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سالهاي  در  كشور  هاي  رویداد  مهمترین  از  یکي 
مهمترین  گفت  میتوان  جرات  به  شاید  و  اخیر 
اصل  كلي  سیاستهاي  ابالغ  اقتصادي،  رویداد 
و  خصوصي  بخش  به  توجه  و  اساسي  قانون   44
را  فرصتي  سیاستها  این  است.  سازي  خصوصي 
اوایل  به  نسبت  نگرش  تغییر  با  كه  كرده  ایجاد 
انقالب- كه بسیاري از كارخانجات در اختیار بخش 
دولتي قرار گرفت- امروز بر اساس آن تصمیم به 
واگذاري اموال دولتي به بخش خصوصي را مجاز 
بسیار  سرمایه  صاحبان  نظر  از  امر  این  كند.  مي 
این  اساسي  مسئله   ولي  گرفته  قرار  توجه  مورد 
است كه خصوصي سازي واقعي بیشتر نیازمند باور 
اقتصادي  هاي  فعالیت  در  حركت  به  بخش  این 
در  متاسفانه  است.  كشور  صنعتي  و  زیربنایي 
سالهاي اخیر كسب درآمد و سود دهي در بخش 
هاي تولیدي چندان جذابیت نداشتند و شاهد آن 
هستیم كه سرمایه هاي بخش خصوصي ما سمت 
مي  هزینه  بخشهایي  در  و  ندارد  اصولي  سوي  و 
شود كه در كوتاه ترین زمان ممکن سود بیشتري 
به  با توجه  و  نصیب سرمایه دار هاي كشور كند 
میزان تورم، وضیعت اقتصادي،عدم ثبات در بخش 
هاي  فعالیت  براي  ما  گذاران  سرمایه  خصوصي، 
مدت  طوالني  در   آن  درآمدهاي  كه  مدت  بلند 

حاصل مي شود، رغبت چنداني ندارند.
در اصل 44 قانون اساسي صراحتا به این مسئله  
اشاره شده و متولیان را از واگذاري آن منع كرده 
است ولي زمزمه هایي را مي شنویم كه چگونگي 
است.  گرفته  قرار  كار  دستور  در  آن  واگذاري 
بخشهاي  ناقص  بسیار  بطور  هنوز  ما  حالیکه  در 
خدمات و اجراي كار را به بخش خصوصي واگذار 
خود  حركت  ابتدا  كه  نیست  بهتر  آیا  ایم،  كرده 
از  فعالیت هاي كوچک كامل كنیم و پس  را در 
ایم،  گرفته  پیش  در  كه  درستي  راه  از  اطمینان 
بخش هاي بزرگتر در آب و فاضالب را دستخوش 
تغییر و تحول كنیم ؟ بهره برداري از سدها،خطوط 
انتقال آب و تصفیه خانه ها و بسیاري از فعالیت 
هاي ما در كشور نیاز به تامل و تفکر بیشتر دارد 
و نباید بی اندیشه و تدبیر حركتي انجام دهیم و 

فردا مجددا مجبور به برگشت شویم.
طریق  از  الزم  تسهیالت  ایجاد  قوانین،  اصالح 
خصوصي،  بخش  به  ارایه  برای  دولتي  بخش 

تسهیالت بانکي، تصویب قوانین شفاف و حمایتي 
و جلوگیري از درگیریهاي حقوقي و دوم، اصالح 
فرهنگ و تامین امنیت و ثبات كاري این بخش 
است كه حضور جدي دو طرف دولتي و خصوصي 
را مي طلبد. تغییر ساختار فرهنگي و حركت به 
و  فداكاري  به  نیاز  آب،  سازي  خصوصي  طرف 
جسارت و مهمتر از همه اینها عرق ملي و وجدان 
بیدار همه دست اندر كاران دارد. سرمایه گذاران 
ما بجاي حضور در فعالیت هاي تورم زا و كاذب 
اخیر  دوساله  یکي  در  كه  سازي  خصوصي  براي 
عمده  مشکل  چندین  ایم  پرداخته  آن  به  بسیار 

دارند كه كمتر به آنها بها داده ایم.
طرف  از  صحیح  و  اصولي  راهکار  ارائه  عدم   -1
اقتصاد دانهاي كشور و بررسي و تحقیق بیشتر در 

زمینه انتقال فعالیتها به بخش خصوصي
اقتصادي  هاي  فعالیت  از  كالن  آمدهاي  در    -2
و  و ساخت  در بخش مسکن  مثل حضور  كاذب، 
ساز است كه یک شبه مي تواند ثروت یک سرمایه 
این حركت در سایر  برابر كند و  گذار را چندین 
بخش ها غیر ممکن است و یا حضور در معامالتي 

كه هیچگونه تاثیر زیر بنایي در كشور ندارد. 
3- عدم اصالح قوانین بخش خصوصي 

امروزه ما مشاهده مي كنیم علیرغم گذشت زمان، 
هنوز براي واگذاري بخش هایی مانند تحقیقات و 
اهمیت به این بخش اقدامی جدی صورت نگرفته 
و  است  نشده  عملي  مطلوب  بصورت  امر  این  و 
بوده  موفق  زمینه  این  در  خصوصي  بخش  كمتر 
است. شركت هاي مهندسي مشاور هنوز خود را 
باور     نکرده اند و بعنوان ابزار كار فرما ها مطرح 
هر  براي  عامل  مهمترین  صورتیکه  در  هستند، 
پروژه اجراي دقیق طراحي است، ولي بدلیل كم 
اهمیت جلوه دادن آن، تمایل چنداني براي حضور 
در این بخش وجود ندارد. در حال حاضر بسیاري 
ضعیف  ما  خصوصي  بخش  كه  هستند  مند  گله 
است و توان سرمایه گذاري ندارد، ولي باید توجه 
داشت تا زمانیکه قسمت اعظمي از فعالیتها درگیر 
فعالیت  توسعه  است،  اجتماعي  سیاسي،  مسائل 
هاي اقتصادي امکان پذیر نیست. فراموش نکنیم 
قریب به بیش از ربع قرن،  فعالیت هاي اقتصادي 
توسط بخش خصوصي مطرود بود و تغییر فرهنگ 
و نگرش مردم در ظرف مدتی كوتاه، بسیار سخت 

آمد  در  كسب  كه  ایم  كرده  عنوان   سالها  است. 
توسط بخش خصوصي قابل توجیه نیست و امروزه 
در همان بخش اصرار مي كنیم فعالیتهاي خود را 

توسعه دهند.
عدم شفاف سازي در نقل و انتقال اموال دولتي نیز 
موجب مي شود تا استقبال همگاني در این بخش 
صورت نگیرد. توسعه اقتصادي در بخشهایي مانند 
آب، نیاز به یک فضاي با ثبات در سیاستگزاریها و 
عملکرد ها دارد. در بخشهایي مانند ساخت و ساز، 
مدت  كوتاه  در  و  بوده  كاذب  بصورت  آمدها  در 
بخش  در  و  شود   مي  مشاهده  سریع  آن  اثرات 
هایي مانند صنعت آب كه مدت زمان اجراي پروژه 
های آن طوالني است، جذب سرمایه گذار سخت 
است و همت  بسیار مشکل  فرهنگ  تغییر  این  و 

جمعي را از طرف دست اندركاران مي طلبد.
آنچه امروزه نیاز داریم حركت اساتید و متخصصین 
و متولیان در این زمینه و ارائه راهکار براي ورود 

بهتر به بخش خصوصي است.
و  بورس  در  دولتي  شركتهاي  سهام  واگذاري 
مدیریت  قدرت  داشتن  دست  در  و  دخالت  عدم 
روند  وادامه  صنایع  و  ها  كارخانه  از  بسیاري  در 
هرگونه  خصوصي،  بخش  در  دولتي  مدیریت 
اگر  ثمر خواهد كرد.  این بخش بي  را در  توسعه 
امروز جسارت كرده ایم كه بخش خصوصي وارد 
آنرا  مدیریت  واگذاري  جسارت  باید  شود،  میدان 

نیز داشته باشیم و به آن اعتماد كنیم.
فراموش نکنیم كوچک سازي، با خصوصي سازي 
به اصل مهم  با توجه  باید  بسیار متفاوت است و 
امر  مدیریت یکپارچه در بخش آب، همه جوانب 
را با دقت مد نظر قرار دهیم.اگر بخش خصوصي 
است، چرا براي آن مدیر عامل و هیات مدیره تعیین 
مي كنیم. بعد از سالها مشاهده مي كنیم بسیاري 
سازي،كنتورسازي،شیرآالت  پمپ  كارخانجات  از 
مي  عنوان  ظاهر  در  و  است  دولت  نظر  زیر  و... 
كنیم خصوصي شده است. و از طرف دیگر بفکر 
خصوصي كردن سدها و تصفیه خانه ها هستیم. 
اگر بخواهیم سیاستهاي اصل 44 را اصولي تعریف 
كنیم باید مرزهاي بین بخش خصوصي و دولتي 

را روشن و شفاف تعیین كنیم.

انشاء اهلل
خسرو رفیعی

سرمقاله

رسالت 
و بخش خصوصي
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منبع: پایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو )پاون( 
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 وزیر نیرو:

۴.۵ میلیارد متر مکعب 
ظرفیت آب های سطحی مازندران

وزیر نیرو که در چارچوب شانزدهمین هفته 
پویش #هرهفته_الف_ب_ایران به مازندران 
برداری 9  بهره  به  با اشاره  سفر کرده است، 
پروژه بزرگ صنعت آب و برق در این استان 
پویش  این  ابتدای  از  تعداد،  این  با  گفت: 
 23 سرمایه گذاری  با  پروژه   153 تاکنون 
به  کشور  استان   24 در  تومان  میلیارد  هزار 

بهره برداری رسیده است.
به  سفر  پایان  در  پنجشنبه  روز  اردكانیان  رضا 
این  داشت:  اظهار  خبرنگاران  جمع  در  مازندران 
هفته  اوایل  و  دارد  ادامه  سال  پایان  تا  مسیر 
میهمان هموطنانمان در استان هرمزگان خواهیم 
خواهد  وعده ها  تحقق  تا  كماكان  چرخ  این  بود. 

چرخید.
از دو سد  پشتیبانی خوب دولت  به  اشاره  با  وی 
بزرگ در دست اجرای گله ورد و هراز در استان 
مازندران گفت: هیئت وزیران به تازگی رقم قابل 
جایگزین  دسترسی  جاده  موضوع  برای  توجهی 
اختصاص  هراز  سد  پروژه  به  بخشی  شتاب  برای 
داده و امید است سد گله ورد هم تا سال 14۰۰ 

به بهره برداری برسد.
وزیر نیرو ادامه داد: 1۰ سد دیگر هم در كشور در 
دست مطالعه داریم كه شتاب داده خواهند شد و 
گونه ای  به  هم  كشور  عمومی  شرایط  است  امید 
منابع عمومی و جذب  از بخش  بتوانیم  باشد كه 
سرمایه های بخش خصوصی این طرح ها را هر چه 

زودتر بهره برداری كنیم.

از بخش  استمرار حمایت دولت  وی در خصوص 
مقیاس كوچک  نیروگاه های  احداث  در  خصوصی 
گفت: هم اینک تدارک الزم برای این كار در حال 
فراهم شدن است. این كار به نحوی كه برای دولت 
اشتیاق  و  عالقه  نیرو  وزارت  و  باشد  امکان پذیر 
پیدا  توسعه  كند  بتواند حفظ  را  بخش خصوصی 

خواهد كرد.
عالوه  مازندران  استان  در  امروز  گفت:  اردكانیان 
برق  شبکه  تقویت  و  تامین  مهم  طرح های  بر 
با  كوچک  مقیاس  نیروگاه  دو  شامل  استان 
بخش های  سایر  و  مگاوات   ۵۰ ظرفیت  مجموع 
احداث  اجرایی  عملیات  توزیع،  و  انتقال  شبکه  
محمودآباد  در  مگاواتی   ۵۰۰ بزرگ  نیروگاه  یک 
آغاز شد كه سرمایه گذاری 3۶۰۰ میلیارد تومانی 

خواهد داشت.
وی خاطرنشان كرد: امید است طبق برنامه تا سه 
چهار سال آینده وارد مدار شده و تراز تولید برق 

استان مثبت شود.
وی گفت: مازندران، استان رو به توسعه ای است 
مواقع  در  مهمانپذیری  آن  ویژگی های  از  یکی  و 
خاصی از سال است كه طبیعتا تامین آب و برق 
مطمئن نقش تعیین كننده ای در تداوم حفظ این 

جذابیت استان دارد.
وزیر نیرو ادامه داد: در بخش آب، عالوه بر آبرسانی 
دو  مختلف،  مناطق  در  مازندران  روستای   ۵۶ به 
سد الستیکی هم در بابلسر و فریدون كنار افتتاح و 
نیز تصفیه خانه بزرگ آب ساری با ظرفیت 1۵۰۰ 

لیتر در ثانیه برای تامین آب شهرستان ساری تا 
دیده  الزم  تدارک  و  شد  بهره برداری   14۰۵ افق 
شده كه طرح های دیگری از جمله عملیات اجرایی 

سد زاران رود هر چه سریعتر آغاز شود.
وی همچنین با اشاره به ظرفیت باالی بارش های 
ساالنه در استان های گیالن و مازندران گفت: در 
و  مکعب  متر  میلیارد   ۵ از  بیش  گیالن  استان 
مکعب ظرفیت  متر  میلیارد   4.۵ مازندران  استان 
به  اكنون  كه  مقداری  اما  است،  آب های سطحی 
استان  در  می شود  ذخیره  سدها  وجود  واسطه 

مازندران چیزی حدود 1۰ درصد آن است.
ما  آتی  سرمایه گذاری های  قطعا  گفت:  اردكانیان 
باید توجه ویژه ای به این مسئله داشته باشد، چرا 
كه حفظ محیط زیست مناطق شمالی هم مستلزم 

حفظ كشاورزی و بالطبع حفظ كشاورز است.
آب  به  كشاورز  معیشت  اینکه  به  اشاره  با  وی 
تنظیم شده وابسته است، افزود: اگر برای احداث 
كنترل  برای  فقط  شود،  سرمایه گذاری  مخازن 
زیست  محیط  حفظ  برای  بلکه  نیست،  سیالب 

هم است.
اردكانیان خاطرنشان كرد: در عین حالی كه الزم 
است تمام ضوابط زیست محیطی، اقتصادی و فنی 
در اجرای پروژه ها رعایت شود، باید توجه داشته 
باشیم كه اگر می خواهیم نسل های آتی هم شمال 
مستلزم  مسئله  این  باشند  داشته  زیبا  و  سرسبز 
آن است كه حجم قابل توجهی از این بارش ها را 

ذخیره كنیم.
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گزارش

طرح آبرسانی از سد شهید رجایی به ساری 
نیروگاه   2 و  ریال  میلیارد   1300 اعتبار  با 
مولد مقیاس کوچك و 7 پروژه انتقال و فوق 
توزیع برق مازندران در شانزدهمین هفته از  
#هرهفته_الف_ب_ایران با حضور وزیر نیرو 

به طور هم زمان به بهره برداری رسید.
با  مازندران  منطقه ای  آب  شركت  مدیرعامل 
یک  طریق  از  رجایی  شهید  سد  آب  اینکه  بیان 
لوله فوالدی  انتقال به قطر 9۰۰ میلی متر   خط 
كیلومتری   9 در  واقع  طرح  این  تصفیه خانه  به 
می یابد،  انتقال  ثقلی  صورت  به  ساری  جنوب 
گفت: در طول مسیر با توجه به فشار آب عالوه 
طرح،  مسیر  در  فشارشکن  ایستگاه  احداث  بر 
 1۶.4 ظرفیت  با  كوچک  آبی  برق  نیروگاه  سه 
توسط  مضاعف  استفاده  جهت  ساعت  گیکاوات 
قرار  بهره برداری  احداث و مورد  بخش خصوصی 

گرفت.
طرح  این  تصفیه خانه  از  یخکشی  محمدابراهیم 
از تصفیه خانه های مجهز كشور یاد  به عنوان یکی 
با  به روش متعارف  این تصفیه خانه  كرد و گفت: 
فیلتراسیون دوالیه اجرا شده و قادر است 1۵۰۰ 
در  مناسب  بسیار  كیفیت  با  را  آب  ثانیه  در  لیتر 

اختیار جمعیت 4۰۰ هزار نفری ساری قرار دهد.
از  پس  شده  تصفیه  شرب  آب  افزود:  یخکشی 
تجمیع در یک مخزن 1۰ هزار متر مکعبی واقع 
در محل تصفیه خانه طی یک خط انتقالی به طول 
كه  كرمانی  باغ  ذخیره  مخزن   2 به  كیلومتر   9
هریک 2۰ هزار مترمکعب است انتقال و در اختیار 

شهروندان قرار می گیرد.
مدیرعامل آب منطقه ای مازندران به آثار اقتصادی 
بزرگ  طرح  این  محیطی  زیست  و  اجتماعی 
تامین  بر  عالوه  طرح  این  در  گفت:  و  پرداخت 

این  نفری  هزار   4۰۰ جمعیت  برای  مطمئن  آب 
پایین  كیفیت  به دلیل  شرب  آب  كیفیت  شهر، 
منابع آبرفت بسیار ارتقا یافته، به طوری كه بسیاری 
كدورت،  آمونیوم،  نیترات،  جمله  از  شاخص ها  از 
سختی آب و فسفات در مقایسه با استفاده از آب 
و شاخص  یافته  بهبود  و  كاهش  به شدت  چاه ها 
است.  یافته  ارتقا   77 به   ۵۵ از  آب  كیفیت 
برداشت  نیز  محیطی  زیست  لحاظ  به  همچنین 
منابع آب زیرزمینی كاهش یافته و آب سالم در 

اختیار شهروندان قرار می گیرد .
 این گزارش حاكی است، با احداث این تصفیه خانه 
و تاسیسات وابسته به آن ظرفیت های بسیار خوبی 
در بخش ساخت تجهیزات داخلی و توانمندسازی 
برای  مناسبی  فرصت  و  فراهم  انسانی  نیروی 
آموزش دانش آموزان، دانشجویان و فرهنگ سازی 

در زمینه مدیریت مصرف آب ایجاد شده است.

منبع: پایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو )پاون( 

طرح آبرسانی

از سد شهید رجایی به ساری افتتاح شد
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گزارش

شرکت  مدیرعامل  حاج رسولی ها  محمد 
افتتاح  آیین  در  ایران  آب  منابع  مدیریت 
تالش های  از  قدردانی  ضمن  سدها  این 
دارد  نظر  در  نیرو  وزارت  گفت:  شده  انجام 
زیست  محیط  با  که  سدها  اینگونه  اجرای 
در  را  دارد  سازگاری  کشور  شمال  منطقه 
و تالش شده است  توسعه دهد  مناطق  این 
استان های  این سدها در  از  زیادی  تعداد  تا 

مازندران، گیالن و گلستان اجرا شود.
زمینه  این  در  مردم  مطالبات  به  اشاره  با  وی 
با  الستیکی  سد  پروژه  دو  امروز  سفر  در  گفت: 
ظرفیت  توسعه  و  كشاورزی  آب  تامین  هدف 

در  رودخانه  ساماندهی  همچنین  و  گردشگری 
باالدست و پایین دست این سدها به بهره برداری 

رسید.
یخکشی  محمدابراهیم  همچنین  مراسم  این  در 
مازندران ضمن  منطقه ای  مدیرعامل شركت آب 
و  استان  در  الستیکی  سدهای  اهمیت  به  اشاره 
گفت:  استان  كشاورزی  آب  تامین  در  آن  نقش 
طی سال جاری عملیات اجرایی 2 سد الستیکی 
پازوار و ولیک رود به اتمام رسید و 3 سد دیگر 
»الریم«، »فرح آباد« و »سرخرود« نیز بین 7۰ 

تا 98 درصد پیشرفت دارند.
سدها  اینگونه  توسعه  ضرورت  به  اشاره  با  وی 

محیط  با  آن  سازگاری  و  شمالی  استان های  در 
زیست گفت: در تالش هستیم تا تعداد این سدها 
را در استان كه اكنون به حدود 1۰ سد رسیده 

است افزایش دهیم.
دو  این  فنی  مشخصات  تشریح  با  ادامه  در  وی 
سد  این  ارتفاع  گفت:  پازوار  سد  جمله  از  پروژه 

4.۵ متر و عرض آن 3۶ متر است. 
متر  میلیون   ۶ سد  این  تنظیم  قابل  حجم 
میلیون  یک  آن  مخزن  و حجم  سال  در  مکعب 
اراضی تحت  1۵۰۰ هکتار  است كه  متر مکعب 
به  سال   8 مدت  طی  سد  این  دارد.  پوشش 

رسید. بهره برداری 

منبع: پایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو )پاون( 

 در شانزدهمین هفته از پویش #هرهفته_الف_ب_ایران؛

2 سد الستیکی با سرمایه گذاری 1۵ میلیارد تومان 

در استان مازندران به بهره برداری رسید
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منظومه  شیرین ترین  كه  گنجوی،  نظامی  حکیم 
خسرو شیرین و شیوا ترین منظومه لیلی و مجنون 
را سروده است، درباره آب در شعر فوق حکیمانه 

فسوده است كه “پر خوردن آب هم ضرر دارد”.
و  تغذیه  متخصصین  طرف  از  اخیر  سال های  در 
بهداشت توصیه های زیادی برای نوشیدن آب شده 
مجله   42 شماره  كه  اواخر  این  تا  ما  ولی  است 
جایی  كه  بودم  ندیده  رسید  دستم  به  مهرآب 

بنویسند كه زیاد نوشیدن آب هم ضرر دارد.
در صفحه 42 از شماره 42 ماهنامه مهرآب، جناب 
تحت  مقاله ای  در  یزدانی  بنده  بهرام  دكتر  آقای 
كه  بودند  آب”نوشته  از  ناشی  “مسمومیت  عنوان 
نوشیدن آب  افراط در  اثر  آمریکایی در  “یک زن 

كشته شد”.
ما همیشه حکیم نظامی گنجوی را به عنوان یک 
توجه  “حکیم”  عنوان  به  و  می شناخته ایم  شاعر 
لقب  پزشک ها  به  قدیم  در  نداشته ایم.  چندانی 

“حکیم” داده می شد و همین یک بیت شعر فوق 
از  نشانه ای  است  شده  سروده  نظامی  توسط  كه 

احاطه وی به علم پزشکی بوده است.
و  فردوسی  زمین،  ایران  معروف  شعرای  بین  در 
عمر خیام نیز لقب “حکیم” داشته اند كه گواهی بر 

احاطه آنان نیز به علم پزشکی می باشد.
آب اگر چه كمترک نیرو كند

بند روغ او سست باشد بشکند
زمین  ایران  پارسی گوی  شعرای  اولین  از  رودكی 
می باشد و شعر فوق پیامی ظریف در بر دارد و آن 
باید  حادثه ای  و  مشکل  هر  برابر  در  انسان  اینکه 

مقاوم و محکم باشد.
این  كه  یابند می باشد  معنی سد  به  “دروغ”  واژه 
مورد  حاضر  حال  در  واژه  صدها  همانند  واژه 
به  ادبیات  عالم  در  و  نمی گیرد  قرار  استعمال 

فراموشی سپرده شده است.
طبیبی چه خوش گفت در خاک بلخ

كه آب حیات است داوری تلخ
امیر خسرو دهلوی، شاعر پارسی گوی ایرانی كه به 
علت اقامتی چند در هندوستان به دهلوی معروف 
شده است، از قول یک طبیب از اهالی بلخ، داروی 
به  اشاره ای  كه  است  دانسته  حیات  آب  را  تلخ 
تحمل سختی ها در زندگی می باشد و اینکه تحمل 
بار  انسان ها را ورزیده تر و قوی تر  شداند زندگانی 

می آورد.
آب خوش بی تشنگی ناخوش بود

مرد سیراب آب خوش را منکر است
بزرگ  خراسان  از  شاعری  قبادیانی،  خسرو  ناصر 
كه یک هزار سال قبل می زیسته است معتقد بوده 
لذتی  چندان  مرفه،  و  بی نیاز  اشخاص  كه  است 
كسانی  را  آب  خوش  طعم  و  نمی برند  زندگی  از 
احساس می نمایند كه واقعا تشنه بوده باشند. این 
زندگانی  به  و جهانگرد خراسانی  فیلسوف  نگرش 
مانده  پنهان  خیلی ها  چشم  از  كه  است  واقعیتی 

زالل آب در اشعار شاعران
مهندس محمد شعبانی: محقق، مدرس و نویسنده 

آب ارچه هم زالل خیزد      از خوردن پر مالل خیزد

 مقاله
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است.
هنوزم آب خوش در جوی جدا نیست

هنوزم لب پرآب زندگانیست
از  ما  جوان  گنجوی،  نظامی  حکیم  اعتقاد  به 
بر  چه  هر  و  می برند  بیشتری  لذت  زندگانی 
سال های عمر افزوده شود به همان نسبت میزان 

لذت بردن از زندگی كمتر می شود.
به گفت سیاوش بخندید شاه

نبود آگه از آب در زیر كاه
در  تمثیل  صورت  به  كه  كاه”  زیر  “آب  عبارت 
اعمال  معنی  به  است  شده  ظاهر  فارسی  ادبیات 

مخفی و توطئه آمیز می باشد.
و  دسیسه باز  كه  اشخاصی  به  عامه  فرهنگ  در 
زیركاه  آب  فالنی  می گویند  هستند  كار  پنهان 

است.
خرد شده ساقه گندم را كاه می گویند. اگر مقداری 
كاه بر یک جوی آب ریخته شود آن كاه به علت 
بر  و  می ماند  باقی  آب  روی  بر  بودن  وزن  سبک 
زیادی  مقدار  اگر  حال  می شود.  روان  آب  سطح 
آب در یک جوی آب ریخته شود، كاه سطح آب را 
می پوشاند و با تماس كاه با كناره جوی آب، كاه ها 
در  می كند  حركت  آب  سطح  روی  بر  كندی  به 
حالی كه آب جوی با همان سرعت قبلی در زیركاه 
روان می شود و مواقعی به نظر می رسد كه كاه بر 

سطح آب كامال ساكن مانده است.
كشاورزها  همه  منازل  در  قدیم  روزگاران  در  كاه 
به فراوانی وجود داشته است و برای تعلیف دام ها 
به  اغلب  لذا  است  می گرفته  قرار  استفاده  مورد 
علت هایی كاه بر جوی های آب هم ریخته می شده 
است كه باعث به وجود آمدن تمثیل”آب زیركاه” 

شده است. 
به آدم های حیله گر و مکار، آب زیركاه می گویند 
چون این قبیل اشخاص علی رغم ظاهر آرامشان، 

آدم های نابکار و شیطان صفتی می باشد.
بسیار آب ها كه نهان كرد زیركاه

تا كی كند زمانه نهان آب در كهش
ادیب شناخته  لقب  با  نفر  ادبیات، چهار  تاریخ  در 
می شوند: ادیب پیشاوری، ادیب صابر، ادیب فراهانی 
و ادیب نیشابوری و من نمی دانم كه شعر فوق را 

كدام یک از چهار نفر فوق الذكر سروده اند.
به هر حال جناب ادیب هم از آدم های آب زیركاه 
دل خوشی نداشته است می فرمایند كه این آدم ها تا 
چه زمانی می توانند به فریب دیگران ادامه بدهند؟

ز چرب و نرمی دشمن فریب عجز مخور
دلیر برسر این آب زیر كاه مرو

چون شود دشمن مالیم، احتیاط از كف مده
مکرها ور پرده باشد آب زیر كاه كاه را

فریب  نباید  كه  می دهد  هشدار  تبریزی  صائب 
چون  خورد  را  دشمن  طرف  از  دوستی  اظهار 
یک  نیز  دشمن  آشتی  اظهار  همان  است  ممکن 

حیله بوده باشد.
صائب در تبریز به دنیا آمد، پدرش كه یک تاجر 
تبریزی بود به اصفهان اسباب كشی كرد و صائب در 
اصفهان زمان شاه عباسی كبیر سال های نوجوانی 

خود را گذراند و در 2۰ سالگی به هندوستان رفت 
به  مجددا  كشور  آن  در  ساله   8 اقامت  از  پس  و 
اصفهان برگشت و تا پایان عمر در آن شهر زیست.

بسا خرمن كه آتش در زنی، باش
هنوزت آب خونی زیر كاه است

لطمه  معنی  به  بودن  تمثیلی  خرمن  زدن  آتش 
زدن به دیگران.

یک كشاورز به مدت 9 ماه زحمت كشید تا حاصل 
كشت و كار او در یک خرمن جمع بشود. حال اگر 
یک آدم كینه توز آن خرمن را به آتش می كشید، 
تا یک سال  بود  آن كشاورز و خانواده اش ممکن 

گرسنه بمانند.
آب  آدم های  هجری،  ششم  قرن  شاعر  )نوری 
آن ها  كه  می گوید  و  می كند  شماتت  را  زیركاه 
زندگانی خیلی ها را سوزانده اند ولی تا چه زمانی 
می توانند به حیله گری و دسیسه بازی ادامه بدهند.

آب در كوزه ما تشنه لبان می گردیم
یار در خانه و ما گرد جهان می گردیم

شعر فوق مصداق آن عده از افراد جامعه می باشد 
بدون  و  نمی دانند  را  خود  خوشبختی   قدر  كه 
توجه به نعمت هایی كه در اختیار دارند به دنبال 
این  از  نمونه ای  كه  می گردند  خوشبختی  سراب 
قبیل اشخاص، كسانی هستند كه در طی سه دهه 
اخیر كشور خود را ترک كرده و به اروپا و آمریکا 
و كانادا و استرالیا مهاجرت كرده اند و حال آنکه 
زندگی خود  از  در همان كشورها هم  آنان  اغلب 

رضایت چندانی ندارند.
آب دریا را اگر نتوان كشید

هم به قدر تشنگی باید چشید
من تعجب می كنم كه چرا موالنا برای رفع تشنگی، 
نوشیدن آب دریا را توصیه كرده است در حالی كه 
كه  زمانی  شاید  نیست.  آشامیدن  قابل  دریا  آب 
مولوی شعر فوق را می سروده است نظرش به دریا 
آب شیرینی بوده است كه نمونه های آن به فراوانی 

در كشور تركیه وجود دارد.
شاعر،   خراسانی،  بلخی  محمد  جالل الدین  موالنا 
متفکر و فیلسوف نامی، از كودكی به همراه پدرش 
قصد  به  سفری  مسیر  در  و  شدند  خارج  بلخ  از 
را هم مالقات  نیشابور عطار  زیارت خانه خدا در 
نمودند و بعد از دیدار از بغداد و عربستان و سوریه، 
به اقتضای شرایط آن روزگار در شهر قونیه اقامت 

گزیدند و تا پایان عمر خود در آن شهر زیست.
آب رز كه باشد در صفا چون آب زر

گر ز زر مغربی ساغر نباشد، گو مباش
در  هفتم هجری  قرن  یمین خراسانی، شاعر  ابن 
شعر فوق اشاره ای به جوهر وجودی انسان دارد و 
عقیده دارد كه اگر یک انسانی دارای فضائل عالی 
انسانی باشد اگر دارای مال و منال هم نباشد ابدا 

اهمیتی ندارد.
امیر محمود سبزواری كه ملقب به ابن یمین بود 
و ظاهرا  بود  اهالی روستای “خریوهد” سبزوار  از 
جناب ابن یمین از مرغوبیت طالهای آن زمان هم 
اطالع كافی داشته است كه اشاره به مرغوبیت و 

خلوص طالی كشور مراكش نموده است.

آب صفت هر چه شنیدی بشوی
آینه سان هر چه ندیدی مگوی

در كشور باستانی ایران زمین، دانشمندان بسیاری 
وجود داشته اند كه عمیق ترین و ظریف ترین نکات 
ما  و  كرده اند  بیان  شعر  قالب  در  را  اجتماع  علم 
اغلب آن ها را به نام شاعر می شناسیم در حالیکه 
نظامی  حکیم  همانند  ما  مشهور  شعرای  اغلب 
شناس  جامعه  یک  بودن  شاعر  عین  در  گنجوی 
هم بوده اند و در عین حال یک پزشک هم بوده اند.

بعضی  كه  می كند  توصیه  فوق  شعر  در  نظامی 
شنوده ها را باید از ذهن پاک نمود و نیز به بعضی 

شایعات نباید اعتنا كرد.
آب كز سرگذشت در جیحون 

چه به دستی، چه نیزه ای، چه هزار
شعر فوق به صورت ضرب المثلی نیز متدوال شده 
است كه گفته می شود: “آب كه از سرگذشت چه 
آب  پر  و  عظیم  رودخانه  گز”  و چه صد  گز  یک 
نیز  جیحون كه در شعر فوق مورد توجه سعدی 
قرار گرفته بوده است تا حدود چهار قرن قبل مرز 

شمالی كشورمان را تشکیل می داد.
هندوكش  كوه های  غرب  از  كه  رودخانه جیحون 
و  می ریزد  آرال  دریاچه  به  و  می گیرد  سرچشمه 
در واقع بخشی از خراسان بزرگ را طی می نموده 
است كه در حال حاضر به علت ضعف و بی لیاقتی 
زمین  ایران  بدنه  از  گذشته  قرون  حکومت گران 

جدا شده است.
آب كم جو تشنگی آور به دست

تا بجوشد آبت از باال و پست
كتاب ها  موالنا،  شعر  بیت  یک  همین  درباره 
در  فلسفه  و  حکمت  دنیایی  زیرا  نوشت  می توان 

قالب همین یک بیت شعر نهفته می باشد.
آیا باال بودن میزان آمار خودكشی در كشورهای 
فوق  شعر  از  مصداقی  اسکاندیناوی  مرفه  بسیار 

نمی باشد.
مردمانی كه در كشور سوئد زندگی می كنند ابدا 
دیگر  آن ها  دیگر  عبارت  به  كه  ندارند  مالی  نیاز 
نعمات  تمام  از  و  ندارند  آشنایی  تشنگی  واژه  با 
زندگی سیراب شده اند پس چرا به خودكشی روی 

می آورند؟
مولوی اعتقاد داشته است كه تشنه ها قدر نعمات 

زندگی را بهتر می فهمند.
آب در گشتن است همچو گالب
چون نگردد بگندد از تف و تاب

سنایی خراسانی كه نام وی مجدود و نام پدرش 
قرن ششم هجری در خراسان  اوائل  بود كه  آدم 

می زیست.
سنایی خود نیز اهل گشت و گذار بود و در یک 
آن  بزرگ  خراسان  شهرهای  تمام  طوالنی  سفر 
روزگار را گشت و سفری نیز به عربستان و مکه 
نمود و كارنامه بلخ كتابی است كه از وی به یادگار 

مانده است.
سنایی اعتقاد داشته است كه به قول عوام “آب اگر 
یک جا بماند می گندد” كه اشاره ای به پویایی و 

تحرک و عدم ایستایی می باشد.
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خشکسالی در گستره دانش و اندیشه
محمد برشان، کارشناس گنجینه میل آب، آب منطقه ای کرمان 

 مقاله

چکیده 
خشکسالی حالتی معمولی و مستمر از اقلیم است 
و این پدیده تقریباً در تمامی مناطق اقلیمی رخ 
لطمه  خشکسالی  تأثیرات  از  انسان ها  می دهد 
اساساً  هواشناسی  نظر  از  خشکسالی  می بینند، 
بارندگی  از كمبود  ناشی  از خشکسالی  به حالتی 
اطالق می شود، از دیدگاه اقلیم شناسان خشکسالی 
تغییرات  اثر  در  كه  است  طبیعی  پدیده  یک 
الگوهای آب و هوایی ناشی از كاهش نزوالت جوی 
كمتر از حد معمول خود به خود به وجود می آید.

اتفاق  زمانی  خشکسالی  آب شناسی  دیدگاه  از 
و  سطحی  آب های  ذخایر  تراز  سطح  كه  می افتد 
از  باشد،  پایین تر  خود  معمول  حد  از  زیرزمینی 
نیاز  از  خاک  رطوبت  كه  زمانی  دیدگاه كشاورزی 
خسارت  به  منجر  و  باشد  كمتر  محصول  واقعی 
است.  افتاده  اتفاق  خشکسالی  شود  درمحصول 
معتقدند  اقتصادی  و  اجتماعی  نظریه پردازان 
اساس  بر  آب  كمبود  كه  زمانی  یعنی  خشکسالی 
اجتماعی  ناهنجاری های  موجب  بشر  نیاز های 
بالی  به عنوان  خشکسالی  شود،  اقتصادی  و 
پهنه  در  دیرباز  از  اجتناب ناپذیر  پدیده  و  طبیعی 
به خصوص كشورهای  مختلف  وسیع كشورهای 
وقوع  كرات  به  خشک  و  گرم  مناطق  در  مستقر 
یافته و می یابد در این مقاله سعی شده است كه 
و  بررسی شود  دیدگاه های مختلف  از  خشکسالی 
گردد.  ارایه  آن  با  مقابله  جهت  الزم  راهکارهای 
انواع  به  خشکسالی  با  تاریخ  طول  در  ایرانیان 
راهکارهای  و  كرده اند  نرم  پنجه  و  مختلف دست 
علمی و باورهای خود را به كار بسته اند و جا دارد 
نسل های  تا  گیرد  قرار  توجه  مورد  مهم  این  كه 
آینده با تاریخ این مرز و بوم آشنا شوند در واقع 
تشنگی  قدر  به  نتوان كشید پس  اگر  را  باران  آب 

باید چشید. 

مقدمه
شروع،  تا  می كند  كمک  افراد  به  علمی  تعاریف 
دهند  تشخیص  را  خشکسالی  درجه  و  خاتمه 
به عالوه این تعاریف علمی در تحلیل تناوب شدت 
و تداوم خشکسالی برای یک دوره تاریخی مفروض 
نیز كاربرد دارند زمانی كه خشکسالی آغاز می شود 
بخش كشاورزی به دلیل وابستگی بیش از حد به 
بخشی  نخستین  معموالً   خاک  رطوبتی  ذخیره 
است  ممکن  می گیرد  قرار  تأثیر  تحت  كه  است 

به دلیل  بخش كشاورزی  در  اثرات خشکسالی  كه 
از بین برود  وابستگی آن به رطوبت خاک سریعاً  
لیکن در سایر بخش ها كه متکی به ذخائر سطحی 
طول  مدت ها  تا  هستند  آب  سطحی  زیر  یا  و 
می كشد خشکسالی بالی خاموش است و در واقع 
صحیفه  در  )ع(  ساجد  امام  است  خاموش  زلزله 
سجادیه می فرماید: خدایا خشکی سرزمین های ما 
را با ریزش باران خود از میان ببر و باروزی خود 
وسوسه را از دل های ما بیرون كن سود و بركت این 
ابرها را بر ما فرو ریز و آزار و زیانشان را از ما بگیر 
مبادا ما را به آفت ابرها دچار كنی و بر مایه زندگی 
ما آسیبی فرستی خدایا ما را از بارانی سیراب كن 
كه فریاد رسنده ما، رویاننده گیاه، قرار گیرنده و 
بسیار بارنده باشد. خداوندا ما را از بركات آسمان ها 
و زمین برخوردار نما،... در كتیبه داریوش بزرگ 
نیز آمده است »خداوندا كشور ما را از دروغ، جنگ 
پیامی است كه  این  و خشکسالی دور نگهدار« و 
ثابت می كند ایرانیان در میان تمدن های بشری در 
كلیه زمینه ها یک سر و گردن باالترند و در زمینه 
مقابله با خشکسالی قرن ها الگوی جهانیان بوده اند. 

خشکسالی
است  اقلیم  از  و مستمر  نرمال  خشکسالی حالتی 
تصادفی  واقعه ای  را  آن  اشتباه  به  بسیاری  گرچه 
تمامی  در  تقریباً  پدیده،  این  می پندارند  نادر  و 
اقلیمی رخ می دهد، گرچه مشخصات آن  مناطق 
از یک منطقه به منطقه دیگر كاماًل متفاوت است. 
خشکسالی یک اختالل موقتی است و با خشکی 
به  محدود  صرفاً  خشکسالی  كه  چرا  دارد  تفاوت 
از  دایم  و حالتی  است  اندک  بارندگی  با  مناطقی 
طبیعی  بالیای  جزء  خشکسالی  می باشد  اقلیم 
بارش  كمبود  حاصل  كل  در  و  است  نامحسوس 
فصل  یک  معموالً  زمانی  ممتد  دوره  یک  طی  از 
نقصان  به  منجر  كمبود  این  می باشد  بیشتر  یا 
آب برای برخی فعالیت ها، گروه ها و یا یک بخش 
با  پدیده  این  به عالوه  می باشد  محیطی  زیست 
در  تأخیر  پدیده،  این  وقوع  اصلی  )فصل  زمان 
شروع فصل بارانی، وقوع بارش در ارتباط با مراحل 
اصلی رشد گیاه( و نیز و مؤثر بودن بارش ها )شدت 
است  بارندگی(  مرتبط  دادهای  رخ  تعداد  بارش، 
سایر عوامل اقلیمی نیز نظیر دمای باال، باد شدید 
و رطوبت نسبی پایین تر غالباً در بسیاری از نقاط 
جهان با این پدیده همراه شده و می توانند به طرز 

قابل مالحظه بر شدت آن بیفزایند. 
كاماًل  پدیده  به عنوان  صرفاً  نباید  را  خشکسالی 
آن  تأثیرات  گرفت  نظر  در  طبیعی  یا  فیزیکی 
یک  مابین  نقش  ایفای  ماحصل  جامعه  در 
آب  تأمین  منابع  به  مردم  نیاز  و  طبیعی  رخداد 
خشکسالی  تأثیرات  از  معموالً  انسان ها  می باشد 
دو  هر  در  اخیر  خشکسالی های  می بینند  لطمه 
گروه كشورهای توسعه یافته و در حال توسعه نتایج 
اقتصادی، تأثیرات زیست محیطی و دشواری های 

شخصی به بار آورده كه جملگی باعث شده اند.
پدیده  این  به  جوامع  تمامی  آسیب پذیری 

زیان بخش طبیعی مد نظر قرار گیرد. 
خشکسالی عبارت است از یک دوره كمبود بارش 
و  زراعی  محصوالت  زدن  صدمه  به  منجر  كه 
كاهش عملکرد می شود تشخیص خشکسالی های 
در  است  علمی  ارزیابی های  بر  مبتنی  استثنائی 
واقع دو نوع تعریف مفهومی و عملی از خشکسالی 
زمینه  در  مختلف  جنبه های  ولی  دارد  وجود 
نظیر  گیرد  قرار  نظر  مد  باید  نیز  خشکسالی 
هواشناسی، هیدرولوژیکی،  كشاورزی،  خشکسالی 

اقتصادی اجتماعی و خشکسالی مفهومی. 
اصطالحات  قالب  در  كه  مفهومی  تعاریف 
تا  می كنند  كمک  افراد  به  می شوند  بیان  كلی 
مثال  عنوان  به  كنند  درک  را  خشکسالی  مفهوم 
خشکسالی عبارت است از یک دوره ممتد كمبود 
بارش كه منجر به صدمه زدن محصوالت زراعی و 

كاهش عملکرد می شود. 
در  سیاست گذاری  تبیین  در  مفهومی  تعاریف 
زمینه خشکسالی نیز حایز اهمیت است مثاًل خط 
در  خشکسالی  زمینه  در  كلی  سیاست  و  مشی 
بسیاری از نقاط جهان تلفیقی از آگاهی نسبت به 
اقلیم در تعریف متناظر آن  تغییر پذیری معمولی 

از خشکسالی می باشد. 
بر  مبتنی  استثنایی  خشکسالی های  تشخیص 
كه  زمانی  این  از  پیش  است  علمی  ارزیابی های 
كمتر  سیاست گذاری  نظر  نقطه  از  خشکسالی 
آن  از  درستی  درک  كشاورزان  بود   شده  توصیف 

نداشتند. 

خشکسالی عملی
شروع،  تا  می كند  كمک  افراد  به  عملی  تعاریف 
تشخیص  را  خشکسالی  شدت  درجه  و  خاتمه 
دهند برای تعیین شروع خشکسالی تعاریف عملی، 
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میزان انحراف از میانگین بارش یا سایر متغیر های 
مشخص  را  زمانی  دوره  یک  طول  در  اقلیمی 
فعلی  مقایسه وضعیت  با  معموالً   امر  این  می كند 
مبتنی  غالباً  كه  گذشته  متوسط های  به  نسبت 

بردوره آماری 3۰ ساله است انجام می شود. 
حد آستانه تعیین شده برای شروع یک خشکسالی 
معموالً به صورت قراردادی انتخاب می شوند تا بر 

مبنای رابطه دقیق تأثیرات خاص آن بر محیط. 
برای كشاورزی  خشکسالی  از  عملی  تعریف  در 
تعرق  و  تبخیر  مقادیر  با  روزانه  بارندگی  مقدار 
تخلیه رطوبت  نرخ  و  تا سرعت  مقایسه می شوند 
میزان  حسب  بر  روابط  این  و  شود  تعیین  خاک 
رشد  یعنی  گیاه  رفتار  بر  خشکسالی  تأثیرات 
عملکرد در مراحل مختلف رشد گیاه بیان گردد. 

تداوم  و  شدن  تناوب  تحلیل  در  علمی  تعاریف 
نیز  مفروض  تاریخ  دوره  یک  برای  خشکسالی 

كاربرد دارند. 
جوی  داده های  نیازمند  تعاریفی  چنین  لیکن 
و  ماهانه  روزانه،  ساعتی،  زمانی،  مقیاس های  در 
داده های مربوط به  سایر مقاطع زمانی و احتماالً 
محصول  عملکرد  نظیر  یی  پدیده  از  تأثیر پذیری 
قرار  استفاده  مورد  تعریف  ماهیت  به  بسته 
اقلیم شناسی خشکسالی  می گیرند تدوین ماهیت 
و  خصوصیات  از  بیشتری  درک  و  منطقه  یک 
این  مختلف  شدت های  در  مجدد  وقوع  احتمال 

پدیده به دست می دهد. 

خشکسالی هواشناسی
با  مقایسه  )در  خشکی  درجه  اساس  بر  معموالً 
مقادیر معمولی یا میانگین( و طول دوره خشکی 

تعریف می شود. 
به  می بایستی  هواشناسی  خشکسالی  تعریف 
صورت موردی برای هر منطقه خاص درنظرگرفته 
شود چراكه شرایط جوی كه موجب كمبود بارش 
تغییر  می شود از منطقه ای به منطقه دیگرشدیداً 
می كند. به عنوان مثال برخی تعاریف خشکسالی 
بر  خشکسالی  از  دوره هایی  معرف  هواشناسی 
یک حد  از  كمتر  بارش  با  روزهایی  تعداد  اساس 
برای  صرفاً  سنجش  این  هستند  خاص  آستانه 
بارندگی  رژیم های  دارای  شخصاً  كه  مناطقی 
اقلیم  استوایی  جنگل های  مانند  هستند  ادواری 
معتدل نیمه حاره یا اقلیم مربوط عرض های میانی 
مناسب است. مشخصه سایر مناطق اقلیمی الگوی 
بارش فصلی است. وجود دوره هایی طوالنی بدون 
بارندگی امری عادی در بسیاری از مناطق ایران و 
جهان است در این مورد تعریفی مبتنی بر تعداد 
از یک حد آستانه خاص  بارش كمتر  با  روزهایی 
میان  رابطه ای  تعاریف  سایر  در  است  واقعی  غیر 
متوسط  مقادیر  به  بارش  واقعی  انحراف  میزان 

ماهانه، فصلی یا ساالنه برقرار می شود. 

خشکسالی کشاورزی 
مختلف  ویژگی  اثرات  خشکسالی كشاورزی 
این  رابه  خشکسالی  هیدرولوژیکی  یا  هواشناسی 
اختالف  بارش،  كمبود  به ویژه  كشاورزی  پدیده  
كمبود  پتانسیل،  و  واقعی  تعرق  و  تبخیر  بین 
و...  زمینی  زیر  آب  سطح  افت  خاک،  رطوبت 
مرتبط می سازد. نیاز آبی گیاه بستگی به شرایط 

جوی غالب، خصوصیات زیستی گیاه خاص مرحله 
رشد آن و خصوصیات فیزیکی و بیولوژیکی خاک 

دارد. 
است  آن  خشکسالی كشاورزی  از  خوب  تعریف 
را در  بتواند حساسیت متغییر گیاهان زراعی  كه 
لحاظ  تابلوغ  سبز شدن  از  گیاه  نمو  مراحل  طی 
نماید. كمبود رطوبت در الیه های فوقانی خاک به 
هنگام كاشت می تواند باعث تاخیر جوانه زنی شود 
كه موجب كاهش تراكم بوته در هکتار و نقصان 
عملکرد نهایی گردد. لیکن چنانچه رطوبت خاک 
فوقانی برای نیاز های مراحل اولیه رشد كافی باشد 
در  زیرین خاک  كمبودهای رطوبتی در الیه های 
صورت تأمین نیازهای آبی گیاه به وسیله بارندگی 
تاثیرچندانی  گیاه  نهایی  عملکرد  بر  آبیاری  یا 

نخواهد داشت. 

خشکسالی هیدرولوژیکی
دوره هایی  تاثیرات  با  هیدرولوژیکی  خشکسالی 
بر  برف(  )شامل  جوی  ریزش های  نقصان  از 
همراه  سطح  یا  زیرزمینی  آب های  تأمین  منابع 
می شود )جریان رودخانه ها، مخازن، دریاچه ها، و 
آب های زیرزمینی( فراوانی شدت خشکسالی های 
یا  آبخیز  یک  مقایسه  در  غالباً  هیدرولوژیکی 
همه  گرچه  می شود  بیان  رودخانه  آبریز  حوزه 
می گیرند  منشاء  بارش  كمبود  از  خشکسالی ها 
موضوع  این  به  بیشتر  هیدرولوژیست ها  لیکن 
سیستم  در  چگونه  كمبود  این  كه  دارند  توجه 
خشکسالی های  می شود  ظاهر  هیدرولوژیکی 
نسبت  بیشتری  تاخیر  با  معموالً  هیدرولوژیکی 
رخ  یا كشاورزی  هواشناسی  خشکسالی های  به 
اثر  تا  می كشد  طول  بیشتری  زمان  می دهند: 
كمبود بارش در اجرای سیستم های هیدرولوژیکی 
سطح  و  رودخانه  جریان  خاک،  رطوبت  نظیر 
در  شود.  نمایان  زیرزمینی  آب های  و  مخازن 
نتیجه زمان این تاثیرات با سایر موارد موجود در 
دیگر بخش های اقتصادی یکسان نیستند چرا كه 
بخش های مختلفی برای تأمین آب مورد نیاز خود 
به این منابع متکی هستند. معموالً كمبود بارش 
رطوبت خاک شود  تخلیه سریع  موجب  می تواند 
متخصصان كشاورزی  برای  استثناء  بال  تقریباً  كه 
مشهود است ولی این كمبود بر سطح آب مخزن تا 
ماه ها بر تولید نیروی برق آبی یا مصارف تفریحی 

تاثیر نمی گذارد. 
ذخیره  درسیستم های  موجود  آب  به عالوه 
در  معموالً  رودخانه ها(  و  )مخزن  هیدرولوژیکی 
مقاصد مختلف و رقابتی )كنترل سیالب، آبیاری، 
زیستگاه های  آبی،  برق  نیروی  كشتیرانی،  تفرج، 
حیات وحش( به كار می رود رقابت بر سر آب در 
این سیستم های ذخیره ای در طی دوره خشکسالی 
شدت می گیرد و منازعات ما بین استفاده كنندگان 

آب به طرز قابل مالحظه ای افزایش می یابد. 
سرزمین  وآمایش  هیدرولوژیکی  خشکسالی 

)كاربری اراضی( 
خشکسالی  بروز  در  اولیه  عامل  اقلیم  گرچه 
هیدرولوژیکی است ولی سایر عوامل نظیر تغییرات 
و  اراضی  تخریب  )جنگل زدایی(،  اراضی  كاربری 
ساخت سدها همگی بر خصوصیات هیدرولوژیکی 
حوزه اثر می گذارد چون مناطق مختلف به وسیله 

دارند،  ارتباط  هم  با  هیدرولوژیکی  سامانه های 
فراتر  مرزهایی  به  تاثیر خشکسالی هیدرولوژیکی 
نحوه  تغییر  می یابد  گسترش  بارش  منطقه  از 
كه طی  است  راه هایی  از  یکی  اراضی  از  استفاده 
را  آبی  كم  پدیده  فراوانی  بشر،  فعالیت های  آن 
حتی بدون آنکه تغییری در وقوع خشکسالی های 

هواشناسی مشاهده شده باشد تغییر می دهد. 

خشکسالی اقتصادی اجتماعی
تلفیقی  خشکسالی  اجتماعی  و  اقتصادی  تعاریف 
است از عرضه و تقاضای برخی كاالهای اقتصادی 
هیدرولوژیکی  هواشناسی،  خشکسالی  اجزای  با 
گفته  پیش  انواع  باسایر  موارد  این  و كشاورزی. 
به  وقوع آن بستگی  دارد كه  تفاوت  از آن جهت 
برای  تقاضای  و  مکانی عرضه  و  زمان  فرایند های 
عرضه  دارد  خسکسالی ها  تشخیص  یا  تعریف 
علوفه،  آب،  مانند  اقتصادی  كاالهای  از  بسیاری 
غالت، ماهی و نیروی برق آبی بستگی به وضعیت 
جو دارد به دلیل تغییر پذیری طبیعی اقلیم عرضه 
آب در برخی سال ها كافی است ولی در سال های 
دیگر در حد تأمین نیاز های انسان و محیط زیست 

نیست.
خشکسالی اقتصادی زمانی رخ می دهد كه تقاضا 
برای یک كاالی اقتصادی به دلیل نقصان عرضه 
آب از حاصل كمبود بارش از میزان عرضه فزونی 
می گیرد در اكثر موارد تقاضا برای كاالی اقتصادی 
افزایش جمعیت و مصرف سرانه رو به  در نتیجه 
به  است  نیز ممکن  است عرضه محصوالت  تزاید 
ساخت  یا  فناوری  و  تولید  راندمان  بهبود  دلیل 
مخازنی كه ظرفیت ذخیره آب را افزایش می دهد 
تقاضا  و  عرضه  كمیت  دو  هر  اگر  شود  بیشتر 
تغییراست  نرخ نسبی  یابد عامل حساس  افزایش 
اگر تقاضا سریعتر از عرضه افزایش یابد اثرات سوء 
و میزان وقوع خشکسالی در آینده هم سو با روند 

عرضه و تقاضا افزایش خواهد یافت. 

پیامدهای اثرات خشکسالی
هواشناسی،  خشکسالی های  با  توام  اثرات  پیام 
را  آن ها  تفاوت های  هیدرولوژیکی  و   كشاورزی 
آغاز  خشکسالی  كه  زمانی  می كند  آشکار  بیشتر 
بخشی  نخستین  معموالً  بخش كشاورزی  می شود 
دوره های  طی  در  می گیرد  تاثیرقرار  تحت  است 
یابد  ادامه  بارش  كمبود  چنانچه  خشکی،  ممتد 
رطو بت خاک به سرعت تخلیه می شود و در این 
بایستی  آبی  منابع  سایر  به  مردم  اتکای  صورت 
تاثیرات این كمبود را رفع كند مثاًل آن هایی كه 
مخازن،  )نظیر  سطحی  آب های  منابع  به  متکی 
رودخانه ها دریاچه ها( و آب های زیرزمینی هستند 
معموالً دیرتر از سایرین تحت تاثیر قرار می گیرند. 
ماه طول  تا ۶  یک خشکسالی كوتاه مدت كه 3 
هیدرولوژیکی  خصوصیات  به  بسته  می كشد 
تاثیرات  احتماالًً  آب  مصرف  نیازهای  و  سیستم 
اندكی بر این بخش ها دارد. زمانی كه بارش به حالت 
عادی برمی گردد و شرایط خشکسالی هواشناسی 
پایان می یابد تا زمان احیای مجدد منابع آب های 
سطحی و زیر سطحی پیامد های سوء این پدیده 
به  خاک  رطوبت  ذخایر  ابتدا  در  می یابد  ادامه 
دنبال آن جریان های سطحی، مخازن، دریاچه ها 
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می شود  جایگزین  زیرزمینی  سطحی  آب های  و 
ممکن است اثرات خشکسالی در بخش كشاورزی 
از  سریعاً  رطوبت خاک  به  آن  وابستگی  دلیل  به 
بین برود ولیکن در بخش هایی كه متکی به ذخایر 
سطحی یا زیر سطحی آب هستند تا ماه ها حتی 
آب های  از  استفاده كنندگان  بکشد.  طول  سال ها 
كه  هستند  افرادی  آخرین  معموالً  كه  زیرزمینی 
به هنگام خشکسالی تحت تاثیر آن قرارمی گیرند 
دیرتر از سایرین بازگشت به وضعیت عادی سطح 
آب زیرزمینی را تجربه می كنند طول دوره تجدید 
ذخیره منبع تابعی از شدت و تداوم خشکسالی و 

مقدار بارش دریافتی است. 

مقابله با خشکسالی های کشاورزی 
در ایران بخش كشاورزی با اختصاص بیش از 9۰ 
خشکسالی  هنگام  در  مصرفی كشور  ازآب  درصد 
بیشترین آسیب را خواهد دید مدیریت دراز مدت 
منابع آب نیاز مند استفاده اقتصادی از آن است 
سرمایه گذاری در منابع آب و خاک باید با توجه به 
شرایط اقلیمی و جغرافیایی كشور انجام گیرد هر 
توسعه كشاورزی وصنعتی كه آسیب كمتری  نوع 
به منابع محدودآب و خاک وارد سازد و از تخریب 
معمول  باید  كند  جلوگیری  مراتع  و  جنگل ها 
گردد.  كشت گیاهان مقاوم به شوری و خشکی و 
اهمیت به تحقیقات و پژوهش های همه جانبه در 
مورد آب و خاک باید در اولویت قرار گیردمبحث 
خشکسالی  عنوان  و  خشک  مناطق  در  زراعت 
برنامه  در  باید  مهم  و  مستقل  دروس  صورت  به 
آموزشی دانشکده كشاورزی وارد شود. با كاربردی 
و  خشکسالی  اثرات  باید  تئوری  مباحث  نمورن 
اختصاص  با  و  داد  كاهش  را  آن  تخریبی  عوامل 
اعتبارات الزم امکان اجرای طرح های اساسی زیر 

بنایی آب و خاک را فراهم ساخت. 
معیار ها  تدوین  آب  مصرف  مدیریت  بخش  در 
و  برساند  حداقل  به  را  آلودگی  كه  ضوابطی  و 
آب  منابع  به  نشده  پاالیش  فاضالب  تخلیه  از 
قابل  و  جاری  آب  می تواند حجم  كند  جلوگیری 
مصرف را چندین برابر افزایش دهد هر متر مکعب 
فاضالب حدود ۵۰ متر مکعب آب سالم را آلوده 
از حجم  می كند. در حال حاضرحدود ۶۶ درصد 
استفاده  مورد  كشور  استحصال  قابل  شیرین  آب 
قرار می گیرد حفاظت از این مقدار آب باید مورد 

توجه ویژه قرار گیرد. 
از  استفاده  همگانی  آموزش  آموزش،  بخش  در 
منابع آب باید سر لوحه كارها قرار گیرد مودكان 
بورزند.  عشق  طبیعت  و  آب  به  باید  نوجوانان  و 
پرورش نسلی كه توانایی دوراندیشی و تفکر درباره 
آینده آب، منابع طبیعی و محیط زیست را داشته 
به طور جدی در دستور كار مسئوالن  باید  باشد 

اموزشی كشور قرار گیرد. 
چنانچه  خشکسالی  با  مستقیم  مقابله  بخش  در 
از  ناشی  ذاتی  پدیده  یک  موضوع  این  بپذیریم 
با  رویارویی  برای  است  است الزم  اقلیم كشورمان 
آن برنامه داشت و بر اساس این برنامه به اقدامات 
مناسب و آگاهانه متوسل شد اساسی ترین اصول 
مدیریت منابع طبیعی برای مقابله با خشکسالی، 
باید برافزایش بازدهی  گذشته از كنترل جمعیت 
استفاده از آب و تولید محصوالت با ارزش تر استوار 

باشد. 
زراعی،  عملیات  انجام  و  زیر كشت  سطح  كاهش 
زیست  موازین  رعایت  آبیاری،  روش های  اصالح 
پساب  از  استفاده  )آبخوان داری(،  محیطی 
از  جلوگیری  در كشاورزی،  خانگی  فاضالب های 
افزایش اراضی كم بازده، حركت به سوی غذاهای 
مصنوعی، پوشش انهار، افزودن مواد آلی مورد نیاز 
گیاه، باروری ابرها و شیرین كردن آب های شور از 

جمله اقدامات افزایش دهنده بازدهی آب به شمار 
می آیند. 

آغاز و خاتمه خشکسالی 
خاتمه  و  آغاز  زمان  تشخیص  كلی  به طور 
در حالت  است  بسیار مشکلی  مسئله  خشکسالی 
زمانی  خشکسالی  آغاز  زمان  گفت  می توان  كلی 
خاک  محیط  در  چه  رطوبتی  ذخیره  كه  است 
آبی  مخازن  در  چه  و  )خشکسالی كشاورزی( 

باشد  یافته  خاتمه  هیدرولوژیک(  )خشکسالی 
توجهی  قابل  مسئله  نیزكه  خشکسالی  انتهای 
به  نسبت  خشکسالی  پایان  می شود.  محسوب 
زمان آغاز محسوس تر است درامركشاورزی پایان 
رطوبت  باران،  نزول  كه  است  زمانی  خشکسالی 
هیدرولوژی  در  نماید.  تأمین  را  خاک  نیاز  مورد 
و  شده  برقرار  مجدداً  رودخانه  جریان  كه  زمانی 
پایان  تغذیه مجدد شوند زمان  مخازن زیرزمینی 

زمانی  مقیاس  در  می گردد  محسوب  خشکسالی 
دوره تداوم یک خشکسالی می تواند از روز و ماه تا 
سال تفاوت نماید، هر قدر دوره تداوم خشکسالی 
تحت  منطقه  آب  ذخایر  میزان  شود  طوالنی تر 
خطر جدی قرارگرفته و به همین جهت می تواند 

شدت خشکسالی رخ داده را افزایش دهد. 

شدت خشکسالی
شرایط  به  نسبت  بارندگی  كمبود  میزان  قدر  هر 
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تاثیر  میزان  اندازه  همان  به  باشد  كمتر  میانگین 
خشکسالی بیشتر نمود عینی پیدا می كند. عالوه 
یک  در  خشکسالی  حالت  استمرار  میزان  این  بر 
همان  در  خشکسالی  شدت  گویای  نیز  منطقه 
منطقه است یعنی در شرایطی كه خشکسالی تنها 
دارد  احتمال  باشد  داشته  استمرار  ماه  یک  برای 
بارش ماه بعد، میزان كمبود ماه مزبور را جیران 
نماید ولی اگر ماه بعدی نیز خود نسبت به شرایط 

شدت  در  مراتب  باشدبه  داشته  كمبود  طبیعی 
بود  خواهد  موثر  خشکسالی  حالت  به  بخشیدن 
میزان كاستی در متغیر مورد مطالعه و همچنین 
است.  بیانگر شدت خشکسالی  آن  استمرار  زمان 
این  ساختن  مشخص  برای  منظور  همین  به 
استقاده  با  محققان  خشکسالی  مطالعه  در  عامل 
درجه  می كنند  سعی  مختلف  شاخص های  از 
ناهنجاری منفی متغیر مورد مطالعه را نیز مد نظر 

قرار دهند. 

فراوانی خشکسالی
مورد  ویژگی های  اهم  از  نیز  خشکسالی  فراوانی 
می آید  شمار  به  منطقه  یک  بررسی  در  مطالعه 
زمانی  مختلف  مقایسه های  در  می تواند  كه 
محاسبه شود با توجه به وجود شدت های مختلف 
خشکسالی بررسی فراوانی ها می تواند برای هر یک 
توزیع  محاسبه  گیرد  صورت  تفکیک  به  آن ها  از 

فراوانی در شدت های مختلف می تواند در ارزیابی 
به شدت های  قابلیت منطقه مورد مطالعه نسبت 
این  باشد  داشته  كاربرد  خشکسالی  مختلف 
احتمال  توزیع  توابع  طریق  از  می تواند  محاسبه 
فراوانی برای بررسی احتمال با دوره های برگشت 
خشکسالی برای پیش بینی های آتی مورد استفاده 

قرار گیرد. 

ویژگی های  و  خشکسالی  منطقه ای  وسعت 

مناطق خشك
رخداد خشکسالی می تواند در منطقه ای با وسعت 
دارد  امکان  ولی  افتد  اتفاق  كیلومتر  صد  چند 
شدت و دوره تداوم آن در سراسر منطقه یکسان 
مناطق  در  كه خصوصاً  قاره ای  نباشد خشکسالی 
خشک اتفاق می افتد در ناحیه وسیعی كه صدها 
بلکه هزاران كیلومتر مربع را می پوشاند گسترش 
پیدا می كند تعریف و مشخصات مناطق خشک در 
تا حدودی  اقلیمی  روش های مختلف طبقه بندی 
تفاوت می كند به دلیل بارندگی كم پوشش گیاهی 
در این مناطق فقیر و پراكنده است و حیات وحش 
و گیاهان بستگی نزدیکی به وجود منابع كوچک 
و بزرگ آب دارد بارندگی ها در این مناطق بسیار 
عمدتاً  كه  می بارد  زیاد  شدت  با  بعضاً  و  نامنظم 
اقدامات  و  كافی  گیاهی  پوشش  نبود  دلیل  به 
مخربی  سیالب های  وقوع  باعث  آبخیز،  مدیریتی 
مناطق  و  دریا ها  مجاورت  در  حتی  و  می گردد 
در  كه  می شود  برآورد  دارند  وجود  نیز  مرطوب 
دنیا 29۵ میلیون هکتار بیابان های ساحلی وجود 
فارس  خلیج  مجاورت  در  ساحل  بیابان های  دارد 
مهم ترین  آن هاست  از  نمونه ای  عمان  دریای  و 

خصوصیات مناطق خشک عبارتند از:
بوده و  پراكنده و غیرقابل پیش بینی  بارندگی   .1
شدید  متوسط  مقدار  به  نسبت  ساالنه  تغییرات 

است. 
2. مقدار متوسط تبخیر و تعرق به مراتب بیشتر از 

متوسط ساالنه بارندگی است. 
رشد   محدود كننده  عامل  مهم ترین  آب   .3

كشاورزی و تولید است. 
4. تغیرات زمانی و مکانی وسیعی در مورد درجه 

حرارت و خشکی وجود دارد. 
مناطق خشک به دو ناحیه خشک و نیمه خشک 
بیابان موسومند به طور كلی  به نام های استپ و 
مناطق خشک، نیمه خشک به نواحی فراخشک، 
تقسیم  مرطوب  نیمه  و  خشک  نیمه  خشک، 
می شود: میزان بارندگی در نواحی خشک به كمتر 
از 3۰۰ میلی متر در سال محدود می شود و اكثراً 
مقایسه  در  كه  نیست  1۰۰میلی متر  از  بیش  نیز 
متر  چندین  به  گاه  كه  تعرق  و  تبخیر  مقادیر  با 
می رسد بسیار اندک است گسترش نواحی خشک 
بسیاری  در  بیابان زایی  پیامدهای  و  بیابانی  و 
عمده  معضل  آفریقا  و شمال  منطقه  از كشورهای 
بخش  نیز  ایران  در  است  پایدار  توسعه  راه  برسر 
تحت  جنوبی كشور  و  مركزی  ناحیه  از  عمده 
و  لوت  كویرهای  كه  است  بیابان  و  كویر  پوشش 
خشکی  گسترش  با  مقابله  جمله اند  آن  از  نمک 
بشر  لیکن  نیست  ساده  چندان  شدن  بیابانی  و 
بر  زمینه  این  در  را  خود  فعالیت های  می تواند 
كه  كند  تنظیم  طوری  آب شناسی  چرخه  اساس 
نامطلوب  تاثیرات  بروز  مقدار مشخصی آب بدون 
بر  را  او  نیازهای  بیابان زایی  پدیده  نظیر  جانبی 

آورده سازد. 

در  جانوران  و  گیاهان  زیستی  ویژگی های 
مناطق خشك 

در  آبی  منابع  و  بارندگی  شدید  كمبود  یا  فقدان 
زیستی  اقلیم  و  خشک  نیمه  و  خشک  مناطق 
در  یی  ویژه  سازگاری های  نواحی،  این  خاص 
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وجود  به  فوق  مناطق  بومی  جانوران  و  گیاهان 
آورده است تا امکان ادامه حیات در شرایط تنش 
داشته  خاک  و  آب  نامناسب  كیفیت  یا  رطوبتی 
خصوصیات  دارای  مناطق  این  گیاهان  باشند 
كه  هستند  خاصی  مرفولوژیکی  و  فیزیولوژیکی 
باعث می شود از حداقل ذخیره رطوبتی در خاک 
و هوا استفاده كنند و اندوخته رطوبتی نیز كمتر 
از حد معمول تلف شود. عمیق ترین سیستم ریشه 
یی برای جذب آب از اعماق پایین تر خاک، خار دار 
برگ هابرای  سطح  شده  كوچک  و  ساقه ها  شدن 
كاهش میزان تبخیر، وجود پوششی مومی و چرب 
ذخیره كننده  اندام های  افزایش  برگ ها،  درسطح 
نمونه ای  و...  آبدار شدن ساقه  رطوبت، گوشتی و 
از این تغیییرات فیزیولوژیکی است. از نظر ساختار 
درونی و فیزیولوژیکی نیز در گیاهان هورمون های 
تنظیم كننده خاص با توجه به خشکی اقلیم منطقه 
تعرق  فرآیند  و  می شود  ترشح  رطوبت  كمبود  و 
از ساز وكار ویژه ای تبعیت می كند. گروهی  گیاه 
خود  اكولوژیکی  خواهش های  براساس  گیاهان  از 
مختص كاشت و رویش در مناطق خشک و كم 
آب به ویژه اراضی شور هستند كه عمدتاً اراضی و 
آب های جاری در مناطق خشک و بیابانی به دلیل 
این گیاهان  به  زیاد شور و لب شور است  تبخیر 
گونه های  و  ارقام  گویند.  شورپسند  اصطالحاً 
خشک  نقاط  در  شورپسند  گیاهان  از  مختلفی 
ایران رشد و نمو دارند كه دارای كاربردهای بالقوه 
فراوانی نیز در مصارف مختلف هستند در بسیاری 
از كویرهای جهان مخازن بزرگی از آب های شور 
است  نمک  زیادی  مقادیر  دارد كه حاوی  و جود 
چنانچه بتوان به شکلی از این آب های شور برای 
به  بیشتری  كویری  اراضی  كرد  استفاده  آبیاری 
زیر كشت می رود وآب های غیر شوری كه درحال 
حاضر آبیاری می شود را می توان به مصرف شرب 
و  خاک  علوم  جدید  یافته های  رساند.  انسان ها 
آبیاری  جدید  فن آوری های  و  گیاهی  فیزیولوژی 
نشان می دهد كه با مدیریت دقیق می توان از آب 
گیاهان  از  متفاوتی  گونه های  كاشت  برای  شور 
عادی و شور پسند كه خود نقش مهمی در تثبیت 
دارند  بیابان زایی  از  جلوگیری  و  روان  شنهای 

استفاده كرد. 

دوره تناوبی رخداد خشکسالی 
با بررسی هایی كه انجام گرفته، امروز رابطه میان 
لکه های خورشیدی با برفی از پدیده های زمینی به 
اثبات رسیده است در رابطه با تناوب رخدادهای 
 11 تناوب  بر  عالوه  محققان  برخی  خشکسالی 
دوره  چرخه  برده اند  پی  ساله   22 دوره  به  ساله 
یی 44 ساله نیز برای تغییرات بارندگی در فرانسه 
برخی  است  شده  عنوان  مدیترانه  منطقه  برای 
اشاره  بیشتری  تناوبی  دوره  به  نیز  محققان  از 
به طور  كه  علمی  قانون مندی  هنوز  ولی  كرده اند 
قاطع مورد تاثیر واقع شود عنوان نگردیده است و 
مطالعاتی در رابطه با ارتباط رخداد خشکسالی ها با 
سیستم های گردش عمومی جو و عوامل تاثیرگذار 
بر آن و همچنین با پدیده ال نینو یادمای سطح 
انجام  خشکی ها  و  اقیانوس ها  بین  ارتباط  دریا، 

شده است. 

خشکسالی در گذر باور و اندیشه ایرانیان 
قحطی ناشی از كم آبی در ایران سابقه چند هزار 
سنگ  و  تاریخی  اسناد  و  ستون  از  دارد،  ساله 
زمام  باز  دیر  از  كه  است  پیدا  به خوبی  نبشته ها 
و  باران  و  برف  نیامدن  از  ایران  مردم  و  داران 
ظهور قحطی بیم داشته اند در كتیبه ای در تخت 
جمشید داریوش اول از اهورا مزدا می خواهد كه 
دروغ  و  خشکسالی  دشمن،  از  را  سرزمین  این 

حفظ كند. 
در تاریخ طبری می خوانیم كه كشور ایران در زمان 
گرفتار  قحطی  بالی  به  متوالی  سال  هفت  فیروز 
سارها خشک  و چشمه  قنوات  و  رودخانه ها  شد، 
گردید باغ ها و درختان بی ثمر گشت و رستنی های 
میان رفت  از  به كلی  تپه ها  و  بیشه ها و دشت ها 
چهار  و  شدند  نابود  درندگان  و  پرندگان  وحتی 
قدرت  كه  شدند  ناتوان  حدی  به  دواب  و  پایان 
به  فیروز  نشست  فرو  دجله  آب  نداشتند  باروری 
كس  هیچ  كه  نوشت  شهرستانها  و  والیات  كلیه 
را بدادن باج و خراج مکلف نمی سازد و كسی را 
به سخره و بیگاری وادار نمی كند در نامه ای دیگر 
خطاب به عموم رعایا نوشت كه هر كس ذخیره 
دفینه یا گوشت و خوراكی یا غذایی كه به قوت 
موقع  این  در  باید  باشد  داشته  كند  مدد  مردم 
بیرون بیاورد و در اختیار عموم بگذارد و با مردم 
مواسات كند و حال توانگر و بینوا بزرگ و كوچک 
باید یکسان باشد و تذكر داد هر گاه بشنوم كسی 
مردم  باشد  مرده  از گرسنگی  قریه ای  یا  در شهر 
فیروز  داد  خواهم  قرار  خواست  باز  مورد  را  آنجا 
در پرتو این تدبیر توانست مردم كشور را در طول 

هفت سال قحطی اداره كند. 
در تاریخ طبرستان آمده است كه در عهد اردشیر 
باران  نیامدن  از  رعایا  و  افتاد  سالی  قحط  بابکان 
در  نیز  مامون  حکومت  زمان  در  كردند  شکایت 
خراسان خشکسالی شد و مدت های زیادی باران 
برای  تا  خواست  )ع(  رضا  امام  از  مامون  نبارید 
باریدن باران دعایی بکند امام دعا كردند و باران 
هم بارید. در سال 2۰8 هجری در ری و طبرستان 
آب ها خشکید و هر سه رطل آب را به یک درهم 

می فروختند قیمت ها فزونی گرفت. 
به دلیل ارزش و اهمیتی كه آب در سرزمین ایران 
اشته، در باورهای اساطیری و افسانه ای كهن نقش 
اساسی دارد و ایزدان، پیامبران، شاهان و قهرمانان 

به گونه ای با آب ربط داده می شوند. 
اروند  از  ضحاک  پایتخت  گشودن  برای  فریدون 
رود گذشت زردشت برای رسیدن به آب هرمز از 
آب می گذرد اردشیر برای رسیدن به سلطنت به 
كنار دریا می رود قباد از آب گرفته می شود، رودابه 
با آب و رود پیوند دارد  نام مادر رستم است  كه 
ایزدبانو  ناهید  یا  آناهیتا  باستان  ایران  اساطیر  در 
و  داشت  لقب  بی آالیش  نیرومند  آب های  یعنی 
سرچشمه همه آب های روی زمین شمرده می شد 
آبان  نام های  به  اوستا  از فصول مختلف  دو فصل 
یشت و تشتر یشت به فرشته آب و فرشته باران 
اختصاص یافته است و از مراسمی كه از پرستش 
باران(  )فرشته  تیر  یا  تشتر  آب(،  )فرشته  ناهید 
است. آیین حرمت آب و طلب باران است در واقع 
اوست  با  چون هر جا كه پری رخی است دیوی 
در برابر فرشته باران رحمت دیو پلید خشکسالی 

نیز عرض اندام می كند در آیین ایران باستان نام 
آن دیو اپوش یا اپوشه ذكر شده است مظهر تشتر 
و  اندام  خوش  زیبا،  سفید،  برومند،  است  اسبی 
كریه  ناموزون،  سیاه،  است  اسبی  اپوش  و  باوقار 
المنظر، زشت خوی، چموش و... اهورا مزدا تشتر 
و  ببارد  باران  ابر  از  تا  عالم گماشت  آبیاری  به  را 
زمین را سیر آب كند و گیاهان را خرمی بخشد 
و گل را بشکفد و رودها را پر آب سازد و چشمه 
را روان كند و كشور آریایی را سرسبز و آباد نماید 
و  خوشی  و  نیکی  دشمن  كه  بدنهاد  اهریمن  اما 
ابادی و آبادانی بوده چون خوبی اهورامزدا را دید 
برخاست  ستیز  به  و  شد  خشمگین  و  برد  حسد 
باد گرم  تا  برآن گماشت  را  دیو خشکی  اپوش  و 
را  گیاه  و  گل  و  كند  را خشک  زمین ها  و  بوزاند 
فرشته  بخشکاند  را  چشمه  رودو  و  سازد  پژمرده 
باران نخست به صورت جوان نورس بلند اندام و 
سپس به شکل گاو نر زورمند زرین شاخ و بعد به 
شکل اسب سپید زرین گوش زرین لگامی درآمد 
وسی شب و روز ببارید دیو خشکی نیز به صورت 
بریده  و  بی یال  و  بی مو  و  و كند سم  اسبی سیاه 
گوش به كارزار آمد دو اسب در هم آویختند سه 
شبانه روز زورآزمایی كردند فرشته باران شکست 
فرشته  آنگاه  نشست  عقب  به  گام  هزار  و  خورده 
آب ها  بر  وای  من،  بر  وای  برآورد  خروش  باران 
از  مردمان  چرا  مردمان،  بر  وای  زمین،  وگیاهان 
من یاد نمی كنند و مرا نمی ستایند تا از ستایش 
آنان نیرو بگیرم و بادیو خشکی نبرد كنم ای هرمز 
ای آفریننده جهان مرا یاری كن و نیرو بخش تا 

سراسر جهان را سیراب كنم. 
اهورا مزدا تشتر را یاری كرده او را نیروی ده اسب 
و ده شتر و ده گاو و ده رود بخشید فرشته باران 
را شکست  او  و  تاخت  اپوش  بر  نیرویی  با چنین 
من  بر  خوشا  براورد  شادی  بانگ  آن  از  پس  داد 
ای اهورا مزدا، خوشا بر شما ای گیاهان و آب های 

روی زمین، خوشا بر تو ای سرزمین آریایی. 
بدین ترتیب بوده است كه نیاكان ما همیشه در 
مقابل طبیعت و از جمله دیو خشکسالی خود را 
ضعیف احساس می كرده اند و برای تقویت روحی و 
رفع نیازهای خود به نیروهای ماورای طبیعت پناه 
می برده اند و برای طلب باران مراسم و آیین های 

خاصی را به وجود آورده اند. 
نقل  زیادی  داستان ها  ایرانی  افسانه ای  تاریخ  در 
شده است از جمله در كرمان خشکسالی سختی 
پدید می شود كه مردم در قحطی قرار می گیرند 
بوده  پارسا  و  انوشیروان كه مردی دیندار  دستور 
همسری پاكیزه خو و مهربان داشت از همسرش 
می شنودكه در خواب دیده سه جوان بر من آشکار 
گفتند  مرا  شادمان  و  خوش  چهره هایی  با  شدند 
باز گو كه به  آنچه گفتیم برای دستور نوشیروان 
هر  اندوهگینی؟  و  می بری  رنج  اینقدر  چه جهت 
گاه دستورهای ما را عمل كنی باران خواهد بارید 
نخست همگان شبانگاهی بر پشت بام شده آتشی 
با چوبهای خوب بسوزانید و بدان بوهای خوشی 
چون  كنید  نیایش  و  ستایش  را  خداوند  و  تهیه 
سه  پگاه  بامدادان  یافت  پایان  قرار  این  به  شبی 
كس از مردم خوب و پاكیزه خو و پارسا را برگزیده 
و از جامه های نو و زیبا پوشانید یکی جامه سرخ 
در  همگان  كه  سپید  دیگر  سه  و  سبز  دیگری  و 
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یک جشن و سرور سه شبانه روز شركت جویند 
و به خوشی و شادمانی بپردازند از آن پس باران 
می بارد به فرمان خداوند ابری پدید شده و بر همه 

ی سپهر گسترده گشت و باران فرو بارید. 
باستانی  رسوم  و  آداب  به  ایرانیان  اسالم  از  پس 
باران خواهی  مراسم  و  دادند  مذهبی  رنگ  خود 
نیز از این قاعده بركنار نماند از آن پس به جای 
سرودهای زردشت از ایه های قرآن كریم خواندند 
و دست توسل به سوی اولیای دین دراز كردند و 

بجای آتشکده ها در مساجد و تکایا جمع شدند. 
سابق  رسوم  و  آداب  به  نویی  رنگ  چند  هر  اما 
رفتار  لفافه همین رسوم مذهبی همان  در  دادند 
آب  فرشتگان  نیایش  هنگام  به  آریاییان  كردار  و 
و باران در مراسم مختلف از جمله باران خواهی و 

آفتاب خواهی دیده می شود. 
اعتقاد به جاندار بودن و نر و ماده بودن موجودات 
نوع  این  است  جهانی  و  دیرینه  پنداری  بی جان 
به  اعتقاد  است  داشته  وجود  نیز  ایران  در  اعتقاد 
نرو ماده بودن ابر و باد و خواهر و برادر بودن ماه و 
خورشید و ستارگان و غیره از جمله این اعتقادات 
است باور به نر و ماده بودن آب در مناطق غربی 
و مركزی ایران باوری باستانی است و روستاییان 
این  تشخیص  برای  معیارهایی  ایرانی  و كشاورزان 
موضوع داشته اند روستاییان معتقدند كه آب اگر 
و  ماده  كند  و صدا حركت  بی سر  و  و هموار  نرم 
اگر خروشان و تند حركت كند نر است قنات نر 
قناتی است آبش كم و زیاد می شود و افت و خیز 
دارد و اگر برایش زن نگیرند قهر می كند و در پی 
جفت ماده خود می رود و در نتیجه آب آن كم یا 

خشک می شود. 
درخواست  معنی  به  استسقا  اسالمی  روایات  در 
نهر ها خشک  وقتی كه  در  و  است  آشاماندن آب 
خاطر  به  آسمان  و  ببارد  كم  باران  و  شوند 
و  حقوق  ندادن  و  نعمت  كفران  و  گناهان  شیوع 
كم فروشی در كیل و وزن و ظلم و حیله كاری و 
ترک امر به معروف و نهی از منکر و جلوگیری از 
زكات و حکم نمودن به غیر آنچه خدا نازل فرموده 
و غیر اینها از چیزهایی كه موجب خشم حضرت 
می گردد  باران  نیامدن  موجب  و  می شود  رحمان 
نماز استسقا مستحب است استسقا عبارت است از 
طلب باران و این نماز دو ركعت است در دو خطبه 
دعایی  هر  خواندن  قنوت  در  دارد  همراه  به  هم 
شامل  قنوت  دعای  كه  است  بهتر  و  است  كافی 
رحمان  توجه حضرت  و  عفو  طلب  و  باران  طلب 
را  آسمان  در های  و  بفرستد  باران  اینکه  به  باشد 
مردم  همراه  به  جماعت  امام  كند  باز  رحمت  به 
به  وقار و خشوع و حالت درخواست  و  آرامش  با 
نماز  برای  را  یی  پاكیزه  جای  و  می روند  صحرا 
انتخاب می كنند و بهتر است كه به شکل دو صفی 
الهی باشند  خارج شوند كه موجب جلب رحمت 

مانند اینکه پابرهنه باشند. 
بر اساس متون تاریخی و روایت در برخی از مواقع 
كه خشکسالی های شدیدی در نقاط مختلف ایران 
خوانده  استسقا  نماز  عظام  علمای  توسط  و  بوده 
شده است در بعضی از جاها بعد از نماز گوسفند 
را  قربانی  گوشت  و  می كنند  قربانی  را  گاوی  یا 

به  مردم چه  اوقات  گاهی  نیازمندان می دهند  به 
صورت انفرادی و چه به صورت گروهی به تکایا، 
باران  نزول  برای  و  می روند  مساجد  و  حسینه ها 

دعا می كنند.
یکی از مهم ترین این دعاها كه در تاریخ ثبت شده 
دعای امام رضا )ع( برای طلب باران است چه روز 
خوبی بوده هم باران بارید و هم باران كمات امام 
فضا را معطر و دل ها را آرام كرد از دیگر دعاهای 
با ارزش و مهم برای درخواست باران دعایی است 
كه در صحیفه سجادیه آمده است امام ساجد )ع( 

می فرمایند: 
زالل  ابرهای  چشمه های  از  را  ما  »خداوندا 
را  خویش  بركت  پر  باران های  و  بچشان  رحمت 
بارانی  بار،  فرو  ما  سوخته  و  تشنه  برزمین های 
افزا  نشاط  و  فرحبخش  و  سودمند  و  فراوانی  كه 
آن  ناف  زنده كند  را  مرده  زمین  بارانی كه  باشد 
را بگشاید و بر روزی روزی خواران بیافزاید بارانی 
مراتع  در  بپرواند  بار  پر  مزارع خوشه های  در  كه 

پستانهای بی شیر را از شیر سر شار سازد«. 
برای  منطقی  تفکر  فاقد  و  اولیه  انسان های 
نمادهای  و  خدایان  به  آب  و  باران  به  دست یابی 
آیین ها  خواستن  باران  برای  و  می بردند  پناه  آن 
می آفرینند و نمادهای خدایان و نیروهای مربوطه 
را پاسداری می كنند در عصر یکتا پرستی بشر در 
كنار تالش های عقالنی خود برای دست یابی به ساز 
از خداوند مدد می طلبند  نیروهای طبیعی  و كار 
نشان  باران خواهی  آیین های  می برد  پناه  او  به  و 
می دهد كه بعد از 14۰۰ سال از فرهنگ قبل از 
از دین زردشت بر بخش های  اسالم و حتی قبل 
انسان  اكنون  و  است  حاكم  ما  از كشور  وسیعی 
منطقه  به  زمانی  ابرها چه  كه  پیش بینی می كند 
خشک می رسند و ابرها را بارور می كند این هر سه 
انسان یعنی انسان اولیه خرافه گرا، انسان دین دار 
یک كشور  در  و  مقطع  یک  در  علم گرا  انسان  و 
هر  ما  در كشور  كه  باشد  داشته  وجود  می تواند 
می بینیم  حاضر  حال  در  یعنی  دارد  وجود  سه 
كه شرایط طولی 7۰۰۰ ساله تحول فکر بشر به 

صورت عرضی در یک زمان وجود دارد. 
ما  است كه در كشور  این  اصلی  حال جای سؤال 
خشکسالی یک پدیده قدیمی است كه به صورت 
اساطیر،  افسانه،  به  تبدیل  و  بروز می كند  ادواری 
این  با  امروزه  ما  چرا  است  شده  دین  و  فرهنگ 
همه وسایل و امکانات و آمار و  ارقام و پیش بینی، 
مدیریتی صحیح و علمی را بر ان اعمال نمی كنیم 
با  ما  واقع  در  نمی كاهیم  آن  خسارت  از  و 
یا  داریم  مدرن  نتایج  انتظار  سنتی  مدیریت های 
اینکه ابزار و فن آوری ها مدرن است ولی مدیریت 
ما دچار بحران است و یا مردم ما از نتایج علمی 

به دست آمده استفاده نمی كنند. 

نتیجه گیری
اعمال مدیریت های  قدر مسلم آن كه در صورت 
نامناسب،  راهکارهای  از  استفاده  و  فنی  ناكارآمد 
تشدید  و  موجود  منابع  رفت  هدر  بر  عالوه 
بروز  برای  زمینه  خشکسالی  مخرب  اثرات 
فراهم  فزاینده ای  طور  به  بعدی  خشکسالی های 
مدیریتی  نظام های  شناخت  با  باید  می شود 
مختلف به ارایه راهکارهایی برای طراحی الگوهای 

مناسب تر سازگاری و مقابله با خشکسالی پرداخت 
به گونه ای كه میزان خسارت اقتصادی، اجتماعی 
به حداقل  از خشکسالی  ناشی  زیست محیطی  و 
برسد در رابطه با خشکسالی های ممتد چنین به 
نظر می رسد كه  كشاورزان ایستار مثبتی نسبت به 
اثرات و پیامدهای خشکسالی ندارند و این بحران 
را پدیده ای مخرب و ویران گر و درعین حال قابل 

كنترل ارزیابی می نمایند . 
كشاورزان بر این باورند كه در صورت بهره گیری 
از آموزش های مناسب و حمایت های دولتی قادر 
خشکسالی  از  ناشی  ناخوشایند  اثرات  مهار  به 
خواهند بود و در این راستا مدیریت مبتنی بر راه 
گزینی فنی، غیر فنی و تلفیقی پیشنهاد می گردد 
باید  خشکسالی از جمله عوامل طبیعی است كه 
آن را شناخت و با بهره گیری از تجربه و دانش به 
استقبال آن رفت خشکسالی جزو الینفک طبیعت 

است آن را بپذیریم. 
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مقدمه
عدم  و  آب،  بحران  مسایل  و  مشکالت  موضوع 
نگر  سو  همه  برنامه ریزی های  و  علمی  مدیریت 
منابع  آلودگی  فزاینده  گسترش  و  كنترل  برای 
سیاست های  جنبه  از  به خصوص  ایران،  در  آب 
به  منطقه ای،  و  بین المللی  محیطی  زیست 
تنها  نه  می كند.  اندام  عرض  ویژه ای  گونه ای 
بحران كم آبی كشور را تهدید می كند، بلکه عالوه 
خطرات  معرض  در  نیز  آبی  منابع  همه  آن  بر 

آلودگی قرار دارد. 
حل  راه  یا  و  شده  تعیین  پیش  از  تکنولوژی 
مدیریت  تضمین كننده  كه  فردی  به  منحصر 
بسیار  تناسب  بکله  ندارد.  وجود  باشد  آب  موفق 
جامع  دارد.  آبریز  حوزه  نیازهای  به  وابسته ای 
جمله  از  فرآیندها  كلیه  آب  مدیریت  در  نگری 
مشخصه های حوزه های آبریز كه به صورت پایدار 
مدیریت می شوند، آگاهی و شناخت از منابع آب 
)كشاورزی،  آب  نیاز  كیفی(،  و  )كمی  خاک  و 
همچنین  و  غیره(  و  صنعت  بهداشت،  شرب، 
و  )سیل ها  طبیعی  بالیای  مقابل  در  حفاظت 

خشکسالی ها( را در بر می گیرد. 
مدیریت صحیح آب سه هدف اساسی دستور 21 

كنفرانس ریو 1992 را دنبال كرد:
در  آبی  محصوالت كشاورزی  تولید  افزایش   -
 3 سالیانه  میزان  به  توسعه  حال  در   كشورهای 

تا 4 درصد. 
- كاهش عمده در میزان مصرف آب آبیاری
- احتراز نمودن از تخریب منابع آب و خاک

هر یک از این اهداف به طور منفرد تنها به حل 
قسمتی از مسئله كمک می كند. 

»مدیریت جزء به جزء حوضه آبریز« )ICM( كه 

شده  انجام  استرالیا  كوئینزلند  در  نمونه  به طور 
و  آب  منابع  مسایل  بیشتر  كه  است  داده  نشان 
خاک به هم مربوط و وابسته بوده و نمی توانند به 

صورت منفرد حل گردند. 
روش های مدیریتی در بهینه سازی آب كشاورزی

تکنیکهای  به كارگیری  و  اعمال مدیریت صحیح 
پیشرفته به منظور حفظ ذخیره رطوبتی خاک و 
از جمله  در خاک  نگهداری آب  افزایش ظرفیت 
و  آبیاری  راندمان  افزایش  برای  موثر  اقدامات 
محدود  منابع  از  بهره برداری  بهبود  نتیجه  در 
آب كشور می باشد. دست یابی به اهداف فوق الذكر 
)حفظ ذخیره رطوبتی، افزایش ظرفیت نگهداری 
آب در خاک و …( با انجام اقداماتی نظیر استفاده 
از كود سبز و آلی، مالچ گیاهی و مصنوعی، ایجاد 
پوشش گیاهی و یا استفاده از مواد اصالح كننده 

نظیر تورب، پرلیت و پلیمرها میسر می باشد. 
با توجه به اینکه خاک های سبک توانایی ذخیره 
خاک های  و  دارند  را  كمی  رطوبت  نگهداری  و 
سنگین میزان رطوبت باالیی را در خود نگهداری 
گیاه  استفاده  قابل  رطوبت  مقدار  اما  می كنند 
نقطه   )F.C( زراعی  ظرفیت  بین  فاصل  حد  در 
با  می باشد،  كم  نسبتا   )P.W.P( دایم  پژمردگی 
افزودن این مواد )جاذب رطوبت( به خاک عالوه 
افزایش می یابد  اینکه ظرفیت نگهداری خاک  بر 
نیز در خاک های سنگین اصالح  نفوذ پذیری آب 
كاسته  خاک  در  آب  تبخیر  میزان  از  و  شده 
آبیاری  آب  مصرف  كارایی  نهایت  در  و  می شود 
یافته و در مصرف آب صرفه جویی می- افزایش 

گردد. 
رطوبت  جاذب  مواد  عرضه  و  تولید  به  توجه  با 
مواد  این  اینکه  و  خاک  اصالح كننده  عنوان  به 

می توانند موجب جذب رطوبت ناشی از بارش های 
در  آن ها  نگهداشت  و  خشک  مناطق  در  ناچیز 
تنشهای  از  مانع  طریق  این  از  و  شده  خاک 
در  آبیاری  برنامه های  موفقیت  عدم  و  رطوبتی 
پژوهش هایی  است  الزم  شوند  مناطق  اینگونه 
افزوده،  مواد  مقدار  شامل  مختلف  جنبه های  از 
و  تاثیر  شدت  و  موفقیت  میزان  استفاده،  روش 
مواد  استفاده  از  ناشی  منفی  و  مثبت  پیامدهای 

جاذب رطوبت به عمل آید. 
استفاده از مواد فرا جاذب آب در دیگر كشورهای 
دارای  استرالیا  و  آمریکا  آلمان،  جمله  از  جهان 
مورد  این  در  تحقیق  سابقه  است.  زیاد  دیرینه 
به  توجه  با  می گردد.  باز   19۶۰ سال های  به 
شرایط  اساس  بر  آب  فراجاذب  مواد  این  اینکه 
به  و  می شوند  ساخته  سازنده  اقلیمی كشورهای 
است  الزم  نموده اند  پیدا  را  نیز  ایران  بازارهای 
كه پژوهش هایی بر روی این مواد در داخل كشور 

انجام پذیرد )بی نام، 1377(. 
بودن  سنتی  ایران  بخش كشاورزی  مشکالت  از 
نیز  آن  عمده  قسمت  كه  است  تولید  روش های 
است.  فنی كشاورزی  دانش  سطح  قلت  دلیل  به 
تحقیقات كشاورزی  و  ترویج  آموزش  بخش  لذا 
بیش از پیش باید به این مسئله رسیدگی كرده 
راه  تنها  زیرا  نماید  ایفا  را  خود  نقش  فعالتر  و 
از  اقتصادی  تجاری  به  سنتی  امکان كشاورزی 
سطح  در  نوین  تکنولوژی های  از  استفاده  طریق 

مناطق روستایی كشور می باشد. 
نیروی  و  خاک  آب  منابع  از  بهینه  بهره برداری 
كه  است  میسر  زمانی  تکنولوژی  و  انسانی 
دیده  كافی  آموزش  بهره برداری،  واحد های 
اندازه  و  حد  در  واحدها  این  ضمن  در  و  باشند 

نگاهی به روش های مدیریتی در 
بهینه سازی مصرف آب در کشاورزی

امید بهمنی، دانشجوی دکتری علوم و مهندسی آبیاری و زهکشی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز 
سعید برومندنسب، استاد دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز  

چکیده
آب  مصرف  در  صرفه جویی  ضرورت  آب کشور  منابع  محدودیت 
در  حیاتی  و  مهم  منبع  این  ارزش  به  توجه  با  می سازد.  روشن  را 
راهکارهایی جهت  باید  مختلف  عرصه های  در  پیشرفت  و  توسعه 
در  کارایی  حداکثر  تا  نمود  اعمال  آن  از  استفاده  بهبود  و  حفظ 
با  آب ها  آلودگی  از  جلوگیری  نمود.  حاصل  را  بهره وری  و  تولید 
مصرف متعادل کودها و آفت کشها، استفاده از مواد جاذب رطوبت 
اجرای  آبیاری،  مدرن  سیستم های  توسعه  و  استفاده  خاک ها،  در 
از  مجدد  استفاده  سدها،  باالدست  در  آبخیزداری  برنامه های 
و  اعمال  با  می توان  که  هستند  روش هایی  و...  برگشتی  آب های 
متعاقبًا در سطح یك حوضه  و  مزرعه  آن ها در سطح یك  انجام 
تا حدود زیادی به صرفه جویی و استفاده بهینه از آب کمك کرد. 
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هر  طراحی  از  قبل  لذا  باشد  مطلوب  و  مناسب 
گونه نظام بهره برداری از اراضی كشور باید تدابیر 
خود  بین  در  همکاری كشاورزان  جهت  در  الزم 
زمین  مالکیت  انگیزه  كردن  رنگ  كم  وسیله  به 
تعاونی  تولید  كار  پذیرش  زمینه  فراهم سازی  و 
صورت پذیرد. صرفه جویی در مصرف آب، افزایش 
دیم  اراضی  تبدیل  آب،  وتوزیع  كاربرد  راندمان 
اهداف عمده  از  تولید  ارتقاء  نتیجه  در  و  آبی  به 
اجرای سیستم های آبیاری بارانی و قطره ای است. 
درآبیاری سنتی حدود ۶۵ درصد از آب مصرفی 
به طریقه نفوذ عمق رواناب و یا تبخیر از دسترس 
موجب  آب  هدررفت  بر  عالوه  و  خارج  گیاه 
ساختمان  و  بافت  تدریجی  تغییر  و  فرسایش 
درازمدت  در  عمقی  نفوذ  شد  خواهد  نیز  خاک 
باعث ایجاد پدیده مهاجرت رس ها و كاتیون ها به 
مواد  از  زراعی  پروفیل خاک  فقر  و  اعماق خاک 

غذایی خواهد شد. 
بر  عالوه  فشار  تحت  آبیاری  سیستم های  اجرای 
افزایش سطوح آبی و  رفع مشکالت فوق موجب 

بازیافت آب به چرخه تولید خواهد شد. 
خصوصاً  آب  افزون  روز  ارزش  به  توجه  با 
و  آب  اتالف  از  جلوگیری  خشکسالی  درشرایط 
است.  اهداف عمده  از  آن  انتقال  افزایش سرعت 
 3۰ حدود  متوسط  به طور  سنتی  دركانال های 
درصد از آب ورودی به كانال در اثر نفوذ جانبی، 
علفها و گیاهان هرز، تبخیر و غیره هدر می رود 
دقیق  برنامه ریزی  و  مطالعه  با  دارد  ضرورت  لذا 
نسبت به مدرنیزه نمودن كانال های عمومی اقدام 
آب های  از  مالحظه ای  قابل  بخش  اتالف  از  و 

جاری جلوگیری به عمل آید. 
وخاک  آب  كارشناسان  اصلی  وظایف  از  یکی 
احداث شبکه های مطمئن و مدرن آبیاری جهت 
راندمان  باالبردن  و  مزارع  نیاز  مورد  آب  تأمین 

انتقال آب است. 
به عنوان  از مناطق  بسیاری  آب های سطحی در 
اصلی ترین منبع آب نوشیدنی به حساب می آید. 
بالقوه  افزایش  باعث  آب  در  زیاد  نیترات  وجود 
به خصوص  جامعه  افراد  در  بیماری ها  بروز 
آب های  در  نیترات  حذف  شود.  می  كودكان 
فیزیکی  و  شیمیایی  عوامل  به وسیله  سطحی 
جذب  باعث  كه  باكتری ها  استفاده  همچنین  و 
این ماده می شود یک جریان هزینه بر و وقت گیر 

می باشد. 
آلودگی نیترات زمانی رخ می دهد كه این تركیب 
در  گیاهان  توسط  شده  جذب  مقدار  از  بیشتر 
از  امروزه مصرف بیش  باشد.  خاک وجود داشته 
اندازه كودهای ازته به خصوص از منابع محلول تر 
است،  گردیده  رایج  بین كشاورزان  در  اوره  مثل 
از طرفی نیز میزان آب مصرفی از میزان توصیه 
شده بیشتر است و به عالوه در بعضی از مناطق 
بیشتر  استفاده  به  مجبور  خاک  شوری  دلیل  به 

از تجمع نمک در منطقه  برای جلوگیری  از آب 
كاهش  به  منجر  عوامل  این  كه  می باشند  ریشه 
راندمان كود مصرفی و در نهایت آلودگی آب های 

زیرزمینی خواهد شد. 
به  توجه  با  آفت كشها  و  كودها  از  موثر  استفاده 
شرایط  به  كه  منطقه  در  شده  توصیه  سطوح 
زیادی  تا حد  می تواند  می گردد  بر  گیاه  و  خاک 
به حفظ كیفیت منابع آب های زیر زمینی كمک 
این مهم  به  نگارندگان  كند و در تحقیقی جامع 
پرداخته اند. مدیریت فعالیت های مصرف كنندگان 
ابتدا  باید به گونه ای اعمال شود كه  مختلف آب 
این  فعالیت های  از  ناشی  آب  منابع  آلودگی های 
آب  كیفی  شاخص های  و سپس  كنترل  بخش ها 
هدف  این  تحقق  برای  یابد.  ارتقاء  تدریج  به 
منابع  كیفی  حفاظت  ملی  استانداردهای  رعایت 
آب، توسط مصرف كنندگان برای پساب خروجی 

الزامی است. 
موضوع مهم و اساسی دیگر در ارزیابی و تعیین 
مقایسه  این  است كه  این  از آب  تولیدات  میزان 
مورد  مقیاس  به  بستگی  توجهی  قابل  طور  به 
میزان  در  كاهش  مثال  طور  به  و  دارد  مطالعه 
آب مصرفی در سطح یک مزرعه ممکن است به 
افزایش معنی داری در میزان كارایی مصرف آب 
كوچکتر  و  پایین تر  سطوح  در  ولی  شود  منجر 
بدون تغییر باقی بماند مگر اینکه قابلیت استفاده 
از آب مصرف نشده در این سطوح كوچک وجود 

داشته باشد. 
در مقیاس یک زمین زراعی آب های تخلیه شده 
تشکیل  جریان های خروجی  و  تعرق  و  تبخیر  را 
می دهند در حالی كه ما نمی توانیم بگوییم كلیه 
دارد  اختصاص  تخلیه  به  خروجی  جریان های 
چون می توانند در پایین دست مورد استفاده قرار 
زیرزمینی  از آب های  پمپاژ  به وسیله  یا  و  گیرند 

دوباره از آن ها استفاده نمود.
اجرای برنامه های آبخیزداری در باال دست سدها 
ساخت  طرح  اجرای  از  قبل  است.  الزم  اصوال 
به  و  كاهش  برای  الزم  آبخیزداری  اقدامات  سد 
به  سد  آبخیز  حوزه  در  رسوب  رساندن  حداقل 
بیولوژیک  فعالیت های  طریق  از  كه  آید  عمل 
افزایش پوشش گیاهی مراتع و احیاناً جنگل های 
حوزه باال صورت گیرد تا عمر مفید سدها افزایش 
پروژه ها  این  اجرای  و  و هزینه های ساخت  یافته 
سرعت  به  صورت  این  غیر  در  گردد  اقتصادی 
هدر  منابع  و  شده  رسوب  از  پر  سدها  دریاچه 

خواهد رفت. 
جهت بهبود و افزایش تولید از آب در شبکه های 
جهت  امکاناتی  باید  حوضه  یک  سطح  و  آبیاری 
ذخیره آب و توزیع و استفاده مجدد از آن ها در 
كاهش  آب  مفید  غیر  تخلیه  تا  باشد  دسترس 
نیز  ارزشتر  با  مصارف  برای  آن  از  بتوان  و  یافته 

استفاده نمود. 

نتیجه گیری
زمان آن فرا رسیده كه در دیدگاه ها و ارتباط خود 
با آب، زمین و محیط زندگی تغییر اساسی دهیم. 
مربوط  راهبردهای  و  سیاست ها  تدوین  بنابراین 
بر  گذشته  به  نسبت  بیشتری  اهمیت  از  آب  به 
ملی  امنیت  مسایل  از  یکی  و  می گردد  خوردار 
سیاست  رفتار  و  ساختار  در  اساسی  عنصری  و 
و  جمعیت  استقرار  در  مهمی  عامل  و  خارجی 

فعالیت به شمار می رود. 
جدید  روش های  بستن  كار  به  و  جدید  فناوری 
كافی  آب  تأمین  همین  هدف  در  را  ما  می تواند 
یاری كند اما نخواهد توانست تا بی نهایت همراه 
رشد  كه  ما  شرایط كشور  در  خصوص  به  باشد. 
در  صرفه جویی  تنها  است  زیاد  آن  در  جمعیت 
مصرف آب نمی تواند كارساز باشد بلکه باید نرخ 
رشد جمعیت را نیز كاهش داد و چه بسا ممکن 
كاهش جمعیت  آبی  كم  با  مقابله  راه  تنها  است 
چه  آب  مورد  در  كه  كنیم  قبول  باید  باشد. 
جدیدی  دوران  جهان  سطح  در  چه  ما  در كشور 

شروع شده است. 
مدیریت آب كشور باید ارزش اقتصادی آب، شامل 
آبریز،  حوضه های  از  یک  هر  در  آن  ذاتی  ارزش 
دسترسی  اقلیمی  و  طبیعی  شرایط  با  متناسب 
انتقال،  تأمین،  سرمایه گذاری های  ارزش  آب،  به 
مختلف  بخش های  برای  آب  بازیافت  و  توزیع 
برنامه های  در  تا  نماید  اعالم  و  تعیین  را  مصرف 

توسعه بخش های مصرف منظور گردد. 
آبی  طرح های  اجرای  و  توسعه  كه  نیست  شکی 
مردم  زندگی  و سطح  استاندارد  باالبردن  نظر  از 
اگر بخواهیم به مردم كمک شود  الزامی است و 
می بایست توسعه برنامه های آبی صورت گیرد؛ اما 
این كار بدون تخلیه آب های زیر زمینی، خشک 
به  جنگل ها  رفتن  بین  از  یا  و  رودخانه ها  شدن 
آسانی حاصل نخواهد شد. از منابع آبی نمی توان 
عمده  اصل  سه  آنکه  مگر  كرد  بهینه  استفاده 
آب  توزیع  در  عدالت  آب،  مصرف  كارآیی  یعنی 
محیطی  زیست  و  شناختی  بوم  تعادل  حفظ  و 

رعایت شده باشد. 
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از  خشک:  اقلیم  دارای  است  سرزمینی  ایران 
این  با  ما  كشور  ساكنین  دور  بسیار  گذشته های 
معضل و مشکل روبرو بوده اند به طوری كه برای 
كنترل و فائق آمدن بر آن مجبور به احداث اولین 

قنات ها و آب بندها در جهان شدند. 
از  كمتر  بسیار  كشور  در  باران  ریزش  میانگین 
میانگین بارندگی در جهان است میانگین ریزش 
باران در سطح كره زمین چیزی در حدود 8۵۰ 
تا 9۰۰ میلی متر در سال برآورد می شود و این در 
حالی است كه میانگین بارندگی ساالنه در ایران 
سال  در  میلی متر   2۵۰ تا   22۰ معادل  تقریبا 
تخمین زده می شود. وقتی این دو بازه عددی را 
با یکدیگر مقایسه كنیم، متوجه خواهیم شد كه 
از  ایران، حتی كمتر  باران در  این مقدار، ریزش 
یک سوم میانگین ریزش متوسط در جهان است 
كه این مسئله در طول تاریخ توانسته مشکالت، 
كشاورزی  صنعتی،  بخش های  برای  را  عدیده ای 
آنکه،  بدتر  و  نماید  ایجاد  شهری ها  حتی  و 
كه  می شویم  متوجه  می نمائیم  بررسی  وقتی 
بسیاری از شهرهای بزرگ و مهم سرزمین ما در 
واقع شده اند كه دسترسی  از كشور  قسمت هایی 
آن ها به آب های سطحی بسیار كم یا ناچیز است. 
راحتی می توان  به  بیان شده  به مطالب  توجه  با 
دریافت كه خشکی و كم آبی یک واقعیت اقلیمی 
نحوه مواجه  باید  بوده و هست كه  در كشورمان 
با  و  بدانیم  خوبی  به  اجدادمان  مانند  را  آن  با 
حتی  و  كشاورزی  اقتصاد،  اقلیمی  واقعیت  این 

این  با  البته  سازیم.  هماهنگ  را  شهرسازیمان 
فهرست  در  سرزمین مان  خوشبختانه  اوصاف 
نمی گیرد.  جای  دنیا  آب  كم آب یابی  كشورهای 
به عنوان  از شاخصی كه  این مسئله  اثبات  برای 
سطح  در  كشور  یک  آبی  پر  معیار  و  شاخص 
بهره  می گیرد  قرار  استفاده  مورد  بین المللی 
می بریم كه آن معیار، منابع آب قابل تجدید آن 
كشور می باشد. برای درک بهتر مفهوم منابع آب 
توضیحاتی  به  نیاز  قسمت  این  در  تجدید،  قابل 

است كه ارایه می گردد. 
در هر سال بر سطح خشکی های كره زمین چیزی 
در حدود 1۰۵۰۰۰ تا 11۰۰۰۰ كیلومتر مکعب 
در  مقدار  این  از  كه  می بارد  باران،  به شکل  آب 
حدود ۶۵۰۰۰ تا 7۰۰۰۰ كیلومتر مکعب به دلیل 
تفاوت  از سطح خشکی ها خارج می گردد  تبخیر 
 4۰۰۰۰ تا   3۵۰۰۰ بین  یکدیگر  با  ارقام  این 
نشان دهنده  مقدار  این  كه  است  مکعب  كیلومتر 
دنیا می باشد حال  منابع تجدید پذیر آب شیرین 
دنیا  در  موجود  نفرات  تعداد  به  را  عدد  این  اگر 
تقسیم كنیم مقدار سرانه آب های تجدید پذیر در 
جهان به دست خواهد آمد كه مقدار آن در سطح 
جهان رقمی در حدود 74۰۰ متر مکعب در سال 
برای هر نفر است ولیکن متاسفانه این مقدار به 
صورت یکنواخت و یکسان در سطح خشکی های 
این  كه  شکلی  به  است  نشده  توزیع  جهان 
از حد  مقدار در بعضی مناطق دنیا بسیار بیشتر 
میانگین می باشد و در برخی نقاط بسیار كمتر از 

حد میانگین و نرمال است از این رو كارشناسان 
و متخصصان علوم آب و هیدرولوژی شاخصی را 
برای كم آبی در یک منطقه یا یک كشور با توجه 
به منابع تجدید پذیر آب شیرین تعریف نموده اند 
تا به كمک آن، مناطق كم آب كه با بحران كم 
آبی مواجه هستند را تعیین نمایند طبق شاخص، 
سال  در  مکعب  متر   1۰۰۰ زیر  كه  كشورهایی 
برای هر نفر منابع تجدید شونده آب دارند جزء 
عنوان  به  می روند.  شمار  به  آب  كم  كشورهای 
 2۰ بین  عربی  متحده  امارات  در  رقم  این  مثال 
تا 4۰ در قطر بین 2۰ تا ۵۰ در لیبی بین 14۰ 
تا 17۰ متر مکعب در سال برای هر نفر تخمین 
زمره  در  كشورها  این  تمامی  كه  می شود  زده 
كشورهای كم آب جهان كه با بحران آب مواجه 
سرانه  مقدار  ایران  در  می گیرند.  قرار  هستند 
جمعیت  گرفتن  نظر  در  با  تجدید  قابل  آب های 
فعلی كشور در حدود 14۰۰ تا 1۶۰۰ متر مکعب 
در سال تخمین زده می شود كه با توجه به این 
آمار و مقایسه آن با شاخص بین المللی به صورت 
كامل و محض نمی توان ایران را یک كشور كامال 

كم آب یا بی آب به شمار آورد.
كه  بماند  دور  نظر  از  نباید  نیز  موضوع  این  ولی 
با توجه به نرخ سریع و شتابان رشد جمعیت در 
سال های نه چندان دور، ممکن است كشورمان در 
زمره كشورهای كم آب دنیا قرار گیرد به همین 
لحاظ باید برنامه ریزی گسترده و هدفمندی برای 
كنترل  گیرد.  صورت  آب  بحث  در  آینده  سالیان 

مهندسی هیدرولوژی و چالش های پیش رو
مهندس افشین پارام، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد دماوند 
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با  كشور  آب  منابع  از  بهینه  استفاده  و  جمعیت 
از  وابسته  علوم  و سایر  علم هیدرولوژی  به  توجه 
جمله راهکارهایی است كه می توان به كار بست. 
در ضمن در برنامه ها باید تالش شود تا حد امکان 
از نزوالت جوی و جریان های آب های سطحی و 
شکلی  به  زیرزمینی  آب های  منابع  از  همچنین 
شایسته، آگاهانه و كار شناسانه بهره برداری گردد 
با داشتن  بود مگر  نخواهد  امکان پذیر  كار  این  و 
یا  هیدرولوژی  علم   از  جامع  و  كامل  اطالعات 
همان آب شناسی، كه در تمام دنیا به سرعت در 

حال پیشرفت و بهره برداری است. 
كشور  در  هیدرولوژی  علم  دنیا،  تمام  خالف  بر 
ناشناخته  حتی  و  نوپا  جوان،  بسیار  علمی  ما 
و  اهمیت  كشور  در  آب  بحث  متولیان  كه  است 
كه  چرا  نیستند  قائل  آن  برای  چندانی  كاربرد 
اقتصاد  در  آب  كه  اهمیتی  با  بود  چنین  اگر 
شاهد  نباید  دارد  ما  كشور  منجمله  و  كشور  هر 
ویران های گسترده در هر سال توسط سیالب ها 
نباید  یا  باشیم  كشور  سطح  در  آب ها  روان  و 
كشور  شیرین  آب های  گسترده  ریختن  شاهد 
آن ها  ورود  یا  و  دریاها  به  وسیع  سطح  این  در 
اسف  موارد  این  متاسفانه  كه  باشیم  كویر  به 
ما  كشور  در  كه  سال هاست  ناراحت كننده  و  بار 
قسمت  این  در  باید  البته  است.  وقوع  حال  در 
مسئله  به  نو  نگاهی  اخیر  دهه های  در  كه  افزود 
در  از  برنامه  با  و  بهینه  بهره برداری  نحوه  و  آب 
كه  است  آمدن  در  اجرا  به  و  شکل گیری  حال 
متولیان  توسط  افزون تری  شتاب  آن  به  باید  آن 
امر داده شود ولی این حركت و برنامه ریزی های 
شناخت  به  ما  بی توجهی  سبب  نباید  جلو  به  رو 
گردد  آب  حوضه های  هیدرولوژیکی  خصوصیات 
از  بخشی  طبیعت  در  آن  گردش  و  آب  كه  چرا 

جهان  از  منطقه  هر  اكوسیستم  و  طبیعت  نظام 
هر  در  آبی  فعالیت   نوع  هر  انجام  در  می باشد. 
اكولوژیکی  اصول  نخست  مرحله  در  باید  منطقه 
كه  گنجاند  خود  تحقیقات  و  آلترناتیوها  در  را 
عدم توجه به این موضوع به سادگی ممکن است 
مشکالتی مانند “ Feed- back” را برای ما به 
ارمغان آورد كه ترمیم و بازگرداندن آن به حالت 
قابل  هنگفت  هزینه های  و  وقت  صرف  با  اولیه 
این معضالت در فعالیت ها  بر  انجام نیست. غلبه 
و برنامه ریزی های آبی نمی تواند به خوبی صورت 
قوانین  با  جامع  و  كامل  آشنایی  با  مگر  گیرد 
حاكم بر هیدرولوژی و اكولوژی و استفاده درست 
این آشنایی و شناخت در طرح های  از  اصولی  و 
نیز  قوانین  این  به  توجه  عدم  و  كشور،  در  آبی 
موفقیت  درصد  كاهش  و  نقصان  سبب  می تواند 
مشکالتی  كه  گردد  آبی  طرح های  و  برنامه ها 
ایجاد  اراضی،  تالقی شدن  با  و  لجنی شدن  مانند 
و  شوری  محیطی،  زیست  بحث های  در  مشکل 
سریع  پرشدن  كشاورزی،  زمین های  زدن  شوره 
و  رسوبات  توسط  آب بندها  و  سدها  مخازن 
اصول  و  قوانین  به  بی توجهی  پیامدهای  از  غیره 
هیدرولوژیکی و اكولوژیکی در هر حوضه آبی به 

شمار می رود. 
طرح های  بین المللی  سطح  در  امروزه 
پایان  یا  اجرا  حال  در  زیادی  هیدرولوژیکی 
قوانین  به  توجه  عدم  علت  به  كه  است  عملیات 
آب  چرخه  در  تغییرات  و  هیدرولوژی  بر  حاكم 
در حوضه های آبی در بلند مدت خسارات مهمی 
قابل  غیر  كه  نموده اند  وارد  اكوسیستم  به  را 
آبی  طرح های  این  معروفترین  از  است.  جبران 
انحرافی  كانال  طرح  به  می توان  خورده  شکست 
اشاره  قره قوم  نام  به  تركمنستان  در  شده  اجرا 

سیحون  رودخانه  آب  از  وسیعی  بخش  كه  كرد 
طرح  مدت  كوتاه  در  شد.  داده  جریان  آن  در 
موفق  و  خیره كننده  و  مناسب  بسیار  قره قوم 
نشان می داد كه آب این كانال انحرافی با افزایش 
تولید پنبه وسایر محصوالت كشاورزی در كشور 
تركمنستان سر و صدای زیادی به راه انداخت در 
ابتدا از آن به عنوان یک طرح موفق و ایده آل یاد 
می كردند ولی در بلند مدت كانال قره قوم سبب 
مرگ دریای آرال شد كه این ضایعه برای كشور 
جبران  میانه  آسیای  منطقه  كل  و  تركمنستان 

ناپذیر بود. 
آب شناسی  همان  یا  هیدرولوژی  علم  به  باید 
حضور  با  كه  چرا  داشت  مبذول  ویژه تری  توجه 
گازهای گلخانه ای در اتمسفر زمین و گرم شدن 
فعالیت های  در  را  عمده ای  تغییرات  زمین  كره 
هیدرولوژیکی در كره زمین شاهد هستیم كه این 
در  فراوان  پیچیده  معضالت  ایجاد  سبب  مسئله 
حدی  به  تغییرات  این  و  است  شده  زمین  كره 
نمی توان  واقعا  مواقع  از  برخی  در  كه  است  زیاد 
گذشته  سال های  آماری  تحلیل های  و  تجزیه  به 
ایستگاه های هواشناسی و هیدرولوژیکی بعضی از 
مناطق جهان اعتماد كامل كرده و در طرح های 
مورد  آن هارا  توسط  شده  ارایه  اطالعات  آبی 

بهره برداری و استفاده قرار داد. 
هیدرولوژیکی  مطالعات  باید  جهت  همین  به 
نتایج  از  تا  باشیم  داشته  روزتری  به  و  جدیدتر 
در  چه  و  داخل  در  چه  آبی  طرح های  در  آن ها 
موضوع  رو  این  از  نماییم.  استفاده  كشور  خارج 
مهندسی هیدرولوژی را پی خواهیم گرفت تا به 
رسالت رسانه ای خود در حفظ و حراست از منابع 
عنوان  به  آب  از  بهینه  استفاده  و  كشورمان  آبی 

یک سرمایه ملی عمل كنیم. 
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آب با معنای »می« در ادب پارسی
 نادر کریمیان سردشتی 

در بخش نخست این نوشتار معنی آب در ادبیات و 
اعتقادات ایرانیان پیش از اسالم مورد بررسی قرار 
گرفت. با سیر در معانی آب قطره ای دیگر از این 

دریا به تفسیر می آید.
شاعر  عارفان  مخصوصا  گوی  پارسی  شاعران 
برده اند  بکار  »آب«  زمینه  در  گوناگونی  تعبیرات 
است  بدیهی  می كنند.  داللت  »می«  بر  همه  كه 
آمد  »كه  است  »می«  آن  نه  »می«  عارفان  نزد 
به مذهب حرام«، بلکه »می« ای است: »كه اصل 
مذهب بدو شد تمام«. و اینک نمونه هایی از این 

تعابیر را بازگو می كنیم:
ادب  در  معنای»می«  در  یاقوت  آب  یاقوت:  آب 

پارسی كاربرد فراوان داشته است.
نامه  ساقی  در  ایگی  عارف  حکیم  رنگ:  یک  آب 

خود می گوید:
سرشکی چکاند بر این خاک زیر

كه آتش كند آب در آبگیر
كزین آب یک رنگ مرد آزمای
دو رنگی بشویم ز چرخ دوتای

آب یاقوت وار: نظامی گنجوی در شرفنامه گوید:
بیا ساقی آن آب یاقوت دار

در افکن بدان جام یاقوت بار
آب یاقوت فام: در ساقی نامه امیدی این تركیب به 

معنای می آمده است:
بیا ساقی آن آب یاقوت فام
مالمت گر اهل ناموس و نام

ساقی  در  دستغیب  میرزانظام  رنگ:  یاقوت  آب 
نامه اش گوید:

بده ساقی آن آب یاقوت رنگ
كه تیغ زبانم برآورده زنگ

آب در معنای می
آب آتش اثر: در ساقی نامه استرآبادی آمده است:

بیا ساقی آن آب آتش اثر
كه هر قطره او بود چون شرر

آب آتش افروز: در ساقی نامه عراقی آمده:
ساقی بده آب آتش افروز

چون سوخته ام تمام تر سوز
آب آتش خواص: در ساقی نامه خواجو هم آمده:

بده ساقی آن آب آتش خواص
كز آن آب یابم ز آتش خالص

آب آتش خو )ی(: در هشت بهشت آمده است:
بانوی آبدار آتش روی

ریخت در ساغر آب آتش خوی
آب آتش ربا: در ساقی نامه ملهم كاشانی آمده:

بده ساقی آن آب آتش ربا
كه خورشید یابد زنورش ضیا

بهار  از  نقل  )به  تبریزی  صائب  رنگ:  آتش  آب 
عجم( گوید:

زخاک افسرده تر از باد سرگردان ترم صائب
عالج درد من از آب آتش رنگ می باید

آب آتش زای: در برخی از متون به معنای »می« 
به كار رفته است.

آب آتش فام: مقصود می است. سوزنی سمرقندی 
گوید:

ساقیا پیش آر باز آن آب آتش فام را
جام گردان كن ببر غم های بی انجام را

آب آتش فعل: مقصود می است.
از می است. حافظ شیرازی  آب آتش گون: كنایه 

گوید:
ساقیا یک جرعه ای از آن آب آتش گون كه من

در میان پختگان عشق او خامم هنوز
نامه  ساقی  در  می است.  مقصود  لباس:  آتش  آب 

خواجه حسین ثنایی آمده:
ساقی آن آتش لباس

كه بر تن بسوزد لباس هراس
نامه  ساقی  در  می است.  مقصود  مثال:  آتش  آب 

عتابی آمده:
بده ساقی آن آب آتش مثال

كز اندیشه او بسوزد مالل
نامه  ساقی  در  می است.  مقصود  مزاج:  آتش  آب 

حکیم پرتوی امده:
بدستم ده آن آب آتش مزاج

كه این است افسردگان را عالج
ساقی نامه  در  می است.  مقصود  منش:  آتش  آب 

نوعی آمده:
بده ساقی آن آب آتش منش

كه بر آب و آتش كند سرزنش
به  تبریزی  صائب  می است.  مقصود  آتشناک:  آب 
نقل از بهار عجم گوید: دست و لب در چشمه آتش 

بشو چون آفتاب
بعد از آن خود را به قلب آب آتشناک زن

در  غیبی  دست  نظام  میرزا  )ی(:  نما  آتش  آب 
ساقی نامه گوید:

مگر باز از آن آب آتش نما
دهم خاک ایشان به باد فنا

انوری نیز گوید:
آب آتش نمای در جامت
طرب انگیزتر زماء معین

شیرازی  حافظ  می است.  مقصود  نهاد:  آتش  آب 
گوید:

بیا ساقی آن آب آتش نهاد
كه خاک خرد زو برآید به باد

در  خواجو  می است.  مقصود  نهان:  آتش  آب 
ساقی نما گوید:

بده ساقی آن آب آتش نهان
از آن پیش كز ما نیایی نشان

آب آتشین: جالل اسیر به نقل از بهار عجم گوید:
ز عشق مرتبه حسن دلنشین پیداست
زشیشه جوهر این آب آتشین پیداست

آب آذر: مقصود می است.
از آن »می« و »شراب«  زا )ی(: مقصود  آذر  آب 

است.

 مقاله
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از  كنایه  است:  آمده  قاطع  برهان  در  آذرسا:  آب 
شراب لعلی است.

آباد كشتی: آن كه كشتی اش یعنی »جام می اش« 
نظامی  شرفنامه  در  است.  مملو  و  پر  یعنی  آباد 

گنجوی آمده:
مگر زآن می آباد كشتی شوم
وگر غرقه گردم بهشتی شوم

آب ارغوان، آب ارغوانی: مقصود می است.
و  همای  در  می است.  معنای  به  افسرده:  آب 

همایون آمده:
بده ساقی آن آب افسرده را

به می زنده گردان دل مرده را
نامه  اندیشه سوز: مقصود می است. در ساقی  آب 

حافظ آمده:
بیا ساقی آن آب اندیشه سوز
كه گر شیر نو شود بیشه سوز

آب انگور: مقصود می است. مسعود سعد  گوید:
ماه ابان چو آب جوی ببست

آب انگور باید اندر دست
آب چون ارغوان: در شرفنامه آمده است:

بیا ساقی آن آب چون ارغوان
كزو پیرو فرتوت گردد جوان

مالمحمد  نامه  ساقی  در  تابدار:  آتش  چون  آب 
صوفی آمده:

بده ساقی آن آتش آبدار
همان آب چون آتش تابدار

آب چشم جام: سعدی شیرازی گوید:
در دماغ می پرستان بازكش

آتش سودا به آب چشم جام
آب جوی بهشت: در ساقی نامه نظامی آمده:

بیا ساقی آن آب جوی بهشت
درافگن بدین جام آتش سرشت

آب جان بخش: در ساقی نامه عبداهلل هاتفی آمده:
بیا ساقی آن آب جانبخش را

فراغت فزای روان بخش را
آب جان افزای: در هشت بهشت آمده:

جام پر كرد از آب جان افزای
ماند بر رسم ساقیان برپای

آب تلخ: ظهوری )به نقل از آنندراج( گوید:
واعظ فسانه های تو شیرین نمی شود تا تر نمی شود 

لب خشکت به آب تلخ
آب تزویر شو )ی(: در ساقی نامه مرشد بروجردی 

آمده است:
بیا ساقی آن آب تزویر شو به من ده كه تا گردد 

از فیض او
حدیثم سراسر چو در خوشاب كالمم همه دعوت 

مستجاب
آب سرخ: مولوی گوید:

كجا شراب طهور و كجا می انگور
طهور آب حیات است و آن دگر مردار
دمی چو خاک و زمانی چو بوزنه كند
به آب سرخ سیه روی گردی آخركار

آب زهره: در ادب پارسی مقصود می است.
آب زرین حباب: در ساقی نامه میرزا شرف جهان 

آمده:
بیار ساقی آن آب زرین حباب

كه باشد حبابی از او آفتاب
آب زر: شراب زرد رنگ.

آب رزان: شراب و می مقصود است.
آب دیده جام: در ادب پارسی یعنی شراب و می.

آبداری: در ادب پارسی ساقی گری را گویند.
بهشت  هشت  در  گویند.  را  شراب  ساقی  آب دار: 

آمده است:
بانوی آب دار آتش روی

ریخت در ساغر آب آتش خوی
آب خونابه سرشت: می را گویند.

آب خرابات: حافظ گوید:
خرقه زهد مرا آب خرابات ببرد

خانه عقل مرا آتش میخانه بسوخت
آب حیوان: در هشت بهشت آمده:

در زمان كرد شاه عشرت كوش
آب حیوان زآب حیوان نوش

آب حیات: در ادب پارسی شراب و می را گویند.
آب حرام: حافظ گوید:

ترسم كه صرفه ای نبری روز بازخواستان
حالل شیخ ز آب حرام ما

آب فکرت گداز: در ساقی نامه صحیفی آمده:
بده ساقی آن آب فکرت گداز

كه بیرون دهد دل از این پرده راز
آب عشرت: خاقانی گوید:

خاصگان جهد آن كنید امروز
كاب عشرت روان كنید امروز

آب طربناک: حافظ گوید:
خیز و در كاسه سرآب طربناک انداز پیشتر زان كه 

شود كاسه سر خاک انداز
آب طرب: در آنندراج آمده: »كنایه از می انگور و 

نیز اشارت به آب منی است«.
آب شیراز: در ادب پارسی مقصود می است.

آب شنگری: در ادب پارسی یعنی می و شراب.
آب شقایق: در ادب پارسی یعنی می.

در  می.  یعنی  پارسی  ادب  در  مدار:  شعله  آب 
ساقی نامه میر عسکری كاشی آمده:

بیا ساقی آن آب شعله مدار
كه بر فرق دل كرده آبش نثار

آب شادی: سعدی گوید:
ساقی سیم چه خسبی خیز
آب شادی بر آتش غم ریز

آب سیاه: مراد شبراب تیره رنگ است.
آب سوزنده: مراد می است. در ساقی نامه عبداهلل 

هاتفی آمده:
بیا ساقی آن آب سوزنده را

مروق می دل فروزنده را
آب سردی: در فرهنگ نفیسی آمده: »آب رنگین 

شده با شراب«.
آب كوثر مزاج: در ساقی نامه ملک قمی آمده:

بده ساقی آن آب كوثر مزاج
كه از آب كوثر ستاند خراج

آب كوثر سرشت: در ساقی نامه حکیم پرتوی به 
این معنا آمده:

بده ساقی آن آب كوثر سرشت
كزو بشنود روح بوی بهشت

آب كشیدن: اصطالحی كه در مراسم می نوشی به 

كار می رود. امیر معزی گوید:
به شب و روز كنون باده كشد ماالمال

آن كه در شام و سحر آب كشیدی قدری
»اسم  است:  آمده  نفیسی  فرهنگ  در  آبکاری: 
پارسی: مالیات ساختن و فروختن مشروبات مسکر 

و كارخانه مشروبات سازی«.
}آبکار{: میخواره را گویند. خاقانی گوید:

بانگ آمد از قنینه كاباد بر خرابی
هان آبکار عشرت گر مرد كارآبی

زان پیش كز دورنگی عالم خراب گردد ساقی برات 
ماران بر عالم خرابی

آب گندیده: مقصود می است. در جام جم اوحدی 
آمده:

آب گندیده خاک پوسیده
در تو چون نفس و روح دوسیده

آب گلنار رنگ: منظور می است. یحیی كاشانی )به 
نقل از بهار عجم( گوید:

بیا ساقی آن آب گلنار رنگ
كه گه صلح زان گل كند گاه جنگ
آب گل گون: قاسم گنابادی گوید:

تو هم از آن آب گل گون كرم
كز آیینه دل برد زنگ

در  سمرقندی  دوستی  اثر:  آتش  رنگ  گل  آب 
این باره كه مقصودش »می« است گوید:

از این آب گل رنگ آتش اثر
در آن دم كه گردی زخود بی خبر
به یک جرعه سر تا قدم دل شوی
پس از سوختن شمع محفل شوی

آب گل رنک: منظور می است.
آب گشاده: شرابی كه آب آن زیاد و نتیجه اثرش 

اندک است. خاقانی گوید:
بیش زبازار می مخر كه به بازار
هیچ میی نیست آب بر ننهاده

زر به بهای می چو سیم مکن گم
آتش بسته مده به آب گشاده

است.  شراب  می و  معنی  به  بخش:  نیروی  آب 
حکیم پرتوی گوید:

بده ساقی آن آب نیروی بخش
كه تازم به میدان افالک رخش

آب می لعل: حافظ گوید:
كنون به آب می لعل خرقه می شویم نصیبه ازل از 

خود نمی توان انداخت
آب مغان: باقر كاشی )به نقل از آنندراج( گوید:

خراب آب مغان شو گره به باز مزن كه گرم و سرد 
جهان ز اعتدال می گذرد

آب مروق: به معنی »می« به كار رفته است.
آب مجلس: به معنی »شراب و می« باشد.

عطار  گویند.  لعل  آب  عرفان  در  می را  لعل:  آب 
گوید:

ساقیا آب لعل ده كه دلم
ساعتی سر به آب می آرد

آبگینه: آبگینه را می گویند. در شرفنامه آمده:
چو در جام كی خسرو آبی نماند

به جام آبگینه اش نباید فشاند

منبع:  کتاب آب و آبشنایس



دی - بهمن ماه 261398 مهرآب، ماهنامه تخصصی صنعت آب

به رشد  رو  تقاضای  نتیجه  و در  افزایش جمعیت 
برای تولیدات كشاورزی و تامین امنیت غذایی در 
كشور و به تبع آن توسعه سطوح زیر كشت آبی 
برای مصرف آب  تقاضا  افزایش  روند  نتیجه  و در 
در بخش كشاورزی از یکسو و متهم شدن بخش 
و  حیاتی  منبع  این  بی رویه  مصرف  به  كشاورزی 
زمان  در  آب  حجمی  تحویل  عدم  به  آب  بخش 
كشاورزی  آب  بهره برداران  تقاضای  مورد  مکان  و 
در  و  پیچیده  مشکالت  و  مسایل  دیگر  سوی  از 
آورده  بار  به  را  جبران ناپذیری  موارد  از  پاره ای 
زیر زمینی  آب های  منابع  به  وارده  فشار  كه  است 
از طریق حفر چاه های عمیق و نیمه عمیق مجاز 
و غیر مجاز بی شمار و در نتیجه افت سطح منابع 
و  آب ها  این  شدن  شور  و  زیر زمینی  آب های 
خاک های پایین دست آن ها و آلوده شدن منابع 
آب های سطحی و زیر زمینی و در یک جمله غارت 
می باشد.  فوق الذكر  مشکالت  جمله  از  آب  منابع 
شیرین  آب های  منابع  محدودیت  میان  این  در 
احتمال  افزایش  جهان،  در  اقلیمی  تغییرات  و 
مناطق  در  واقع  كشورهای  در  آب  كمبود  بحران 
كشور  جمله  از  و  دنیا  در  نیمه خشک  و  خشک 
عزیزمان، به دلیل وسعت زیاد و دارا بودن شرایط 
بارش  متوسط  از  كمتر  بارش  متنوع،  اقلیمی 
جهانی و تبخیر بیش از متوسط تبخیر جهانی و 
همچنین افزایش هزینه های استحصال آب جدید 
نهایتا  آن،  از  ناشی  محیطی  زیست  مشکالت  و 
مدیریت  سر  بر  موجود  چالش های  بروز  احتمال 
منابع آب در آینده فی مابین كشورهای همسایه، 
مدیریت منابع آبی در كشور را با شرایط حساس 
و بحرانی و سرنوشت سازی مواجه كرده است كه 
نگریسته  موضوع  به  بیشتری  تعمق  با  می طلبد 
آب های  استحصال  دوران  قولی  به  كه  چرا  شود 
ارزان به پایان رسیده است و باید گذشته را چراغ 
مدیریت  سوی  و  سمت  و  دهیم  قرار  آینده  راه 
كنیم  تنظیم  گونه ای  به  كشور  در  را  آبی  منابع 
كه در آینده نه چندان دور با مشکالت ناخواسته 
و جبران ناپذیر از این بابت مواجه نشویم. در واقع 
مدیریت  كه  می كنند  دیکته  ما  به  مذكور  موارد 
محوریت  با  باید  بودن  پیوسته  ضمن  آبی  منابع 
تقاضا شکل بگیرد و به اصطالح مدیریت منابع آب 
تقاضا محوری جایگزین مدیریت منابع آب فعلی 
تقاضا  شود.  می باشد  محوری  عرضه  نوعی  به  كه 

محوری یعنی چه؟
بدین  واقع  در  كشاورزی  بخش  در  آب  تقاضای 

یا  مصرف كنندگان  كه  است  مفهوم  و  معنی 
آب  حجم  كشاورزی  بخش  آب  بهره برداران 
الگوی كشت و  مصرفی خودشان را كه بر اساس 
نیاز آبی گیاهان مورد كشت برآورد شده است را 
به مسئولین ذیربط در وزارت نیرو اطالع دهند و از 
این طریق حجم آب مورد نیاز خودشان را در زمان 
و مکان مورد نیاز تحویل بگیرند. نکات كلیدی و 
اساسی را كه در این تعریف نهفته است را بشرح 

ذیل می توان دسته بندی نمود:
1. از تعریف فوق چنین نتیجه گیری می شود كه 
كشاورزی  آب  بهره برداران  طرف  از  تقاضایی  هر 
اعالم شود پذیرفته نخواهد شد و بلکه تقاضاهایی 
پذیرفته خواهد شد كه حجم آب مورد تقاضا در 
آن بر حسب الگوی كشت و نیاز آبی گیاهان مورد 

كشت بر آورد شده باشد. 
بنابر این سند یا مرجعی با یک برنامه كامپیوتری 
كشاورزی  جهاد  وزارت  طرف  از  و  رابطه  این  در 
باید تهیه و تنظیم شود كه بتواند نیاز آبی گیاهان 
مختلف مورد كشت در مناطق مختلف آب وهوایی 
را با دقت بسیار باال تعیین نماید به گونه ای كه با 
رعایت آن در مصرف آب صرفه جویی شود و این 
صرفه جویی در واقع به منزله كاهش استفاده از 
آن  هدف  بلکه  و  نیست  كشاورزی  بخش  در  آب 
نه  است  گیاه  نیاز  مورد  میزان  به  آب  از  استفاده 

كمتر و نه بیشتر!
2. طبق تعریف فوق كشت هر گیاهی نیز پذیرفته 
آبی  منابع  محدودیت  به  توجه  با  بلکه  و  نیست 
به  روزافزون  نیاز  و  اقتصادی  مسایل  و  كشور  در 
كشاورزی  آب  در  بهره وری  و  راندمان  افزایش 
شرایط  گرفتن  نظر  در  با  باید  اول  اولویت  در 
كه  شوند  كشت  گیاهانی  خاكشناسی  و  اقلیمی 
از  اینکه  هم  و  باشند  اقتصادی  و  استراتژیک  هم 
نظر نیاز آبی نیز به گونه ای كم مصرف باشند و به 

عبارت دیگر آب كمتری مصرف كنند. 
3. مسئولیت خطیر و سنگینی از این بابت متوجه 
مسئولین ذیربط در وزارت جهاد كشاورزی خواهد 
به  كشور  در  غذایی  تولیدات  تامین  كه  چرا  شد 
آب  بهره برداران  با  مستقیما  و  آن هاست  عهده 
كشاورزی یا زارعین در تعامل هستند. به عبارت 
ضمن  وزارتخانه  این  در  ذیربط  مسئولین  دیگر 
اتخاذ تدابیر مدیریتی مناسب برای ترویج و تشویق 
و  راندمان  افزایش  به  كشاورزی  آب  بهره برداران 
با  و  استراتژیک  نیز كشت محصوالت  و  بهره وری 
آبی  نیاز  به  نوعی  به  كه  اقتصادی  نظر  از  ارزش 

به تهیه و  باید  باشند،  نیز احتیاج داشته  كمتری 
و  بهینه آب  الگوی مصرف  یا مرجع  تنظیم سند 
در  كشت  مورد  مختلف  گیاهان  آبی  نیاز  تعیین 
مناطق مختلف آب و هوایی و تعیین الگوی كشت 
در مناطق مختلف همت گمارند. در راستای موارد 
مذكور در ماده بیست و شش قانون توزیع عادالنه 
با  است  مکلف  نیرو  وزارت  كه  است  آمده  آب 
اطالعاتی كه وزارت جهاد كشاورزی در  به  توجه 
از محصوالت  مقدار مصرف آب در هر یک  مورد 
نیرو  وزارت  اختیار  در  ناحیه  هر  برای  كشاورزی 
قرار می دهد میزان مصرف آب را با توجه به نوع 
آن  اساس  بر  و  تعیین  اراضی  میزان  و  محصول 

اقدام به صدور اجازه بهره برداری نماید. 
4. همینطور مسئولیت وزارت نیرو نیز طبق نگرش 
اخیر به گونه ای تغییر خواهد كرد كه اوال آب را 
به صورت حجمی به بهره برداران تحویل دهد ثانیا 
آب را به میزانی كه مورد نیاز واقعی گیاه است و 
طبق الگوی كشت و نیاز آبی گیاهان مورد كشت 
آن ها  به  را  است  برآورد شده  زیر كشت  و سطح 
تحویل نماید ثالثا با ایجاد ساز و كارهای الزم به 
گونه ای عمل نماید كه آب مورد نیاز بهره برداران 
را در محل و مکان مورد نیاز در اختیار آن ها قرار 
زمان  در  آب  كه  نماید  اتخاذ  تدابیری  رابعا  دهد 
شود.  داده  بهره برداران  به  زراعی،  فصل  مناسب، 

مواردی نظیر:
-اختصاص دادن بهینه منابع آب مابین متقاضیان 

و مصرف كنندگان آب
افزایش  و  غیر ضروری  مصارف  و  تلفات  -كاهش 

بهره وری
-حفاظت كمی و كیفی از منابع آب های سطحی 

و زیر زمینی
-افزایش مصرف آب كشاورزی در مناطق مساعد 

و رو به رشد و در نتیجه رعایت عدالت اجتماعی
آب  بهره برداران  فعال  و حضور  اصولی  -مشاركت 

كشاورزی
- افزایش در آمدهای بخش آب

- مدیریت خشکسالی
-تضمین امنیت غذایی

-باالخره اجرای سیاست های كلی نظام در بخش 
آب و نهایتا توسعه پایدار

محوریت  با  آب  منابع  مدیریت  اهداف  جمله  از   
تقاضا می باشد. 

پیشنهاد مدیریت بهم پیوسته منابع آب با محوریت تقاضا
ژن درگایه- کارشناس ارشد تاسیسات آبیاری 

ب�ی

 مقاله
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اخبار

رونمایی از 3 پروژه فناورانه بخش آب در موسسه تحقیقات آب
با دهه  تحقیقات آب هم زمان  موسسه 
آب  بخش  فناورانه  پروژه   3 از  فجر، 

رونمایی کرد.
اراضی  پوشش  و  كاربری  پایش  سامانه 
موسسه  در  فجر  دهه  با  هم زمان  كشور، 

تحقیقات آب آغاز به كار كرد.
سامانه پایش كاربری و پوشش اراضی كشور 
با هدف توسعه بستری تحت وب و آنالین 
انواع  اطالعات  ارائه  و  نمایش  منظور  به 
آبریز كشور  اراضی حوضه  های  كاربری  های 
با استفاده از تصاویر ماهواره  ای استخراج و 

طراحی شده است.
كاربری  نقشه  های  ابتدا  سامانه  این  در 
اراضی هر حوضه آبریز با استفاده از تصاویر 
ماهواره  ای با قدرت تفکیک مکانی بسیار باال 
)یک متر( استخراج شده و پس از صحت-

 سنجی بارگذاری می  شوند.
بر  عالوه  سامانه  این  در  گزارش،  این  بنابر 
نقشه  های  مشاهده  امکان  كاربران  اینکه 
كاربری اراضی را دارند، امکان گزارش گیری 
زراعی  اراضی  كشت  زیر  سطوح  انواع  از 
مناطق  جنگل  ها،  مراتع،  دیم،  باغی،  آبی، 
پهنه  های  بایر،  اراضی  تاالب  ها،  مسکونی، 
آبی و شوره  زارها نیز برای آن ها فراهم شده 

است.
نمایش  سامانه،  این  قابلیت  های  دیگر  از 
است  میدانی  مطالعات  به  مربوط  اطالعات 
كه توسط تیم  های مطالعات میدانی جمع -

تمامی  مشاهده  امکان  و  است  شده  آوری 
خصوصیات هر منطقه به همراه تصویر آن 

نیز وجود دارد.
شونده  هدایت  شناور  از  بهره برداري   

خودکار هیدروگرافی
پژوهشکده مطالعات و تحقیقات منابع آب 
شناور  از  همچنین  آب  تحقیقات  موسسه 
خود  هیدروگرافی  خودكار  شونده  هدایت 

همزمان با دهه فجر بهره برداري كرد.
ته نشینی رسوبات در مسیر انتقال در مخازن 
سدها می توانند عواقب فنی، اقتصادی و یا 
كه  آورد  بار  به  نامطلوب  اجتماعی  حتی 
سدهای  مخازن  بسیمتری  نقشه  تهیه 
و  بسیمتری  شرایط  بروزرسانی  و  كشور 
انباشت رسوب در مخازن امری حیاتی برای 

مدیریت مناسب مخازن است.
شونده  هدایت  شناور  راستا  همین  در 
تحقیقات  خودكار هیدروگرافی در موسسه 
آریا  صنعت  مایا  شركت  همکاری  با  آب 
بسیمتری  نقشه  استخراج  و جهت  طراحی 

مخازن كشور ارائه شده است.
مي توان  محصول  این  بارز  ویژگي های  از 
برنامه ریزی  بصورت  كاركرد  قابلیت  به 
دقت  و  سرعت  افزایش  )اتوپایلوت(،  شده 
آبی،  پهنه های  نقشه های عمق سنجی  تهیه 
كاهش نیروی انسانی مورد نیاز برای اجرای 
آسان  جابجایی  و  حمل  قابلیت  و  پروژه ها 

اشاره كرد.
 

هیدرولیکي  مدل  آب اندازي  اولین 
سامانه تخلیه سیالب سد هراز

سامانه  هیدرولیکي  مدل  آب اندازي  اولین 

جدید  طرح  با  هراز  سد  سیالب  تخلیه 
سرریز  بدنه  در  روزنه  دو  از  )استفاده 
نیلوفري( همزمان با دهه فجر در پژوهشکده 
آبي  محیط هاي  و  هیدرولیک  مهندسي 

موسسه تحقیقات آب انجام شد.
در  و  هراز  رودخانه   روي  هراز  مخزنی  سد 
فاصله حدود 2۰ كیلومتري شهر آمل یکي 
از شهرهاي استان مازندران در حال احداث 
شامل  آن  هیدرولیکي  سازه هاي  كه  است 
تخلیه سیالب،  سامانه  آب،  انحراف  سامانه 
سامانه تخلیه كننده تحتاني و سامانه آبگیر 

آبیاري، شرب و نیروگاه است. 
این سد، از نوع خاكي سنگ ریزه اي با هسته 
طول  و  متر  ارتفاع حدود 1۵۰  به  مخلوط 
كل  حجم  و  شده  طراحي  متر   38۰ تاج 
متر  میلیون  بدنه سد حدود 1۰  خاكریزي 

مکعب است.
در طرح اولیه، تنها از سرریز نیلوفري جهت 
استفاده  ضروري  مواقع  در  سیالب  تخلیه 

مي شد؛
به  روزنه  دو  جدید،  طرح  در  حالی كه  در   
صورت كوپل، در بدنه سرریز نیلوفري اضافه 

شده است.
اضافه  از  هدف  است،  حاكی  گزارش  این 
بررسي عملکرد  بدنه سازه  كردن روزنه در 
بررسي  اصلي،  سرریز  با  روزنه ها  مجموعه 
و  مخزن  در  سیالب  پخش  اثر  افزایش 
كاهش  بر  مذكور  روزنه هاي  تأثیر  مطالعه 
دبي خروجي از سد و افزایش ایمني مناطق 

جمعیتي پایین دست است.
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 مدیرعامل آبفای استان تهران:
تصفیه خانه هفتم آب تهران تنها تصفیه خانه ویژه جنوب تهران و جنوب شرق استان تهران است

مدیرعامل آبفای استان تهران تصفیه خانه 
ویژه  تصفیه خانه  تنها  را  تهران  آب  هفتم 
مناطق 15، 16، 17، 18، 19 و 20 شهرداری 
تهران و نیز شهرهای قیامدشت، پاکدشت، 

قرچك، ورامین و پیشوا دانست.
دوم  فاز  افتتاح  آیین  در  بختیاری  محمدرضا 
تصفیه خانه هفتم آب تهران كه با حضور رئیس 
داشت:  اظهار  شد،  برگزار  نیرو  وزیر  و  جمهور 
با این تصفیه خانه 1۰۰ میلیون متر مکعب آب 
 1۵۰ نتیجه  در  می شود  بهره برداری  مدار  وارد 
چاه خاموش می شود كه با توجه به بیالن منفی 
میزان  این  تهران،  در  مترمکعبی  میلیون   1۵۰
در  آب  ذخیره  به  كه  می رسد   ۵۰ منفی  به 

سفره های زیرزمینی كمک بزرگی می كند. 
آب  حوزه  در  امسال  دولت  بختیاری  گفته  به 
وفاضالب سه هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری 
كرده است و در سال آینده این رقم به 3۶۰۰ 

میلیارد تومان می رسد كه معادل كل پروژه های 
عمرانی شهرداری تهران است.

بختیاری اجرای طرح جامع  آب  تهران را یکی از 
مهم ترین پروژه های آب و فاضالب استان تهران 
توصیف كرد و گفت: با اجرای این طرح پنج سد 
می شوند  متصل  هم  به  تهران  آب  تأمین كننده 
از  تهران  در  سدی  هیچ  كم آبی،  زمان  در  تا 
آینده  این كه سال  بیان  با  او  نشود.  مدار خارج 

سد امیركبیر با ۵1 كیلومتر تونل به سد ماملو 
آینده  سال  همچنین  افزود:  می شود،  متصل 
دومین تصفیه خانه بزرگ فاضالب كشور به نام 
فیروزبهرام با ظرفیت 19۰ میلیون متر مکعب به 
بهره برداری می رسد كه یک سال زودتر از زمان 
می  بهره برداری  به  سال  و طی سه  تعیین شده 
رسد كه ساالنه 8۰۰ میلیارد تومان برای اجرای 

آن سرمایه گذاری شده است. 

 مدیرعامل آبفای غرب استان تهران:

۴۰۰ لیتر در ثانیه از آب های سطحی به غرب استان تهران تخصیص یافت

مدیرعامل آبفای غرب استان تهران گفت: 
به  سطحی  آب های  از  ثانیه  در  لیتر   400

غرب استان تهران تخصیص یافته است.
مهدی اکبریان افزود: از ابتدای سال جاری 
بیش از 950 رشته انشعاب غیرمجاز آب در 
شهریار به مجاز تبدیل شده و بیش از 1600 

و  شناسایی  دیگر  غیرمجاز  انشعاب  رشته 
جمع آوری شده است.

وی اظهار داشت: به منظور تامین آب شهروندان 
شرب  آب  چاه  حلقه  چهار  صفادشت  شهر  در 
مدار  به  آن ها  ورود  با  كه  شده  تجهیز  و  حفر 
تولید  به میزان  ثانیه  لیتر در  بهره برداری 12۰ 

آب شرب این شهر افزوده شده است.
افتتاح  به  تهران  استان  غرب  آبفای  مدیرعامل 
فاز نخست تصفیه خانه های فاضالب شهر مالرد 
میلیارد   44۰ گفت:  و  كرد  اشاره  صفادشت  و 
تومان در خصوص پروژه های جمع آوری فاضالب 

شهرستان مالرد هزینه شده است.
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سد سرنی و سامانه انتقال آب میناب استان هرمزگان افتتاح شد

افتتاح و کلنگ زنی 68 پروژه آبرسانی روستایی

میناب  انتقال آب  و سامانه  سد سرنی 
#هرهفته_الف_ب_ پویش  قالب  در 
با حضور وزیر نیرو در سفر به  ایران و 

استان هرمزگان افتتاح شد.
بهروز مرادی مدیرعامل شركت توسعه منابع 
آب و نیروی ایران در خصوص ابعاد این پروژه 
احداث  شامل  پروژه  این  اینکه  به  اشاره  با 
است،  و تصفیه خانه  انتقال آب  سد، سامانه 
گفت: ظرفیت ذخیره سازی آب در این سد، 
۶1 میلیون مترمکعب است كه 12 میلیون 
مترمکعب آن جهت تأمین آب شرب و چهار 
میلیون مترمکعب نیز برای تغذیه دشت ها و 
تعادل بخشی آب سفره های زیرزمینی در این 
مورد  كشاورزی  توسعه  همچنین  و  منطقه 

استفاده قرار خواهد گرفت.
 GRP وی افزود: خط انتقال این سد از نوع
به طول 38 كیلومتر و قطر یک متر ظرفیت 
دارد.  را  ثانیه  بر  مترمکعب  یک  انتقال 
روند  با  نیز  سد  این  تصفیه خانه  همچنین 

مناسب در حال احداث است كه طی سال 
آینده تکمیل خواهد شد.

این  مالی  تامین  منابع  به  اشاره  با  مرادی 
اعتبار بخش های اصلی  افزود: تأمین  پروژه 
و  انتقال  سامانه  و  سد  شامل  پروژه  این 
توسعه  بانک  وام  محل  از  آن،  تصفیه خانه 
به مبلغ 87 میلیون یورو بوده كه  اسالمی 
تاكنون 47 میلیون یورو در این طرح هزینه 

شده است.
در  طرح  این  اجرای  طول  در  افزود:  وی 
به صورت  نفر   1۵۰۰ هرمزگان  استان 
مستقیم و 3 هزار نفر به صورت غیرمستقیم 

اشتغال بومی ایجاد شده است.
مدیرعامل شركت توسعه منابع آب و نیروی 
بارندگی های سیل آسا در  به  اشاره  با  ایران 
جنوب شرق كشور طی ماه گذشته، یادآور 

شد:
جنوب  در  اخیر  بارندگی  طی  سرنی  سد 
شرق كشور، سیالب مهیبی با دبی متوسط 

و  كرد  مهار  را  ثانیه  بر  مترمکعب   12۰
میلیون  مرحله حدود 4۵  دو  توانست طی 
مترمکعب آب را مهار كند كه اگر این حجم 
آب مهار نمی شد به روستاهای پایین دست 

خسارات سنگینی وارد می شد.
كیلومتری   34 در  سرنی  است سد  گفتنی 
جنوب شرقی میناب در حوضه آبریز اصلی 
رودخانه  روی  عمان،  دریای  و  خلیج فارس 
سرنی احداث شده است كه از قلل رشته كوه 
دریای  به  و  گرفته  سرچشمه  »بشاگرد« 

عمان می ریزد.
با هسته رسی است  از نوع خاكی  این سد 
كه طول تاج آن 4۶۰ متر، عرض تاج آن 12 
متر، ارتفاع از پی آن ۵2 متر، طول سرریز 
عرض  متر،   43.۵ سرریز  عرض  متر،   17۰
انحراف 27۵  تونل  در پی 28۰ متر، طول 
متر و حجم بدنه سد بیش از 1.8 میلیون 
 1394 سال  دی ماه  از  و  است  مترمکعب 

احداث آن آغاز شده است.

در دهه فجر امسال 68 پروژه آبرسانی با 
اعتبار 75 میلیارد تومان در روستاهای 
گلستان افتتاح و کلنگ زنی شد که از 
این میزان 40 پروژه افتتاح و 28 پروژه 

آغاز عملیات اجرایی بود.
آب  شركت  عمومی  روابط  اعالم  طبق 
افتتاح  با  گلستان،  روستایی  فاضالب  و 
در  فجر  دهه  های  پروژه  از  بهره برداری  و 
گلستان ۵3 روستا با جمعیت 1۶7 هزار نفر 

از خدمات آن بهره مند خواهند شد. از محل 
برخورداری  شاخص  ها،  پروژه  این  اجرای 
و   رسد  می   72.7 به   71.4 از  روستاها 
شهرستان  در  شاخص  افزایش  بیشترین 
و  تپه  مراوه  آبادكتول،  علی  رامیان،  های 

گنبدكاووس است.
نخستین  برای  روستای چاتال،  از  غیر  به 
محروم  مناطق  در  دیگر  روستای  سه  بار 
گنبدكاووس  و  تپه  مراوه  های  شهرستان 

می  مند  بهره  بهداشتی  شرب  آب  از 
شوند.

بهسازی  چاه،  حلقه  هفت  تجهیز  و  حفر 
باب   1۶ احداث  چشمه،  دهنه  هشت 
هزار   ۵ از  بیش  حجم  به  ذخیره  مخزن 
خط  كیلومتر   133 مترمکعب،   ۵۰۰ و 
را  داخلی  شبکه  كیلومتر   99 و  انتقال 
در دهه  افتتاح  قابل  پروژه های  از جمله 

است. بوده  فجر 
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رفع انفصال شبکه فاضالب در ناحیه مرکزی تهران
عباس ثامتی یکی از مهم ترین اقدامات 
در بخش اجرای شبکه فاضالب را رفع 
انفصاالت مناطق مرکزی عنوان کرد و 
افزود: از ابتدای امسال تاکنون عملیات 
شبکه  نقطه  هشت  در  انفصال  رفع 
انجام  تهران  مرکزی  ناحیه  فاضالب 
انفصال  آن ها  مهم ترین  که  است  شده 

چهارراه سرچشمه است.
پروژه  این  اجرایی  عملیات  تشریح  در  وی 
طول  به  سرچشمه  چهارراه  انفصال  گفت: 
 7۰۰ قطر  و  متر   9 عمق  در  متر   4۰
با  امیركبیر  خیابان  تقاطع  در  میلی متر 
است  شده  واقع  خمینی  مصطفی  خیابان 
بافت  علت  به  آن  انفصال  رفع  عملیات  و 

نگهبان  سازه  با  ویژه  به طور  خاک  ریزشی 
و تزریق بتن انجام می شود.

انفصال  افزود: به دنبال رفع  ثامتی در ادامه 
شبکه  از  بهره برداری  امکان  نقطه  این 
فاضالب بخش شمال شرقی ناحیه مركزی، 
 17 شرق  از  انقالب،  خیابان  شمال  از 
شهریور، از غرب خیابان ابن سینا و از جنوب 

خیابان امیر كبیر، میسر می شود.
مدیر اجرایی شركت فاضالب تهران به رفع 
انفصال سایر نقاط در مناطق مركزی تهران 
نیز اشاره كرد و گفت: به طور كلی از ابتدای 
به طول  انفصال  نقطه  تاكنون هشت  امسال 
تقاطع  جمله  از  نقاطی  در  و  متر   1۵۰۰
جمهوری با ظهیراالسالم، خیابان كاج ضلع 

خیابان  غرب  خانواده،  بیمارستان  شمالی 
تا  قائدی  شهید  خیابان  حدفاصل  سعدی 
خیابان بخارا، تقاطع خیابان غفاری با خیابان 
مصطفی خمینی و تقاطع خیابان های نبرد 

و ائمه اطهار اجرا شده است.
در  فاضالب  طرح  اجرای  شد:  یادآور  وی 
كانون  به عنوان  پایتخت  مركزی  ناحیه 
كالن شهر  سیاسی  و  اجتماعی  اقتصادی، 
و  است  برخوردار  ویژه ای  اهمیت  از  تهران 
شرایط خاص حاكم بر این منطقه از جمله 
و  معابر  در  سنگین  ترافیک  قدیمی،  بافت 
و متراكم،  تاسیسات شهری فرسوده  وجود 
اجرای عملیات در این مناطق را سخت تر از 

سایر مناطق تهران كرده است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان مازندران معرفی شد
پس از تصویب یکپارچه شدن شرکت های 
آب و فاضالب روستایی و شهری در سراسر 
مسئولین  حضور  با  مراسمی  طی  کشور 
کشوری و استانی مجید عبدالهی به صورت 
رسمی به عنوان مدیر عامل شرکت آب و 

فاضالب مازندران منصوب و معرفی شد.
آئین معارفه مجید عبدالهی مدیر عامل شركت آب 
و فاضالب مازندران با حضور مسعود خشایی معاون 
برنامه ریزی و امور اقتصادی شركت مهندسی آب 
روسای  و  مدیران  از  جمعی  و  كشور  فاضالب  و 
ستادی و امور شهرستانها در سالن جلسات شركت 

آب و فاضالب مازندران برگزار شد.
امور  و  ریزی  برنامه  معاون  خشایی  مسعود 
فاضالب طی  و  آب  مهندسی  اقتصادی شركت 
درصدی  صد  مندی  بهره  به  اشاره  با  سخنانی 
سالم  شرب  آب  از  مازندران  شهری  جمعیت 

بخش  در  را  میزان  این  پایدار  بهداشتی  و 
روستایی 77 درصد اعالم كرد و گفت: شاخص 
در  روستایی  سالم  آشامیدنی  آب  مندی   بهره 
مازندران از میانگین كشوری باالتر است و این 
خود  خاص  شرایط  مازندران  كه  حالیست  در 
و  است  ایام سال مهمانپذیر  تمام  و در  دارد  را 
ساكن  جمعیت  برای  شده  نهادینه  تاسیسات 
پاسخگوی  است  ممکن  و  شده  گرفته  نظر  در 

جمعیت شناور نباشد.
 14 در  گفت:  فاضالب  شبکه  خصوص  در  وی 
شهر مازندران شبکه فاضالب در دست اجراست  
و  داریم  بیشتر  تالش  به  نیاز  حوزه  این  در  اما 
عالوه بر اختصاص منابع از بانک توسعه اسالمی 
باید اعتمادسازی درست میان مردم و مسئوالن 

صورت گیرد.
شورای  مصوبه  استناد  به  اشاره  با  خشایی   

عالی اداری و مصوبه هیئت وزیران در خصوص 
فاضالب  و  آب  شركت های  شدن  یکپارچه 
پتانسیل  به  توجه  با  افزود:  شهری  و  روستایی 
خوب نیروی انسانی موجود در این شركتها و نیز 
بندی  به جمع  دولت  بدنه  سازی  لزوم كوچک 
در خصوص یکپارچه سازی رسیدیم ، ادغام این 
دو مجموعه موجب كاهش هزینه های دولت و  
وابستگی به بودجه دولتی خواهد شد، در نهایت 
هدف ما ارتقای خدمات به مردم است و تاكید 
خدمات  نرخ  شركت  دو  این  ادغام  با  كنم  می 

روستایی هیچ تغییری نخواهد كرد.
گفتنی است در پایان مراسم ضمن قدردانی از 
آب  سابق  عامل  مدیر  ذاكری  ذبیح اهلل  زحمات 
به  مازندران، مجید عبدالهی  فاضالب شهری  و 
مدت دو سال به عنوان مدیر عامل شركت آب و 
فاضالب استان مازندران منصوب و معرفی شد.

منبع: پایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو )پاون( 
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 مدیرعامل آبفاي هرمزگان خبر داد:

انتقال پساب تصفیه شده به عمق دریا؛ طرحي براي کاهش اثرات منفی زیست محیطي

انتقال  طرح  مناقصه  به  اشاره  با  قصمي  امین 
عمق  به  بندرعباس  فاضالب  تصفیه خانه  پساب 
ارزشمند  ظرفیتي  پساب،  داشت:  اظهار  دریا، 
منبع  عنوان  به  آن  فروش  ما  اولویت  كه  است 
نبود  دلیل  به  تاكنون  اما  است،  جایگزین  آبي 
محل  یافتن  تا  و  موقت  صورت  به  مشتري، 
منبع  عنوان  به  دریا  به  ناگزیر  مناسب،  مصرف 

پذیرنده تخلیه مي شود.
مدیرعامل آبفاي استان هرمزگان در پایان یادآور 
و  فني  موضوعي  پساب  تخلیه  روش  این  شد: 
مطالعات  و  بررسي  از  پس  كه  است  تخصصي 
كارشناسي شده فراخوان آن منتشر شده است. 
همچنین در بسیاري از كشورهاي دنیا از جمله 
اسپانیا، امریکا، فیلیپین، هند، سریالنکا، برزیل 
انجام  دریا  به  خام  فاضالب  تخلیه  اسکاتلند،  و 
مي شود، اما این طرح یک مرحله باالتر بوده و 
فاضالب تصفیه شده به دریا ریخته خواهد شد.

به  پساب  انتقال  طرح  مناقصه  داد:  ادامه  وی 
عمق دریا از نوع EPC )طراحي، ساخت و اجرا 
به عهده پیمانکار( بوده كه ابتدا محاسبات فني 

ارتقای  با هدف  و مطالعات زیست محیطي آن 
صدمات  رساندن  حداقل  به  و  فعلي  وضعیت 
زیست محیطي انجام و این طرح پس از بررسي 
توسط كارشناسان محیط زیست، نهایي و اجرا 

مي شود.
مدیرعامل شركت آبفاي هرمزگان تصریح كرد: 
دغدغه زیست محیطي موجود قابل درک است 
اما با توجه به اصل موضوع جهت بهبود شرایط 
موجود و فارغ از مخالفت هاي حاصل از كاستي 
اطالعات فني و دیگر موارد، این طرح در راستاي 
محیطي  زیست  اثرات  بیشتر  كاهش  و  تکمیل 

اجرایي خواهد شد.
وي افزود: این طرح به روش OutFall  به عنوان 
دنیا  در  استفاده  مورد  علمي  از روش هاي  یکي 
بوده كه در صورت اجراي این روش با طراحي 
مناسب و صحیح )عمق مناسب، نحوه پخش و 
در نظر گرفتن جریان هاي آبي(، مي تواند موجب 
بر  فاضالب  تصفیه  و  مناسب  اختالط  ترقیق، 
فرایندهاي  تحت  دریا  خودپاالیي  توان  اساس 

فیزیکي، شیمیایي و بیولوژیکي شود.

قصمي اظهار كرد: تخلیه پساب به دریا در این 
روش در چند نقطه به وسیله دیفیوزرها )پخش 
افزایش  سبب  كه  مي شود  انجام  كننده ها( 

بازدهي روش مذكور خواهد شد.
شوک هاي  و  باال  انعطاف پذیري  توان  وی، 
هیدرولیکي ناشي از بارندگي ها خصوصا در شهر 
آبهاي  جمع آوري  سامانه  فاقد  كه  بندرعباس 
سطحي است را از جمله مزایاي این روش نسبت 
درصورت  گفت:  و  كرد  عنوان  فعلي  شرایط  به 
تخلیه در عمق مناسب دریا، این پساب مي تواند 
از مکانیزم هایي همچون اختالط اولیه، زیر و رو 
شدن آب دریا در اثر جابجایي الیه هاي دمایي و 
اثر اكسیژن محلول در آب جهت تصفیه تکمیلي 
جهت  مذكور  پروژه  كرد:  تصریح  برد.وي  بهره 
فاضالب  تصفیه خانه  شده  تصفیه  پساب  تخلیه 
كه  است  شده  گرفته  نظر  در  بندرعباس  شهر 
از  بیشتر  مراتب  به  آن  كیفي  شاخص هاي 
شاخص هاي فاضالب خام بوده و در اكثر مواقع 
در حدود استاندارد سازمان محیط زیست جهت 

تخلیه به آب هاي سطحي است.
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 چرا نوشیدن 

آِب بیش از اندازه زیاد، خطرناک است؟
نوشته دکتر بن کیم  
ترجمه: مهرآب  

روز 12 ژانویه سال 2۰۰7 یک خانم خانه دار 28 ساله كالفرنیایی كه سه فرزند 
داشت به خاطر نوشیدن آب بیش از اندازه زیاد درگذشت. 

بدن او مدت كمی پس از این كه وی در یک مسابقه آب خوردن كه از طرف 
 Hold Your Wee for a" یک ایستگاه محلی رادیویی به راه افتاده بود، به نام
Wii," )به دستشویی نروید تا یک دستگاه بازی كامپیوتری Wii جایزه بگیرید( 

شركت كرد در خانه اش پیدا شد. 
برگزاركنندگان مسابقه وعده داده بودند جایزه را به كسی بدهند كه بتواند بدون 

این كه برای ادرار به دستشویی برود بیشترین مقدار آب را بنوشد. 
دوگالن  تقریباً  برآورد ها، زنی كه درگذشت طی مدت كوتاه مسابقه  بر اساس 
آب خورده بود. زمانی كه او و دیگر شركت كنندگان اظهار ناراحتی كرده بودند 
و عالیم فشار غیر قابل تحمل در آن ها ظاهر شده بود، برگزاركنندگان مسابقه 
مسأله را به خنده و شوخی برای شنوندگان دیگر برنامه تبدیل كرده بودند و 

حتی آن ها را دست انداخته بودند. 
این خبر غم انگیز بیان كننده اهمیت این مطلب است كه نوشیدن آب بیش از 

اندازه زیاد ممکن است برای سالمتی ما به شدت مضر باشد. 
هرگاه شما مدتی تشنگی خود را در یک روز داغ تابستانی نادیده بگیرید و آن 
گاه با حرص و ولع بسیار چندین لیوان آب خنک را یک جا بنوشد فقط چون 
شنیده اید كه رفع آب باختگی سلولی برای سالمتی شما مفید است، شما در 

واقع به دو طریق فشاری غیر ضروری را بر بدن خود تحمیل كرده اید:
1. جذب آب بیشتر از مقدار مورد نیاز بدن شما می تواند حجم كل خون شما 
را افزایش بدهد. اما از آن جا كه خون شما در مدار بسته سیستم گردش خون 
در جریان است - اعم از قلب، سرخ رگ ها، و سیاه رگ ها- افزایش غیر ضروری 
حجم خون به طور مستمر یک فشار غیر الزم را بر قلب و رگ های شما تحمیل 

خواهد كرد. 
2. در حالت توصیف شده در باال كلیه های شما هم الزم خواهد بود اضافه كاری 
كنند تا مازاد آب موجود در سیستم جریان خون شما را فیلتر كرده به صورت 
پمپ آب  با یک جفت  كاماًل مساوی  كلیه های شما  كنند. عملکرد  دفع  ادرار 
نیست كه هر چه آب بیشتری از آن ها عبور كند پاكیزه تر بشود. توصیفی بهتر 
از آن ها، دو حوضچه سرشار از مویرگ  هاست كه حالت مکشی شدید دارند و 
به اصطالح پزشکان، خوشه های كروی تصفیه )glomeruli( نامیده می شوند. 
خوشه های ظریف كروی تصفیه شما می توانند در دراز مدت در اثر كار بیش از 
حد و فشار غیر ضروری آسیب ببیند، و غرق كردن سیستم خوشه های كروی 
تصفه در مقدار بسیار زیادی آب یکی از راه های ممکن برای وارد آوردن چنان 

آسیب هایی به آن هاست. 
آسیب دیدگی ناشی از وارد آمدن فشار غیر ضروری بر سیستم قلبی-عروقی و 
كلیه های شما نیز روندی بسیار تدریجی است. افراد عادی نوعاً غیر ممکن است 
نظیر  آشکاری،  ظاهری  عالیم  هیچ  بشوند، چون  فشاری  وجود چنین  متوجه 
اما در این مورد اشتباه  تفاوت های قابل مشاهده لحظه به لحظه وجود ندارد. 
نکنید: این فشار واقعاً وجود دارد و در دراز مدت می تواند سالمتی شما را به 
خطر بیندازد. تحمیل كردن فشار به بدن شما برای بپذیرش مقدار زیادی آب 
در مدتی كوتاه - مثاًل در یک یا دو ساعت - همان طور كه چندین شركت كننده 
"Hold Your Wee for a Wii" چنین كاری كردند، می تواند  در مسابقة 
تا سرحد مرگ برای سالمتی شما زیان بار باشد. دلیل علمی این مدعا به شرح 

زیر است:
مقدار  قبول  به  وادار  را  بدن خود  كوتاه سیستم های  كوتاه  اگر شما در مدتی 

زیادی آب كنید، كلیه های شما سخت به تالش می افتند تا به مقدار كافی آب از 
سیستم ها خارج كنند تا آب باقی مانده در سطح ایمن باقی بماند. 

زمانی كه سیستم خونی شما به خاطر ورود آب بیش از حد زیاد با خون رقیق 
غلظت  با  متناسب  در خون شما  "الکترولیت ها"  غلظت  می شود،  مواجه  شده 
آن ها در سلول ها پایین می آید. در تالش برای حفظ توازن بین الکترولیت های 
موجود در خون شما و الکترولیت های درون سلولی، آب موجود در خون شروع 
شما  سلول های  می شود  موجب  امر  این  و  می كند  سلول ها  درون  به  نفوذ  به 

متورم شوند. 
این تورم در مغز نیز اتفاق می افتد، اما استخوان های جمجمه توان جا باز كردن 
برای ساده كردن تحمل این تورم را به میزان بسیار ناچیزی دارند. در نتیجه 
فشار درون جمجمه ای )intracranial pressure( افزایش می یابد. این یعنی 
فشرده شدن مغز شما در فضایی تنگ. بسته به این كه شما در یک مدت زمان 
كوتاه چه مقدار آب بنوشید، امکان این كه عواقب جانبی بسیار گسترده ای را 
تپش شدید  و  تنفس  نامنظمی  تا  گرفته،  از یک سردرد خفیف  كنید،  تجربه 
قلب وجود دارد. و البته همان طور كه اخیراً در آن مسابقه كذایی آب خوردن 
كه  بنوشید  آب  قدر  آن  كوتاه  مدتی  در  دارد چنان چه  امکان  كاماًل  داد،  رخ 
سیستم های مقابله كننده با خطر در بدنتان را مغلوب كنید، حتی مرگ هم در 

انتظار شما باشد. 
http://drbenKim. com :منبع

ترجمه
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شعر  آب

آب در سودای آتش

باشم پیمانه  همدم  دیگر  بار  دارم  دوست 

یا رب امشب باده ای از آن یم جانانه خواهم

آب در سودای آتش بال زد بر آسمان شد بال

غنچه گل را ندیدی جامه از مهرش رها کرد لییل

دوش رف�ت از بر من شبنم اشکم رها شد خواهم

چون سفر کردی زپیشم ابر غم در دل سفر کرد

بلبل از شوق گل امشب مطرب و آوازه خوان شد

ویه  نارص طاهری ب�ژ

باشم مستانه  امش�ب  م  گ�ی یار  یم از  جام 

باشم بیگانه  خودم  با  مهرت  از گرمای  تا که 

باشم پروانه  همره  عشقت  ز  زد  خواهم 

باشم آالله  �پ اش  در  کو  مستانه ام 

باشم آواره  �پ ات  در  باران  و  باد  اندر 

باشم سامان  �ب رسو  غم  این  باران  از  خواهم 

باشم فرزانه  یم اش  کز  کو  من  جانان  سا�ت 

مردمان نگر
در کوهستان 
آنگه که رسند بر رودی  

بنگر به چه سان
-محتاط-  
یم گذرند از آب   

که مباد
 دامنشان تر شود و 
کفشهاشان  
آلوده به آب   

-کاش سن�گ آنجا بود-

اینک از پیش ما
 یم گذرد 
مجنو�ن  
 
... پاها در آب   

ضا غفارپور  عل�ی

آب و مجنون

تقدیم به سهراب
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تمرین درمانی در آب تركیبی از تمرین در آب و 
فیزیوتراپی است.

 Aquatic Exercise یا  آب  در  درمانی  تمرین 
therepy دیدگاه تازه ای نسبت به درمان در آب 
است، چرا كه استقالل بیشتری به بیماران می دهد 

و استفاده ار استخر را به حداكثر می رساند.
امکانات آب درمانی: 

نظر  در  درمانی،  آب  امکانات  طراحی  از  قبل 
آن  از  كه  افرادی  تعداد  بیماران،  گرفتن جمعیت 
امکانات  از  استفاده  نحوه  و  كرد  استفاده خواهند 
حائز اهمیت است. بیمارانی كه از درد، دردحركت، 
ضعف  ضعف،  مفصل،  حركتی  دامنه  محدودیت 
هماهنگی و تعامل رنج می برند همگیی می توانند 

از این نوع درمان بهره مند شوند.
برنامه تمرینی می تواند بر روی یک یا همگی این 
مشکالت تمركز یابد و صرفنظر از اهداف در نظر 
گرفته شده در برنامه تمرینی، طراحی امکانات باید 

نیازهای بیمار و درمان كنندگان را برآورده سازد.
تعیین  معمار،  مهندس  یک  با  مشورت  از  قبل 
امکانات مورد نیاز برای برنامه آب درمانی از اهمیت 
زیادی برخوردار است، مالحظات و محدودیت های 
مربوط به مکان، ابعاد و استقرار استخر باید مورد 

نظر قرار بگیرد.
عمق آب استخر: 

میزان عمق آب بستگی به نوع برنامه بیماری های 
كه باید درمان شوند، دارد. مثال فیزیوتراپیست هایی 
كه از روش BAD RAGC2 استفاده كنند، میزان 
عمق آب در تمامی مراحل یکسان است و ترجیحا 
افراد  فقط  اگر  و  نیست  سینه  سطح  از  بیشتر 
بزرگسال از استخر استفاده نمایند در نتیجه نیازی 

به آب كم عمق نیست. 
از طرفی چنانچه برنامه توانبخشی ورزشی مدنظر 
و  تر  عمیق  آب  در  باید  تمرینی  برنامه  باشد، 
كف  طریق  از  عمق  تغییر  شود.  احتیاج  خنک تر 
امکان  شیبدار  سطح  یا  و  پله  استخر،  متحرک 
باال  سیستم  با  حركت  قابل  سطوح  است.  پذیر 

برنده هیدرولیک كار می كنند. آب به عنوان یک 
مایع لیز كننده عمل كرده و به كف استخر اجازه 

حركت به باال و پائین می دهد.
درجه حرارت آب: 

دمای استخر درمانی بین 33 الی 37 درجه سانتی 
گراد است.

مناسب  هوازی  و  ورزشی  تمرینات  برای  دما  این 
نیست. دمای یک استخر ورزشی  و شنا بین 27 
الی 3۰- درجه سانتی گراد است. چنانچه تمرینات 
هوازی و ورزشی مد نظر یک برنامه تمرینی باشد 
با آب گرمتر جهت تمرینات  از استخر مجزا  باید 

كششی، تقویتی و شل كردن استفاده كرد.
طراحی محیط استخر:

محیط استخر در یک مجموعه ورزشی یک محیط 
محل  به  مستقیم  دسترسی  و  است  شده  كنترل 

استخر از محیط خارج از آن ، توصیه نمی شود.
از  جلوگیری  و  دما  دادن  دست  از  كاهش  زیرا 

كوران هوا بسیار اهمیت دارد.
برای  باید  آن  اطراف  راهرو های  و  استخر  محیط 
اندازه كافی  به  برانکارد،  یا  عبور صندلی چرخدار 
بر  شده  تعبیر  نرده های  و  دستگیره  باشد.  وسیع 
روی دیوار برای افرادی كه از تعامل و هماهنگی 
مناسبی برخوردار نیستند و از عصا و واكر استفاده 
می كنند. بسیار سودمند خواهد بود. باز شدن درها 
بیمارانی  تا  بماند  باز  و  انجام شود  آسانی  به  باید 
كه عصا، برانکارد یا صندلی چرخدار دارند بتوانند 
بدون خطر داخل محیط استخر شوند. درصورتی 
آن  جعبه  كلید  باشد،  متحرک  استخر  كف  كه 
استفاده نمی شود،  استخر  از  باید در مواقعی كه 
قرار  باالترین حد  استخر در  برداشته شود و كف 
شود  طراحی  طوری  باید  بیماران  رختکن  گیرد. 
به  هستند،  دارای صندلی چرخدار  كه  افرادی  تا 
راحتی بتوانند از آن استفاده كنند. محیط اطراف 
استخر باید لغزنده نباشد و شیب خیلی كمی به 

سمت زه كشی داشته باشد.
و  دوش  قسمت  در  مناسب  زه كشی  كانال های 

هر جایی كه آب جمع می شود باید تعبییه شود. 
درجه حرارت 2۵ درجه سانتی گراد و روطوبت ۵۵ 

درصد در محیط استخر بسیار ایده ال است.
استخر:

درمانی  استخرهای  از  مختلفی  اشکال  و  اندازه ها 
آن  شکل  متداولترین  وجود،  این  با  دارد.  وجود 

مستطیلی و دایره ای است.
كافی  اندازه  به  باید  اما  است.  متفاوت  آنها  اندازه 
بزرگ و عمیق بوده تا امکان انجام اقسام مختلف 
تمرینات توانبخشی و باز آموزی راه رفتن، در آن 

میسر باشد.
تصفیه آب: 

یکی از متداولترین و موثرترین مواد شیمیایی كار 
است. كار را می توان به صورت مایع و با استفاده 
از دستگاه اتوماتیک به آب اضافه نمود و یا به طور 

دستی دانه هایی از آنرا در آب ریخت.
درجه كلر آب باید بین 1/۵ تا PPM 3 و میزان 
كلر آزاد بین ۰/۵ تا PPM 1/۵ حفظ شود و میزان 
آن تا حداقل روزی 2 بار آزمایش شود، یکبار پیش 

از شروع اولین جلسه روز و یکبار هم آخر وقت.
مواد کاربرد تمرین درمانی در آب:

از صدمه،  مواردی كه ضعف عضالنی پس  در   .1
حركتی  محدودیت  دوره  یک  یا  و  جراحی  عمل 

ایجاد می شود.
2. در مواردی كه بیمار به دلیل بیماری یا آسیب 
نمی تواند روی زمین راه برود یا كارهای روزمره 

را انجام دهد.
3. در بیمارانی كه شدیدا تعلیل رفته اند، تمرین 
در آب می تواند در هر سطحی از ضعف عضالنی 

كه بیمار قرار دارد، مفید باشد.
دلیل  به  مفصل  حركتی  دارند  كه  مواردی  در 
پوستی،  و  پیوندی  بافت های  و  عضالت  كوتاهی 

محدود می شود. 
از  استفاده  با  می تواند  بیمارز  موارد  این  همه  در 
و  محدودیت ها  از  بسیاری  آب،  درمانگر  قدرت 

درد های مفصلی و عضالنی خود را درمان كند.

آشنایی با تمرین درمانی در آب
دکتر بهرام بنده یزدانی 

پزشکی














