
انحراف افکار عمومي از اهمیت حیاتي توجه 
در كشور  مهار سیالب ها  و  ذخیره سازي  به 

كم آبي چون ایران شود.
بطور  زیرزمیني  آب  بشود؛  اینطور  اگر   
مضاعف آسیب خواهد دید. به عبارت دیگر، 
نیازهاي  تامین  براي  كنون  تا  ما  كشور  در 
آب  سفره هاي  به  زیادي  فشار  مصرفي 
زیرزمیني وارد آمده است. از این به بعد، باید 
با افزایش توان ذخیره سازي سیالب، بخش 
تا  را مهار كرد  از آب هاي سطحي  بیشتري 
از  برداشت  از  بخشي  بتوانیم  طریق  این  از 
از  را  نیازها  این  و  كنیم  متوقف  را  سفره ها 
طریق آب هاي سطحي تامین كنیم و از این 
نفسي  بدهیم كه  به سفره ها  طریق، مجالي 

تازه كنند. 
در كنار مطالب گفته شده به این نکته هم 
توجه داشته باشید كه: سرانه  مخازن سدها 
در ایران در مقایسه با بیشتر كشورهایي كه 
با  مشابه  جغرافیایي  و  هوایي  و  آب  شرایط 

ایران دارند؛ به مراتب كمتر است. 
در  است  ممکن  شرایط  همین  در  البته   
یا  سیاسی  فشار های  تحت  نقاط  از  بعضی 
در  كه  باشیم  ساخته  سد هایی  اجتماعي 
اولویت نبوده اند. ولی اگر به عنوان یک كل 
واحد به مجموعه سدسازی كشور نگاه كنیم، 
كنون  تا  كه  چیزي  از  بیشتر  باید  معتقدم 
داده ایم؛ سرمایه گذاري  انجام  زمینه  این  در 

كنیم. 
در پایان از تمامی عزیزان كه در این میزگرد 
با نظرات ارزشمندشان ما را همراهی كردند، 

كمال تشکر و سپاس را داریم. 

شاید  عمومی،  افكار  در  کیانی: 
تغییرات اقلیمی بعنوان مقصر اصلي 
حالي  در  شود  قلمداد  آب  بحران 
مصرف  صاحب نظران،  بیشتر  که 
این  اصلي  مقصر  را  آب  رویه ي  بي 
ما  بررسی های  مي دانند.  بحران 
نشان  مشاور  مهندسین  عنوان  به 
می دهد که بحران آب زیرزمیني در 
فالت مرکزی ایران، حدود 30 درصد 
متاثر از کاهش بارش است و حدود 
70 درصد تحت تاثیر افزایش مصرف 

قرار دارد. 
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 رفیعي: سال 69 با بحران آب در تهران 
اي  منطقه  آب  سازمان  در  و  مواجه شدیم 
تهران وقت كه مي توان گفت متولي فعالیت 
در  نیرو  وزارت  سطح  در  فرهنگي  هاي 
كارگروه صرفه جویي  بود،  تابعه  شركتهاي 

بر  در مصرف آب فعال شد كه ریاست آن 
با  كارگروه  دبیری  و  وقت  مدیرعامل  عهده 
مدیر روابط عمومي بود و مدیران وزارت نیرو 
و سازمان آب نیز اعضای آن را تشکیل دادند. 
پرورش  و  آموزش  وزارت  با  سال  همان  در 

ارتباط برقرار كردیم و این آغاز تعامل بخش 
آب كشور با آموزش و پرورش بود. در جریان 
این تعامل به این نتیجه رسیدیم كه نیاز به 
بازنگري كتابهاي درسي داریم كه  و  تغییر 
سازمان  و  پرورش  و  آموزش  خوشبختانه 

آموزش و ارتقاء سواد آبی در جامعه
اقدامات انجام شده و راه های نرفته پيش رو

آب،  به  مربوط  مسائل  با  جامعه  اقشار  عموم  نمودن  آشنا 
محدودیت های منابع آبی و آموزش استفاده صحیح از آب 
جامعه  افراد  تمامی  مشارکت  گیری  شكل  آن،  دنبال  به  و 
روبرو  آن  با  سالهاست  که  است  اي  دغدغه  آب،  نجات  در 

هستیم. 
بر  و  داشته  ویژه  توجه  موضوع  این  به  همواره  »مهرآب« 
این باور است که مي توانیم با آموزش مردم و ایجاد فضایي 
مثبت براي همكاري و همدلي همه آحاد جامعه، بر بسیاري از 
مشكالت مربوط به حوزه آب و بد مصرفی های رایج در این 

بخش غلبه کرد.
داناب و  نظیر طرح  اقدامات متعددی  تاکنون  رابطه  این   در 
یا انتشار کتاب انسان و محیط زیست، دنبال شده است؛ هر 
چند راه های نرفته تا دستیابی به جامعه ای آگاه و مسئول 

در رابطه با مسئله آب هنوز بسیار است.  
 به منظور مرور آنچه انجام شده و آنچه باید در ادامه مسیر، 
مورد توجه باشد؛ نشستي صمیمي در محل شرکت مدیریت 

منابع آب ایران با دو نفر از پیشكسوتان و مسئوالن مرتبط  
با مسائل آموزش آب آقایان دکتر محمود امانی تهرانی مشاور 
مشاور  فاضلی  محمد  دکتر  پرورش،  و  آموزش  وزیر  معاون 
وزیر  نیرو و سرپرست مرکز امور اجتماعی آب و انرژی وزارت 
نیرو و نیز مهندس سمیعی، از مجموعه آبانگاه، مشاور شرکت 
مدیریت منابع آب در حوزه اطالع رسانی و ظرفیت سازی، 

برگزار کرده ایم که توجه عزیزان را به آن جلب مي کنیم.
به نظر می رسد، ما کماکان نیازمند به گسترش آگاهی بخشی 
ها در بحث آب و مشارکت در کاهش مصارف باشیم و دوره 
های موقت پربارش، تنها فرصت های خوبی هستند تا کمی 
از شدت بحران کاسته شود و اگر ما خودمان را برای اقلیم 
بارش  نكنیم،  و سازگار  آماده  نیمه خشك کشور،  و  خشك 

های زودگذر نیز درد چندانی از ما دوا نمی کند.
ضمنا از جناب آقای عبداله اسكویی؛ مدیرکل روابط عمومی 
شرکت مدیریت منابع آب ایران که اداره این میزگرد را بر 

عهده داشتند، سپاسگزاری می کنیم. 

ميزگرد
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تالیف كتابهاي درسي همکاري بسیار خوبي 
در مسیر پیاده سازی این تغییرات داشتند. به 
عنوان نمونه، قبل از سال 1۳69 در كتابهاي 
درسي، به ویژه در كتاب های جغرافیا نوشته 
شده بود كه »ایران« در منطقه ای از كره 
زمین قرار دارد كه داراي جنگل هاي سرسبز 
این مطالب و  پرآبي است.  و رودخانه هاي 
به  از همان سال  نوشته هاي شبیه به آن، 
شد  آوري  جمع  درسي  كتابهاي  از  تدریج 
و  خشک  مناطق  در  آب  كمبود  مسئله  و 
كتابهاي  به  خشکسالي  مباحث  همچنین 
وزارت  این،  بر  عالوه  شد.  اضافه  درسي 
فرهنگ و ارشاد اسالمي نیز همکاري بسیار 
خوبي با سازمان آب داشت و این همکاري 
نیز موجب ساخت تعداد قابل مالحظه اي 
فیلم هاي كوتاه مدت گردید كه آماده و از 
البته  شد.  پخش  سیما  و  صدا  هاي  شبکه 
آگاهی  به  فقط  مقطع،  آن  در  را  اقدامات 
بخشی، محدود نکردیم و به طور مثال، در 
همان سال های 69- ۷0 از تولیدكنندگان 
دعوت كردیم كه اگر مي توانند لوازم كاهنده 
یا  و  آب  های  پودركننده  از  را  آب  مصرف 
شیرآالت  انواع  تا  هوا  های  كننده  مخلوط 
دیگر تولید كنند كه بتوانیم با حمایت از آنها 
فرهنگ استفاده ي بهینه از آب را در میان 

مردم نهادینه كنیم.
در ادامه و در سال 1۳۷1 با تشکیل شركتهاي 
آب و فاضالب استاني كلیه فعالیتهاي بخش 
آب از وزارت كشور و شهرداري ها مجزا و به 
از آن زمان  و  نیرو تحویل داده شد  وزارت 
توزیع  امر  در  زیربنایي  فعالیتهاي  بر  عالوه 
آب  شركتهاي  كلیه  عمده  فعالیتهاي  آب، 
فعالیتهاي  سمت  به  كشور  در  فاضالب  و 
فرهنگي كشیده شد و كلیه شركتها موظف 
شدند در زمینه فرهنگ سازي صرفه جویي 
آب حركت كنند. به هر حال، باید در نظر 
داشته باشیم كه در همین جا كه هستیم، 
تنها  كه  هستیم  شهری  در  تهران،  یعنی 
پایتخت پرجمعیت جهان است كه در كنار 
آب قرار نگرفته و باید از راه هاي دور آب را 
به آن انتقال داد و هر روز شاهد آن هستیم 
كه سایر بخش هاي كشور بر معضالت آب 
و هواي آن اضافه مي كنند و پاسخگو هم 
سال  همان  در  آید  می  خاطرم  نیستند. 
هاي 69، ۷0 و ۷1 هر قدر مسئولین وقت 
دادند  به شهرداري وقت هشدار  تهران  آب 

تنها  نه  كنند  متوقف  را  ساز  و  ساخت  كه 
گوش شنوایي نبود بلکه بیش از پیش مجوز 
ساخت برج هاي سر به آسمان كشیده را داد 

و به بحران آب دامن زد. 
من امروز دغدغه آب را بسیار احساس مي 
براي  از هر طریقي  كنم و سعي مي كنیم 
رفع مشکالت آب كه با آن دست به گریبان 
هستم  خوشحال  و  كنیم  استفاده  هستیم 
كه امروز خدمت بزرگواراني هستم كه آنها 
قطعاً دغدغه بیشتري در این رابطه دارند. با 
این مقدمه، سئوال اول در نشست امروز می 
تواند این باشد كه وقتي مردم به دلیل عدم 
مدیریت صحیح به ما اعتماد و باور ندارند و 
ما را راستگو قلمداد نمیکنند چگونه انتظار 
داریم با ما همکاري كنند؟ امروز همه مي 
روبرو  آب  كمبود  بحران  با  ایران  كه  دانند 
ظرفیت  از  بیش  ما  كشور  جمعیت  است 
امکان  كه  یافته  افزایش  كشور  آب  توان  و 
پاسخگویي به آن مقدور نیست. مدیریت ما 
مردم را به شهرهاي بزرگ كشانده، آنها را از 
تولید به مصرف گرایي تشویق كرده و روز 
آن  معضالت  بر  مشکل،  بجاي حل  روز  به 
اضافه مي كنند. قطعا زمانیکه جمعیت بیش 
باشد مشکالت بحران  از ظرفیت یک شهر 
ایجاد مي كنند و امروز شهرهاي بزرگ ما به 
ویژه تهران با این گرفتاري ها روبرو است. با 

این شرایط چه باید كرد؟!
 دکتر اماني: با تشکر از »مهرآب« كه با 
وجود گرفتاري هاي امروز حوزه نشر، هنوز 
هم خوشبختانه منتشر می شود و این امر 

جای تبریک ویژه دارد. این كه تولید مجله 
دارد به صدمین شماره خود مي رسد، نشانه 
فیزیکي  نظر بحث  از  فقط  نه  است؛  خوبي 
مي  شماره  صدمین  به  كه  ای  مجله  بلکه 
رسد نشان مي دهد محتوا دارد و مخاطب 
خود را پیدا كرده است. ما چون در آموزش 
و پرورش مجله هاي مختلفی داریم، از این 
بابت مشکالت بحث انتشار را درک مي كنیم 
و به طور ویژه هر زمان، چاپ یکی از مجله 
براي  به شماره 100 می رسد،  های رشد، 
مي  برگزار  اي  ویژه  مراسم  مجله  دوره  آن 
كنیم و تمام كسانیکه دست اندركار بوده اند 
را دعوت مي كنیم. لذا به همکاران مهرآب 
تبریک میگویم كه این مسیر را تا صدمین 

شماره، به پیش آمده اند. 
دغدغه اي كه اشاره كردید موضوعي است 
كه ما را اینجا و در این میزگرد جمع كرده 
معضالت  همه  باب  در  عمده  مسئله  است. 
عمل  ریشه  و  است  آگاهانه  عمل  ما  ملي 
آگاهانه بر مي گردد به همه كساني كه در 
برنامه آموزش و رشد و پرورش فرزندان ما 

تأثیر دارند.
مشایخ  دكتر  خانم  كتاب  در  آنچه  مطابق 
درباره برنامه درسي تشریح شده و در واقع 
متن یونسکو است، بحث می شود كه سه 

نوع برنامه در رشد انسان ها تأثیر دارد: 
دانش  كه  است  درسي  هاي  برنامه  اول، 
آموزان در مدرسه، براساس آن آموزش مي 
هاي  برنامه  این  از طریق  و كشورها  بینند 
رسمي دیدگاه هاي مهم خود را به بچه ها 
منتقل مي كنند. دوم برنامه هاي غیر رسمي 
است و آن آموزش هایي است كه خانواده 
برخي  دنبال آن هستند مثل  به  بیشتر  ها 
خانواده ها كه مایلند فرزندانشان، زبان هاي 
دیگر را بیشتر آموزش ببینند و یا در كالس 
هاي دیگر مانند ورزش و موسیقي و كامپیوتر 
ثبت نام مي كنند كه به این نوع آموزش ها 

آموزش غیر رسمي گفته مي شود.
 سومین نوع برنامه هاي آموزشي كه به آن 
آموزش هاي مستمر ضمني گفته مي شود 
آموزشي است كه پیام هایی در آن، به بچه 
ها مخابره مي شود. بدون اینکه هیچ بستر 
رسمي براي آن وجود داشته باشد كه اتفاقا 

بسیار هم موثر است. 
من معتقدم در كشور ما در باب موضوع آب، 
میان این سه برنامه هم خواني وجود ندارد. 

که  چیزي  آن  تهرانی:  امانی  دکتر 
باید در نظر گرفت و خیلی قوی هم 
کتاب  تدوین  در  و  پرداخت  آن  به 
مدنظر  هم  زیست  محیط  و  انسان 
بوده، این است که آموزش ها باید 
موثر شود.  آموزش هاي  به  تبدیل 
بر  هم  جهان  در  که  موثر  آموزش 
تاکید دارند عبارت است  روي آن 
از  بعد  و  قبل  فرد  که  آموزشي  از 
شود  مي  عوض  رفتارش  آموزش 
تغییر  فرد  رفتار  نحوه  و  الگو  و 

مي کند.
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در حوزه آموزش های رسمی و همین طور 
حجم  غیررسمی،  های  آموزش  بخش  در 
كتابهایي كه راجع به آب در بخش خصوصي 
نوشته شده، همین طرح داناب كه در سال 
هم  موثر  بسیار  و  شده  اجرایی  اخیر  های 
بوده، یا مقاله هایي كه درباره آب در مجله 
كه  هایي  آموزش  شده،  منتشر  رشد  های 
بصورت برنامه هاي ویژه در كشور اجرا شده 
اما  است.  بوده  خوب  و  موثر  همگی  است؛ 
یک بخش سومي وجود دارد كه آن بخش 
مستمر ضمني است. من معتقدم این بخش 
نه تنها كمکي به بخش رسمي و غیر رسمي 
ها خنثي  پیام  این  از  برخي  بلکه  نمیکند، 
كننده آموزش هاي رسمی و غیررسمی مي 
باشد و تأثیر خود را هم می گذارد. البته این 
موضوع ما را نباید از تالش در برنامه هاي 
رسمي و غیر رسمي بازدارد بلکه مسئولیت 
ما  اگر  نوعي  به  كند.  مي  چندان  دو  را  ما 
مشاهده كنیم پیام هاي جامعه، در عمل، در 
جهت بي اعتنایي به موضوع مصرف است، به 
دلیل خودخواهي ها و عمل ناآگاهانه است. 
ما در وزارت آموزش و پرورش تالش كردیم 
حوزه  این  به  را  خود  توجه  روز  به  روز  كه 
بیشتر كنیم یعني حجم توجه ما به لحاظ 
مسئولیت  كه   1۳۷0 سال  حدود  از  كمي 
كتابهاي علوم را به عهده داشتیم و از همان 
آغاز  آب  موضوع  به  توجهمان  نیز  زمان 
در  مثال،  به طور  است.  یافته  افزایش  شد؛ 
علوم اول ابتدایي درس آب را درج كردیم. 
مهمترین بخش این كتاب، چگونگي استفاده 
این كه محدودیت آب را تشریح  آب است 
كنیم و به طور منطقی به این نتیجه برسیم 
كه باید صحیح و حساب شده از منابع مان 
تا   25 حدود  از  پس  امروز  كنیم.  استفاده 
26 سال فعالیت، مشاهده مي كنیم آموزش 
هاي مرتبط با موضوع آب و محیط زیست، 
به هم متصل شده و از لحاظ كمي چندین 
برابر شده و از لحاظ كیفي هم خیلي بهتر 
هاي  كتاب  در  حاضر  حال  در  است.  شده 
به صورت جدي  ها  آموزش  این  به  درسي 
پرداخته شده است. اما آن چیزي كه باید در 
نظر گرفت و خیلی قوی هم به آن پرداخت 
این است كه این آموزش ها باید تبدیل به 

آموزش هاي موثر شود.
مایلم كلمه »موثر« را بطور خاص مورد تاكید 
قرار دهم. آموزش موثر كه در جهان هم بر 

روي آن تاكید دارند عبارت است از آموزشي 
كه فرد قبل و بعد از آموزش رفتارش عوض 
مي شود و الگو و نحوه رفتار تغییر مي كند.

براي اینکه بهتر این موضوع را درک كنیم 
یک مثال غیر آبي عنوان مي كنم. در یک 
دوره اي، در یک مدرسه در حوالي میدان 
مدرسه  یک  پدرهاي  تهران،  در  منیریه 
دادیم  آموزش  و  كردیم  جمع  را  دخترانه 
كه با دخترانشان در این سن چگونه رفتار 
كنند. این پدرها گاهاً به مدرسه می آمدند 
را  موضوع  این  به  مربوط  سخنراني های  و 
شنیده بودند اما معلوم بود خیلی موثر نبوده 
اجبار در آن دست  به  به نظر مي رسید  و 
برنامه ها شركت می كنند. براي اینکه این 
پیش  شدن  موثر  سمت  به  را  ها  آموزش 
را  جلسه  این  اینکه  از  قبل  آمدیم  ببریم، 
كسبه  از  نوعاً  كه  كنیم  برگزار  پدرها  براي 
متوسط  قشر  به  متعلق  اقتصادي  نظر  از  و 
برقرار  ارتباط  دخترانشان  با  بودند،  جامعه 
طرح  پرسش  تعدادي  آنها  براي  كردیم. 
كردیم و درخواست كردیم پاسخ ها را روي 
كاغذ بنویسند كه نتیجه آن هم، بسیار جالب 
معلوم  بود كه  نحوی  به  ها  پاسخ  این  شد. 
نوشته شده  خانمی  دختر  چه  توسط  نبود 
پدرها،  با  جلسه  در  كار  این  از  بعد  است. 
این پاسخ ها را موضوع آموزش قرار دادیم 
كنند  مي  فکر  كساني  چه  كردیم  اعالم  و 
یک پاسخ خاص را دختر آن ها نوشته است. 
بحث ما در آن جا، قضاوتي نبود و تنها سوال 
می كردیم. این موضوع را مطرح می كردیم 
كه چه كساني فکر مي كنند كه دخترانشان 
این پرسش را پاسخ داده اند و این پرسش 
ها و پاسخ هایی را كه داده بودند، موضوع 

شناخت قراردادیم. 
تمركز  رفتارها  روي  بر  كه  بود  آن  از  بعد 
رفتاري،  شناسي  آسیب  براساس  و  كردیم 
انتظارها و نیازهاي دانش آموزان را در قالب 
پدرها  این  كردیم.  تکمیل  هم  با  جدولي 
گویا  كردند  مي  ترک  را  جلسه  كه  زماني 
تا آن روز دخترانشان را از این زاویه ندیده 
بودند. این نوع حركت در آموزش موثر است. 
نظیر  مباحثی  جامعه،  مهم  هاي  موضوع 
مسئله  آب،  مسئله  اجتماعي،  هاي  آسیب 
محیط زیست، موضوع تربیت دیني، تربیت 
اخالقي و ... نیاز به آموزش موثر دارد. این 

آموزش موثر، بسیار كلیدي است. 

ما با چنین رویکردی به سراغ طراحي كتاب 
و  انسان  نام  با  یازدهم  پایه  زیست  محیط 
از  یکي  واقع  به  كه  رفتیم  زیست،  محیط 
این  ما  و  است  آموزشي  نظام  هاي  نوآوري 
كتاب را از سال تحصیلي 96چاپ و منتشر 
دانش  تمام  براي  كتاب  این  اوال  ایم.  كرده 
آموزان كالس یازدهم است یعني همه رشته 
ها، همه دانش آموزان باید این درس و این 
همه  عمومي  درس  این  بخوانند.  را  كتاب 

دانش آموزان كشور است. 
این  آیا  كنند  عنوان  اي  عده  است  ممکن 
آموزش ها برای پایه یازدهم دیر نیست؛ من 
معتقد هستم كه ما این درس ها را از كالس 
یازدهم شروع نکرده ایم، كالس یازدهم قله 
این آموزش ها است. ما از دبستان در دروس 
مختلف، این مباحث را شروع كرده ایم. در 
كتاب هاي علوم در كتاب هاي دیني، فارسي 
و علوم اجتماعي، آموزش هاي آبی و محیط 
زیستي وجود دارد. اما در كالس یازدهم یک 
انسان و  نامش  كتاب تدریس مي شود كه 
كتاب سرمایه  این  در  است.  زیست  محیط 
است.  گرفته  قرار  درس  رأس  در  انساني، 
نام انسان و محیط زیست براي درک بهتر 
همین موضوع است. ما خواسته ایم كه نقش 
انسان را در محیط زیست شرح دهیم. این 
كتاب هفت بخش دارد و مدل طراحي آن 
كامال پودماني است. در مقدمه آن، به سه 
چهار نکته اشاره شده كه به نظرم مرور آن 
در این جا خالی از لطف نیست. اولین نکته، 
یک تصویر بزرگ از سابقه انسان بر روي كره 
زمین را نشان مي دهد و این امر كه سال 
ها انسان از این زمین و طبیعت، به صورت 
پایدار استفاده كرده است. یک سري عوامل 
بوده  همیشه  خاكي  كره  روي  بر  طبیعي 
مثل آتش فشان، كه زمین همیشه پس از 
تغییر خودش را ترمیم مي كرده و سازوكار 
به گونه اي بوده كه شرایط محیط زیستي 
دویست  در  اما  بوده  حاكم  پایداری  نسبتاً 
رفتار  نحوه  فناوري،  پیشرفت  با  اخیر  سال 
انسان بر روي كره زمین تغییر كرده و با این 
تغییر، سرنوشتي متفاوت از قبل بوجود آمده 
است. این موضوع یک تصویر بزرگ در مقابل 

ما قرار مي دهد. 
در دومین نکته این امر مطرح مي شود كه 
حوادثي كه اتفاق افتاده، به این معنا نیست 
كه ما مي توانیم از فناوری و زندگی مدرن، 
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طرفه  یک  مسیر  یک  ما  كنیم.  نظر  صرف 
اظهار  توانیم  نمي  پس  ایم  كرده  طي  را 
به  یا  و  شود  تعطیل  تکنولوژي  كه  كنیم 
به  این موضوع  با  باید  امروز  برگردیم.  قبل 
صورت روشن مواجه شویم كه به طور علمي 
و كاماًل آگاهانه چه اتفاق هایي را چگونه رقم 
بزنیم. با این نکته كلیدی، به اهمیت آگاهي 

از محیط زیست واقف مي شویم. 
و  انسان  درس  از  هدف  اینکه  سوم  نکته 
محیط زیست پرورش نسلي آگاه، مسئولیت 
پذیر، فعال و امیدوار به آینده است. ماموریت 
اول این كتاب آگاهي است. امیر المومنین 
حركت  من  ما   « فرمایند:  مي  كمیل  به 
الي و انت فیها محتاج الي معرفه«. در این 
رابطه، اول از همه مسئوالن ما از جمله مثال 
نمایندگان در مجلس شوراي اسالمي باید به 
موضوع آگاهي داشته باشند و معتقد هستم 
تا كسي آگاه نباشد اقدام صحیح و درستی 
نمي تواند انجام دهد. مسئوالن و نمایندگان 
ما در كمیسیون هایي كه هستند باید آمار 
دقیق داشته باشند تا با آگاهي موضوع هاي 
مي  اعالم  وقتي  كنند.  بررسي  را  مختلف 
كنیم یک نسل آگاه، یعني اولین قدم آگاهي 

است و بعد از آن مسئولیت پذیري، 
به  امیدوار  و  بودن  فعال  بر  تاكید  ادامه  در 
هیچ  به  ما  است.  شده  مطرح  بودن  آینده 
نمي  مطرح  را  ناامیدي  كتاب  این  در  وجه 
كنیم. دغدغه ایجاد كرده ایم ولي ناامیدي را 
مطرح نکرده ایم و در این كتاب موضوع را به 
صورتي مطرح مي كنیم كه مي توان در هر 
شرایطي حركت كرد و بهبود داشت، اصالح 
كرد و موفق بود. به عنوان مثال در این كتاب 
راجع به سد سازي نوشته ایم كه به هر حال 
بخشي از فعالیت های این كشور است كه 
موضوعی  و  است  داشته  هم  مثبتي  اثرات 
به  راجع  آگاهي  با  باید  و  است  كارشناسي 

آن قضاوت كرد. 
این  در  كه  پودمان  هفت  از  پودمان  اولین 
كه  است  آب  موضوع  شده  نوشته  كتاب 
به عنوان آب سرچشمه زندگي مطرح مي 
از:  است  عبارت  دیگر  پودمان  شش  شود. 
خاک بستر زندگي، هوا نفس زندگي، انرژي 
حركت زندگي، زباله فاجعه محیط زیستی، 
تنوع زیستي، تابلوي زیباي آفرینش و محیط 
زیست بستر گردشگري مسئوالنه. بسیاري از 
مباحث دیگر هم بود كه مي توانستیم به این 

هفت پودمان اضافه كنیم اما هر نوع اولویت 
بندي انجام دادیم این هفت موضوع نسبت 
به سایر مسائل، اولویت بیشتري داشت. تمام 
مسئله  كتاب،  در  شده  مطرح  هاي  بخش 
در  است  قرار  كه  موضوعاتي  است.  محور 
كتاب  این  در  شود،  مي  خوانده  دانشگاه 
نیست. در »انسان و محیط زیست« به دنبال 
ایم  این حوزه بوده  طرح مسائل شهروندي 
این كه به نقش انسان در محیطي كه زندگي 

مي كند به خوبی پرداخته شود. 
براي هر بخشي به سراغ متولیان آن بخش 
رفتیم و از آن ها اطالعات گرفته شده است. 
كاماًل  اطالعات  شده  سعي  كتاب  این  در 
علمي و دقیق و منابع، قابل اتکا باشد. در این 
كتاب فعالیت هاي مختلفی هم مدنظر قرار 
گرفته است. دانش را منتقل مي كند. تجربه 
كشور هاي دیگر را بیان مي كند. پایان هر 
بخش در این كتاب صفحه اي دارد كه در آن 
درخواست مي كنیم به این سوال پرداخته 
شود كه »چه باید كرد«. من چه حركتي مي 
كنم و از مسئوالن چه انتظاري داریم. در این 
كتاب یک بخش دیني هم دارد و آیه هاي 
قراني مربوط به هر بخش را منظور كرده ایم 
كه دانش آموزان از اندیشه خود براي درک 

این مفاهیم استفاده كنند.
پس از انتشار این كتاب، در هر یک از فصول 
ایم  آن، درخواست كمک كرده  متولیان  از 
به عنوان مثال بخش آب را به عنوان الگوي 
به  نیز  را  تهران  و  قراردادیم  ها  فصل  بقیه 

عنوان الگوي كشور قراردادیم. حركت خوبي 
شركت مدیریت منابع آب انجام داده و اعالم 
كردند كه از تقویت آموزش های مربوط به 
فصل آب كتاب پشتیباني می كنند. برنامه 
كشور  آب  بخش  امکانات  از  تا  شده  ریزی 
استفاده شود و معلمان را با چگونگي برنامه 
ها و پروژه هاي آب آشنا كنند تا در نهایت 
در  را  مباحث  بیشتر،  آگاهي  با  معلمان 

مدارس تدریس كنند. 
دغدغه  از  بسیاري  اماني  دكتر  رفیعي:   
هاي اینجانب را جهت همکاري هاي سازمان 
هاي دیگر به ویژه آموزش و پرورش پاسخگو 
بودند و خوشحال هستیم كه حركت هاي 
از  من  سوال  شد.  انجام  ارزشمندي  بسیار 
هم  ها  بخش  سایر  كه  است  فاضلي  دكتر 
مانند آموزش وپرورش عالقمند هستند كه 
به موضوع آب حساس شوند و برای گسترش 
آموزش های عمومی همکاري كنند، به طور 
كند.  ورود  باید  نیز  عالي  آموزش  مثال 
دانشجوي ما باید حساس شود و یا نیاز داریم 
با  و  كه فرهنگ عمومي جامعه رشد كرده 
یاري دیگر ارگان ها بتوانیم حركت جمعي را 
آغاز كنیم. جناب آقاي دكتر فاضلي در این 
رابطه آیا از طرف دیگر ارگان ها نیز حركتي 

آغاز شده است؟
طي  كشور  در  دوراني  فاضلي:  دکتر   
شده و تصور بر این بوده كه باید آب ها را 
كنترل كنیم. عرضه آب را تامین كنیم و این 
زیرساخت ها انجام شده و شاید اشتباهاتي 
هم در آن بوده است. ولي امروز ما در دوراني 
هستیم كه نمیتوانیم مسیر دوران سازندگي 
و آن ساخت و سازها را ادامه دهیم. حتي 
با ثروتمند تر شدن كشور و با اقتصاد قوي 
كاال  یک  عنوان  به  را  آب  توانیم  نمي  تر 
با همین میزان آب  باید  و  خریداري كنیم 

موجود برنامه هاي خود را تنظیم كنیم. 
داخل  از  آب  انتقال  مانند  كه  پروژههایي 
كشور و یا خارج از كشور مطرح می شوند، 
امنیتي بسیار  همگی مسائل ژئوپلیتیکي و 
آنها  براي  هم  اندازي  چشم  و  دارند  جدي 
وجود ندارد. بحث انتقال آب در داخل كشور 
و همین طور بحث شیرین سازي آب دریاها، 
مالحظات  طور  همین  و  آن  هاي  هزینه 
محیط زیستي كه براي آن متصور است، به 
این  از كارشناسان  گونه ایست كه بسیاری 
بنابراین  میخوانند.  غیرواقعي  را  ها  پروژه 

دکتر فاضلی: وقتي از دوران جدید 
معنای  به  الزامًا  میكنیم  صحبت 
مدیریت مصرف و تقاضا نیست. ما 
در این جا به یك فهم جدید از آب 
را در چهل،  نیاز داریم. ما آب  هم 
یك  عنوان  به  گذشته  سال  پنجاه 
کاالي مصرفي که کیفیت زندگي را 
تضمین مي کند، دیده ایم. ما کمتر 
به آب به عنوان یك کاالي حیاتي 
مورد  در  وقتي  ایم.  کرده  نگاه 
گوییم  مي  سخن  حیاتي  کاالي 
حاکم  آن  براي  دیگري  مالحظات 

مي شود. 
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مسئله آب این است كه باید با همین مقدار 
آب موجود سازش كنیم و در چنین فضایی 
پیدا  معني  آبي  كم  با  سازگاري  كه  است 
میکند. نه تنها باید با این میزان آب سازش 
میزان  این  با  بگیریم  یاد  باید  بلکه  كنیم 
باشیم،  بزرگتري داشته  اقتصاد  بتوانیم  آب 

پاسخگوي جمعیت بیشتري باشیم. 
موافق  جمعیت،  این  كه  است  این  واقعیت 
دارد.  بیشتري  انتظارات  نباشیم،  یا  باشیم 
سبک زندگي، در آینده مصرفي تر هم مي 
شود كه البته الزاماً مصرف بیشتر، هدر دادن 
به  نداریم  اي  چاره  ما  نیست.  آب  بیشتر 
جز اینکه با كم آبي سازگار شویم و زماني 
شویم  سازگار  آبي  كم  با  خواهیم  مي  كه 
آبي  كم  با  سازگاري  ملزومات  بدانیم  باید 
چیست. سازگاري با كم آبي حتما ملزومات 
فناورانه هم نیاز دارد. از شیرهاي آب تا فن 
آوري هاي صنعتی، بحث های باز چرخاني، 
موضوعات حوزه كشاورزي، تصفیه و ... همه 
اینها محصوالت فناورانه سازگاري با كم آبي 

است. 
در این رابطه، حتما ملزومات اقتصادي هم 
اقتصادي  ارزش  باید  آب  است.  نیاز  مورد 
مالحظات  شامل  آبي  پروژه  هر  كند.  پیدا 
اقتصاد  ارزش  باید  و  است  اقتصادي جدي 
آب جدي گرفته شود. سازگاري با كم آبي 
ملزومات حکمراني هم دارد. با این وضعیت 

یک  در  كشور  در  آب  ناسازگار  و  نابهنگام 
ریزي  برنامه  آب  براي  ناهماهنگ  بستر 
میشود. برنامه ریزي هاي متعارض در كشور 
از  وجود دارد. در حالي كه در یک بخشي 
كشور تاكید مي شود كه ما باید با كم آبي 
سازگار باشیم، در یک جاي دیگر دائماً پروژه 
مي  تعریف  صنعت  و  كشاورزي  در  آب  پر 
شود. بنابراین ما در این بخش، به ملزومات 
سیاسي و حکمراني نیاز داریم. در بخشي از 
این ملزومات سازگاري با كم آبي، ملزومات 
وزارت  در  ما  شود.  می  مطرح  اجتماعي 
سیاسي،  اقتصادي،  مقوالت  این  همه  نیرو 
در  اجتماعي  سرفصل  زیر  در  را  حکمراني 
نظر میگیریم. آن چیزي كه در حال حاضر 
و  آب  منابع  اجتماعي  امور  مركز  عنوان  به 
انرژي مطرح است، فضایی است كه در آن، 
سه گروه تخصصي تعریف شده است. یک 
گروه سیاست اجتماعي، یک گروه سیاست 
اقتصادي- اجتماعي و یک گروه حکمراني- 
سیاستی. ما كل علوم اجتماعي اعم از جامعه 
اجتماعي،  اقتصاد  شناسي،  مردم  شناسي، 
به  كه  را  تاریخ  و  جغرافیا  سیاسي،  اقتصاد 
حوزه آب مربوط است در این مركز مدنظر 
این مركز،  داریم و در واقع همه آن ها در 

سهیم هستند. 
توجه دارید كه وقتي از دوران جدید صحبت 
و  به معنای مدیریت مصرف  الزاماً  میکنیم 

تقاضا نیست. ما در این جا به یک فهم جدید 
از آب هم نیاز داریم. ما آب را در چهل، پنجاه 
سال گذشته به عنوان یک كاالي مصرفي كه 
كیفیت زندگي را تضمین مي كند، دیده ایم. 
ما كمتر به آب به عنوان یک كاالي حیاتي 
نگاه كرده ایم. وقتي در مورد كاالي حیاتي 
سخن مي گوییم مالحظات دیگري براي آن 
حاكم مي شود. نه فقط در مورد آب، بلکه 
درباره غذا، درباره محیط زیست و تعامالت 
نگاه  منظر  همین  از  توانیم  می  نیز  ها  آن 
به  تا  ما  است.  اینها كاالهاي حیاتي  كنیم. 
حال كمتر آب را از منظر دیپلماسي و حتي 
اثرش بر تعامالت ژئوپلیتیکي با كشورهاي 
اثر آب را در فقر،  دیگر دیده ایم. ما كمتر 
بر  تاثیرش  یا  و  زندگي  كیفیت  بر  اثرش 

شادماني مردم را دیده ایم. 
فقط  ما،  مسئله  آب  بخش  در  بنابرین 
باید در  ما  نیست  تقاضا  و  مدیریت مصرف 
برنامه ریزي آب كشور، مالحظات دیگري را 

نیز منظور كنیم. 
به طور نمونه مردمي كه در اصفهان، زاینده 
در  كه  روزهایي  و  اند  دیده  را  رود خشک 
رودخانه آب جاري مي شود را هم دیدهاند 
كاماًل اذعان مي كنند كه حال مردم اصفهان 
در روزهای جاری بودن آب، بهتر است. در 
تغییر  چندان  اقتصادي  متغیرهاي  جا  این 
نکرده، فقط آب جاري شده و به دنبال آن، 
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مردم تغییر میکنند و شهر حیات پیدا می 
كند. همه اینها موضوع هایي هست كه سبب 
به  كنیم  احساس  آب  بخش  در  ما  میشود 
ها  این  داریم.  احتیاج  جدیدی  مالحظات 
از  اقتصادي آب است.  ارزش غیر  از جنس 

مقوله ارزش حیاتي آب است. 
دنیا  امروز  ادبیات  با  اگر  رابطه  همین  در 
هستند  شاد  كه  كشورهایي  كنیم،  بررسي 
میدهند.  خسارت  بابت  كمتري  هزینه هاي 
نسبت  به  دارند.  كمتري  رواني  مشکالت 
مي  بیشتر  كارشان  نیروي  وري  بهره 
مي شود.  كمتر  اجتماعي  آسیب هاي  شود. 
خانواده ها از زندگي، حس بهتري دارند. همه 
اینها سبب میشود كه ما احساس كنیم كه 
در بخش آب استانداردهایي بسیار فراتر از 
صرفاً ارزش آب براي تامین زندگي و معاش 
مورد نیاز است. وقتي از اقتصاد و منابع آب 
سخن مي گوییم یعني اثرش روي شادي، 
مورد  زندگي  به  امید  روي  امنیت،  روي 
بررسی قرار بگیرد. ما احتیاج به نگاه دیگري 
مركز  بستری  چنین  در  و  داریم  آب  به 
اجتماعی منابع آب و انرژی تالش مي كند 

نگاه جدید به آب را به وجود آورد. 
اجتماعي مختلفي  داریم مالحظات  نیاز  ما 
در بخش آب داشته باشیم و این نیاز را در 
برنامهریزي آب كشور وارد كنیم و به نقطه اي 
برسیم كه برنامه نویس آب و آن كسي كه 
درباره توسعه كشور نظر مي دهد، همه اینها 
وقتي درباره آب فکر میکنند مالحظاتی كه 

در باال مرور شد، در ذهنشان باشد. 
پرسش  پاسخ  كنیم  نگاه  كه  منظر  این  از 
خلق  را  اعتماد  توان  مي  چگونه  كه  شما 
اوال  شود.  می  داده  آورد،  دست  به  و  كرد 
است.  كارآمدي حکمراني  اعتماد، محصول 
اساس  بر  من  كه  متغیري  اصلي ترین 
تحقیقات انجام شده، در رابطه با اعتماد مردم 
حکمراني  كارآمدي  موضوع  شناسم،  می 
است. اگر حکمرانی كارآمد باشد و حکمراني 
مسئله ها را حل كرده باشد و مردم احساس 
كنند در یک نظام كارآمد حکمراني ، زندگي 
پیدا میکند. حال  افزایش  اعتماد  مي كنند؛ 
كه به دالیلي اعتماد كاهش پیدا كرده، باید 
ثابت كنیم كه كارآمد هستیم و  به تدریج 
مسئله هایی نظیر همین مسئله آبي را حل 
كنیم. در روند حل كردن همین مسائل آبي، 
نیازمند جلب مشاركت مردم هم هستیم و 

ابعاد  واقعي  معناي  به  مشاركت  جلب  این 
اجتماعي دارد. چه جلب مشاركت كشاورزان، 
چه جلب مردم در شهرها براي صرفه جویي، 
جلب  حتي  و  ها  روستایي  مشاركت  جلب 
مشاركت صنایع. این جلب مشاركت نیازمند 
شما  است.  اجتماعي  سازوكارهاي  همان 
بتوانید  تا  كنید  اصالح  را  آب  اقتصاد  باید 
و  باید شفافیت  جلب مشاركت كنید. شما 
ذینفعان  بین  را  آب  مسئله  در  پاسخگویي 
را  پاسخگویي  این  بتوانید  تا  كنید  حاكم 
اطالع  فرآیند  این  از  بخشي  كنید.  ایجاد 
رساني، ارتقاء آگاهي و باال بردن سواد آبي 

است.
به نظر من واژه بهتري كه مي توان استفاده 
كرد، سواد آب و سواد محیط زیست است. 
ما امروز سواد رسانه را به رسمیت شناخته 
ایم اما سواد آب و سواد محیط زیست هنوز 
شناخته نشده. این سواد آب و سواد محیط 
زیست را ارتقا دادن یک بخشي از كلیت امر 
اجتماعي است. بخشي از اهداف مركز امور 
معطوف  هم  انرژي  و  آب  منابع  اجتماعي 
از  یکي  است.  آبي  سواد  و  ارتقا  همین  به 
براي طراحي كارهایي  ما تالش  برنامه هاي 
اندازه  را  مردم  آبي  سواد  بتوانیم  كه  است 

بگیریم و آن را ارتقا دهیم. 
باید  بسیاري  ذینفعان  ارتقاء  این  براي 
این  از  بخشي  نیرو  وزارت  كنند.  مشاركت 
وزارتخانه هاي  قطعاً  ولي  است  ذینفعان 
دیگر هم در این بخش موثر هستند: جهاد 
كشاورزي شهرداري ها، آموزش و پرورش، 
از  هایي  مجموعه  طور  همین  و  صنعت 
منظر مسئولیت اجتماعي. در دنیا پذیرفته 
شده است كه شركت ها به اندازه نفعي كه از 
كسب و كار خود در جامعه بهرهمند میشوند، 
باید در بهبود وضعیت جامعه سهمي داشته 
باالیي  وقتي كه یک شركت درآمد  باشند. 
دارد و از آب و خاک كشور استفاده میکند 
باید در ارتقاي سواد آبي مردم كشور سهم 
بانک ها، دانشگاه ها، دستگاه  داشته باشد. 
آبي  ارتقاء سواد  در  باید  دولتي، همه  هاي 

نقش داشته باشند.
تالش مركز آن است كه این امر اجتماعي 
آبي  سواد  كه  كند  و كمک  كند  تسریع  را 
را از طریق ساز و كارهاي مختلفی از جمله 
جلب مشاركت رسانه ها و عناصري كه موثر 
باشند، افزایش دهد. از این مسیر نشریه هاي 

در  تخصصي  صورت  به  كه  مهرآب  مانند 
حوزه آب فعالیت مي كنند، مي تواند یکي از 
آن نقاطی باشد كه كمک كند تا كنشگران و 
دست اندركاران اصلي در حوزه آب كنار هم 
قرار گیرند و اطالعات را با مردم به اشتراک 

بگذارد.
كه  هستم  خوشحال  امروز  رفیعي:   
آموزش و پرورش در ارتباط با سواد آبی قدم 
هاي مثبت بزرگی برداشته و در این بخش به 
صورت جدي وارد شده است. سایر بخش ها 
هم باید وظایف خود را بهتر بدانند و در این 
مانند وزارت فرهنگ و  مسیر كمک كنند، 
ارشاد اسالمي كه نقش بسزایي در این بخش 
میتواند ایفا كند و هنرمندان، نویسندگان و 
كلیه دست اندركاران فرهنگي كشور را براي 
این امر مهم و حیاتي فعال كند. البته همان 
طور كه در ابتدا گفتم در سالهاي 1۳69 و 
1۳۷0 وزارت فرهنگ همکاري بسیار خوبي 
با سازمان آب منطقه اي داشت و تعداد قابل 
توجهي تیزر تاثیرگذار تهیه كردند و از همان 
زمان در صدا و سیما پخش شد. اما نگراني 
من بیش از اینهاست. به طور نمونه، رسانه 
ملي ما میتواند نقش بسیار موثري در این 

رابطه داشته باشد. 
مسئوالن و دست اندركاران رسانه ملي هنوز 
امر حیاتي آب را متعلق به خود نمي دانند و 
براي این امر مهم حركت قابل توجهي انجام 
نداده اند. در حالي كه نقش فرهنگ سازي 
صدا و سیما بسیار مهم است. آن ها نباید 
بابت این وظیفه هزینه ای از سازمان هاي 
دیگر دریافت كنند و لزوم تهیه برنامه هاي 
متعدد برعهده خود آنان است. آشنا كردن 
مردم با محیط زیست، با مباحثی نظیر آب 
و ... وظیفه ارگانهاي فرهنگي به ویژه صدا و 
سیماست كه هنوز این امر براي آنها ملموس 
نیست. سوال این است كه نقش سایر ارگان 
ها و سازمان ها در این مسیر را چه كسي 
به  توجه  با  تبیین كند؟  باید  نهادي  یا چه 
این  در  ما  كشور  براي  كه  حادي  شرایط 
بخش ایجاد شده چه باید كرد؟ كشورهاي 
تمام  بحران  این  با  مبارزه  براي  پیشرفته 
توان خود را بکار گرفته اند و با نوآوري در 
صنعت، تغییر روش هاي قدیمي، بازسازي 
تأسیسات و استفاده از فن آوري هاي جدید 
بر بسیاري از مشکالت آبی غلبه كرده اند. 
از شركت  مثال در جریان قرار گرفتم یکي 
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هاي معدني تعهد كرده تمام هزینه تصفیه 
فاضالب استان كرمان و هزینه انتقال آن را 
پساب  از  آب شرب  بجاي  تا  كند  پرداخت 
شده  ایجاد  هاي  كارخانه  در  استفاده  براي 
و  آب  همکاران  گویا  اما  شود.  مند  بهره 
فاضالب منطقه توجیه نشده و امروز كه یک 
گروه صنعتي به كمک آنها براي تسهیل این 
فراهم  را  الزم  امکانات  هم  باز  آمده،  اقدام 
نکرده اند. این شناخت و این همکاري یک 
طرفه امکان پذیر نیست و باید همه دست 
به دست دهیم براي اینکه بتوانیم این درک 
خواهم  می  دوباره  كنیم.  ایجاد  را  متقابل 
بپرسم چه باید كرد؟! ما نباید اجازه دهیم 
چاره  فکر  به  سپس  و  شود  ایجاد  بحران 

باشیم. باید قباًل برنامه ریزي كنیم. 
 مهندس سمیعی: موضوع آموزش های 
زیستی،  محیط  و  آبی  سواد  ارتقاء  یا  آبی 
عرصه ایست كه به نظر من مصداق »تاكید 
سیل وار و عمل قطره وار« است. شما اگر 
برنامه توسعه  از  برنامه ها  اسناد باالدستی، 
بگیرید تا برنامه مثال یک استان یا حتی یک 
و  ها  مصاحبه  تا  آب،  بخش  در  شهرستان 
را  حوزه  این  اندركاران  دست  ها  سخنرانی 
مرور كنید، همگی بر بحث آموزش و ظرفیت 

سازی و افزایش سواد آبی تاكید دارند.
و  اقدام  عرصه  به  رسید  می  وقتی  بعد  اما 
پیاده سازی بر روی زمین؛ این بخش كامال 
به  عمدتا  یا  و  گیرد  می  قرار  حاشیه  در 
فروكاسته می  و سطحی  نمایشی  اقداماتی 
شود مثال ساخت تیزر یا چاپ بروشور و ...؛ 
حتی در این سال ها كه بحث هایی نظیر 
سازگاری با كم آبی و ... مطرح شده باز هم 
وقتی پای اقدام، بودجه بندی و ... به میان 
می آید، هر چند نسبت به قبل، بهبود هایی 
حاصل شده، اما باز هم حرف اول را بحث 
نظر  به  یعنی  زند  می  ای  سازه  های صرفا 
می رسد هنوز هم، ته ذهن آن هایی كه می 
خواهند تصمیم بگیرند، آن است كه راه حل، 
در تامین آب بیشتر است حاال به هر قیمتی 
از 2000 كیلومتر  ولو  را  باید آب  كه شده 
آورد  به مشهد  از چابهار  تر مثال  آن طرف 
یا در همین تهران، از هر نقطه ای كه یک 
را  بوده، آب  مقدار آب هر قدر كم هم كه 
منتقل كرده ایم یا فشار بیشتر و بیشتری 
تا  آوریم  می  زیرپایمان  ممنوعه  آبخوان  بر 
و صنعت  و كشاورزی  نیاز شرب  مورد  آب 

را تامین كنیم، به طور نمونه شاید شنیده 
در  اخیر،  های  هفته  همین  در  كه  باشید 
سطح ملی، مجوز حفر 5۷ چاه جدید برای 
صادر شده  مشهد،  تابستان 98  آب  تامین 
است. حاال توجهیاتی برای بحث مطرح می 
و  رویکرد  ادامه همان  من  نظر  به  اما  شود 
نگاه عرضه محور در حوزه آب است. خوب 
این روند تا كی می تواند ادامه پیدا كند؟! تا 
ما  زمانی هیدروگراف های دشت های  چه 
می تواند اكیدا نزولی در حال سقوط باشد؟ 
ترمز اضافه برداشت ها چه زمانی كشیده می 
شود یا این فکر كه با صرف انرژی و بودجه 
های هنگفت، آب را از هر جایی شده باید 
منتقل و تامین كرد، چه زمانی قرار است، 
متوقف شود؟! آنچه مسلم به نظر می رسد 
این است كه روند فعلی پایدار نیست و نمی 
توان با همین فرمان ادامه داد. اگر بنا باشد، 
تغییری اساسی و پایدار و نه از جنس شعار 
آموزش  مسئله  آن،  زیربنای  باشیم،  داشته 
و تغییر نگاه است كه در فرمایشات جناب 

دكتر فاضلی و جناب دكتر امانی هم بود. 
وقتی صحبت از آموزش های آبی می شود، 
خیلی ها ذهنشان می رود سراغ دعوت های 
كلیشه ای به صرفه جویی در مصرف آب؛ 
به مراتب  در حالی كه سواد آبی موضوعی 

وسیع تر است. 
منجر  به  كه  های صحیحی  آموزش  در  ما 
پروسه،  آبی شود، در یک  افزایش سواد  به 
هم افزایش آگاهی را داریم، هم ارتقاء درجه 
هم  نهایت  در  و  را  موضوع  به  حساسیت 
و  نقش  مختلف،  مخاطبان  برای  است  قرار 
جایگاهی برای مشاركت در نجات آب داشته 

باشیم. 
ها  نقش  این  شدن  همنوا  و  شدن  همسو 
ای  جامعه  داشتن  به  نهایت  در  وظایف،  و 
حساس و مسئولیت پذیر نسبت به مسئله 
آب منجر می شود. این پروسه در كتاب » 
راهنمای برنامه ریزی برای افزایش سواد آبی 
و محیط زیستی« كه در تابستان 9۷ چاپ 
شد، به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است. 
اگر آموزش های حوزه آب و محیط زیست 
بخواهد ناظر به نتیجه باشد، باید چند نکته 
به  كه  آن  همه  از  اوال  كند؛  لحاظ  را  مهم 
صورت كلی و اصالحا دیمی نباشد. آموزش 
ها متناسب با هر مخاطب باید تنظیم شود. 
در نظر گرفتن موانع ذهنی صریح یا ضمنی 

مخاطب، پیش از ارائه آموزش، نکته كلیدی 
دیگری است.

بیشترین  كه  است  باور  این  بر  كه  فردی 
مصرف آب در بخش كشاورزی است و لذا 
مسئله  بر  تاثیری  آب،  مصرف  در  او  نقش 
این  وجود  با  گوید  می  كه  فردی  یا  ندارد، 
حجم از پرت و هدررفت آب در شبکه، من 
چرا باید صرفه جویی كنم و ...؛ چنین فردی، 
آمادگی پذیرش آموزش های آبی به معنای 
متعارف را ندارد. قبل از آن، باید این سواالت 
او تحلیل شوند و نقشی كه او می تواند در 
رابطه با نجات آب داشته باشد، مشخص تر 
شود. نکته مهم دیگر، نگاه تخصصی به این 
حوزه است. برخی، چه در سطح مسئوالن و 
چه در سطح فعاالن محیط زیستی، تصور 
می كنند به مجرد دانستن نکاتی در رابطه با 
آب، به این معناست كه می توانند اقدام به 

آموزش آن به دیگر كنند.
در حال حاضر در دنیا، موضوع ارتقاء سواد 
و  ایست  رشته  میان  تخصص  یک  آبی، 
كارهای تحقیقاتی و نیز میدانی بسیار جالب 
و ارزنده ای در رابطه با آن در حال پیگیری 
است اما ما هنوز سنتی و خیلی دم دستی 
به این حوزه نگاه می كنیم و خب اثرش هم 
در فعالیت هایی كه در این رابطه تعریف می 
كنیم، نمودار می شود. این است كه ما در 
این حوزه، نیاز به تغییراتی اساسی و در عین 

حال عملگرایانه داریم. 
این  دوران  من،  نظر  به  فاضلي:  دکتر   
تغییر شروع شده است. این موضوع مربوط 
به كیفیت سیستم حکمراني است كه تعیین 
پدیدار شود،  بحران  اینکه  از  قبل  مي كند 
دست به كار شویم. تجربه در جهان نشان 
داده بعضي اوقات مشکالت آنقدر مي ماند 
كه به صورت اعتراض خودش را نشان مي 
كدام  و...هر  ایتالیا  چین،  هند،  امروز  دهد. 
گویم  نمي  زیادي هستند.  داراي مشکالت 

مشکالتشان شبیه ما است.
واقعیت آن است كه وضعیت و شرایط آب 
در كشور ما بسیار وخیم و حاد شده است 
امروز  ها  دیدگاه  كنم  مي  احساس  من  اما 
مساعدتر شده است اما خب نمي توان انتظار 
هم  همه  كوتاه،  زماني  بازه  یک  در  داشت 
كنند.  حل  را  آب  مسائل  كه  شوند  جهت 
از آن طرف، خیلي نسبت به ده سال  ولي 
پیش اوضاع بهتر شده و وقتي سخني مي 
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گوییم دیگر خیلي غریبه نیستیم. از بیست 
سال پیش عده اي نظیر آقای رفیعی و آقاي 
آقاي  یا  و  كردند  دیگران تالش  و  اسکویي 
مهندس زنگنه، تا یک چنین مركزي ایجاد 
شود ولي یک سال هم دوام نیاورد و همان 
یک سال هم بر اساس روابط شخصي آقاي 
پیش  اجتماعي  مركز  آن  زنگنه،  مهندس 
برده مي شد كه متاسفانه دوام نیافت. امروز 
با فضاي مساعدتري مواجه هستیم. امروز به 
امور  لحاظ كردن  درباره  توانیم  راحتي مي 
اجتماعي آب صحبت كنیم و مسئولین امور 
بهتري  فضاي  امروز  نیرو  وزارت  اجتماعي 

براي تنفس كردن حس مي كنند.
مسائل  همه  بگوییم  توانیم  نمي  البته 
نیستم  مطمئن  و  شده  حل  حکمراني 
همان  مجلس  هاي  نماینده  یا  مسئوالن 
دغدغه ها را دارند كه ما با آنها روبرو هستیم 
یا مسئولین استاني هم به همین دغدغه ها 
فکر مي كنند ولي احساس مي كنم عموم 

جامعه امروز چنین مطالبه اي را دارند.
این فضا در میان نخبگان شکل گرفته حتي 
استادهاي فني و مهندسي حوزه آب هم كم 
كم در این زمینه فکر مي كنند و خارج از 
پیدا  گسترش  عرصه  این  دانش  هم  ایران 
مي  و  شده  ریاضي  مدلسازي  حتي  كرده 
تحلیل  وارد  را  اجتماعي  متغیرهاي  توانند 
فضاي  كنم  مي  فکر  من  كنند.  آبي  های 
وضعیت  آینده  در  و  آمده  بوجود  مساعدي 

بهتري خواهیم داشت. 
 دکتر اماني: پرسش خوبي كه در همین 
با  كه  است  این  بپرسیم  توانیم  مي  زمینه 
توجه به رشد افکار عمومي كه در باب اصل 
قدم  در  ما  بیني  پیش  شده  انجام  موضوع 

بعدي چیست؟ چه باید كرد.
اصل  جامعه  كه  است  این  من  احساس 
موضوع را پذیرفته و در ادامه مسیر، نیازمند 
تغذیه ویژه هر فردی در ارتباط با عنوان و 

موقعیتي كه دارد، هستیم. 
در حالت عمومي آگاهی بخشی، تقریبا هر 
حركتي  باید  آب  براي  كه  دریافته  كسي 
انجام دهد اما هنوز این بحث خیلی باز نشده 
كه اگر این فرد كشاورز است یا فردیست كه 
كاسب است یا یک دانش آموز یا یک خانه 
دار یا كسي كه صاحب صنعت بزرگي است 
یا مسئول بخشي در شهر است، چه وظیفه و 

نقشی می تواند داشته باشد. 

كه  است  مهمی  موضوع  این  حال،  هر  به 
مي  ایجاد  را  وظایف  تنوع  ها،  عنوان  تنوع 
كند و اگر در ادامه مسیر آگاهی بخشی، این 
موثر  اقدامي  نشود،  انجام  تخصصي  تغذیه 
بپذیریم كه  باید  ما  شکل نمی گیرد. همه 
مسئله آب فراتر از آن است كه شیر آب را 
محکم تر ببندیم و از چکه كردن شیر آب 
جلوگیري كنیم. شکل دهی به این شناخت 
وظایف و نقش ها، بر عهده نهادهایي است 
این  نقد من  كه مسئولیت تخصصي دارند. 
است كه آن عزیزان نماینده مجلس كه عضو 
كمیسیون كشاورزي هستید اطالعات شما 
عادي  حالت  از  باید  آب  موضوع  به  راجع 

مردم بسیار فراتر باشد.
آب كشاورزي  باید مسئله  امروز چه كسي 
را  ایران  در  كشاورزي  مختلف  شرایط  و 
طرح و حل كند و در این مسیر بر اساس 
شرایط هر كشاورز، آموزش هاي مورد نیاز 
متنوع كشاورزي  دنبال كند؟! شرایط  را  او 
را پیش روي  پنجاه مدل مختلف  ما شاید 
ما قرار دهد كسي كه یک باغچه در دماوند 
ایام  در  دارد،  را  خود  خاص  شرایط  دارد 
نوبتي  صورت  به  آب  منطقه  این  در  قدیم 
مشکالت  علیرغم  و  توجه  بدون  امروز  بود 
آب به صورت دائم پمپ مي شود و فراموش 
كرده اند كه این منطقه مشکل كمبود آب 

دارد. چرا این حركت انجام شده؟ به نظر من 
به این خاطر كه عمده باغ ها و زمین هاي 
كشاورزي در این منطقه به برج و ویال تبدیل 
شده اند و مشکل كمبود آب با این پمپاژ به 
به صورت قبل دیگر  و  صورت دائمي شده 
نقطه  هر  در  آب  مسئله  پس  ندارد.  وجود 
آموزش  این  و  فرق مي كند  دیگر  نقطه  با 
های تخصصی و متناسب با شرایط مختلف، 
نیاز اصلي كشور ما در حوزه سواد آبی است، 
امری كه در همکاری شركت مدیریت منابع 
آب ایران و آموزش و پرورش، در بحث انسان 
و محیط زیست و ... دارد، شکل می گیرد و 

امیدواریم توسعه پیدا كند.
تحصیلی  سال  در  سمیعی:  مهندس   
جاری )98-9۷( كه مصادف با دهمین سال 
پوست  یک  است،  داناب  طرح  اجرای  آغاز 
های  آموزش  با  رابطه  در  جدیدی  اندازی 
آبی دنبال شد و تمركز بحث ها در رابطه 
بر روی تقویت  با مخاطبان نوجوان كشور، 
و  انسان  كتاب  نخست  فصل  پشتیبانی  و 
قرار گرفت؛ هدف آن است  محیط زیست، 
به  كتاب،  از  فصل  این  در  ها  آموزش  كه 
سمت آموزش موثر برود و ضمن آنکه یک 
تصویر كالن )نه داده هایی پراكنده از جنس 
عدد و رقم( در رابطه با مسئله آب كشور در 
ذهن نسل جدید، نقش می بندد، راه های 
نیز به بحث  مشاركت آن ها در نجات آب 
و گفتگو گذاشته شود و حتی مسابقه هایی 
خالقانه در این رابطه در برخی از استان ها، 

تعریف شده است. 
به  هم  زیست  محیط  سازمان  است  قرار 
كمک كار بیاید و بسته های پشتیبانی برای 
فصل های كتاب فراهم كند؛ این ها اتفاقات 
اما  گیرد  می  شکل  دارد  كه  است  خوبی 
نیازمند استمرار و ظرفیت سازی در استان 
های مختلف و علمی و تخصصی كار كردن و 
نیز اجتناب از سطحی و نمایشی عمل كردن 
آسان  عمل  در  هم  چندان  البته  كه  داریم 

نیست.
 رفیعي: از حضور عزیزان و همین طور 
ایران  آب  منابع  مدیریت  شركت  میزبانی 
تشکر مي كنم و آرزو می كنم كه »آب«، 
در بستری از آموزش های صحیح و اصولی، 
توجه  و  بشود  مردم  همه  اصلي  دغدغه 
همگان به آن معطوف شود تا هیچگاه شاهد 

گرفتاري مردم در این بخش نباشیم. 

آموزش  موضوع  سمیعی:  مهندس 
و  آبی  سواد  ارتقاء  یا  آبی  های 
ایست  عرصه  زیستی،  محیط 
»تاکید  مصداق  من  نظر  به  که 
است.  وار«  قطره  عمل  و  وار  سیل 
اما پای اقدام  تاکیدها بسیار است 
می  که  زمین  روی  سازی  پیاده  و 
رانده  حاشیه  به  یا  عمدتا  رسد، 
و  نمایشی  اقدامات  به  یا  شود  می 
طرح  در  شود.  می  تبدیل  سطحی 
داناب  نظیر طرح  نظام مندی  های 
یا پشتیبانی از گسترش سواد آبی 
ذیل کتاب انسان و محیط زیست، 
به  امكان  حد  تا  ایم  کرده  سعی 
سوی ایجاد و توسعه الگوهای موثر 

پیش برویم.
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گفتگو

جهانی  مهندس  جناب  از  تشكر  با 
ختیار  درا  را  گفتگو  این  فرصت  که 
از نظرات  ماهنامه مهر آب قرار دادند تا 
سپاس  و  شویم  مند  بهره  ارزشمندشان 
آب  بنیاد  موسسه  از  داریم  ای  ویژه 
ایرانیان که همچون گذشته نسبت به ما 

لطف دارند. 

در  لطفاً  جهانی  مهندس  جناب  رفیعی:   
خصوص این حوادث اخیر كه در استان فارس 
و استان های دیگر اتفاق افتاده است، بفرمائید 
نظر  به  آمده،  این وضعیت وخیمی كه پیش 
جنابعالی علت آن چیست؟ آیا علت در عدم 
مدیریت صحیح است؟ یا عدم خبر رسانی به 

موقع؟
از  كنم  می  تشکر  ابتدا  در  جهانی:   
طرح  در  است  پیشگام  كه  مهرآب  ماهنامه 
از  قبل  كشور،  در  آب  مدیریت  مهم  مسائل 
می  اجازه  نمایم؛  عرض  را  شما  پاسخ  آنکه 
آسیب  كلیه  با  كنیم  همدردی  اظهار  خواهم 
دیدگان این ضایعه بزرگ و هموطنان عزیزی 

دارای  موجود،  شرایط  تاثیر  تحت  اكنون  كه 
تحت  و  هستند  ای  عدیده  مشکالت  و  آالم 
تأثیر این شرایط، رنج های بسیاری را متحمل 
می شوند. امیدوارم كه با برانگیختگی كه هم 
از سوی مردم عزیزمان و همچنین مسئولین 
ایجاد شده است، بتوانیم این شرایط وخیم را 
مدیریت كنیم و از این وضعیت اضطرار عبور 
كنیم تا هموطنان ما كه تحت تأثیر این بالیا 
هستند، به یک آرامش نسبی برسند و وسپس 
زیر  صورت  به  منسجمی  برنامه  یک  طی 
بنایی، واقعاً به اصالح و احیای زندگی شان و 
همینطور كسب و كارشان و معیشتشان انشاء 

اهلل اقدام زیر بنایی و مقتضی انجام بگیرد. 
در ارتباط با سوال شما، بنده فکر می كنم كه 
بهتر است اینگونه آغاز كنیم كه به دلیل دوره 
سال های  در  كه  طوالنی  نسبتاً  خشکسالی 
بود،  مواجه  آن  با  كشور  كلی  طور  به  اخیر 
با  مواجهه  و  مقابله  برای  ملی  آمادگی  اصوالً 
موضوع سیالب وجود نداشت گویا همه تصور 
میکردند كه ما وارد یک دوران طوالنی مدت 
به  مربوط  وجه  اصوالً  و  ایم  خشکسالی شده 

مدیریت ترسالی كه یکی از مولفه های اصلی 
سپرده  فراموشی  به  میباشد،  آب  مدیریت 
شده بود و به تبع آن غفلت هایی هم در مورد 
شده  انجام  موضوع،  به  پرداختن  چگونگی 
اصلی  دالیل  از  یکی  اینجانب  نظر  به  است. 
افزایش خسارات، همین موضوع عدم آمادگی 
الزم  بستر  و  آمادگی  اگر  طبیعتاً  است.  ملی 
ابعاد مختلف  از  این شرایط،  با  برای مواجهه 
افزایش  انتظار  در  باید  باشد،  نداشته  وجود 
خسارت ها و مشکالت و مصائب از این قبیل 

باشیم. 
این آمادگی ملی به چه معناست ؟ زمانی كه 
كنیم،  می  ملی صحبت  آمادگی  مورد  در  ما 
چه عناوین و مولفه هایی مورد نظر است كه 
باید به آن توجه شود؟ به نظر بنده در صدر 
دارد  قرار  بینی ها  پیش  مسئله  موضوع،  این 
به این مفهوم كه باالخره اگر ما قبول كنیم 
كنیم،  می  صحبت  آب  چرخه  مورد  در  كه 
خشکسالی  دوره های  دارای  آب،  چرخه  این 
و ترسالی و وقوع پدیده های اكستریم و فوق 
العاده است و این ها جزء ذات و اصلی چرخه 

مفهوم آمادگی ملی 
در مدیریت سيالبها چيست؟ 

 شهرزاد رفیعی
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هیدرولوژیکی در دنیا است. بدیهی است كه 
برای هر كدام از این مولفه ها اگر می خواهیم 
وهلۀ  در  بایستی  بکنیم،  مدیریت  به درستی 
پیش  به  مربوط  فناوری های  و  سامانه ها  اول 
بینی را به مفهوم واقعی و رایج آن دراختیار 
بابت  از  را  الزم  بستر های  و  باشیم  داشته 
این  تحقق  برای  افزای  نرم  و  افزاری  سخت 
اساس  بر  تا  باشیم  كرده  آماده  قبل  از  امر، 
ان بتوانیم پیش بینی های الزم را برای وقوع 
و  ملی  سطح  در  كلی  طور  به  پدیده ها،  این 
از  جزیی  خود  این  كه  باشیم  داشته  مناطق 
نگاهی  اگر  حال  است.  ملی  آمادگی  مفهوم 
پیش  مسئله  در  موجود  وضع  به  بیندازیم 
بینم  در كشور، می  العاده  فوق  مقادیر  بینی 
عقب  زمینه،  این  در  انصافاً  كشور  در  كه 
هستیم و اقداماتی كه نهادها و سازمان هایی 
مانند سازمان هواشناسی انجام می دهند، به 
این ها،  نیست.  مقصود  به  كافی  عنوان  هیچ 
بینی های  پیش  نوع  بینی هایشان، یک  پیش 
برنامه ریزی،  برای كار  كیفی و كلی است و 
ندارد.  كاربردی  عملیاتی  برنامه های  وتنظیم 
به طور مثال، شما اگر در رسانه ها و تلویزیون 
مراجعه  هواشناسی  بینی  پیش  به  رادیو  و 
یک سلسله  كه  كرد  مشاهده خواهید  كنید، 
قسمتی  یک  در  مانند  به  كلی  بسیار  ادبیات 
پیش  ابری،  قسمتی  تا  كمی  هوا  ایران،  از 
بینی می شود یا مثاًل در جنوب كشور، پیش 
بینی باران می شود در موضوع پیش بینی ها 
بیان می شود. اما این نوع پیش بینی ها اوالً 
ثانیاً  و  هستند  كیفی  كاماًل  بینی های  پیش 
این  تبدیل  برای  كاربردی  بینی های  پیش 
آنکه  ضمن  نیستند.  كمیات  به  موضوعات 
بعضی اوقات، تناقضاتی نیز مشاهده می شود 
بنابراین  میکند.  سلب  را  عمومی  اعتماد  كه 
یک مشکل اصلی ما در موضوع آمادگی ملی، 
به مسئله پیش بینی های كمی بر می گردد. 
فناوری هایی  وجود  با  كه  كنم  می  فکر  بنده 
كه اكنون در سطح جهانی است و با تقویت 
می  كشور  در  موجود  ظرفیت های  تجهیز  و 
توان پیش بینی ها را از حالت كیفی به حالت 
كمی تبدیل كرد. ما بایستی این فن آوری ها 
را در كشور داشته باشیم و ترویج بکنیم و به 
بر روی  واقعی كشور  نیاز های  از  عنوان یکی 
تجهیز  را  كشور  و  كنیم  گذاری  سرمایه  آن 
كنیم. بنابر این مهم این است كه ما بتوانیم 
توان فنی را اوالً برای برنامه ریزی های میان 
برای  ثانیاً  و  دهیم  ارتقا  مدت،  بلند  و  مدت 
دقیق  را  این ها  هم،  مدت  كوتاه  زمان های 
كه  طوری  به  بکنیم  تبدیل  كمیات  به  و  تر 

تری  دقیق  طور  به  بتوانند  مسئول  نهاد های 
اعالم نمایند كه قرار است به فرض در حوضه 
آبریز فالن منطقه، فالن مقدار، با این توزیع 
زمانی بارندگی داشته باشیم كه داده های الزم 
برای برداشتن گام های بعدی برای محاسبات 
بعد  از  فوق  مطالب  پس  گردد.  فراهم  مفید 

پیش بینی هواشناسی بود. 
 اما مسئله دوم، به كار گیری مدل های دقیق 
و قوی برای تبدیل این بارش ها به روان آب 
و جریان های سطحی است. حتی اگر چنانچه 
پیش  درستی،  به  را  بارندگی ها  بتوانیم  ما 
به طور  بکنیم، درحال حاضر متاسفانه  بینی 
پیش  مركز  یک  صورت  به  و  سیستماتیک 
بینی ملی برای تبدیل این بارندگی ها به روان 
آب ها هم كمبود ها و نواقص و مسائل عمده 
ای داریم و قاعدتاً بایستی این مركز كه عمال 
وجود ندارد تاسیس و بتواند مقادیر بارندگی ها 
را كه به صورت كمی اعالم می شود به مقادیر 
جریان و توزیع زمانی آن تبدیل بکند و این 
مربوطه  نهاد های  اختیار  در  را  بینی ها  پیش 
قرار بدهد كه بتوانند گام های بعدی را برای 
آمادگی الزم بردارند. در واقع ما از هر دو وجه 
امیدوار  بنده  هستیم.  اشکال  دارای  مذكور 
هستم كه این اتفاقی كه افتاده است مطابق 
عادات مالوف بعد از گذشتن این دوره بحران، 
به فراموشی سپرده نشود و برای انجام پیش 
بینی ها چه از بعد بارندگی یا ریزش ها و چه 
از بعد تبدیل این ریزش ها به روان آب، یک 
بگیرد.  انجام  توجهی  قابل  گذرای  سرمایه 
می خواهم خدمتتان عرض كنم كه سرمایه 
افزوده،  ارزش  دارای  جهت،  این  در  گذاری 
بسیار زیادی است. یعنی اگر به كتب كالسیک 

هیدرولوژی و مدیریت آب هم مراجعه شود، 
گفته  جا  همه  در  كه  كرد  خواهید  مشاهده 
در  دالر  یک  بتوانیم  ما  اگر  كه  است  شده 
اطالعات،  مدیریت  و  بینی ها  پیش  موضوع 
سرمایه گذاری كنیم، می توانیم ده ها یا حتی 
صدها برابر از طریق پیش گیری و استفاده از 
بینی ها  نوع پیش  این  داد های  برون  و  نتایج 
ارزش افزوده ایجاد كنیم. این چیزی است كه 
بنده به آن آمادگی ملی می گویم و در این 
زمینه با كمال تاسف، دارای اشکاالت اساسی 
اولویتی  اگر  بنده  نظر  به  بایستی  و  هستیم 
هم برای مسئله مدیریت سیالب ها در كشور 
در نظر گرفته می شود، روی سرمایه گذاری 
برای ایجاد یک نهاد ملی پیش بینی با تجهیز 
نیاز های سخت افزاری و نرم افزاری و استفاده 
از تمام ظرفیت های مراجع بین المللی مانند 
نهاد های سازمان ملل انجام بگیرد و این مركز 
بینی ها  پیش  انجام  یکپارچه  مسولیت  ملی، 

راعهده دار شود. . 
آمادگی  موضوع  در  دیگر  مهم  و  نکته سوم   
این  در  بر می گردد.  بر مسئله هشدار  ملی، 
را در  بینی  مورد هم چون آن قسمت پیش 
مفهومی  آن  به  بینی  پیش  یا  نداریم،  واقع 
كه گفته شد، وجود ندارد، طبیعتاً این بخش 
دارای كاستی های اساسی است. ما نمی توانیم 
در  اینکه  مثال  عنوان  به  گویی  كلی  با  فقط 
فالن منطقه قرار است سیل بیاید، مشکلی را 
حل كنیم. ما باید بتوانیم سامانه های هشدار 
سیل را ایجاد بکنیم. سامانه های هشدار سیل 
به این معنی است كه در روخانه هایی كه در 
نصب  سیستم هایی  هستند،  سیالب  معرض 
می شود كه اگر سطح آب در آن رودخانه ها، 
این  بیاید،  باالتر  مشخص،  مقدار  یک  از 
سیستم هشدار سیل به كار می افتند. هم از 
طریق به صدا در آوردن آژیر خطر كه در كنار 
رودخانه ها وجود دارند، و هم از طریق انتقال 
رسانه های  و  مربوطه  نهاد های  به  خط  بر 
جمعی و نهادها كه به صورت مقتضی و برنامه 
ریزی شده، وقوع این پدیده را اعالم می كنند. 
در برخی موارد حتی اگر ۳ الی 5 دقیقه زودتر 
بسیاری  وقوع  از  مسلماً  كنیم،  اعالم  بتوانیم 
این  شد.  خواهد  جلوگیری  حوادث  از 
سیالب هایی كه در شیراز و یا در حوضه های 
آبریز جنوبی رودخانه گرگان رود اتفاق افتاد 
این ها در اصطالح هیدرولوژی می گویند  به 
)Flash floods( یعنی سیالب هایی كه در 
عرض چند دقیقه ظاهر می شوند. حتی اگر 
ما بتوانیم از طریق این نوع سامانه ها، 2 تا ۳ 
دقیقه زودتر این حوادث را هشدار بدهیم، می 

طوالنی  نسبتًا  خشكسالی  دلیل  به 
کلی  طور  به  اخیر  سالهای  در  که 
اصوالً  بود،  مواجه  آن  با  کشور 
مواجهه  و  مقابله  برای  ملی  آمادگی 
با موضوع سیالب وجود نداشت گویا 
همه تصور میكردند که ما وارد یك 
دوران طوالنی مدت خشكسالی شده 
ایم و اصوالً وجه مربوط به مدیریت 
ترسالی که یكی از مولفه های اصلی 
فراموشی  به  میباشد،  آب  مدیریت 

سپرده شده بود. 
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توانیم به میزان زیادی كاهش تلفات انسانی 
این  اگر چنانچه  باشیم.  را داشته  و خسارات 
موضوع در ارتباط با رودخانه های بزرگ باشد 
مانند روخانه كرخه یا كارون، سیل از زمانی 
كه آغاز می شود تا به مناطقی در پایین دست 
بینجامد، طبیعتاً  برسد زمان زیادی به طول 
را  بیشتری  فرصت  هشدار،  سامانه های  این 
در اختیار مردم میگذارند و مردم می توانند 
راحت تر اقدام كنند و خودشان را از حوادث 

محافظت كنند. 
موضوع  ملی  آمادگی  موضوع  در  بنابراین 
بنده  است.  حیاتی  بسیار  هشدار  سامانه های 
ما در كشور چنین  دارم،  اطالع  تا جایی كه 
در  كه  هست  خاطرم  نداریم.  را  سامانه هایی 
حدود 10 الی 15 سال قبل قرار بر این بود 
كه به طور نمونه در حوضه آبریز كرخه، این 
نوع سامانه هشدار سیل به مفهومی كه عرض 
كردم ایجاد شود كه البته به دلیل برخورد به 
دوران خشکسالی، اصوالً این موضوع به دست 
نشده  انجام  عماًل  و  شده  سپرده  فراموشی 
است. بنابراین بنده تصور می كنم كه مولفه 
سوم در موضوع آمادگی ملی، به سامانه های 
هشدار سیل بر میگردد كه در این زمینه، ما 
مناسب  اقدامات  و  گذاری  سرمایه  نیازمند 

هستیم. 
موضوع چهارم در ارتباط با آمادگی ملی، به 
مسئله احداث مستحدثات و به ایجاد شرایطی 
انسانی جلوی  اقدامات  با  بر می گردد كه ما 
وموانعی  نگیریم  را  سیالب ها  عادی  جریان 
اغلب  در  حاضر  حال  در  نکنیم.  ایجاد  را 
رعایت  وجه  هیچ  به  كشور،  رودخانه های 
به  یا  ندارد.  مفهومی  روخانه  بستر  و  حریم 
شکل منسجم به این موضوع پرداخته نشده 
است. گاهی اوقات یک امنیت كاذبی احساس 
می شود به طور مثال گفته می شود چون در 
شده  احداث  سدی  منطقه،  فالن  دست  باال 
است، بنابراین این توهم شکل می گیرد كه 
بگیرد.  را  سیالب  جلوی  تواند  می  سد  این 
پس می توانیم هر اقدامی كه می خواهیم در 
پائین دست انجام بدهیم و جلوی رودخانه ها 
این  كه  كنیم  سازی  ساختمان  و  بگیریم  را 

تصور اشتباهی است. 
 رفیعی: جناب مهندس جهانی با توجه به 
اشاره ای كه بر سد داشتید، آیا به نظر شما 
احداث سدها، روش مناسبی برای جلوگیری 

از سیل هستند؟ 
موضوع  ابتدا  تا  بدهید  اجازه  جهانی:   
آمادگی ملی را به انتها برسانیم ودر ادامه به 

این مسئله بپردازیم. 

مسیر  در  موانع  ایجاد  از  جلوگیری  ببینید 
حریم  در  مستحدثات  احداث  و  آب  طبیعی 
و بستر رودخانه، موضوع بسیار بسیار مهمی 
مورد  ملی  آمادگی  برای  بایستی  كه  است 
موفق  كه  كشور هایی  در  گیرد.  قرار  توجه 
شده اند نسبت به كاهش خسارات، در مقابل 
سیل اقدام كنند، اگر مراجعه كنید، مشاهده 
خواهید كرد كه از مسیر تمام رودخانه ها، اعم 
از رودخانه های بزرگ و كوچک، نقشه هایی با 
مقیاس بزرگ تهیه كرده اند و در این نقشه ها، 
دو تراز وجود دارد. تراز اول این است كه در 
گونه  هیچ  احداث  برای  ای  اجازه  آن،  زیر 
سازه ای داده نمی شود و حتی اگر سازه های 
این  بایستی  باشد،  داشته  وجود  هم  موقتی 
سازه ها مطابق قانون تخریب شود. تراز دومی 
هم وجود داردكه در باالی تراز اول است. بین 
هیچگونه  احداث  اجازه  هم  دوم  و  اول  تراز 
تاسیسات استراتژیک مانند نیروگاهها و غیره. 
. داده نمیشود اما مردم می توانند سازه های 
بکنند.  ایجاد  تراز  دو  این  بین  را  نیاز  مورد 
منتها یک شرط مهم دارد كه اگر این شرط 
مهم محقق نشود، اجازه هیچگونه احداثی داده 
نمی شود و آن موضوع بیمه است. هر كسی 
كه قرار است بین این دو تراز احداثی انجام 
دهد و تاسیساتی را ایجاد كند كه البته نباید 
بایستی بیمه شود و  باشد، حتماً  استراتژیک 
ترتیب  بدین  بکند.  پرداخت  را  سیالب  بیمه 
اگر چنانچه سیلی رخ دهد و این محدوده را 
دچار آسیب كند، دیگر تأمین همه خسارات 
به گردن دولت نیست و آن نهاد بیمه است 
كه خسارت را می پردازد. آسیب دیده به بیمه 
مراجعه می كند و خسارت ارزیابی می شود 

و خسارتش را از طریق بیمه دریافت میکند. 
میخکوبی  حتی  مواقع  اغلب  در  ترازها  این 
شخصی  فرض  بر  اگر  یعنی  است.  شده  نیز 
در حاشیه رودخانه قرار داشته باشد، مشاهده 
می كند كه این ترازها كجاست ضمن اینکه 
هر شخص هم می تواند به شهرداری منطقه 
یا  زمین  موقعیت  و  بکند  مراجعه  ذیربط 
ساختمانی كه مورد نظرش است را در نقشه 
مشاهده كند و ببیند در كجا واقع شده است. 
تر  پایین  یا  ترازها  مابین  یا  است  تراز  باالی 
قرار دارد یا خارج از آنها است. این اطالعات 
بدون هیچگونه  عموم  اختیار  در  دقیق  بطور 
این ها  همه  شود.  می  داده  قرار  محدودیتی 
طبیعتاً به ایجاد آمادگی ملی كمک میکنند. 
با رعایت این ضوابط اوالً مسیر سیالب اشغال 
نمی شود و ثانیاً اگر خساراتی هم ایجاد بشود، 
پرداخت می  بیمه  سامانه  از طریق  خسارات 
شود. در اسرع وقت و همه بار مالی به گردن 
از  صحبت  كه  هنگامی  ما  افتد.  نمی  دولت 
آمادگی ملی می كنیم، با كمال تاسف در این 

زمینه هم دچار مشکالت اساسی هستیم. 
به چه  اثرات سدها  شما،  سوال  مورد  در  اما 
وجوه  توضیح  و  بحث  ببینید  است؟  ترتیب 
فرصت  یک  نیازمند  موضوع  این  مختلف 
خالصه  طور  به  اما  است  جداگانه  و  بسیط 
كه  سد هایی  ما  كنم:  می  عرض  خدمتتان 
دو  سیل،  موضوع  به  نگاه  بعد  از  سازیم  می 
سیل.  كنترل  هدف  با  سد هایی  هستند.  نوع 
در زمان طراحی این نوع سد ها برای ذخیره 
بینی  پیش  رقمی  مخزن  حجم  در  طغیان 
كه  شود  می  گفته  مثال،  طور  به  شود.  می 
تنظیمی  آب  حجم  ازسد،  مشخصی  تاارتفاع 
مانند  دست  پایین  مصارف  تأمین  برای 
اما  یا سایر مصارف است  و  كشاورزی، شرب 
كه  حجمی  ارتفاع،  فالن  تا  ارتفاع  فالن  از 
وجود دارد، صرفا برای كنترل سیالب است. 
بنابراین  شود.  می  منظور  طراحی  در  این 
شما  وقتی  كه  است  این  مسئله  این  مفهوم 
می خواهید یک سدی را بسازید،كه عالوه بر 
نیاز های پایین دست مسئله كنترل سیل نیز 
مورد نظر است، باید در هنگام بهره برداری از 
آن، همواره فضایی كه برای كنترل سیل در 
نظر گرفته شده است، خالی باشد. اگر سیلی 
فضا  آن  از  بخشی  یطور موقت  و  افتاد  اتفاق 
اشغال شد، باید هر چه زودتر آن فضا را خالی 
كنیم تا اینکه سد را برای پذیرش سیالب های 

جدید آماده نگه داریم. 
كه  هستند  هم  دیگری  سد های  نوع  یک 
مسئله كنترل سیل در آنها پیش بینی نشده 

برای  هم  اولویتی  اگر  بنده  نظر  به 
مسئله مدیریت سیالب ها در کشور 
در نظر گرفته می شود، روی سرمایه 
ملی  نهاد  یك  ایجاد  برای  گذاری 
پیش بینی با تجهیز نیازهای سخت 
از  استفاده  و  افزاری  نرم  و  افزاری 
تمام ظرفیت های مراجع بین المللی 
انجام  ملل  سازمان  نهادهای  مانند 
مسولیت  ملی،  مرکز  این  و  بگیرد 
یكپارچه انجام پیش بینی ها راعهده 

دار شود. 
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است. یعنی سد تنها به منظور تأمین نیاز های 
پایین دست، مثل شرب و كشاورزی و غیره 
از  بایستی  ما  بنابراین  است.  شده  احداث 
باشیم  داشته  سیالب  كنترل  توقع  سد هایی 
در  سیل  كنترل  برای  الزم  حجم  آن  كه 
طراحی و اجرای سدها، برای آن پیش بینی 
شده است. تا جایی كه اطالع دارم، در تعداد 
قابل توجهی از سد های احداثی كشورمان، آن 
حجم الزم برای كنترل سیل پیش بینی نشده 
است. یعنی نقش كنترل سیل را به مفهومی 
كه عرض كردم ندارند. البته هر چند كه همه 
سدها به لحاظ اینکه ما یک مركز ذخیره آب 
توانند  می  ذاتی  صورت  به  كنیم،  می  ایجاد 
ولی  كنند  ذخیره  خود،  رادر  آب  مقدار  یک 
با كنترل سیل صحبت  ارتباط  در  زمانی كه 
می كنیم، این دو مطلبی است كه خدمتتان 

عرض كردم. 
 رفیعی: به نظر شما چرا هیچ مسئولی تا 
به االن به طور كامل، دقیق و مشخص حاضر 
نشده است كه اظهار نظری كه باید و شایسته 
است را داشته باشد یا حداقل بپذیرند كه این 
پیش بینی ها منطبق بر گفته های شما، انجام 

نگرفته است؟
 جهانی: البته این گونه نیست و مسئولین 
مسائل  نوع  این  و  كنند  می  نظر هایی  اظهار 
وجود دارد اما بنده معتقدم كه ما بایستی از 
این فضای احساسی و التهاب آوری كه اكنون 
حاكم است، سریعاً بگذریم زیرا در این شرایط 
فنی،  جنبه های  روی  بر  بحث  بخصوص 
تکنیکی و سیاست گذاری ها ممکن است كه 
كار عجوالنه ای باشد در حال حاضر هم بهتر 
است كه تمام توان مسئولین كشور و مردم ما 

برای گذر از این شرایط بحرانی متمركز شود. 
بیش  اكنون  دارم،  اطالع  بنده  كه  جایی  تا 
تأثیر  تحت  ما،  مردم  از  نفر  میلیون  یک  از 
دارند  قرار  بیشتر،  هم  شاید  سیالب ها،  این 
تغذیه  مسئله  حتی  و  آنها  روزمره  زندگی  و 
است.  شده  مشکل  دچار  نیز  استراحتشان  و 
پرداختن  به جای  است  بهتر  در حال حاضر 
و  بسیج  روی  بر  غیره  و  فنی  جنبه های  در 
این  جبران  جهت  در  كشور  زماندهی  سا 
هموطنانمان  برای  آرامش  ایجاد  و  خسارات 
در  بایستی  مرحله  این  از  بعد  كنیم.  تالش 
استفاده  و  طرفانه  بی  و  مستقل  فضای  یک 
آنانی  و  نخبگان جامعه  و  نظرات خبرگان  از 
این  ابعاد مختلف  دارند،،  فکری  استقالل  كه 
سیل را بررسی كنیم كه بنده اسم آن را می 
این  وقوع  از  ملی  گزارش  یک  تهیه  گذارم، 
ابعاد  همه  كه  است  این  منظورم  سیالب ها. 
شناسی ها  آسیب  همه  غفلت ها،  همه  فنی، 
بی  ودرفضایی  مناسب  فرصت  در  باید 
طرفانه انجام بگیرد و نتایج این ها به صورت 
شفاف  بطور  و  شود  آماده  ملی  گزارش  یک 
داده  قرار  مردم  عموم  و  مسولین  اختیار  در 
شود. بنده عنوان آن را گزارش- سیالب های 
آسیب ها   ،1۳98 فروردین  و   1۳9۷ اسفند 
این  مینمایم.  پیشنهاد  آتی-  رویکرد های  و 
گزارش می تواند یک مبنای درست و نقطه 
ریزی های  برنامه  مسائل  برای  باشد  عزیمتی 

آتی و ایجاد انسجام برای آمادگی ملی. 
 رفیعی: نظرتان در ارتباط با بحث فاضالب 

در وقوع چنین حوادثی چگونه است؟
این  در  كه  جایی  تا  بنده  البته  جهانی:   
فاضالب ها  مسئله  بودم،  جریان  در  مدت 

مشکالتی  اهواز،  شهر  در  كه  رود  می  گمان 
این  ایجاد كرده است. دلیل آن هم شاید  را 
است   )Flat( كاماًل  اهواز یک شهر  كه  باشد 
یعنی شیب دار نیست و وقتی كه مسئله باال 
تداخل  شود،  می  مطرح  آب،  سطح  آمادگی 
بین سطح آب و فاضالب، بروز پیدا می كند. 
منتها نکته مهم این است كه در زمان طراحی 
به  شهری،  فاضالب های  نوع  این  اجرای  و 
مسئله وقوع طغیان ها و باال آمادگی سطح آب 
شهرها، بایدتوجه بشود و به شکل مقتضی در 
دیده  تعارض ها  و  مقابله  نوع  این  طراحی ها، 
بشود و به عنوان یکی از ضوابط و معیار های 
طراحی سامانه های فاضالب به ویژه در مورد 
و  نیستند  كافی  شیب  دارای  كه  شهر هایی 

مسطح هستند، این ها در نظر گرفته شوند. 
 رفیعی: به طور كلی، جنابعالی با احداث 
این میزان سد در این چند دهه اخیر موافق 
بودید یا خیر؟ حال اگر نظرتان مثبت است، 
به چه علت و اگر پاسختان خیر است، لطفاً 

دالیلتان را بفرمائید. 
در  سد  احداث  منظورتان  اگر  جهانی:   
باشد،  سیالب ها  مدیریت  مسئله  با  رابطه 
كه بنده عرض كردم كه دیدگاه بنده به چه 
به  احداث سدها  مسئله  اگر  اما  است  شکلی 
سیالب ها  موضوع  از  نظر  صرف  كلی  طور 
دیگری  فرصت  یک  نیازمند  طبیعتاً  است، 
است. اما بنده به طور كلی احداث سد را نفی 
نمی كنم زیرا این موضوع یکی از ضرورت ها 
تغییرات  دارای  كه  دركشور هایی  بخصوص 
این  میدانم،  هستند  هوایی  و  آب  شدید 
توانند در تنظیم جریان و كاهش  سدها می 
واریانس و پراكندگی منابع محدود آب موثر 
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شوند. اما در مورد تعداد، نحوه انجام و تناسب 
آنها نیازمند مباحث ملی هستیم و امید وارم 
این فرصت برای طرح مباحث انتقادی فراهم 

گردد. 
ذهن  كه  سوالی  مهندس  جناب  رفیعی:   
بنده را مشغول كرده است حال فارغ از دیگر 
سیالب  مسیر  چگونه  كه  است  این  سواالت، 
را  استانها  همه  كه  است  بوده  ای  هرگونه 
در  شایعه  این  آیا  و  است؟  كرده  درگیر 
خصوص این موضوع كه رخ دادن این تعداد 
كاری  دست  با  مختلف  استان های  در  سیل 
شدن ابر های باران زا، رابطه مستقیمی دارد، 

صحت دارد؟
 جهانی: بنده به عنوان یک كارشناس به 
هیچ عنوان رخ دادن این سیالب ها را، برنامه 

ای از قبل طراحی شده نمیدانم. 
این  بودن  عمدی  بنده،  منظور  رفیعی:   
جنابعالی  گفته  طبق  نیست  ابداً  سیالب ها 
بوده  كشوری  ما،  كشور  اینکه  دلیل  به  بلکه 
بحران  با  پیاپی  سال های  متاسفانه  كه  است 
مسئولین  و  است  بوده  روبرو  خشکسالی 
خواسته اند به دلیل آنکه این موضوع مجدداً 
در فصل گرم تابستان گریبانگیر مردم شود، 
به عنوان یک تصمیم یا راهکار های مناسب، 
باروری ابرها را در دستور كارشان قرار دهند. 
مقیاسی  در  اصاًل  ابرها  باروری  جهانی:   
ایجاد  را  بتواند چنین رخداد هایی  نیست كه 
بکند و بنده تصور می كنم كه افکار عمومی 
باروری  كه  باشد  داشته  اطالع  بایستی  هم 
نمیتواند، مسبب چنین  عنوان  هیچ  به  ابرها 

اتفاقات و حوادثی با این ابعاد باشد. 
می توان در مورد دالیل فنی این موضوع هم 
پایان  برای  نیازها  از  یکی  شاید  كرد.  بحث 
یک  در  كه  باشد  این  شایعات  این  دادن 
كارشناسان  همراه  به  مسئولین  گردهمایی، 
مربوطه، شركت كنند و ابهامات این چنینی 
را كه جامعه را واقعاً تحت تاثیر قرار می دهد 
كه  كنم  می  عرض  واقعاً  نمایند.  طرف  بر 
باروری ابرها در این مقیاس ها با این ترتیبی 
كه عرض می كردم به هیچ عنوان نمی تواند 
داشته  سیالب  ایجاد  در  چنینی  ان  اثرات 
اغلب  و  است  داده  رخ  كه  چیزی  آن  باشد. 
كارشناسان نیز به آن معتقدند، این است كه 
آن ها  و همزمانی  زا  باران  تالقی چند جبهه 
معموال  كه  زا  باران  جبهه های  است.  بوده 
كشور ما تحت تاثیر قرار میدند چند نوع به 

شرح زیر هستند. 
از شمال، كشور  جبهه های سیبری است كه 
را تحت تاثیر قرار مید هند. یک جبهه دیگر 

از  كه  داریم  ای  مدیترانه  جبهه های  اسم  به 
تغذیه  رطوبتشان  مدیترانه،  دریای  طریق 
اغلب هم در  آیند،  به كشور می  و  می شود 
قسمت های غربی كشور وارد می شوند و بعد 
می  مركزی  و  شرقی  قسمت های  به  آن  از 
به  كه  هستند  نیز  دیگری  جبهه های  آیند. 
می  جنوب  از  كه  اند  معروف  ای  حاره  اسم 
اند كه  معروف  به جبهه های سودانی  و  آیند 
بخش های جنوبی كشور  عمدتاً  این جبهه ها 
را تحت تأثیر قرار می دهند و اگر بتوانند به 
می  رفت  پیش  نیز  كشور  بخش های شمالی 
وجود  نیز  دیگر  جبهه های  باالخره  و  كنند. 
مانسون شناخته می  اسم جبهه  به  كه  دارد 
شوند و این ها عمدتاً بخش های جنوب شرقی 
تحت  را  بلوچستان  و  سیستان  مانند  كشور 
جبهه های  ورود  زمان  دهند.  می  قرار  تأثیر 
اواسط  از  و  است  تابستان ها  معموالً  مانسون 
این جبهه ها  تابستان شروع می شوند. مركز 
اقیانوس هند است كه در خود هند،حتی در 
و  پاكستان  از  قسمت هایی  در  و  بنگالدش 
جنوب شرقی ایران فعال بوده و سیالب های 

بزرگی را موجب می شوند. 
معموالً آن سه جبهه اول )سیبری، مدیترانه، 
به  عموما  و  ندارد  تالقی  هم  با  ای(  حاره  و 
صورت تکی و در بعضی از شرایط دو جبهه 
درهم ادغام میشوند. اما طبق نظر كارشناسان 
استثنائاً در مورد باران های اسفند و فروردین 
با  جبهه  سه  این  كه  آمده  بوجود  شرایطی 
این  و  اند  به طور همزمان عمل كرده  و  هم 
باعث شده است كه با تخلیه رطوبت این سه 
جبهه، این سیالب ها اوالً شدیدتر شوند و ثانیا 
و  جنوب  تا  شمال  از  را  بیشتری  مکان های 

قرار  تأثیر  تحت  غربی  و  مركزی  بخش های 
دهند. 

 رفیعی: جناب مهندس جهانی، در گذشته 
نیز آیا اتفاق افتاده است كه در كشور این سه 

جبهه با هم تالقی داشته باشند؟
 40 در  بزرگی  سیالب های  ما  جهانی:   
سال  سیالب  ایم.  داشته  اخیر  سال   50 الی 
از  وسیعی  بخشی  دارم.  خاطر  به  را   4۷-48
خوزستان را تحت تأثیر قرار داد و همچنین 
و  است  یادم   51-52 سال  نیز  را  آذربایجان 
منتها  دارم.  خاطر  به  را   95 سال  همینطور 
بحث  كه  شود  بررسی  و  كنیم  مراجعه  باید 
تالقی جبهه ها در آن سیالب ها رخ داده است 
اند  كرده  عمل  انفرادی  به صورت  یا  خیر  یا 
نمی  نظر خاصی  اظهار  مورد  این  در  بنده  و 
كنم. البته سال های 48-4۷ و سال 51-52 
كه سال های پر آب تاریخی كشورمان بوده اند 
و سیالب های بزرگی را در این سالها در كل 
كشور شاهد بوده ایم و اطالعات آمار آنها نیز 

ثبت شده و موجود است. 
به  سالیها،  تر  كه  داشت  نظر  در  باید  البته 
عنوان یکی از مولفه های مدیریت آب است و 
نباید صرفا در مورد ثبت آمار این موارد برای 
ارزیابی ها  این  نتایج  بلکه  كرد  اكتفا  تاریخ، 
بایستی مرتباً مدون شود و به روز رسانی شده 
یکی  این  گیرد.  قرار  مسئولین  اختیار  در  و 
از غفلت هایی است كه وجود دارد و اسم آن 
ابتدای  آموزی می گذاریم. در  را عدم درس 
اتفاق  بحرانی  وقتی  كه  كردم  اشاره  عرایضم 
می  فراموش  همه  مدتی،  از  بعد  افتد،  می 
مستند  این ها  بایستی  كه  صورتی  در  كنند 
بشوند و جمع آوری بشوند. مستند نه صرفاً 
برون  از  استفاده  جهت  بلکه  بایگانی  برای 
دادها و آسیب شناسی این موارد برای برنامه 

ریزی های آتی جهت آمادگی ملی. 
 رفیعی: به نظر جنابعالی چرا تا به االن در 
رودخانه  مسیل های  الیروبی  سالها،  این  طی 
به فرض حادثه ای كه در استان فارس اتفاق 
افتاده و دروازه قرآن شیراز، علت این حادثه 
را عموم الیروبی بیان كرده بودند و همچنین 
ساخت و ساز شده در مسیل رودخانه كه قبل 
از این سالها مسیل رودخانه بوده است حال 
انجام  كار  این  سهواً  یا چه  و  بوده  عمداً  چه 
شده كه البته به اعتقاد بنده عمداً نمی تواند 
كه  بینیم  می  را  آن  مثبت  جنبه  ما  و  باشد 

سهواً بوده است. نظر شما چیست؟
 جهانی: در مورد مسئله الیروبی رودخانه 
به عنوان یک كارشناس، معتقدم كه شایسته 
از  منظور  یعنی  بشود  معنا  الیروبی  تا  است 

کاذبی  امنیت  یك  اوقات  گاهی 
احساس می شود به طور مثال گفته 
فالن  دست  باال  در  چون  شود  می 
است،  شده  احداث  سدی  منطقه، 
گیرد  می  شكل  توهم  این  بنابراین 
که این سد می تواند جلوی سیالب 
را بگیرد. پس می توانیم هر اقدامی 
که می خواهیم در پائین دست انجام 
بدهیم و جلوی رودخانه ها را بگیریم 
این  که  کنیم  سازی  ساختمان  و 

تصور اشتباهی است. 
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الیروبی چیست؟
موانع  پاكسازی  الیروبی،  از  منظور  اگر 
ولی  دارم  قبول  را  این  بنده  باشد،  مصنوعی 
بستر  در  دستکاری  الیروبی،  از  منظور  اگر 
جایی  یک  از  مثاًل  فرض  به  باشد،  رودخانه 
خاک برداری كنیم یا مسیر و بستر رودخانه 
را دستکاری بکنیم، این از نظر علم مهندسی 
رودخانه یعنی دستکاری در طبیعت است و 
خود موجب تشدید پدیده می شود. بنابراین 
باید مفهوم صحیح الیروبی را در نظر بگیریم 
اگر موانع مصنوعی وجود دارد خوب به فرض 
اگر كسی آمده و خاک ریخته و یا ساختمانی 
ولی  شود  پاكسازی  بایستی  است،  ساخته 
بیل  را  رودخانه  بستر  كه  بگوئیم  ما  اینکه 
مکانیکی بیندازیم و گود كنیم یا تغییر شیب 
عامل  خود  اقدامات  گونه  این  كنیم،  ایجاد 
تشدید است و بنده به عنوان یک كارشناس 
به هیچ وجه موافق با این مسئله نیستم. در 
انجام  به  مجاز  اصاًل  كه  رودخانه ها  باالدست 

چنین اقداماتی نیستیم. 
بایستی  كه  مصنوعی  موانع  از  غیر  به  البته 

كاماًل پاكسازی بشود. 
كه  توضیح دهم  را  مطلب  این  بایستی  البته 
به  خود  مسیر  انت های  در  كه  رودخانه هایی 
یا كویری ختم می شود، دو  یا دریاچه  دریا 
نوع هستند یک نوع رودخانه كه در باال دست 

آن، سد احداث شده است. 
رودخانه  دست  باال  در  را  كه سدی  هنگامی 
اصوال  دست،  پایین  در  كنید،  می  ایجاد  ای 
را  رودخانه  بستر  داشت كه  نخواهید  رسوبی 

زیرا  شود  پایانه  به  آب  تخلیه  مانع  و  گرفته 
آب صاف است و رها سازی آب صاف از سد، 
خود باعث الیروبی می شود و آب صاف قدرت 
حمل رسوب بیشتری نسبت به آب گل آلود 
وجود  رودخانه ها  از  دیگری  نوع  یک  دارد. 
و  ندارد  وجود  سدی  دست  باال  در  كه  دارد 
در  و  آیند  می  رودخانه  انت های  به  رسوبات 
تخلیه  را  خود  رسوبات  نتواند  آب  كه  جایی 
كند رسوبات در مصب رودخانه ویا زمین های 
اطراف انباشته میشوند. البته همین رسوباتی 
كه در زمین های كشاورزی نهشته می شوند 
خاصیت های مفیدی دارند من جمله ضخامت 
نوع  این  در  دهند.  می  افزایش  را  خاک 
رودخانه ها الیروبی در مصب به منظور هدایت 
و  آرام  تخلیه  مانع  كه  انباشته شده  رسوبات 
ندارد.  اشکالی  هستند،  آب  جریان  منطقی 
الیروبی  مسئله  كه  كه  است  اینجا  واقع  در 
 . بشود.  انجام  باید  و  میکند  پیدا  موضوعیت 
به فرض در روخانه گرگان در جایی كه آب 
گذشته  رسوبات  شود،  می  خزر  دریای  وارد 
به راحتی نمی  ایجاد كرده و دیگر آب  مانع 
توانسته جریان پیدا كند كه در این شرایط، 
تمامی  در  اینکه  اما  باشد  می  مجاز  الیروبی 
به  اقدام  رودخانه ها،  مسیر  تمام  در  و  موارد 
الیروبی نمائیم، و مسیر را دستکاری كنیم، با 
اصول علم مهندسی رودخانه، سازگاری ندارد. 
پس  جنابعالی،  گفته های  طبق  رفیعی:   
نتیجه می گیریم كه در زمین های كشاورزی، 
این رسوبات، خود باعث حاصلخیزی می شود. 
هنگامی  است.  كاماًل درست  بله  جهانی:   

و  آورد  می  را  رسوبات  این  ای  رودخانه  كه 
در مناطق كشاورزی وقتی این رسوبات نفوذ 
می كنند، باعث می شود كه ضخامت خاک 
را تغییر دهد و باعث حاصلخیزی می شود و 
این یک موهبت الهی است و كلیه دشت هایی 
كه در پایین دست رودخانه ها ایجاد شده اند، 
بوده است كه رودخانه ها  نتیجه رسوباتی  در 
این دشت ها  باعث تشکیل  اند و  حمل كرده 

در پایین دست رودخانه شده اند. 
وقوع  زمان  نظر جنابعالی، در  به  رفیعی:   
سیالب با توجه به اثرات مخرب سیالب ها بر 
جریان برق و قطع آن كه ناشی از مشکل آبی 
منجر  و  برق  افتادن  كار  از  نتیجه  در  است، 
فاضالبی،  اختالل در شبکه های  به  آن  شدن 

چه باید كرد؟
 جهانی: بنده تصور می كنم، هنگامی كه 
صحبت از آمادگی ملی می كنیم، این آمادگی 
یک بار در سطح كالن است و یک بار در سطح 
خرد است. این گونه مسائل در ارتباطات بین 
در  ساخت ها  زیر  و  برق  و  آب  نظیر  بخشی 
محدوده یک روستا و یک شهر بایستی قاعدتاً 
در تحلیل ریسک ها و ارزیابی شرایط و تنظیم 
برنامه ها مورد توجه قرار بگیرد كه اگر در این 
هم  این  كرد.  باید  چه  بیفتد،  اتفاقی  شرایط 
یکی از مسائل و موارد مربوط به آمادگی ملی 
كه  است  ممکن  آمادگی  این  البته  شود  می 
محلی  آمادگی  و  نباشد  ملی  آمادگی  لزوماً 
تنظیم  در  مربوطه  مسئولین  باید  اما  باشد 

برنامه ها ی مقابله مد نظر قرار دهند. 
 رفیعی: در صحبت هایتان اشاره كردید به 
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حجم كه در نظر گرفته می شود برای كنترل 
افتد. به نظر جنابعالی  اتفاق می  سیالبی كه 
در استان تهران، سد هایی كه در اطراف تهران 

احداث شده اند، آیا پیش بینی شده است؟ 
تا جایی كه در مورد  بنده  خیر،  جهانی:   
عملکرد  این ها  دارم،  اطالع  تهران  سد های 
اشاره  كه  مفهومی  آن  به  را  سیالب  كنترل 
كردم، ندارند. ولی عرض كردم هر مخزنی به 
طور ذاتی دارای این خاصیت است كه اگر آبی 
بیاید، بتواند ذخیره كند ولی به مفهوم اینکه 
در  سیالب  كنترل  برای  ای  ویژه  حجم  یک 
نظر گرفته شده باشد، بنده در مورد سد های 
اطراف تهران نمی دانم و چنین چیزی بعید 
است كه وجود داشته باشد. البته سد الر در 
حجم  زیرا  باشد  می  استثنا  یک  مورد  این 
مخزن آن بسیاربزرگ در نظر گرفته شده و به 
اصطالح carry over است و همواره حجم 
خالی برای پذیرش سیالب ها دارد ولی همان 
این سد  به دلیل نشت آب  طور كه میدانید 

هرگز پر نشده است. 
وقوع  احتمال  به  توجه  با  یعنی  رفیعی:   

سیالب ها، این پیش بینی رعایت نمی شود؟
موضوع  این  كه  بفرمائید  توجه  جهانی:   
باید مد نظر  بایستی در زمان طراحی سدها 
قرار گیرد و مثال یک ارتفاعی به فرض بین 5 
متر تا 10 متر برای كنترل حجم سیل برای 
یک دوره برگشت معین در نظر گرفته شود. 
سیل  كنترل  برای  خاصی  نگرانی  اگر  البته 
وجود داشته باشد، می شود دستورالعمل های 
تنظیم  ای  گونه  به  را  سدها  از  برداری  بهره 
سد  اجرایی شدن  و  طراحی  از  بعد  كه  كرد 
هم یک بخشی را برای كنترل سیل، در نظر 
گرفت. این موضوع دیگر بر می گردد به تغییر 
و تجدید نظر در مسئله منحنی های فرمان و 

منحنی های بهره برداری از سد. 
 رفیعی: جناب مهندس به نظر جنابعالی 
میزان  آن  بیافتد،  اتفاق  تهران  در  اگر سیلی 
خسارتی كه دراستان های گلستان و فارس و 
استان های جنوبی پیش آمد، پیش نمی آید؟ 
نمی شود  اكنون  و  دارد   جهانی: بستگی 
قضاوت كرد. در مورد شهر تهران در خصوص 
نسبت  تصرف های كالنی  آبراهه های شمالی، 
به شرایط طبیعی به دلیل عدم رعایت بستر 
و حریم رودخانه ها صورت گرفته و تجاوز های 
زیادی شده است، حتی شخص رئیس جمهور 
هم در صحبت های اخیرشان به مصداق هایی 
بنابراین  كردند.  اشاره  تهران  شهر  مورد  در 
كه  بشود  باعث  اخیر  سیالب های  این  شاید 
وزارت  كمک  با  شهرداری  جدی،  صورت  به 
این  بستر  و  حریم  پاكسازی  مورد  در  نیرو 
بنابراین  باشند.  داشته  اقداماتی  رودخانه ها 
بگوئیم  شما  سوال  جواب  در  توانیم  نمی  ما 
كه تهدید وجود ندارد بلکه تهدید همیشه به 

صورت بالقوه وجود دارد. 
اكنون مهم ترین اقدامی كه باید در مورد شهر 
تهران صورت بگیرد، این است كه آن آبراه های 
مختوم به شهر كه حوضه آبریز كوچکی نیز 
از  شدید،  بارندگی های  مقابل  در  ولی  دارند 
خود به سرعت عکس العمل نشان می دهند 
و سیالب های شدید ایجاد می كنند، از نظر 
صورت  در  و  بشود  پاكسازی  حریم  و  بستر 
شوند.  هشدار سیل  سیستم  به  مچهز  امکان 
در داخل شهر تهران هم یک سلسله كار های 
انجام شده است كه  از نظر شهرداری  خوبی 
برای تخلیه آب های سطحی كه وقتی از شمال 
است  خوب  عملکردشان  آئیم،  می  تر  پایین 
مشروط بر آنکه بتواند پوشش كاملی رابرای 
بخش هایی  باشند و احتماالً  كل شهر داشته 

كه اجرا نشده اند هم اجرا شوند و این سامانه 
یکپارچه شود و در مقابل سیالب ها، یکپارچه 

بتواند عمل كند. 
 رفیعی: در انتها اگر الزم می دانید نکته ای 
برای مسئولین  اگر توصیه ای  یا  گفته بشود 

دارید بفرمائید. 
 جهانی: توصیه در یک كالم اگر بخواهم 
ارتقای  برای  تالش  است:  این  كنم  عرض 
آمادگی ملی در مقابل سیالب است و این از 
طرق تدوین یک نقشه راه امکان پذیر است 
كه سر فصل های آن میتواند موارد زیر باشد:

آسیب  طریق  از  ملی  گزارش  یک  تهیه   -1
اخیر  سیالب های  تاریخی  بررسی  و  شناسی 
وگذشته و ارزیابی آثار وتبعات آن ها به عنوان 

یک گزارش مبنایی
2- تهیه و تدوین یک برنامه جامع مدیریت 
سیل با هدف پیشگیری مبتنی بر نظام بیمه 
۳- باالخره تهیه و تدوین یک نظام مدیریت 

در زمان بحران در سناریو های مختلف 
برای  كه  است  این  ام  توصیه  هم  ن هایتاً  و   
الزم  گذاری  سرمایه  اوالً  اقدامات،  این  انجام 
نظر  در  است  باالئی  افزوده  ارزش  دارای  كه 
گرفته شود و بعد هم از نخبگان جامعه برای 
ملی،  جامع  برنامه  یک  تدوین  در  اجماع 
استفاده شود. و این اقدامات هم پایش بشود 
كه این اجماع ملی واقعاً اجرائی بشود نه آنکه 

فقط بر روی كاغذ آورده شود. 
 رفیعی: با تشکر در توضیحات جامعی كه 
دادید و زمان ارزشمندتان كه در اختیار بنده 

و این ماهنامه قرار دادید. 
و  شده  گفته  مطالب  به  توجه  با  است  امید 
مربوطه،  نهاد های  توسط  آن  شدن  اجرائی 
انسانی  تلفات  و  خسارات  كاهش  شاهد 

چشمگیری در جامعه عزیزمان باشیم. 
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گفتگو

20 سال قبل از آنكه جانمایی سد گتوند 
آمریكایی ها  بگیرد،  صورت   68 سال  در 
پیشنهاد داده بودند 20 کیلومتر باالتر از 
مخزن فعلی، سد گتوند احداث شود. اما 
مدیریت  شرکت  مدیران  سال ها  آن  در 
منابع آب و نیروی ایران بر این باور بودند 
که آمریكایی ها چون می خواستند مخزن 
را  این اختالف مكانی  باشد،  سد کوچك 
مطرح کردند. لذا تصمیمشان بر این شد 
که دریاچه سد درست بر روی گنبد های 
سال  شود.  جانمایی  گچساران  نمكی 
1380 در نام های به اداره صنایع و معادن 
گرفته  صورت   مطالعات  که  کردم  تاکید 
 1381 سال  نیست.  کافی  سد  این  روی 
مدیرکل  شمسایی  مهندس  همراه  به 
وقت آب و فاضالب خوزستان موضوع را 
دارد  این سد مشكالتی  که  کردم  مطرح 
و می تواند کل استان خوزستان را از نظر 

شوری به مخاطره بیندازد. 

 شمسایی بعدها رئیس سد گتوند شد. به او 
توضیح دادم كه اساساً سازندگان سد مطالعات 
نداده اند.  قرار  مدنظر  را  منطقه  زمین شناسی 
زمین شناسی  مطالعات  از  گزارشی  هیچ 
مشاوره  آن  از  بعد  شمسایی  آقای  نداشتند. 
سد  روی  مطالعات  برای  نفره   20 گروهی 
تشکیل داد گروه مطالعاتی آقای شمسایی در 
اولین گزارش به او نوشتند »جلوی ضرر را هر 

جا بگیرید منفعت است«. 
رئیس  عنوان  به  شمسایی  مهندس  آقای   
اداره آب منطقه خوزستان آن زمان به تمامی 
مقامات مملکتی نامه نوشت و از آنها خواست 
خطاب  نامه  شود.  گرفته  سد  ساخت  جلوی 

به رئیس جمهوری، وزیر نیرو، مجلس و مدیر 
 .  . عامل شركت آب و نیرو )شركت مجری(. 

ارسال شده بود. 
قضا  از  شد،  ساخته  سد  اینکه  از  بعد   
مهندس شمسایی را كه آن زمان شهردار اهواز 
بعد  كردند!  انتخاب  سد  رئیس  عنوان  به  بود 
مختلف  كشور های  از  مشاوره  یکسری  آن  از 
و دانشگاه  های ایران گرفتند و تصمیم بر این 
میان  فاصله  ایجاد  برای  رسی  پتوی  كه  شد 
به  دریاچه  بستر  و  نمک  ضخیم  الیه  های 
گرفت  تماس  من  با  سد  رئیس  بیاید.  وجود 
هزار  دو  زمان  آن  كرد.  مطرح  را  پیشنهاد  و 
سد  این  برای  هزینه  تومان  میلیارد  پانصد  و 
صرف شده بود. من آن زمان به عنوان یکی از 
منتقدان دائمی ساخت این سد كه صدایم به 
گوش كسی نمی رسید. من با توجه به تجربه و 
علمی كه داشتم، گفتم كه این كار با شکست 
و  رسید  فرا  آبگیری  روز  شد.  خواهد  مواجه 
احمدی نژاد  )محمود  وقت  رئیس جمهوری 
برای  نیز  نیرو  و  آب  شركت  مدیرعامل  و   )
آبگیری آمدند. آن روز با من تماس گرفتند و 
من به عوامل شركت آب و نیرو گفتم هر چه 
ماشین آالت در پایین  دست پتوی رسی دارید 
جمع كنید و به باال بیاورید چون اعتمادی به 
پایداری این دیواره رسی نیست و قطعاً تا یکی 
دو روز آینده می شکند و خسارت بیشتری به 
شما وارد می كند. این توصیه من را پذیرفتند 
روز  گرفت.  صورت  آبگیری  چهارشنبه  روز  و 
شنبه مسئول همین بخش با من تماس گرفت 
و خبر شکسته شدن پتوی رسی را داد و گفت 

چطور می دانستید ؟
آبگیری  عملیات  اینکه  از  بعد  10روز   
معموالً  كه  سد  زیرین  بخش  گرفت،  صورت 

و  حساس  دستگاه  های  و  زیرین  سیستم  های 
سنسور های كنترل است پر از نمک شده بود؛ 
این مسئله دقیقاً 10 روز بعد از آبگیری رخ داد؛ 
اتفاقی كه مثل روز برای ما روشن بود و هر چه 
هشدار می دادیم كسی گوش نمی كرد. بعد از 
آن مطالعات نشان  داد كه تمامی مناطق اطراف 
گتوند و عقیلی، زمین  های مرغوب كشاورزی 
تبخیر  و  به دلیل گسترش نمک  این مناطق 
تمام  مردم  و  هستند  شوره زار شدن  حال  در 
دارایی خود را دارند از دست می دهند و هیچ 
استفاد های از سد و آب  شور آن نمی توان كرد. 
دادیم  هشدار  بارها  ما  آبگیری  از  قبل   
توربین  هایی كه برای سد خریداری شده برای 
آب شیرین است و شما میلیاردها میلیارد هزینه 
كرد هاید برای آبی كه شور خواهد شد. حاال آن 
توربین ها هم كاربردی برای آب شیرین ندارند. 

هم اكنون توربین ها از كار افتاده اند. 
عمومی شركت  روابط  مدیر  پیش   چندی 
از  كرد  دعوت  من  از  گتوند  سد  نیرو  و  آب 
سد بازدید كنم. گفتند آن طور كه شما تصور 
یک  ن هایتاً  و  ندارد  وجود  نمکی  می كنید 
را خارج  آن  نمک هست كه  الیه چهارمتری 
می كنیم! با تعجب دیدم چند الیه نازک چهار 
كه  خواستم  جوانک  از  زده اند.  متری  پنج   تا 
محدوده 50 متری را برای گمانه زنی و حفاری 
انتخاب كند و تا عمق 50 متری نیز جلو بروند 
از  با دریای عظیمی  بعد متوجه خواهند شد 
نمک مواجه خواهند شد. بعد از آن مهندسان 
آزمایشگاه مکانیک خاک برآورد كردند كه تا 
9۳ متر ضخامت نمک است. بعد از آن دوستان 
چه  می دانیم  ما  می گفتند  گتوند  سد  در  ما 
بالیی سر این منطقه آورد هایم اما تو را به خدا 

چیزی نگویید و رسان های نشود!

نگاهی به سد گتوند؛

مصاحبه تکان دهنده

محمد جواد عبداللهي از سد گتوند و فاجعه بشری امروز
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 چكیده
روي  مشاهدات  و  مطالعات  از  شده  گرفته  الهام  مورچه ها  كلوني  الگوریتم 
كلوني مورچه ها در طبیعت است، از آن جا كه روش های بهینه سازی كلونی 
مورچه ها قادر به آن هستند كه زمان محاسبات را به طور قابل توجهی كاهش 
داده و در عین حال نتایج را بهبود بخشند، در پژوهش حاضر برای تعیین 
میزان بهره برداری بهینه در حوزه ی مسائل مهندسی آب، از مخزن سد كرج 
جهت مطالعه و پیاده سازی این الگوریتم استفاده شد. در این پژوهش كه 
با هدف بهینه سازی مخازن آبی با مطالعه موردی سد كرج توسط الگوریتم 
ابتدا مشخصات سد را از  بهینه سازی كلونی مورچه ها صورت گرفته است، 
شركت سهامی مدیریت منابع آب ایران تهیه نموده و سپس داده های حاصل 
از گزارشات دوره ای هیدرولوژیکی و هواشناسی را از سازمان هواشناسی و 
سازمان آب منطقه ای استان البرز برای یک دوره 5 ساله از 1۳89 تا 1۳94 
تهیه نمودیم و پس از اصالح و بازسازی داده ها، الگوریتمی به منظور بهینه 
سازی مخزن سد كرج ارائه نمودیم و سپس توسط نرم افزار MATLAB این 
روند را پیاده سازی نموده و مورد آزمایش قرار دادیم. نتایج حاكی از آن بوده 
حل  در  مورچه ها  كلونی  سازی  بهینه  مدرن  الگوریتم  از  استفاده  كه  است 
مسائل بهینه سازی سد نتایج خوبی از خود نشان داده كه با نتایج روش های 
الگوریتم ژنتیک و برنامه ریزی پویا نیز همخوانی و هماهنگی داشته و بعضاً 
از آن ها بهتر ظاهر شده است. با این وجود به منظور حصول جواب های بهینه 
می بایست روند حل را در فاز های مختلف حل مسئله مورد آزمون قرار داده 
با سایر رویکرد های بهینه سازی  از بهترین شرایط در مقایسه  با استفاده  و 
به  مناسبی  جواب های  تا  نمود  انتخاب  را  مناسبی  حل  سیستم  مورچگان، 

دست آید. 

کلمات کلیدی: الگوریتم، بهینه سازی، کلونی، مورچه ها، سد، کرج

 مقدمه
شبیه سازی به عنوان یکی از روش  های علمی و مرسوم از اوایل دهه 1950 
علیرغم  است.  گرفته  قرار  استفاده  مورد  آب  منابع  سیستم های  تحلیل  در 
بهینه  آكادمیک در خصوص  و تحقیقات  بسیار در مقاالت  وجود مستندات 
سازی منابع آب، میزان مشاركت آن در موارد عملی بسیار اندک بوده است. 
یکی از عوامل اصلی استفاده اندک از مدل های بهینه سازی، پیچیدگی حل 
این مدلها می باشد. تا یک دهه اخیر، بیشتر این مدلها سعی در حل مطلق 
و رسیدن به بهینه مطلق داشته اند كه در بیشتر موارد با پیچیده تر شدن 
سیستم، عماًل كارآیی خود را از دست می دادند. اما در بیشتر موارد، تصمیم 
دنیای  مسئله  یک  در  مطلق  بهینه  به  رسیدن  به  چندانی  نیاز  گیرندگان 
واقعی ندارند و تنها با رسیدن به یک جواب خوب قادر به تصمیم گیری می 
استفاده  به سمت  نیز متخصصین  ترتیب در بحث منابع آب  این  به  باشند. 
كردند. روش  های  بهینه سازی حركت  مسائل  در حل  تقریبی  از روش  های 
فراكاوشی به عنوان یکی از مهمترین و مناسبترین روش ها جهت رسیدن به 
جواب  های خوب و نزدیک به بهینه مطلق، در دهه اخیر بسیار مورد توجه قرار 
گرفته اند. ACO یک روش فراكاوشی است كه در سال 1992 توسط دوریگو 
پیشرفتی  با  فراكاوشی  الگوریتم های  اخیر،  سال های  در   .]1[ شد  پیشنهاد 
سریع در مسائل پیچیده و حل مشکل بهینه سازی مورد استفاده قرار گرفته 
اند. الگوریتم  های نشأت گرفته از رفتار طبیعت، همچون الگوریتم ژنتیک و 
شبکه های عصبی مصنوعی در مسائل بسیار پیچیده مهندسی آن چنان دلگرم 
كننده بود كه سیستم های طبیعی به عنوان منبع اساسی ایده  های مدل سازی 
و ایجاد سیستم های مصنوعی مختلف به طور كامل پذیرفته شده است. از آن 
جا كه روش های بهینه سازی كلونی مورچه ها قادر به آن هستند كه زمان 
محاسبات را به طور قابل توجهی كاهش داده و در عین حال نتایج را بهبود 
بخشند، در پژوهش حاضر برای تعیین میزان بهره برداری بهینه در حوزه ی 

 مقاله

بهينه سازی مخزن سد کرج
با استفاده از الگوریتم مدرن کلونی مورچه ها

حمیدرضا عزیزی: دانشجوی دکتری تخصصی عمران-مهندسی و مدیریت منابع آب، دانشكده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر قدس

سعید عزیزی: سعید عزیزی، دانش آموخته كارشناسی ارشد عمران-مهندسی و مدیریت منابع آب، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر قدس
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مسائل مهندسی آب، از مخزن سد كرج جهت مطالعه و پیاده سازی الگوریتم 
از زمان پیدایش  ACO در مهندسی آب  الگوریتم  های  استفاده شد. كاربرد 
این الگوریتم به نسبت سایر پژوهش های انجام شده، بسیار كم بوده است. 
اولین كار گزارش شده از این كاربرد مربوط به سال 2001 می باشد. در این 
سال عباس پور و همکارانش از الگوریتم  های ACO برای تخمین پارامتر های 
از آن در سال  اند]2[. پس  هیدرولیکی خاک  های غیراشباع استفاده نموده 
2001، سیمپسون و همکارانش با استفاده از این الگوریتم، مسئله طراحی 
شبکه  های آب را مدل نموده و پارامتر های آن را تنظیم نمودند ]۳[. در سال 
200۳، مایر و همکارانش این الگوریتم را جهت یافتن جواب  های نزدیک به 
بهینه در یک سیستم شبکه توزیع آب استفاده كردند. ]4[ آن ها به این نتیجه 
مساله  در  ژنتیک  الگوریتم  با  رقابتی  قابل  گزینه  الگوریتم  این  كه  رسیدند 
طراحی شبکه توزیع آب است. زكچین و همکارانش در سال 200۳ عملکرد 
بیشینه در مسئله  الگوریتم مورچه های كمینه  با  را   AS الگوریتم مورچه ها 
طراحی شبکه آب مقایسه نمودند ]5[. همچنین، كومار و ردی در سال 2006 
از بهینه سازی جامعه مورچه ها برای بهره برداری مخزن چندمنظوره استفاده 
نمودند و نتایج حاصله را با الگوریتم ژنتیک مقایسه كردند. آن ها بدون ذكر 
 GA بهتر از ACO ،جزئیات بیشتر عنوان نمودند كه در دوره های بلندمدت
انجام گرفته در زمینه  كار  بیشترین  اخیر  رفتار می كند ]6[. در سال های 
توسط جاللی،  مخازن  بهینه سازی  و  آب  مهندسی  در   ACO كارگیری  به 
از  افشار و همکاران صورت گرفته است. جاللی و همکاران در سال 200۷ 
الگوریتم  های مورچه ها با ساختار گسسته در یک سیستم چندمخزنی استفاده 
نمودند ]۷[. زكچین و همکارانش در سال 200۷ از الگوریتم  های بهینه سازی 
جامعه مورچه ها در طراحی سیستم توزیع آب استفاده نموده و عملکرد آن ها 
NA- را با هم مقایسه نمودند ]8[. در سال 2010 احسانی و افشار كاربرد

ACO در طراحی شبکه های حسگر چندمنظوره آالینده ها برای سیستم های 
 2011 سال  در  همکاران  و  زاده  حاجی   .]9[ كردند  بررسی  را  آب  توزیع 

پژوهشی بر بهینه سازی كلونی مورچه برای تطبیق زمانی و تخصیص عدم 
قطعیت مدل های دو مخزن پیچیده واقعی را انجام دادند كه مستلزم حل یک 
مسئله بهینه سازی از ابعاد باالتر بود ]10[. در سال 201۳، معینی و افشار 
بهینه  الگوریتم  از  از سیستم مورچه های كمینه-بیشینه، بسطی  استفاده  با 
 CACOAs) Constrained Ant Colony( سازی كلونی مورچه مشروط
از سیستم های  برای بهره برداری بهینه   -Optimization Algorithms
چند مخزنه را ارائه نمودند ]11[. آن ها متوجه شدند كه استفاده از روش های 
نتایج  بزرگ مقیاس  برای حل مسائل چندمخزنه  پژوهش  این  ارائه شده در 
بهتری نسبت به استفاده از روش های معمول و مرسوم داشته است. افشار و 
همکاران در سال 2015 با استفاده از تركیب دو الگوریتم بهینه سازی جامعه 
مورچه ها و برنامه ریزی خطی، پژوهشی بر اساس قابلیت اطمینان بر طرح 

بهینه ی مخازن انجام دادند ]12[. 

مواد و روش ها

 معرفي منطقه مورد مطالعه
سد بتنی امیركبیر موسوم به سد كرج با گنجایشی بالغ بر 205 میلیون متر 
مکعب، متوسط آب سالیانه 500 متر مکعب برثانیه، حجم آب قابل تنظیم 
سالیانه 4۷2 میلیون متر مکعب و نیز دریاچه ای به طول 14 كیلومتر و حجم 
مفید 191/6 میلیون متر مکعب و سطح زیر كشت 50 هزار هکتار اولین سد 
ایران است كه در شمال شهر كرج و در 2۳ كیلومتری محور  چندمنظوره 
كرج-چالوس واقع شده است. دریاچه این سد بوسیله رودخانه كرج تغذیه 
می شود،از دیگر اهداف این سد می توان تأمین آب لوله كشی شهرتهران و 
گسترش كشاورزی و آبرسانی به 50 هزار هکتار زمین  های كشاورزی كرج را 
نام برد. نیروگاه برق آبی این سد نیز با بیش از چهل و شش سال فعالیت به 

شبکه برق كشور متصل و توانایی تولید 90 مگاوات برق را داراست. 

جدول)1(-معرفی و مشخصات سد کرج

در این پژوهش كه با هدف بهینه سازی مخازن آبی با مطالعه موردی سد 
كرج توسط الگوریتم بهینه سازی كلونی مورچه ها صورت گرفته است، ابتدا 
نموده  تهیه  ایران  آب  منابع  مدیریت  سهامی  شركت  از  را  سد  مشخصات 
و هواشناسی  ای هیدرولوژیکی  از گزارشات دوره  داده های حاصل  و سپس 
یک  برای  البرز  استان  ای  منطقه  آب  سازمان  و  هواشناسی  سازمان  از  را 
بازسازی  و  اصالح  از  و پس  نمودیم  تهیه  تا 1۳94  از 1۳89  دوره 5 ساله 
داده ها،الگوریتمی به منظور بهینه سازی مخزن سد كرج ارائه نمودیم و سپس 
توسط نرم افزار MATLAB این روند را پیاده سازی نموده و مورد آزمایش 

قرار دادیم. همان طور كه ذكر شد، بهینه سازی جامعه مورچه  ها كه یکی از 
روش  های فراكاوشی است، این قابلیت را داراست كه در بسیاری از مسائل 

بهینه سازی مهندسی مورد استفاده قرار گیرد. 

 تعیین اهداف و قیود
در مسئله بهره برداری مخزن، هدف می تواند به اشکال مختلف تعریف گردد، 
این هدف می تواند اقتصادی و یا منابع آبی باشد. به عنوان مثال می تواند 
هدف حداكثر سازی درآمد، حداقل سازی هزینه، حداكثر سازی سطح زیر 
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كشت، حداكثر سازی انرژی تولیدی، حداقل سازی میزان كمبود اعمال شده 
به یک نیاز مشخص و. . . باشد. 

در خصوص قید های موجود در بحث بهره برداری مخزن می توان آنها را به 
دو بخش قید های اصلی و فرعی تقسیم نمود، كه قید های اصلی در تمامی 
مدل ها می بایست اعمال گردند و قید های فرعی بسته به نوع مسئله و نحوه 
بهره  مسئله  در  موجود  قید  مهم ترین  و  اولین  گردند.  می  تعریف  برخورد 

برداری مخزن، رابطه پیوستگی است: 

         )1-1(
            

جریان ورودی به مخزن در  حجم مخزن در ابتدای دوره كه در آن
،  میزان آب از دست  میزان رها سازی مخزن در دوره دوره
حجم مخزن در انت های  . در دوره  . رفته به صورت تبخیر، نشت و. 

دوره است. 
از جمله قیود اصلی دیگر می توان به حد باال و پائین برای متغیر های فوق 

اشاره نمود:

                       )2-1(
                 

حداقل و حداكثر حجم مجاز مخزن و كه در آن
حداقل و حداكثر رهاسازی مجاز مخزن می باشند. این مقادیر می توانند در 

دوره های مختلف نیز متفاوت باشند. 
در خصوص قیود فرعی كه وابسته به نوع مسئله می باشند می توان به موارد 

زیر اشاره نمود:
- قید در خصوص متوسط كمبود درازمدت

- قید در خصوص حداكثر و حداقل توان تولیدی در نیروگاه های برقابی
- قید در خصوص حداكثر سطح زیر كشت

حل مدل و تعیین رها سازی مخزن به عنوان متغیر تصمیم
پس از تهیه مدل بهینه سازی و تابع هدف و قیود مدل، نوبت به حل آن می 
رسد، در این مرحله می بایست روش حل تعیین گردد. همان طور كه اشاره 
شد، روش  های مختلفی جهت حل مسائل بهینه سازی وجود دارد كه یکی 
از این روش ها، همان روش  های تقریبی، تکراری فراكاوشی است كه در این 
پژوهش، بهینه سازی جامعه مورچه  ها به عنوان یکی از این روش ها انتخاب 
شده است. در مسئله بهره برداری مخزن همان طور كه اشاره شد می توان 
هم حجم مخزن و هم رهاسازی مخزن را به عنوان متغیر تصمیم منظور كرد. 
تقسیم  از  پس  تصمیم،  متغیر  جهت  مخزن  رهاسازی  انتخاب  خصوص  در 
دامنه مجاز رهاسازی مخزن به دسته های مختلف، در هر بازه زمانی )مرحله 
( تنها تصمیم گیری بر مبنای میزان رهاسازی مخزن )دسته  تصمیم گیری
( خواهد بود، یعنی مسیر های گراف مورد نظر از هر مرحله تصمیم گیری 
به مرحله بعد تعریف می شود. به این ترتیب متغیر های كاوشی هردو همانند 

انتخاب  بودن  تر  مناسب  دلیل  به  بود.  خواهند  دوبعدی  استاندارد  حالت 
رهاسازی مخزن به عنوان متغیر تصمیم از لحاظ حجم عملیات و سادگی آن 
از این پس رهاسازی مخزن به عنوان متغیر تصمیم منظور می شود. پس از 
مشخص شدن موارد فوق نوبت به انتخاب الگوریتم مناسب مورچه جهت حل 
مسئله می رسد. همان طور كه اشاره شد، الگوریتم  های زیادی از نوع كلونی 
پر  مورچه  ها  سیستم  الگوریتم  شاید  كه  اند  شده  معرفی  تاكنون  مورچه  ها 
كاربردترین آنها باشد. پس می توان با یک انتخاب اولیه، الگوریتمی را جهت 
حل در نظر گرفت و یا با مقایسه عملکرد چند الگوریتم بهترین آنها را انتخاب 
كرد. الگوریتم  های مختلف با توجه به نوع مسئله و ماهیت آن عملکرد های 
متفاوتی دارند. جهت بررسی نحوه عملکرد روش كلونی مورچه  ها در مسئله 
بهره برداری مخزن از سیستم تک مخزنه سد كرج استفاده شده است. حجم 
مفید مخزن معادل 191/6 میلیون متر مکعب و متوسط حجم ورودی سالیانه 
در یک دوره 5 ساله معادل 2102 میلیون متر مکعب است. 5 سال آمار از 
سال 1۳90 تا 1۳95 )60 دوره ماهیانه( جهت مدل سازی كلونی مورچه  ها 
انتخاب گردید كه متوسط حجم ورودی سالیانه در این 5 سال معادل 1918 
میلیون متر مکعب است. حجم حداقل و حداكثر مخزن به ترتیب معادل 9۷ 
و 195 میلیون متر مکعب است. هدف اصلی از بهره برداری بهینه مخزن در 
این مسئله، حداقل سازی مربع انحراف جریان رهاسازی شده در هر دوره، از 

میزان نیاز آن دوره است. 
حل مسئله بهینه سازی بهره برداری با در نظر گرفتن برق آبی بودن مخزن

بهره برداری مخازن برقابی، به دلیل رابطه تولید انرژی، دارای قید غیر خطی 
بوده و فضای جست وجوی متغیر تصمیم آن به صورت غیرمحدب است. در 
این بخش جهت تعریف یک مساله بهره برداری تک مخزنه برقابی از برخی از 
اطالعات سد امیركبیر )سد كرج( استفاده شده است. اطالعات آبدهی ورودی 
و احجام مخزن پیش از این ارائه شده است. در روابط تولید انرژی، عالوه بر 
آبدهی، بار آب موثر بر توربین ها نیز می بایست تعریف گردد. جهت استفاده از 
مقادیر حجم-ارتفاع مخزن، یک تابع چند جمله ای درجه سوم بر آنها برازش 

داده شده است، این رابطه به همراه ضرایب آن به صورت زیر است:

      ) 1-۳ ( 
             

آن  در  كه 
و مترمکعب  میلیون  بر حسب  حجم مخزن 

تراز مخزن بر حسب متر از سطح دریا است. جهت تعیین مقدار بار آب موثر، 
است.  منظور شده  دریا  از سطح  متر  معادل 1۷۳0  نیروگاه سد  پایاب  تراز 
نیروگاه از 4 واحد 22/5 مگاواتی تشکیل شده است كه زمان كاركرد آن در 
طول روز حدود 10 ساعت است. به این ترتیب در محاسبات از ضریب كاركرد 
نصب  ظرفیت  محاسبات  ادامه  در  شود.  می  استفاده   0/214 معادل   )PF(

نیروگاه معادل 90 مگاوات و بازده آن معادل 85 % منظور گردیده است. 
مدل بهینه سازی مورد نظر را می توان به صورت خالصه زیر ارائه نمود:

كه در آن ها  توان تولیدی )مگاوات(،  ظرفیت نصب نیروگاه )90 

مگاوات(،  بار آب موثر بر نیروگاه )متر( و  تراز پایاب نیروگاه )متر از سطح دریا( است. 
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 نتایج و بحث
تغییرات حجم نیاز و ورودی مخزن در دوره 60 ماهه

 

 نمودار)1( تغییرات حجم نیاز و ورودی مخزن در دوره 60 ماهه

 انتخاب بهترین الگوریتم کلونی مورچه ها با مقایسه سه الگوریتم 

جدول )2( مقایسه الگوریتم های بهینه سازی

حال می توان مقایسه مقادیر نیاز مصرفی در مقایسه با نتایج بهینه سازی كلونی مورچگان را به شکل نمودار برای مقایسه و تحلیل در نظر گرفت. 

   

 
نمودار )3( مقایسه مقادیر نیاز مصرفی در مقایسه با نتایج بهینه سازی کلونی مورچگان
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 نمودار )4( نحوه همگرایی جواب ها در حل مسئله بهینه سازی مخزن برقابی

دوره  ابتدای  از  )5 سال(  ماهه  دوره 60  در یک  از حل مدل  نتایج حاصل 
دراز مدت آبدهی ورودی به مخزن، نشان دهنده پیچیدگی مساله نسبت به 
مساله بهره برداری مخزن ساده بود. به این ترتیب كه در هیچکدام از 10 
اجرای مختلف انجام شده جواب حاصل یک جواب شدنی نیست. همان طور 
از  مساله،  این  در  استفاده  مورد  استاندارد  الگوریتم  شود،  می  مشاهده  كه 
برد  رنج می  است،  زودرس  و  بزرگ كه همان همگرایی سریع  یک مشکل 
بنابراین به منظور حصول جواب از این روش به راهکار های جدیدی به منظور 
تاثیر آن بر همگرایی و مرغوبیت جواب  های  الگوریتم و نحوه  این  پیشرفت 
ن هایی نیاز خواهیم داشت. به دلیل ماهیت گسسته حركت مورچه  ها بر روی 
گراف تصمیم، در مسائل پیوسته نیاز به دسته بندی متغیر های تصمیم است. 
حال اگر این گسسته سازی با تعداد دسته های كم صورت گیرد، جواب  های 
حاصله نماینده خوبی از واقعیت نبوده و در صورتی كه تعداد دسته ها زیاد 
منظور گردد، جهت ایجاد همگرایی مناسب و جست وجوی فضای جواب ها، 
نیاز به تعداد تکرار بیشتری بوده كه به تبع آن زمان اجرا را بسیار افزایش 

خواهد داد. 

 نتیجه گیری 
نتایج حاكی از آن بوده است كه استفاده از الگوریتم مدرن بهینه سازی كلونی 
مورچه ها در حل مسائل بهینه سازی سد نتایج خوبی از خود نشان داده است 
و  نیز همخوانی  پویا  ریزی  برنامه  و  ژنتیک  الگوریتم  نتایج روش های  با  كه 
هماهنگی داشته و بعضاً از آن ها بهتر ظاهر شده است. با این وجود به منظور 
حل  مختلف  فاز های  در  را  حل  روند  بایست  می  بهینه  جواب های  حصول 
مسئله مورد آزمون قرار داده و با استفاده از بهترین شرایط در مقایسه با سایر 
رویکرد های بهینه سازی مورچگان، سیستم حل مناسبی را انتخاب نمود تا 
جواب های مناسبی به دست آید. همان طور كه قباًل نیز اشاره گردید، هدف از 
این پژوهش معرفی الگوریتم جامعه مورچه  ها در زمینه مسائل مهندسی آب، 
و تالش برای انطباق این الگوریتم با مسئله بهینه سازی سد بوده است. هدف 
این پژوهش نفی سایر روش ها و تنها معرفی برتری های این الگوریتم نبوده 
است. بلکه سعی شده با ارائه این الگوریتم در محدوده مسائل مهندسی آب و 
نمایش كارایی مناسب آن در حل بسیاری از مسائل، گزینه ای قابل انتخاب 

برای تصمیم گیرنده ایجاد گردد.  
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گزارش

 دبیر کارگروه ملی سازگاری با کم آبی، از 
برگزاری رویداد ملی سازگاری با کم آبی 
میزبانی  به  آب  ملی  جشنواره  اولین  و 
پنجم  تا  سوم  روز های  در  نیرو  وزارت 
کار های  و  کسب  »رونق  شعار  با  تیرماه، 

سازگار با کم آبی« خبر داد. 

بنفشه زهرایی؛ روز های سوم تا پنجم تیرماه، 
مصرف  در  صرفه جویی  هفته  با  همزمان 
نمایشگاه  و  نشست  میزبان  نیرو  وزارت  آب، 
بود« ،  خواهد  كم آبی  با  سازگاری  تخصصی 
گفت: در این رویداد كه با هدف تقویت كسب 
می شود،  برگزار  كم آبی  با  سازگار  كار های  و 
با  مرتبط  حوزه  های  در  موفق  تجربیات 

مدیریت مصرف آب معرفی خواهند شد. 
 وی با اشاره به اینکه روز اول این رویداد به 
اختصاص  انرژی  و  معدن  بخش  های صنعت، 
دارد، افزود: در این روز، شركت ها و نهاد های 

فن آوری  صاحب  كه  غیردولتی   و  دولتی 
مدیریت  با  مرتبط  حوزه  های  در  تجربه  و 
و  آب  آلودگی  و  تلفات  كاهش  آب،  مصرف 
بازچرخانی آب هستند، توانمندی  های خود را 
ارائه می كنند. دبیر كارگروه ملی سازگاری با 
رویداد  این  روز  در دومین  داد:  ادامه  كم آبی 
ملی مصادف با چهارم تیرماه، تجربیات موفق 
كشاورزی  حوزه  های  در  كم آبی  با  سازگاری 
و  دام پروری، شیالت  باغبانی،  زراعت،  از  اعم 

منابع طبیعی ارائه خواهد شد. 
تیرماه،  پنجم  روز  در  اینکه  بیان  با  زهرایی 
توانمندی  های بخش  های غیردولتی و دولتی 
در حوزه  های آب شرب و فضای سبز معرفی 
خواهد شد، عنوان كرد: در این روز همچنین، 
اولین جشنواره ملی آب برگزار خواهد شد و 
خانگی  مشاغل  استارتاپ  های  برگزیدگان  از 
سبز و فن آوری  های نوین در حوزه صیانت از 
تقدیر  و  رونمایی  زیست  محیط  و  آب  منابع 

خواهد شد. 
مورد  در  بیشتر  اطالعات  شد:  یادآور  وی 
تارنمای  با كم آبی در  رویداد ملی سازگاری 
waterhouse. ir/wsa و اولین جشنواره 
ملی آب در تارنمای iwf-coe.ir ارائه شده 

است. 

 دبير کارگروه ملی سازگاری با کم آبی در گفت و گو با پاون:

رویداد ملی »سازگاری با کم آبی« به ميزبانی وزارت نيرو برگزار می شود
برگزاری هم زمان نخستين جشنواره ملی آب 

 پایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو
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 250 گلستان  در  رسمی  آمار  براساس 
در  رقم  این  و  بود  روز  دو  در  متر  میلی 
سیل ژاپن به 583 میلی متر در یك روز 

رخ داد. 

از  زیادی  بخش  های  سیل  كه  روز هایی  در 
از خود كرد، بحث  های  متاثر  ایران  شهر های 
و  شد  مطرح  اجتماعی  شبکه  های  در  زیادی 
سیل در ایران و نحوه مدیریت آنها را با سیل 
سهمگین ژاپن در سال 2018 مقایسه كردند. 
سهمگینی  طوفان  با  ژاپن   2018 سال  سی 
بارندگی  و  جوالی  پنجم  پنجشنبه،  روز  در 
شدید در قسمت  های مركز و غرب این كشور 
آغاز شد و تا یکشنبه، هشتم ماه جوالی ادامه 
شهر  نزدیکی  در  سیل  این  وقوع  اوج  یافت. 
موتویاما رخ داد و بر اثر جاری شدن سیل و 
به دنبال آن، رانش زمین، خسارت  های جانی 

این  آمد.  وجود  به  ژاپن  در  زیادی  مالی  و 
درحالی است كه در بسیاری نقاط مانند شهر 
موتوباما، میزان بارندگی در یک روز، به 58۳ 
میلی متر رسیده است. برای اینکه بدانیم این 
میزان بارندگی چقدر باالست می توان آنها را 
كرد.  مقایسه  گلستان  در  بارندگی  میزان  با 
میلی  گلستان 250  در  آمار رسمی  براساس 
متر در دو روز بود و این رقم در سیل ژاپن به 

58۳ میلی متر در یک روز رخ داد. 

خسارات جانی و مالی سیل ژاپن

زمین  رانش  و  سیل  طی  نفر   225 از  بیش 
در این حادثه طبیعی، جان خود را از دست 
بر  عالوه  شدند.  مفقود  نیز  نفر   11 و  دادند 
نیز در  صدها خانه كه ویران شدند، یک پل 
فرو  رودخانه  طغیان  اثر  بر  هیروشیما  شهر 

ریخت. به دستور مقامات محلی بیش از یک 
و نیم میلیون نفر خانه  هایشان را ترک كردند. 
54 هزار نیرو های پلیس و ارتش و آتش نشانی 
در  شده  گرفتار  مردم  به  كمک رسانی  برای 
عالوه  و  شدند  مشغول  ناحیه   100 از  بیش 
دفاع  بحران،  مدیریت  نیرو های  آن، شمار  بر 
مدنی، یگان  های ساحلی، پلیس و آتش نشانی 
شركت كننده در عملیات امداد به ۷5 هزار نفر 
رسیده و عملیات امداد و نجات با 80 بالگرد با 

سرعت زیادی انجام شد. 

ژاپنی ها بعد از وقوع سیل چه کردند؟

سوگا،  یوشهیده  ژاپن  در  سیل  از  پس 
از  برای  اعالم كرد كه  ژاپن  سخنگوی دولت 
از سیل كمیته  اثرات منفی ناشی  بین بردن 
ویژه ای تشکیل و بودجه 18 میلیون دالری 

درس  هایی که باید از سیل ژاپن بگیریم؛ از گلستان تا موتویاما 

ژاپنی ها برای مدیریت سيل چه می کنند؟

جهان آب

 نازنین اخوان
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درنظر گرفته شده است. 
تلفات و  برای كاهش  اخیر  آنها در سال  های 
در  مهمی  اقدامات  سیل،  از  ناشی  خسارات 
ایجاد  بخصوصی  قوانین  و  انجام  ژاپن  كشور 

شد:
كوبه  زلزله  از  پس  كه  ساختمان  هایی  -در 
آرمه  بتون  از  باید  ژاپن ساخته می شوند،  در 

استفاده شود. 
دلیل  به  ژاپن  دولت  سیل،  این  از  -پس 
مدیریتی  و  نظارتی  مراكز  تأسیس  افزایش 
با حوادث غیرمترقبه، در سال 2001  مقابله 
وزارت مدیریت ریسک را تأسیس كرد تا این 
مراكز به صورت یکپارچه تحت نظارت باشند. 
حوادث  با  مقابله  جهت  فراگیر  -آموزش 

طبیعی مثل سیل و زلزله. 
گاهی  كه  هشدار  اعالم  سامانه  های  -طراحی 
بروز  از  مانع  طبیعی  وقایع  شدیدترین  در 

تلفات انسانی شده اند. 
-پس از سیل جوالی 2018 نیز، دولت ژاپن 
در ماه نوامبر، برای كاهش اثرات تخریبی این 
حادثه طرحی را برنامه ریزی كرد كه شامل 
فروپاشی  از  جلوگیری  جمله  از  اقداماتی 

فرودگاه ها بود. 
- عالوه بر این، طرح پیشنهادی شامل نتایج 
مانند  حوادثی  از  پس  اورژانسی  بازرسی  های 
لغزش زمین و طغیان رودخانه ها طی همین 

حادثه نیز بود. 
حیاتی  نظر  به  كه  اقداماتی  جمله  از   -
می آمدند، حفاظت منابع انرژی اضطراری در 

و  رودها  دیواره  ارتفاع  افزایش  و  سیل  برابر 
اسکله ها بود. 

-طبق پیش نویسی كه از این مجموعه اقدامات 
تهیه شده، تمام موارد باید طی سه سال آینده 
بازرسی  های  براساس  همچنین  شود.  اجرا 
پس  كه  اقداماتی  اولین  از  یکی  شده،  انجام 
اضطراری  برق  انجام شد، نصب  این سیل  از 

فرودگاه ها در زیر زمین بود. 

تفاوت سیل در ژاپن و ایران

میان  تفاوت  ایجاد  باعث  كه  آنچه  واقع  در 
می شوند،  ژاپن  و  ایران  در  سیل  مدیریت 
در  اینکه  اول  نکته  است.  نکته   2 به  مربوط 
با توجه به آموزش  های اجتماعی مردم  ژاپن 
سیل زده مشاركت باالیی دارند. در این رابطه 
ژاپن  كشور  در  ایرانی  شهروند های  از  یکی 
اوساكا دیدم  باره می گوید: خودم در  این  در 
خانه  هایی را كه اول قربانی زلزله و بعد سیل 
و طوفان شده بودند، 6 ماه بعد هنوز سقفشان 
نبود.  آماده سکونت  و  بود  پالستیک كشیده 
ندارد  رفتگر  و  شهرداری  كارگر  ژاپن،  كشور 
و اگر محل شما بر اثر سیل، زلزله و طوفان  
در  یا  كنید  تمیز  خودتان  باید  شود،  كثیف 
بفرستند؛  از شهرداری كمک  تا  بمانید  نوبت 
نیم   و  ماه  یک  ای  مجتمع  مثال  عنوان  به 
نوبت قرار گرفت تا بیایند و درخت ها را جمع 
آوری كنند. نکته اصلی صبر و رفتار منطقی 

ژاپنی ها است . 

انتقاد و هیاهو  از  اینجا  ادامه می گوید:  او در 
خبری نیست، بالیای طبیعی را كاماًل طبیعی 
در  كنند.  مدیریت  می كنند  سعی  و  میدانند 
خسارت  و  تلفات  طبیعی،  بالی  هم  اینجا 
مقابل  در  مردم  رفتار  ولی  می كند  ایجاد 
محیط زیست، كاماًل احترام آمیز است. مردم 
را  خرابی ها  و  كشته ها  تصاویر  هرگز  ژاپن 
منتشر نمی كنند؛ حتی بدون حضور نیرو های 
كمکی و دولتی، در همان لحظات اولیه، نظم 
و مدیریت بین خود مردم ایجاد میشود و همه 
آرام شدن  منتظر  هیجان  از  دور  به  صبورانه 
كه  بود  اینها  مواردی  میمانند؛  باقی  اوضاع 

شخصا شاهد آن بوده ام. 

تخلیه یك و نیم میلیون نفر در ژاپن
بر اثر سیل و یك نكته

ایران  در  سیل  مقایسه  درباره  دوم  نکته  اما 
ژاپن   2018 سال  سیل  به  مربوط  ژاپن،  و 
می شوند و تخلیه یک میلیون و 500 هزار نفر 

در شهر های در معرض خطر است. 
در سیل سال 2018 ژاپن به دستور مقامات 
نفر  میلیون  نیم  و  یک  از  بیش  محلی 

خانه  هایشان را ترک كردند. 
این در حالی است كه شهروندان در ایران با 
خانه ها  ترک  به  اقدام  زیادی  بسیار  مقاومت 
بخش  و  می كنند  معرض خطر  در  مناطق  و 
به  مربوط  سیل  در  انسانی  تلفات  از  زیادی 

همین مساله است. 
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مهم ترین  که  می گویند  پژوهشگران 
موضوع آینده، از جمله آینده کره زمین، 

دیجیتالیزه شدن است. 

اما آیا دیجیتالیزه شدن و حفاظت از محیط 
زیست با هم همخوانی دارند؟

به نظر نمی آید كه دیجیتالیزه كردن وسایل 
و سبک زندگی راه حلی فوری برای مشکالت 

محیط زیست ما باشد.
اما عد های از پژوهشگران برجسته نظری غیر 

از این دارند. 
هیأت مشورتی علمی دولت آلمان در گزارشی 
900 صفح های با عنوان »آینده دیجیتالی ما« 
روند های  »امروزه  كه  رسیده  نتیجه  این  به 
از  بیش  استفاده  دلیل  به  دیجیتالیزه كردن، 
حد از منابع طبیعی و رشد نابرابری اجتماعی، 
بخشیدن  سرعت  برای  ماد های  مانند  بیشتر 
این  و  می كنند«  عمل  حریق  گسترش  به 

وضعیت باید تغییر كند. 
نویسندگان گزارش مزبور می نویسند: »رؤیای 
و  قوی  دیجیتال  وسایل  با  كه  است  این  ما 
كارآمد دنیایی بهتر بسازیم. « و بدین منظور 
دیجیتال  به جامع های  است كه جامعه  الزم 
تبدیل شود كه سبک زندگی اش بر پایه اصل 
حفظ سالمتی خود و دیگران و آگاهی نسبت 

به مواد مورد مصرف باشد. 

اولین موضوعی كه از نظر پژوهشگران باید در 
دستور كار قرار گیرد عاداتی است كه مردم 

در مصرف دارند. 
پژوهشگران معتقدند كه می توان از فن آوری ها 
استفاده كرد تا جامع های كه به دور ریختن 
دست  عادت  این  از  گرفته  خو  اشیا،  و  مواد 
روی  دورانی  یا  گردشی  اقتصاد  به  و  بردارد 

آورد. 
فن آوری  نمونه  برای  پژوهشگران،  گفته  به 
دیجیتالی می تواند كمک كند تا در آینده به 
جای پالستیک از موادی كامال متفاوت برای 
شود،  استفاده  غیره  و  قوطی  و  بطری  تولید 
موادی كه بازیافت پذیر یا حتی تجزیه پذیر و 

قابل جذب در خاک باشند. 
را  دنیایی  گزارش شان  در  پژوهشگران 
تصویر می كنند كه در آن خودروها، خانه ها، 
به  لباس  یا  كفش  مبلمان،  بسته بندی ها، 
كمک هوش مصنوعی به راحتی قابل تعمیر 
هستند. در این دنیا، در همان مرحله ساخت 
كه  موادی  و  منابع  از  استفاده  از  تولید  و 
هستند  مضر  سالمتی  و  زیست  محیط  برای 

خوداری می شود. 
منابع طبیعی  از  انسان ها  هدف آن است كه 
دور  به  كه  نظامی  از  و  كنند  استفاده  بهتر 
اقتصاد  و  بگیرند  فاصله  كرده  عادت  ریختن 
گردشی را به وجود بیاورند و گسترش بدهند. 

انرژی »سبز« و هوای خوب

پژوهشگران همچنین به استفاده از فن آوری 
دیجیتال برای كاهش تولید دی اكسید كربن 

فکر می كنند. 
شهر هایی كه در آنها آلودگی هوا بسیار شدید 
مکزیکوسیتی،  و  قاهره  پکن،  مانند  است، 
خودران  خودرو های  از  استفاده  با  می توانند 
از میزان دی اكسید كربن هوایشان بکاهند. 

 Nature تخصصی  مجله  گزارش  به 
این  از  استفاده   Climate Change
خودروها می تواند باعث كاهش تولید گاز های 

گلخان های تا میزان 90 درصد شود. 
محقق  آن  دلیل  به  ویژه  به  صرفه جویی ها 
با  متناسب  خودرو  هر  اندازه  كه  شد  خواهد 
تعداد افرادی خواهد بود كه قرار است از آن 
ابعاد  پژوهشگران  نوشته  به  كنند.  استفاده 
خودرو های كنونی بیش از حد ضروری است. 
پژوهشگران  نظر  مورد  خودرو های  ضمن  در 
در بیشتر موارد با برق تجدیدپذیر كار خواهند 
دی  گاز  تولید  پژوهشگران،  نظر  به  كرد. 
اكسید كربن باید تا میانه قرن بیست و یکم 
همچنان  اقلیمی  تغییرات  وگرنه  شود  نصف 
ادامه خواهد یافت.  در نتیجه موضوع استفاده 
از انرژی  های تجدیدپذیر باید به طور جدی تر 

مورد توجه قرار گیرد. 

آینده دیجیتالی ما

محيط زیست هوشمند، 
دنيایی بهتر؟



فروردین و اردیبهشت ماه 431398 مهرآب، ماهنامه تخصصی صنعت آب

14 آوریل 1964؛ 55 سال پیش در چنین روزی ِریِچل لوئیز 
سیلِوراسپرینگ  شهرک  در   Rachel Carson کارسون 

درگذشت. 

ایالت پنسیلوانیای  اسپرینگ دیل در  لوئیز كارسون در شهر  ریچل 
آمریکا زاده شد. 

انجمن  های  در  مادرش  و  داشت  ناموفقی  ملکی  معامالت  پدرش 
زیست محیطی فعال بود. 

سر  در  را  نویسندگی  رویای  و  بود  ادبیات  شیفته  كودكی  از 
می پروراند. 10 ساله بود كه نخستین داستانش را در یک روزنامه 
بنام محلی ویژه كودكان چاپ كرد ولی خود می نویسد كه هنگام 
تحصیل ادبیات در دانشگاه دریافت كه استعداد رمان نویسی ندارد. 

19 ساله بود كه تغییر رشته داد و سه سال بعد از این رشته فارغ 
التحصیل شد و چند سالی در دانشگاه جان  هاپکینز تدریس كرد. 

۳0 ساله بود كه سلسله مقاالتی زیر عنوان »زیر دریا« منتشر كرد 
كه 4 سال بعد به صورت كتاب چاپ و با استقبال بسیار روبرو شد. 
با زندگی و محیط زیست جانواران دریایی  این كتاب  خواننده در 

آشنا می شود. 
 ۳0 به  كه  كرد  منتشر  را  دریا«  »راز های  كتاب  كه  بود  ساله   44
زبان ترجمه شد. منتقدان كتاب از آن پس او را »زندگی نامه نویس 
دریاها« نامیدند چون وضعیت و اهمیت آب  های جهان را به روشنی 

و گیرا توصیف و تصویر كرده بود. 
ماندگارترین و موثرترین اثر او پیرامون محیط زیست »بهار بی صدا« 
بود كه در 54 سالگی اش از چاپ درآمد و پرفروش ترین كتاب زمان 

خود در آمریکا شد. 
»ِدِدته«  آفت  از سم ضد  بی مورد  و  زیاد  استفاده  كتاب  این  در  او 
آن  در  كه  می شود  آغاز  افسان های  با  او  كتاب  می پردازد.   DDT
نخست انسان و طبیعت سازگار با یکدیگر زندگی می كنند تا اینکه 

آفت كش »ِدِدته« این سازگاری و همزیستی را از میان می برد:
»این سم میلیون ها انسان را نجات داده ولی میلیاردها موجود زنده 
را از میان برده و می برد، باعث نابودی جانواران سودمند برای انسان 

صدای رسای
 دفاع از محيط زیست
می شود و استفاده بی مورد از آن توازن طبیعت را به هم می ریزد«. 

كتاب كارسون و اعتراضات مردم باعث شد كه دولت آمریکا به پژوهش درباره 
ضد آفت یادشده بپردازد و سر انجام این ماده شیمیایی خطرناک را ممنوع 

كند. 
ِریِچل كارسون در 56 سالگی در ایالت ِمریلند آمریکا درگذشت. 



وظیفه  شان  تنها  می كردند  فکر  كه  مردمی 
گرم  اقلیمی  در  هم  آن  كم آبی،  با  سازگاری 
كشته شدن  شاهد  حال  است،  خشک  و 
زیر آب رفتن خانه و  به  انسان بی گناه،  ده ها 
سنگین  خسارت  های  و  انسان  هزاران  كاشانه 
و محصوالت كشاورزی هم وطنان  زمین ها  به 
اقتصادی  و  روانی  بوده اند. حوادثی كه هزینه 
عظیمی را برای كشور بر جای گذاشته است. 

از این رو انجمن برق آبی ایران و كمیته ملی 
به  تسلیت  عرض  ایران ضمن  بزرگ  سد های 
تسکین  آرزوی  و  سیل  قربانیان  بازماندگان 
آالم آسیب دیدگان، الزم می داند نکات زیر را 

خاطرنشان سازد؛
1- خشکسالی و سیالب دو روی سکه واقعیت 
ما در عرض  اگر كشور  اقلیمی كشور ماست. 
جغرافیایی 25 تا 40 درجه شمالی و در منطقه 
امر سازگاری  این  گرم و خشک واقع است و 

با خشکسالی را اجتناب ناپذیر مي كند، سیالب 
است.  كشور  اقلیمی  سکه  دیگر  روی  نیز 
سازگاری با سیالب نیز همواره از پیش نیاز های 

زیستن در این سرزمین بوده است. 
اگر سیالب ها خسارت  هایی وارد كرده اند، بدین 
سازگار  آن ها  با  به خوبی  ما  كه  است  معنی 
دلیل  به  گذشته  سال  تابستان  در  نبود هایم. 
تشدید خشکسالی در كشور حدود ۳40 شهر 
توان  مگاوات   4000 و  بوده  آبی  تنش  دچار 
بود.  خارج شده  مدار  از  برق آبی  نیروگاه  های 
بود  شده  موجب  كشور  در  خشکسالی  تداوم 
كه 150 تاالب كشور ما سالیان متمادی رنگ 
جای جای  در  ریز گردها  و  ندیده  خود  به  آب 
با وقوع سیالب  اما  رنجاندند؛  را  كشور، مردم 
تا حدودی حل شده؛ ولی  این مشکالت  اخیر 
برافکند. پس  نقاب  از  گرفتاری  های دیگر رخ 
را  الزم  درس  های  اخیر  سیالب  های  از  اگر 

جدید،  سال  آغازین  روز های 
ایامی سخت نه تنها برای مردمان 
آسیب دیده در مناطق سیل زده، 
بود که  ایرانیانی  برای همه  بلكه 
مختلف،  رسانه  های  از  ناباورانه 
کم سابقه  طغیان  صحنه  های 
رودخانه ها و رنج هم وطنان را به 

نظاره نشسته بودند. 
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بيانيه

 زیست آنالین

بيانيه مشترک انجمن برق آبی ایران و کميته ملی سد های بزرگ ایران 
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بگیریم و پس از فرونشست سیل و ُرفت و روب 
گل و الی، حافظه  هایمان كم رمق نشود، حتماً ما 
ساكنان این سرزمین برندگان این عرص هایم 

ورنه در هر حال بازنده خواهیم بود. 
2- همه جا گفتگو از سیالب و پیامد های آن 
بایدها  كردن  فهرست  اندیشه  در  همه  است. 
چنین  اگر  افسوس  كه  هستند؛  نبایدها  و 
می كردیم؛ چنان می شد. شاهباز خوش اقبالی 

این بار بر شانه  های الیروبی نشسته است. 
بدین  تنها  بی ن هایت،  رنج  این  همه  گویی 
دلیل به یکباره بر جانمان ریخته كه در سالیان 
طوالنی گذشته، دولت ها به الیروبی رودخانه ها 

اهتمام نورزیدند. 
تنها یک گزینه  باوریم كه الیروبی  این  بر  ما 
در میان روش  های مهندسی رودخانه است و 
در بسیاری از رودخانه ها بهترین روش نیست. 
مباد كه كاستی اصلی كه همان نظام پاره پاره 
به  ناباوری  و  تصمیم گیری  و  سازی  تصمیم 
هیاهو های  پشت  در  است  سرزمین  آمایش 

الیروبی پنهان شود. 
سیل اخیر در ایران موجب خسارات فراوانی به 

مردم گردید. 
۳- تکنیک و روش به  عنوان ابزار علوم تجربی، 
باور  نیستند كه  ایدئولوژیک  و  اموری مقدس 
یا عدم  باور به آنها كسی را مستوجب عقوبتی 
سازد. روش  های مدیریت منابع آب و روش  های 

تأمین و عرضه آب و مدیریت سیالب، همچون 
احداث سد، انتقال آب، آبخیزداری، ابزار هایی 
برای رفع نیاز های انسان ها با توجه به الزامات 

محیط زیستی هستند. 
رویکرد صفر و یکي و عدم اعتدال و میانه روی 
اخیر، چه  در سالیان  نقد سدها مخصوصاً  در 
فرصت  های ارزنده و دست  نیافتنی ملی را به 
در  مثال  به عنوان  را  و چه صدماتی  داد  هدر 

همین سیل  های اخیر بر كشور بار نمود. 
سدها  بی بدیل  نقش  بااینکه  نیز  اكنون 
مهار  برای  خوزستان  جلگه  در  مخصوصاً 
سیالب  های عظیم چند صد ساله مشخص شده 
اگر  می كنند  اذعان  همگان  اینکه  با  و  است 
سیالب  هایی با مجموع دبی 15000 مترمکعب 
بر ثانیه وارد جلگه خوزستان می شد، اثری از 
باز  ولی  نمی ماند،  باقی  خوزستان  در  تمدن 
هم نگاه سد ستیزی برخی را به قضاوت  های 
سیالب  های  مهار  آن ها  می كشاند.  نادرست 
500 تا 1000 ساله را نمی بینند ولی همسانی 
خروجی و ورودی سدها و عبور سیلی با دوره 
در حال حاضر  را  ساله  بازگشت حداكثر 10 
برجسته می كنند. به جرأت می توان گفت كه 
از 64۷ سد ساخته شده در ایران، تعداد اندكی 
همان ها  و  داشته اند  ساخت  در  خطا هایی 

دستاویزی برای شماتت صنعت آب شده اند. 
نگاه  امروز  كه  است  معتقدیم ضروري  ما   -4

اقدامات  و  رویکردها  به  منصفانه  و  انتقادي 
كرد.  نگاه  دوباره  باید  باشیم.  داشته  گذشته 
باید تندروی  های گذشته را در نقد تکنیک ها و 
ابزارها تعدیل نمود. باید بلندگویان را به آرامش 
و انصاف دعوت كرد. باید فرصت  های توسعه را 

بازتعریف نمود. 
را دوباره شناخت و همه  باید آب و سیالب   
از  باید  گرفت.  كار  به  را  كشور  ظرفیت  های 
و  كرد  پرهیز  كالن  مسائل  در  نزدیک بینی 
دانست كه هر فرصتی كه در دعوا های بی ثمر 
در  دارد  امکان  كه  است  گامی  می رود،  هدر 
پرهزینه تر  و  سخت تر  شویم  مجبور  آینده 
نصب  از  و  كنیم  گفتگو  بیشتر  باید  برداریم. 
جالد  و  قربانی  خائن،  و  خادم  برچسب  های 
به یکدیگر بپرهیزیم. فرض این است كه همه 
كسانی كه نقدی می كنند دل در گرو پیشرفت 
این كشور دارند. از یاد نبریم كه عرصه صنعت، 
عرصه گفتگو برای بهتر شدن است؛ نه عرصه 

انتقام جویی و تسویه حساب سیاسی!
سد های  ملی  كمیته  و  ایران  برق آبی  انجمن 
تا  آماده اند  همیشه  همچون  ایران  بزرگ 
بسترساز انعقاد این گفتگوی پربركت بین همه 
دلسوزان صنعت آب و برق برای همگرایی در 
كشور  توسعه  برنامه  های  پیشبرد  و  رویکردها 
باشند و در این راه دست همه كارشناسان و 

متخصصان را به گرمی می فشارند. 
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اخبار

 مدیرعامل شرکت آب منطق های استان همدان خبر داد:

برنامه ریزی برای احداث سد های جدید در استان همدان 

 مدیرعامل آب منطق های آذربایجان شرقی:

بازگشایی اضطراری 110 کیلومتر از مسیل ها و رودخانه  های خطرساز

منطق های  آب  شرکت  مدیرعامل 
سدها  نقش  به  اشاره  با  همدان  استان 
بارندگی ها،  از  در کنترل سیالب ناشی 
گفت: ساخت سد های جدید در استان 

همدان برنامه ریزی شده است. 
»منصور ستوده« با بیان اینکه در بارش  های 
كالن  و  اكباتان  سد  امسال،  ماه  فروردین 
ویژ های  نقش  سیالب  كنترل  در  مالیر 
شیرین سو  سد  آب  حجم  گفت:  داشتند، 
مترمکعب  میلیون   4.4 به  كبودرآهنگ 

رسیده است.
 4 اخیر  بارش  های  در  اینکه  بیان  با  وی 
سد  درصد   90 معادل  مترمکعب  میلیون 
است،  شده  پر  شرب  مصارف  برای  كالن 

از  بیش  به  سد  این  ذخیره  حجم  افزود: 
حال  در  و  رسیده  مکعب  متر  میلیون   45
سرریز شدن است كه پس از طی مسافتی 
به رودخانه گاماسیاب پیوسته و وارد حوزه 

كرخه می شود. 
استان  منطق های  آب  شركت  مدیرعامل 
آب  تأمین  هدف  با  سد  این  گفت:  همدان 
حقابه  های  تأمین  مالیر،  مردم  آشامیدنی 
صنایع  و  منطقه  پایین دست  كشاورزی 
اكنون  هم  و  شده  ساخته  صنعتی  شهرک 
آب سرریز آن برای بخش كشاورزی مصرف 
می شود. ستوده با اشاره به اینکه سد سرابی 
نیز با هدف تأمین آب آشامیدنی شهر های 
تویسركان و سركان و حقابه  های كشاورزی 

این  افزود:  است،  شده  ساخته  پایین دست 
از  با ظرفیت 9. 5 میلیون متر مکعب  سد 

نوع سنگریز های با هسته رسی است. 
 100 نیز  رزن  شنجور  سد  داد:  ادامه  وی 
درصد پر شده و 5 میلیون متر مکعب آب 
دارد كه 200 لیتر در ثانیه سرریز می كند 
پر  مورد   5 استان  سد   ۷ از  مجموع  در  و 
مورد هم ذخیره  و 2  یا سرریز كرده  شده 
آب  شركت  مدیرعامل  دارند.  توجهی  قابل 
منطق های استان همدان با تاكید بر اینکه 
است  آب  تأمین  و  برای ذخیره  سد محلی 
و  سیالب ها  كنترل  نبودند  سدها  اگر  و 
تأمین آب شرب ممکن نبود، گفت: عملیات 

سدسازی در استان همدان ادامه دارد. 

منطق های  آب  شرکت  مدیرعامل   
بازگشایی  از  شرقی  آذربایجان 
و  مسیل  ها  از  کیلومتر   110 اضطراری 
استان  این  در  خطرساز  رودخانه  های 

خبر داد. 
هم اندیشی  نشست  در  غفارزاده«  »یوسف 
باید  كه  درس  هایی  و  »سیالب  یک روزه 
مدیریت  مدیركل  حضور  با  كه  فراگرفت« 
دانشگاه،  اساتید  از  جمعی  استان،  بحران 
دانشجویان، مدیران و كارشناسان مربوطه به 
میزبانی شركت آب منطق های استان برگزار 
توجه  قابل  افزایش  به  توجه  با  افزود:  شد، 
شناسایی۳00  از  پس  بهاری،  بارش  های 

عملیاتی  در  استان،  در  حادثه خیز  نقطه 
 210 مساحت  و  كیلومتر   110 طول  به 
مسیل ها  تصرف  رفع  و  بازگشایی  هکتار، 
خسارات  از  تا  گرفت  صورت  رودخانه ها  و 

احتمالی سیالب جلوگیری شود. 
مسیل  طول  كیلومتر  هزار  دو  وجود 
داد  خبر  استان  در  آزادسازی  به  نیازمند 
آزادسازی 950 كیلومتر  افزود: عملیات  و 
تا  امیدواریم  و  شده  اجرا  مسیل ها  این  از 
رسیدگی  یافتن  اولویت  با   98 سال  پایان 
نیز  نقاط  سایر  حادثه خیز،  نقاط  به 

الیروبی شود. 
برنامه  داشتن  و  همگانی  آموزش  بر  وی 

قبل،  مرحله  سه  هر  برای  عملیاتی  دقیق 
حین و پس از سیالب، در راستای كنترل و 
مدیریت سیل به عنوان ضرورت  های اساسی 
اقداماتی  كرد.  تاكید  سیالب  با  سازگاری 
نظیر پیش بینی دقیق سیالب به مدد سامانه 
اعالم هشدار، پوشش گیاهی متعادل، اجرای 
طرح  های آبخیزداری، بازگشایی مسیل ها و 
رودخانه ها، بهره مندی از فناوری  های روز در 
خصوص سیل بندها و سدها برای كنترل و 
داشتن  و  همگانی  آموزش  سیل،  مدیریت 
از  بعد  و  حین  قبل،  عملیاتی  دقیق  برنامه 
سیالب را به عنوان ضرورت  های اساسی برای 

سازگاری با سیالب عنوان كرد. 
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 در فروردین ماه امسال؛

2 میلیون مترمکعب روان آب سطحی به خارج تهران هدایت شد 

 معاون مهندسی و توسعه آبفای استان تهران خبر داد:

اختصاص 1۴هزار و ۵00 میلیارد ریال اعتبار برای طرح  های فاضالب استان تهران 

و  آب  شرکت  بهره برداری  معاون   
فروردین  در  گفت:  تهران  فاضالب 
جمع آوری  شبكه  طریق  از  امسال  ماه 
مكعب  متر  میلیون  دو  فاضالب، 
بارندگی  های  از  ناشی  روان آب سطحی 
شدید، از طریق خطوط انتقال فاضالب 

به خارج شهر تهران منتقل شد. 
قابلیت  به  اشاره  با  ُمصرزاده«  »عباس علی 
در  تهران  شهر  فاضالب  جمع آوری  شبکه 

هدایت سیالب به بیرون شهر افزود: با توجه 
جمع آوری  شبکه  خوب  بسیار  طراحی  به 
فاضالب در شهر تهران این شبکه عالوه بر 
انتقال فاضالب، قابلیت هدایت سیالب را نیز 
دارد. در صورتی كه در محل هدایت سیل به 
داخل خطوط جمع آوری فاضالب تمهیدات 
و  ماسه  شن،  ورود  از  پیشگیری  برای  الزم 
آشغال  های درشت صورت گرفته باشد، شبکه 
جمع آوری فاضالب، روان آب  های سطحی را 

بروز خسارت  از  و  هدایت  از شهر  خارج  به 
جلوگیری می كند. 

وی با اشاره به اهمیت تعامل میان شهرداری 
مواقع  در  گفت:  فاضالب  شركت  و  تهران 
خطوط  بین  موثر  ارتباط  برای  سیالبی 
جمع آوری  كانال  های  و  فاضالب  جمع آوری 
نشست  های  برگزاری  سطحی،  آب  های 
كارشناسی بین دو نهاد شهرداری و فاضالب 

تهران ضرورت دارد. 

 معاون مهندسی و توسعه آبفای استان تهران 
گفت: امسال حدود 14هزار و 500 میلیارد 
استان  فاضالب  طرح  های  برای  اعتبار  ریال 

تهران در نظر گرفته شده است. 
پروژه  های  درباره  ساداتی فرد«  »سیدعلیرضا 
كالن آبفای استان تهران در بخش فاضالب 
گفت: با این كه ۷۷ درصد از شبکه جمع آوری 
اما  اجرا شده،  تهران  در كالن شهر  فاضالب 
بخشی از آن هنوز قابل بهره برداری نیست و 
دلیل آن كافی نبودن ظرفیت تصفیه خانه  های 
از  یکی  منظور  همین  به  كه  است  فاضالب 
برنامه  های مهم ما در بخش فاضالب، تکمیل 
واحد های ۷ و 8 تصفیه خانه فاضالب جنوب 

تهران است. 
ساداتی فرد افزود: واحد های ۷ و 8 تصفیه خانه 

فاضالب جنوب تهران با اعتباری بیش از 10 
هزار   2۳0 ظرفیت  به  و  ریال  میلیارد  هزار 
میلیون  یک  حدود  شبانه روز   در  مترمکعب 
و 200 هزار نفر را زیر پوشش قرار می دهد. 

و  شبکه  توسعه  روند  كندی  بر  تاكید  با  او 
تاسیسات فاضالب در سایر شهر های استان 
كه  است  شده  برنامه ریزی  گفت:  تهران، 
عملیات اجرایی احداث 8 واحد تصفیه خانه 
به  تهران  استان  شهر   10 برای  فاضالب 
در  مکعب  متر  2۳5هزار  مجموع  ظرفیت 
یک  قراردادن  پوشش   زیر  برای  شبانه روز 
میلیون و ۳94هزار نفر با 9۷00 میلیارد ریال 
اعتبار آغاز شود كه چهار واحد آن در نیمه 
اول سال و چهار واحد دیگر در نیمه دوم سال 

جاری عملیاتی می شود. 

معاون مهندسی و توسعه آبفای استان تهران 
تهران  در  فاضالب  طرح  های  سایر  درباره 
گفت: تصفیه خانه فاضالب غرب تهران )فیروز 
بهرام( در چهار واحد و با ظرفیت تصفیه520 
هزار مترمکعب در شبانه روز از دیگر طرح  های 
 40 تاكنون  كه  است  تهران  استان  آبفای 
از  فیزیکی داشته و بخشی  درصد پیشرفت 
اسالمی  توسعه  بانک  از طریق  آن  اعتبارات 

تأمین شده است. 
ساداتی فرد افزود: 12 كیلومتر تونل فاضالب رو 
غرب تهران كه به روش حفاری مکانیزه در 
حال انجام است به تصفیه خانه فاضالب غرب 
بهرام( منتهی خواهد شد كه  )فیروز  تهران 
یعنی  تونل  این  از  كیلومتر  هشت  تاكنون 

حدود 60 درصد آن انجام شده است. 
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 مدیرعامل آبفای خراسان رضوی تاکید کرد:

30 شهر خراسان رضوی؛ همچنان در تنش آبی 

جلوگیری از برداشت غیرمجاز ۵87 هزار متر مکعب از آبخوان  های ورامین 

فعالیت دستگاه  های حفاری زیر ذره بین گروه  های گشت و بازرسی 

سید ابراهیم علوی در تشریح وضعیت منابع 
تأمین آب شهر های تحت پوشش در سال 
بهاری  بارش  های  پی  در  و   9۷-98 آبی 
سال جاری، به كاهش برداشت آب از منابع 
زیرزمینی توسط بخش كشاورزی از ابتدای 
اذعان  و  كرد  اشاره  تاكنون  جاری  سال 
افزایش  در  برداشت  كاهش  این  داشت: 
دبی 4۷۳ حلقه چاه شرب شهر های استان 
می شود  پیش بینی  بنابراین  ندارد،  تاثیری 
در تابستان امسال ۳0 شهر خراسان رضوی 

كه در نقطه سر به سر تولید و مصرف قرار 
افزود:  با تنش آبی مواجه شوند. وی  دارند 
و  سیل  بروز  باعث  جوی  نزوالت  هرچند 
برخی  در  شهروندان  به  خسارت  واردآمدن 
شهر های استان شد، اما بركات آن به مراتب 
است.  بوده  بیشتر  شده  ایجاد  مشکالت  از 
ذخایر  وضعیت  در  را  باران  به شکل  بارش 
آن  تبع  به  و  روان آب ها  میزان  و  سدها 
شهر های برخوردار از آب  های سطحی موثر 
رژیم  تفاوت  به دلیل  كرد:  تاكید  و  ارزیابی 

درصد  تا80   ۷5 با سطحی،  زیرزمینی  آب 
به  مابقی  و  تبخیر  ابتدا  همان  در  بارش ها 
و  جاری  سیالب  و  جویبار  رودخانه،  شکل 
خاک  نوع  به  بسته  آن  از  ناچیزی  درصد 
منطقه، پس از یک پروسه پیچیده چند ماه 
یک  با  می شود  زیرزمینی  آب  مخازن  وارد 
سال ترسالی كه بارش ها در آن از میانگین 
كرد  ادعا  نمی توان  است،  بیشتر  بلندمدت 
نیاز  و  است  ترسالی شده  وارد دوره  استان 

به تکرار چندین سال ترسالی است.    

»محمد داودی« با اعالم این خبر گفت: با 
تالش امور منابع آب ورامین و با اخذ دستور 
به  غیرمجاز  چاه  حلقه  سه  تعداد  قضایی، 
در  ثانیه  بر  لیتر   46 دبی  و  متر   90 عمق 

حوزه عملکرد این امور مسدود شد. 
وی ادامه داد: با اجرا و اعمال قانون نسبت 
به این چاه  های غیرمجاز سالیانه 58۷ هزار 
و ۳4۷ متر مکعب در سفره آب زیرزمینی 
آب  مقدار  این  خروج  از  و  ذخیره  منطقه 

زیرزمینی جلوگیری خواهد شد. 
نیز یک دستگاه حفاری  طی هفته گذشته 
صادر  اخطاریه  مورد   9 و  توقیف  غیرمجاز 
پیگیری  های  با  گفت:  است،  شده  ابالغ  و 
اضافه  از  جلوگیری  ضمن  گرفته  صورت 
برداشت یک حلقه چاه با حجم صرفه جویی 
4۳ هزار و 545 متر مکعب، پنج حلقه چاه 
الزم  اقدامات  كه  شده  شناسایی  غیرمجاز 

جهت انسداد آنها در حال انجام است. 

دستگاه  های  فعالیت  اینکه  بر  تاكید  با  وی 
و  گشت  گروه  های  ذره بین  زیر  حفاری 
آب  منابع  امور  گفت:  دارد،  قرار  بازرسی 
مراجع  طریق  از  و  قاطعیت  با  ورامین 
مالکان  و  حفاران  با  انتظامی  و  قضایی 
چراكه  می كند،  برخورد  غیرمجاز  چاه  های 
قانون نسبت  باید در چارچوب  بهره برداران 
به استفاده از منابع آب اقدام كنند تا آسیبی 

به منابع این مایه حیات وارد نشود. 

 انسداد 20 حلقه چاه غیرمجاز 

در بخش مرکزی شهرستان خدابنده زنجان
روستا های  در  غیرمجاز  چاه  حلقه   20  
»ورجوشان«  و  »نعلبندان«  »گوندره«، 

بخش مرکزی استان زنجان مسدود شد. 
با  خدابنده  شهرستان  آب  منابع  امور  مدیر 
اعالم این خبر اظهار كرد: انسداد سایر چاه  های 
بزینه رود،  غیرمجاز در هر چهار بخش مركزی، 
در  خدابنده  شهرستان  افشار  و  سجاسرود 
قرار  خدابنده  آب  منابع  امور  كاری  برنامه  های 
و  پرمصرف  چاه  های  اولویت  رعایت  با  و  گرفت 
غیرمجاز،  برداشت  بیشترین  دارای  روستا های 

این روند ادامه خواهد یافت. 
اهالی  از همکاری  »كریم خدایی« ضمن تشکر 
غیرمجاز  چاه  های  مالکان  و  فوق  روستا های 
از  غیرمجاز،  حفاری  های  تکلیف  تعیین  جهت 
درخواست  مجددا  غیرمجاز  چاه  های  مالکان 
كرد از كشت و زرع در پایاب چاه  های غیرمجاز 

خودداری كنند. 
وی افزود: بحث انسداد چاه  های غیرمجاز مطالبه 
اكثریت مردم و اهالی است و روزانه گزارش  هایی 

از این ناحیه به این امور واصل می شود. 

ابراز  خدابنده  شهرستان  آب  منابع  امور  مدیر 
در  موثر  بارش  های  ادامه  با  كرد:  امیدواری 
برداشت  های  از  جلوگیری  و  آینده  سال  های 
زیرزمینی  آب  های  افت  مشکل  آب،  غیرمجاز 

مرتفع گردد. 
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 مدیر برنامه ریزی منابع آب سازمان آب و برق خوزستان:

خروجی سد کرخه تا 6۵0 مترمکعب بر ثانیه کاهش یافته است

 از سال گذشته تاکنون انجام شد؛

تحویل بیش از یک میلیون متر مکعب پساب به پاالیشگاه نفت تهران 

 خروجی از سد كرخه به منظور بازگرداندن 
شرایط عادی به منطقه، آماده شدن اراضی 
بازگشت روستاییان  و  تابستانه  برای كشت 
 650 به  خوزستان،  در  سیل  با  درگیر 
طی  و  یافته  كاهش  ثانیه  بر  مترمکعب 

روز های آینده مجدد كاهش خواهد یافت. 
به  ورودی  میزان  متوسط  حاضر  حال  در 
سد كرخه سیر نزولی داشته و به رقم 800 

مترمکعب برثانیه رسیده است. 

پنج  كرخه  سد  مخزنی  سد  فعلی  حجم 
میلیارد و 5۷0 میلیون متر مکعب بر ثانیه 
تا  آبی  سال  ابتدای  از  آن  ورودی  میزان  و 
كنون 11. 5 میلیارد مترمکعب بوده است. 

میزان  كاهش  به  توجه  با  داد:  ادامه  وی 
در  آب  سطح  میزان  سد،  از  آب  خروجی 
و  داشته  كاهشی  روند  نیز  كرخه  رودخانه 
شرایط به سمت نرمال و طبیعی شدن است. 
سازمان  آب  منابع  برنامه ریزی  دفتر  مدیر 

آب و برق خوزستان تصریح كرد: هم اكنون 
عبوری  دبی  میزان  حمیدیه  شهرستان  در 
51۳ مترمکعب بر ثانیه است كه نسبت به 
روز قبل 40 مترمکعب برثانیه كاهش یافته 

است. 
سنجش  نقاط  در  اینکه  بیان  با  بهارلویی 
در  و  برثانیه  مترمکعب   ۷5 بستان  شاخه 
شهر رفیع 125 مترمکعب بر ثانیه گزارش 

شده است. 

 معاون بهره برداری شركت فاضالب تهران 
تصفیه خانه  پساب  انتقال  طرح  در  گفت: 
نفت  پاالیشگاه  به  تهران  جنوب  فاضالب 
تاكنون  گذشته  سال  مردادماه  از  تهران، 
بیش از یک میلیون و 10هزار متر مکعب 
پساب به این پاالیشگاه منتقل شده است. 
جنوب  فاضالب  تصفیه خانه  پساب  انتقال 
اساس  بر  تهران  نفت  پاالیشگاه  به  تهران 
با  سال   ۳0 مدت  به   1۳94 سال  قرارداد 

ثانیه  بر  لیتر   600 حدود  متوسط  دبی 
خواهد بود. 

متر  میلیون   20 ساالنه  طرح  این  پایه  بر 
مکعب پساب تصفیه شده به پاالیشگاه نفت 

تهران تحویل داده می شود. 
اینکه پنج درصد ظرفیت  بیان  با  ُمصرزاده 
تصفیه خانه جنوب تهران به  منظور مصارف 
توسط  سبز  فضای  آبیاری  و  صنعتی 
پاالیش  شركت  به  تهران  فاضالب  شركت 

اجرای  با  گفت:  می شود،  ارائه  تهران  نفت 
شهری  شرب  آب  از  درصد   60 پروژه  این 
مصرفی در پاالیشگاه به شبکه آب شهری 

باز می گردد. 
پاالیشگاه  انتقال  خط  اجرایی  عملیات 
میلی متر   800 قطر  و  متر   ۳500 به طول 
به  تصفیه خانه  خروجی  كانال  محل  از 
پاالیشگاه در مرداد سال 1۳9۷ با اعتباری 
بالغ بر 200 میلیارد ریال به پایان رسید. 

 مدیرعامل آبفای کردستان خبر داد:

احداث و ارتقای 8 تصفیه خانه فاضالب در شهر های کردستان 

گفت:  كردستان  آبفای  شركت  مدیرعامل   
هشت  تعداد  استان،  سطح  در  هم اكنون 
بوده كه  ارتقا  و  احداث  در حال  تصفیه خانه 
دو واحد آن آماده بهره برداری است. همزمان 
انجام  دست  در  نیز  تصفیه خانه  سه  ارتقای 
تصفیه خانه  حال حاضر  در  كرد:  اظهار  است، 
هدف  با  مریوان  و  سقز  سنندج،  شهر های 
افزایش توان كمی و سطح كیفی در دست ارتقا 
قرار دارند، تعداد پنج تصفیه خانه در شهر های 
دیواندره، دهگالن و كامیاران در حال ساخت 

فاضالب  تصفیه خانه  دو  احداث  افزود:  است، 
در شهر های بیجار و یاسوكند به پایان رسیده 
اهداف  طرح ها  این  هستند.  افتتاح  آماده  و 
اجتماعی  و  اقتصادی  حوزه  در  را  مختلفی 
اجتماعی  اهداف  از جمله  دنبال می كند كه 
و  زیست  محیط  از  حفاظت  به  می توان  آن 
جلوگیری از آلودگی منابع آب، خاک و هوا، 
عمومی،  سالمت  و  بهداشت  سطح  ارتقای 
جلوگیری از آلودگی سفره آب  های زیرزمینی، 
جهت  خام  فاضالب  مصرف  از  جلوگیری 

كشاورزی و بهبود مسائل زیباشناختی سطح 
شهر اشاره كرد. در حوزه اقتصادی نیز اثرات 
اجرای طرح تصفیه خانه فاضالب شهر بیجار، 
افزایش رفاه عمومی و سطح زندگی، تبدیل 
هزینه  های سنگین درمان به هزینه  های اندک 
پیشگیری، تزریق پساب به آبخوان  های اطراف 
برای تغذیه سفره آب  های زیرزمینی، تبدیل 
آب از چرخه یکبار مصرف و مخرب به چرخه 
چندبار مصرف و سازنده، درآمدزایی و ایجاد 
اشتغال و ایجاد زمینه توسعه آینده شهر است. 
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گزارش

منطق های  آب  شرکت  مدیرعامل 
هكتار  هزار   11 آب  تأمین  از  هرمزگان 
اراضی کشاورزی استان از طریق سد های 
استقالل و شمیل و نیان در سال زراعی 

پیش رو خبر داد. 

هوشنگ مالیی در نشست شورای حفاظت از 
استان  و كشاورزی  و كارگروه آب  منابع آب 
از  جمعی  و  استاندار  حضور  با  كه  هرمزگان 
برگزار  استانداری  در  استان  اجرایی  مدیران 
میلیون   20 حدود  اختصاص  با  افزود:  شد، 
متر مکعب آب از سد استقالل میناب و 1۳ 
میلیون متر مکعب آب از سد شمیل و نیان، 
هشت هزار هکتار از باغات و اراضی كشاورزی 
در شهرستان میناب و سه هزار هکتار از اراضی 

كشاورزی حوزه شمیل آبیاری می شوند. 
وی میزان بارندگی  های اخیر استان را بیشتر 
با  ارزیابی و اضافه كرد:  بلندمدت  از متوسط 
اختصاص این میزان آب از سد های استقالل، 
تولیدات  چاه ها،  آب  كنار  در  نیان  و  شمیل 

خوبی را در سال جاری خواهیم داشت. 
همراهی  گذشته  سال  اینکه  بیان  با  مالیی 
مردم  سوی  از  خوبی  بسیار  همکاری  و 
هرمزگان در راستای مدیریت مصرف آب در 
امسال  داشت:  اظهار  گرفت،  صورت  استان 

آب  ذخیره سازی  و  بارندگی ها  وجود  با  نیز 
به  نیاز  گذشته  همچون  استان،  سد های  در 

صرفه جویی در مصرف آب وجود دارد. 
هرمزگان  منطق های  آب  شركت  مدیرعامل 
آب  پروژه  دو  تکمیل  پیگیری  به  اشاره  با 
در  داشت:  بیان  بندرعباس،  در  شیرین كن 
صورت  برنامه ریزی  با  كه  هستیم  تالش 
گرفته فاز دوم آب شیرین كن 100 هزار متر 
متر  هزار   20 ظرفیت  با  بندرعباس  مکعبی 
تکمیل  جاری  سال  تابستان  پایان  تا  مکعب 

و به بهره برداری برسد. 
شیرین كن  آب  تکمیل  كرد:  اظهار  مالیی 
یزد  و  كرمان  هرمزگان،  استان  سه  مشترک 
نیز در دست پیگیری و اجرا است تا با توجه 
طرح  این  نخست  فاز  سرمایه گذار،  اعالم  به 
پایان  تا  مترمکعب  هزار  با ظرفیت 200  نیز 

تابستان امسال به بهره برداری برسد. 
وی با اشاره به موفقیت شورای حفاظت منابع 
آب استان در پیشبرد اغلب موضوعات، عنوان 
كرد: توفیق در مدیریت آب مستلزم همکاری 
نزدیک و هماهنگ همه اعضای شورا بوده و 
از این طریق بسترسازی اجتماعی نیز به نحو 

مطلوبی صورت می گیرد. 
هرمزگان  منطق های  آب  شركت  مدیرعامل 
چالش  های  و  مسائل  درخصوص  همچنین 

در  آب  منابع  حفاظت  به  مربوط  موردی 
شهرستان ها عنوان كرد: امیدوارم با مشاركت 
و سهیم نمودن كشاورزان در اجرای مصوبات، 
شاهد اثربخشی و توفیق بیشتری در حفاظت 

منابع آب استان باشیم. 
میزان  گزارش  همچنین  جلسه  این  در 
به  مربوط  مسائل  و  فعالیت ها  پیشرفت 
وضعیت  جمله  از  شورا  عملکرد  موضوعات 
اجرای  بندرعباس،  شرب  آب  تأمین  منابع 
هکتار   2500 در  فشار  تحت  آبیاری  پروژه 
پروژه  میناب،  دشت  آبیاری  شبکه  اراضی  از 
انسداد چاه  های غیرمجاز، جلوگیری از اضافه 
برداشت ها و برخی مسائل موردی مربوط به 

حفاظت منابع آب  های سطحی اعالم شد. 

 مدیرعامل شرکت آب منطق های هرمزگان خبر داد:

تأمين آب 11 هزار هکتار زمين کشاورزی 
در هرمزگان از طریق سد های استقالل و شميل و نيان 
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