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        بس��یاری از پیشکسوتان،بس��یاری از پدران ما وحتی خود ما که سنی 
نزدیک به هفتاد تا هش��تاد سال داریم نحوه آب رسانی توسط قنات ها را به 
خاطر داریم و هنوز هس��تند کسانی که میرآب بودند و تقسیم و توزیع آب 
را بر عهده داش��تند و برای جامعه خود بسیار محترم و مقدس بودند. هنوز 
بس��یاری از ما یادمان نرفته که چگونه آب وارد آب انبارها می ش��د و از آب 
انبارها آب را برداشت می کردند. چگونه مردم از جوی ها سهمیه آب داشتند 
و آب مصرفی خود را از آن تأمین می کردند. در س��ال های بعد ش��یرهای 
فشاری برای تأمین آب محله ها وکوی ها در نظر گرفته شدند و مردم برای 
آن که آب س��المی را به دس��ت آوردند برای برداشت آب صف می بستند. 
یادگاری های آب شاهی به خیر که برای انتقال آب مقررات ویژه ای داشتند. 
یادش به خیر که قیمت هر ظرف آب یک ریال بود. قنات ها میراث فرهنگی 
ماست که نشان می دهند ایرانیان از دیرباز چگونگی انتقال آب را به خوبی 
می دانستند. جمعیت کشور از حدود سال 1357 تاکنون تقریباً دو برابر شده 
و به مرز هشتاد میلیون نفر نزدیک شده است. جمعیت روستایی و شهری 
دقیق��اً تغییر کرده و ج��ای خود را به یک دیگر داده اند. آن زمان     جمعیت 
روستایی و      شهری بودند. امروز    جمعیت شهری و      روستایی است. 
جامعه امروز در ش��هرها متمرکز ش��ده و به برکت نف��ت و گاز هم جامعه 
مصرفی شده اند. چه خوب که امروز کشور در ام القری اسالم پایتخت کشور 
عزیزمان جمعیت 3 میلیون نفری آن زمان به بیش از ده میلیون نفر افزایش 
یافته و ش��هر تهران از طرف شرق به دماوند و رودهن و ورامین و گرمسار 
متصل شده و از طرف غرب از کرج عبور کرده و به جرأت می توان گفت 
که به قزوین متصل ش��ده و از طرف جنوب کویر دریاچه قم نیز به تهران 
وصل ش��ده است. کالنشهر کرج دومین شهر پر جمعیت کشور شده است 
و ش��هر قم نیز در ردیف یکی از پرجمعیت ترین شهرهای ایران شده است 

که جمله ساکنین این شهرها بیشتر مصرف گرا هستند و بیش از یک پنجم 
کشور در این مناطق مستقر شده اند.
اما حاصل این دوره ناپایدار چیست!؟

مردم با بحران کمبود آب روبه رو هستند. هوا آلوده است.آلودگی هوا و نوع 
زندگی پر سر و صدای شهری امروز مردم را خسته کرده است. کشاورزی 
نه تنها توس��عه نیافته بلکه پس  رفت دارد. امروز وقتی درمرکز شهر تهران 
قدم میزنی یک محصول ایرانی مشاهده نمی کنی. از کارخانه های ارج  و 
آزمایش و تلفن های سا ایران خبری نیست. در عوض سامسونگ و ال جی 
و اپل و سونی و پاناسونیک و... خودنمایی می کنند و کلیه نوشت افزار ما از 
چین وارد می ش��ود و کاالهای چینی اعم از خوردن��ی و غیر خوردنی را با 
کمال افتخار وارد می کنیم. جای تعجب نیست که هنوز از چین سوزن وارد 
می کنیم و شاید به زودی کارخانه پمپ ایران،کارخانه میرآب و تولیدکنندگان 
بزرگ صنعتی ایران ورشکست شوند و از چین پمپ و شیرآالت وارد کنیم 
و به جای مهرآب،مش��اور یکم، مش��انیر، ری آب؛ طوس آب مشاورین ما 
چینی شوند.کش��ور عزیز ما کش��ور نیمه خشک اس��ت و امروز می توانیم 
بگوییم کش��وری خشک است که درآن کویرلوت و کویر نمک قرار دارند. 
کشاورزی منطقه شهریار و رباط کریم به خاطره ها پیوسته اند.سیب شمیرانی، 
انگور تاکستانی، توت کن و سولقان نیز فقط در خاطره ها به جای مانده اند. 
رودخانه زاینده رود جاده شوس��ه خاکی ش��ده که در این جاده خاکی برخی 

تابلوهای ))شنا کردن ممنوع(( هنوز خودنمایی می کند!
روزبه روز دریاچه ارومیه کوچک و کوچک تر می ش��ود و تلی از نمک مانند 
کوهی بزرگ که در گودال باقی مانده خودنمایی می کند و سایر دریاچه های 

کشور فراموش شده و از کوچ پرندگان و آبزیان و جانوران خبری نیست.
واقعاً ما به جمعیتی بیشتر از هشتاد میلیون نفر با توجه به میزان آب شیرینی 
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سرسخن

که در اختیار داریم نیاز داریم؟  آیا واقعاً می توانیم بدون آب جمعیت را بیشتر 
و بیشتر کنیم اما به فکر سالمت آن ها نبوده و بهداشت را رعایت نکنیم؟ 
آیا می توانیم به مردم بگوییم درکشورهای پرآب میزان مصرف روزانه مردم 
چند لیتر است و ما باید کمتر مصرف کنیم؟ مگر می شود حمام نرویم. مگر 
می شود شست و شو نکنیم و مگر می شود به دلیل برنامه ریزی های غلط به 
مردم گفت در مصرف آب صرفه جویی کنید. برج های شمال تهران تا کی 
توسعه خواهند یافت؟ ارتفاعات مجاز تهران کجاست؟! شهر تا کجا پیشرفت 
خواهد داش��ت؟ چند باغ و باغچه در ش��میرانات و فرحزاد وکن و درکه را 
ب��ه تلی از آهن و فوالد تبدیل خواهیم ک��رد. چند اتوبان دوطبقه دیگر در 
تهران خواهیم ساخت و گره کور ترافیک تهران را چگونه برطرف می کنیم؟ 
مطمئن هستم امسال  هم به نوعی با کمبود آب سال را طی خواهیم کرد، 
س��ال های دیگر چه کنیم؟ آیا نباید روزی مسئولین وزارت نیرو حقیقت را 
شفاف بیان کنند و از حرکت های غیراصولی سایر ارگان ها جلوگیری کنند؟ 
آیا نباید بتوانیم مدیران الیقی را بر مسند مدیریت آب قرار دهیم تا بتوانند از 
رشد بی رویه شهرک ها جلوگیری، پرت آب را ساماندهی، راندمان آب را باال 
برده و از هدر روی آب جلوگیری کنند. هشت سال عجیبی را در تاریخ کشور 
پشت سر گذاشتیم که یادگاری بر تارک تاریک برنامه ریزی های کشور شد. 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی را تعطیل کردیم و علناً بیان کردیم برنامه 

به چه دردی می خورد؟ یک ش��به تصمیم گرفتیم و صبح آن اجرا کردیم! 
امروز به فکر باشیم که هشت سال دیگر دوباره نگویند این هشت سال از آن 
هشت سال پیشی گرفته و کارنامه ای از خود بر جای گذاریم که در قضاوت 
تاریخ قضاوت مردود نشود. سخن کارشناسان را گوش کنیم. با متخصصین 
مهربان تر باش��یم و فکری به حال آب مملکت کنیم که به خاطر بحران و 
بی برنامگی های آب هیچ کس ما را نخواهد بخشید. به جای ساخت و ساز 
س��اختمان اداری و بزرگ کردن اتاق مدیران ، از پرت آب جلوگیری کنیم. 
ش��بکه فاضالب را توسعه دهیم. از پساب بهتر استفاده کنیم. کشاورزی ما 
تشنه است. صنعت ما نیاز به آب دارد و مردم کنار دریاچه ارومیه و رودخانه 
زاینده رود آب نیاز دارند. راه حل اصولی برای نجات آب داش��ته باشیم که 
جملگی را پیش��ینیان ما به سادگی پیش بینی و برنامه ریزی کرده اند کافی 
است مطالعه و اجرا کنیم. اهمیت دادن به سخن متخصصین و کارشناسان 
زبده قدیمی نه تنها خجالت آور نیست بلکه افتخار است.کمی به حرف آن ها 

گوش کنیم ضرر نمی کنیم.

 

                                                                                                                                 انشاا...
                                                                                                       



براساس آمار و اطالعات موجود در کشور فرونشست زمین در تهران سیر 
صعودی دارد. طبق بررس��ی انجام شده در سال 1385 نرخ فرونشست 
س��االنه در دشت تهران بالغ بر 17 سانتی متر و در دشت ساوجبالغ 22 
سانتی متر بوده که طبق مطالعات جدید در دشت تهران نرخ فرونشست 
ساالنه به حدود 36 سانتی متر) یک میلی متر در روز( افزایش یافته که از 
شهر مکزیکوسیتی که با 32 سانتی متر در سال قهرمان فرو نشست در 

جهان بوده فراتر رفته است.
در بین عوامل موثر در ایجاد فرونشست، برداشت بیش از حد مجاز از منابع 
آب زیرزمینی، ضخامت الیه رس��وبی و ویژگی های مهندسی رسوبات، 
عوامل اصلی ایجاد فرونشست هستند. مخاطرات فرونشست که پدیده ای 
غیرقابل برگشت است دشت های کشور را برای همیشه از  آب زیرزمینی 
خالی می کند ضمن این که خسارات زیادی را به تاسیسات شهری وارد 

خواهد کرد.
همان طور که می دانیم آب بیشتر شهرهای استان تهران که در جوار این 
کالنشهر  واقع اند مثل اسالمشهر، نسیم شهر، تهرانسر، گلستان و  واوان 

که دارای جمعیت زیادی هستند از منابع زیرزمینی تامین می شود و نرخ 
افت سطح آب در این مناطق بسیار باالست، حتی تصور عدم امکان تامین 
آب این مناطق در سال های آینده با توجه به برداشت زیاد از سفره  آبی و 

فرونشست موجود بسیار وحشتناک و در حد فاجعه خواهد بود.
س��فره آب زیرزمینی دشت تهران در گذشته با نفوذ آب از سطح اراضی 
دش��ت بیشترین آبگیری را داش��ت، امروزه با توجه به ساخت و سازها، 
آسفالت خیابان ها و بتنی ساختن حتی کف بستر مسیر رودخانه های فصلی 
و جوی های شهر بخش اعظم آبگیری خود را از دست داده  و تنها از طریق 
چاه های جذبی ساکنین تامین آب می شود که  دارای افت سطح آب است 
و این منبع نیز با در سرویس قرار گرفتن سیسم فاضالب از آبگیری سفره 
حذف می شود. با این روند از دست رفتن  یکی از منابع بزرگ تامین آب 
شهرهای استان تهران در دو دهه آینده از برای کارشناسان صنعت آب 
بس��یار ناگوار است و جا دارد که سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و 
مس��ئولین وزارت نیرو عالج فاجعه را  قبل از وقوع کنند که فردا خیلی 

دیر است.

جمشيد چراغچی
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میزگ�رد

سالیان دور دست که هنوز لوله ها زیر سایه سیستم آبرسانی مدرن آب را به داخل چهاردیواری های 
مردم نبرده و مدیریت وزارت خانه ها و شرکت های آب منطقه ای نظام توزیع عمومی آب را تحت 
تاثیر قرار نداده بودند، نظام  سنتی توزیع آب با مشارکت و ارتباط بی واسطه مردم اداره می شد و 
مهندسی قنات ها فنی ترین و تخصصی ترین نظام توزیع آب به شمار می آمدند. این نظام طی 
سالیان دراز نیاز مردم را پاسخگو بوده و آثار اجتماعی و فرهنگی آن تا به امروز به جا مانده است 
به نحوی که امروز از نتیجه احداث همین قنوات  تاریخی فرصتی برای جذب گردشگر و منبع 
آب قابل دسترسی در زمینه شرب و خصوصا کشاورزی در اختیار قرار دارد که در صورت استفاده 
بهینه و مدیریت صحیح، در کنار فناوری های نوین یاریگر مسئوالن در اداره آب کشور خواهد بود. 
موضوعی که در میزگرد این شماره مهرآب به آن پرداخته شد یادآوری اهمیت این منبع کهن آب 

کشور و تاکید بر لزوم توجه و سرمایه گذاری در جهت حفظ و توسعه قنوات است.

در این جلس��ه مهندس خسرو رفیعی، مدیر 
مس��ئول ماهنامه مه��رآب با اش��اره به لزوم 
اجرای مدیریت یکپارچه آب در کشور، ضعف 
در سیستم مدیریت قنوات و عدم هماهنگی 
دستگاه های حاکم در این زمینه را یک خالء 
جدی دانس��ت و اظهار داش��ت: قنوات ایران 
دارای ویژگی های فنی منحصر به فرد هستند 
ک��ه باید برای حفظ و زنده نگه داش��تن آن ها 
اهمیت قائل شد. وی اس��تفاده از آب قنوات 
برای مصارف کشاورزی و شرب را یک منبع 
آبی قابل دسترس و ارزشمند خواند و گفت: به 
مصرف رساندن آب قنوات با استفاده از اصول 
مدیری��ت مص��رف و در نظر گرفت��ن ارزش 
تاریخی قنوات، یکی از نش��انه های استفاده 
از مدیریت منابع آبی پیشرفته و توسعه یافته 
در کش��ور است که باید در صنعت آب کشور 
نهادینه ش��ود. رفیعی ضمن گرامیداشت نام 
برخ��ی از افراد فرهیخته ای که در سیس��تم 
قنات مطالعات و تحقیقات زیادی داش��ته اند 
لزوم حمایت از مطالعات این حوزه برای حفظ 
و توس��عه هر چه بهتر و بیشتر قنوات را یک 
نیاز اساسی در مسیر توسعه صنعت آب کشور 
دانس��ت و افزود: آموزش و تربیت نیروهای 
انسانی دانش��مند در حوزه قنوات به استفاده 
بهینه از آب این منابع و حفظ صحیح س��ازه 
آن ها  کمک می کند و ما نباید از این مسئله 

غافل باشیم. 
در ادامه، کارشناس��ان حاضر در جلسه ضمن 
بیان دیدگاه های خود به آثار ارزش��مند قنات 
و اقدام��ات انج��ام ش��ده در زمین��ه حفظ و 
مدیریت قنوات اش��اره کردند و کاس��تی ها و 
راهکارهای الزم را برای زنده نگه داشتن نظام 
آبیاری سنتی و استفاده از این منبع کهن آب 
برشمردند، مشروح سخنان شرکت کنندگان 

دراین میزگرد را می خوانید:

دکتر صفی نژاد
در زمینه قنات  کارهای بزرگی انجام شده است. 
تاسیس دانشکده قنات یک تحول بزرگ در 
صنعت قنات بود که به همت آقای سمس��ار 
یزدی انجام شد. در این دانشکده بیش از 200 
کارشناس قنات آموزش داده شده و سرچشمه 
تم��ام تحقیقاتی ک��ه در زمینه قن��ات انجام 
می شود نیز به همین دانشکده برمی گردد. از 

دکتر جواد صفی نژاد
پدر علم قنات ايران
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این حیث تاسیس دانشکده گامی استوار برای 
توس��عه صنعت قنات و استفاده بهینه از این 
س��ازه تاریخی است. در شهر یزد بیش از 30 
کتاب در زمینه قنات منتش��ر شده و بسیاری 
از نکات و ناگفته هایی که در زمینه قنات بود 
از این طریق منتش��ر شد. اما قنات همچنان 
به مطالعه و پژوهش نی��از دارد و موضوعات 
بک��ری در این زمینه وجود دارند که پرداختن 
ب��ه آن ها آثار ماندگاری را ب��ه جا می گذارد. 
80 درص��د قنات های ایران در ش��رق ایران 
وجود دارد و دلیل این که چرا قنات ها در نقطه 
خاصی تمرکز یافته اند موضوعی قابل بحث 
است. در قنات های تاریخی ایران خصوصیات 
و فناوری های شگفت انگیزی وجود دارد که 
کمتر کس��ی از این ش��گفتی ها باخبر است. 
کسی نمی داند چگونه آب در قنات دو طبقه 
در جریان اس��ت و یا این که چگونه نیاکان ما 
سال ها قبل در زیر زمین سد بستند. این سد 
در دوره ساسانیان ساخته شده و این نوآوری 
که در آن دوره توس��ط ایرانیان انجام ش��ده 
یک پدیده جالب دیدنی و خواندنی است که 
متاسفانه به دلیل کم توجهی مسئوالن حوزه 
تحقیقات و گردش��گری کس��ی از آن مطلع 
نیست. س��ال ها قبل ایرانیان ساکن کرمان 
برای جلوگیری از تبخیر، آب را از سطح زمین 
به زیر زمین می بردند تا از هدر رفت و تبخیر 
آب جلوگی��ری کنند اما این مدیریت و تفکر 

صحیح آن ها در زمینه حفظ و مدیریت منابع 
آب جایی بازگو نمی شود. کرمانی ها اصطالحا 
می گویند آب را توربخش کن به این معنا که 
آب را از زی��ر زمین عبور بده و در مواردی آب 
بیش از 10 کیلومتر ب��ه زیر زمین رفته و در 
یک نقطه برای مصرف به سطح زمین رسیده 
اس��ت. اما این تدابیر نادیده گرفته می شود و 
از آن صحبتی، نوش��ته ای و یا فیلمی منتشر 
نمی  شود. 4 سال پیش یکی از دانشجویان من 
س��رنخ به من داد در خص��وص قناتی که در 
زیر شهر نایین ساخته شده است. وقتی برای 
بررسی به آنجا رفتم متوجه شدم یک شاخه 
قنات وارد شهر نایین می شود که بعدا دو شاخه 
می ش��ود، هر کدام از شاخه ها کمی جلوتر به 
دو شاخه تقسیم می شوند و به همین ترتیب 
تا اواس��ط شهر هر شاخه به دو شاخه تقسیم  
می ش��ود و این روند تا اواسط شهر ادامه دارد. 
از وس��ط شهر هر دو شاخه با یکدیگر تلفیق 
می ش��وند و یک شاخه می شود و  این کار تا 
جایی ادامه می یابد که در انتهای ش��هر تمام 
دو شاخه ها به یک ش��اخه تبدیل می شود و 
آن دو شاخه آخر به یک شاخه تبدیل شده و 
همانطور که قنات با یک شاخه وارد شهر شد، 
پس از تکثیر و تجمیع دوباره با یک شاخه از 
شهر خارج می شود. مهندسی این قنات یک 
پدیده است که ش��اید در دنیا بی نظیر باشد. 
اغلب خانه های روی ای��ن قنات یک پایاب 

دارند که وقتی هوا گرم بود برای اس��تفاده از 
هوای خنک قن��ات به آنجا می رفتند و حتی 
بعضی از مسافران برای اقامت این اتاق ها را 
کرایه می کردند.  یک باالبر داخل این اتاق ها 
بود که م��ازاد غذایی که می خوردند روی آن 
قرار می دادند تا باالبر آن ها را به سطح زمین 
ببرد و به همین شیوه قنات در دوره ای محلی 
خنک و امن برای زندگی بود. این موارد عالوه 
بر ارزش گردشگری و جذب توریست ارزش 
ثبت در تاریخ و تبدیل به سوژه های فیلم دارد 
که متاسفانه هیچوقت مورد توجه مسئوالن 

قرار نگرفته است.  

سمسار  يزدی
در ایران 37 هزار رش��ته قنات فعال داریم اما 
آمار دقیقی از این که کال چند قنات خش��ک 
ش��ده نداری��م. اطالع��ات کامل��ی از تعداد 
قنات های فعال داریم به این دلیل که وزارت 
نیرو هر چند سال یک بار آمارگیری سراسری 
از کلیه منابع آبی انجام می دهد. طبق تعریف 
وزارت نیرو منابع آبی به سه دسته چاه، چشمه 
و قنات تقسیم می شود که وزارت نیرو میزان 
آبدهی آنها و وضعیت فنی و ظاهری آن ها را 
مورد پایش قرار می دهد و هر 5 سال یک بار 
آمار به دست آمده را منتشر می کند. براساس 
آخرین آماری که شرکت مدیریت منابع آب 
منتشر کرده است، در حال حاضر کشور ایران 

دکتر علی اصغر سمسار 
يزدی

پژوهشگـر و کارشنــاس 
ارشد مرکز بين المللي قنات 

و سازه هاي تاريخي آبي
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37 هزار رشته قنات فعال دارد که در مجموع 
7 میلیارد مترمکع��ب از آب های زیرزمینی را 
تخلیه می کنند. این رقم معادل 10 درصد از 
آبی است که از سفره های آب زیرزمینی خارج 
می ش��ود که رقم قابل توجهی است. البته در 
گذش��ته این رقم باالتر بوده است. همانطور 
که استاد صفی نژاد نیز اشاره کردند قنات های 
ما بیش��تر در فالت مرکزی و ش��رق کشور 
متمرکز اند. خراسان شمالی، جنوبی و رضوی، 
سیستان بلوچس��تان،اصفهان، کرمان، یزد و 
استان مرکزی بیش��ترین قنات ها را در خود 
جای داده اند و شاید اگر بخواهیم شهرستان ها 
را از نظر میزان بهره برداری با یکدیگر مقایسه 
کنیم، شهر بم بیش��ترین میزان بهره برداری 
را به خود اختصاص می دهد. ش��هر بم حدود 
30 تا 35 درص��د از آب های زیرزمینی اش را 
از طریق قنات ها تخلیه می کند و قنات های 
بس��یار پرآب��ی دارد. میزان آبده��ی برخی از 
قنات های بم حدود 300 لیتر در ثانیه اس��ت 
که آبدهی بسیار باالیی است و در واقع مانند 
یک رود کوچک جاری اس��ت. به طور کلی 
قنات های کشور ما در هر نقطه ای یک ویژگی 
دارند و در هر جا از یک سری فناوری خاص در 
ساخت قنات استفاده شده است. مثال در شهر 
بم مسیر قنات ها را به نحوی طراحی کردند 
که در نزدیکی گسل بم باشد و آب را از گسل 
دریافت می کن��د. به همین دلیل قنات های 
ای��ن منطقه باالتری��ن میزان آبده��ی را در 
بین قنات های کشور به خود اختصاص داده اند. 
یا مثال در شهر یزد چون دشت یزد- اردکان 
ش��ییب چندانی ندارد به طور طبیعی تا قنات 
بخواهد به سطح زمین برسد، طول مسیر قنات 
زیاد می ش��ود و به همین دلیل طوالنی ترین 
قنات های کشور در این منطقه قرار دارند که 
از آن جمله می توان به قنات زارچ اشاره نمود 
اما عمیق ترین قنات ها مانند قنات قصبه گناباد 
در استان خراسان حفر شده است. ویژگی های 
فنی و مهندس��ی بکار رفته در قنات ها مانند 
س��د زیزمینی و انواع س��ازه های آبی مرتبط 
مثل پایاب، آس��یاب آبی ، یخچال و آب انبار 
که متناس��ب با ویژگی قنات احداث می شود 
نیز قابل مالحظه اس��ت. از نظر تنوع سازه ها 
استان یزد نسبت به بقیه استان ها پیشرو است. 
مهم ترین سازه ها عبارتند از سیفون معکوس 
که به آن اشترگلو نیز می گویند، پایاب، آسیاب 

آبی و پل های آب بر که از شگفتی های قنات 
اس��ت. همه این موارد به طور تخصصی در 
دانش��کده قنات مورد مطالعه قرار می گیرد و 
به جرات می توان گفت که این دانشکده یک 
دانشکده منحصر به فرد است و برجستگی ها و 
خصوصیات آن برای اغلب کشورها مشخص 
شده است به نحوی که بارها درخواست هایی 
به دست ما می رسد که اگر مباحث آکادمیک 
دانشکده به زبان انگلیسی تدریس می شدند 
از کشورهای دیگر محصالنی برای یادگیری 
اعزام ش��وند و این امر حاکی از کیفیت باال و 
اس��تاندارد سیس��تم آموزش در این دانشکده 
است که در آینده نیز امکان توسعه و بهبود آن 
برای کمک به توسعه فناوری قنات در کشور 

و حتی خارج کشور وجود دارد.

مهندس لباف خانيکی
ما همیش��ه قنات را از دید فیزیکی و کالبدی 
ن��گاه می کنیم و فناوری قن��ات را به عنوان 
کانالی می شناس��یم که آب را از زیر زمین به 
س��مت زمین هدایت می کن��د و آن را برای 
تامی��ن آب مناطق روس��تایی و ش��هری در 
دسترس قرار می دهد. منتها عالوه بر ویژگی ها 
و شاخصه های فنی و مهندسی، میراث بسیار 
ارزش��مندی که از قنات هنوز باقی مانده و جا 
دارد که از آن پاس��داری شود، حس همکاری 
و سرمایه های اجتماعی است که از سازوکار 
مدیریت قنات ها به جا مانده است. در گذشته 
ش��اخص توس��عه یافتگی از دیدگاه برخی از 
اقتصاددانان ش��اخصه های کمی و فیزیکی 
مانند تولید دی اکس��یدکربن یا تولید برق یا 
تولی��د ناخالص ملی بود. یعنی کش��وری که 
دی اکسیدکربن بیشتری تولید می کرد به دلیل 
صنعت فعالی که داشت توسعه یافته تر تلقی 
می شد. گاهی تولید الکتریسیته، تولید ناخالص 
ملی و اخیرا سرمایه های اجتماعی مهم ترین 
شاخص توس��عه یافتگی در کشورها شناخته 
می ش��ود. این شاخص توسط جامعه شناسان 
محاس��به می ش��ود و نتیجه ی نهایی نشان 
می دهد که سرمایه اجتماعی در هر کشوری 
در چه س��طحی اس��ت. به عبارتی س��رمایه 
اجتماعی حس اعتماد و همکاری افراد جامعه 
است، یعنی اگر کسی بخواهد یک کار بزرگ 
انجام دهد مردم چقدر به آن فرد اعتماد کرده 
و برای انجام کار مشترک سرمایه های خود را 

در اختیار آن قرار می دهند. متاسفانه در کشور 
ما سرمایه اجتماعی پایین است و حس اعتماد 
و همکاری چندانی بین مردم وجود ندارد. اما 
ش��اید بتوان گفت که ارزش��مندترین میراث 
فناوری قنات ایجاد حس همکاری، تعاون و 
اعتماد بین مردم است. جناب آقای صفی نژاد 
کت��اب نظام های آبیاری س��نتی را در 2 جلد 
تدوین کردند و در سراس��ر کتاب به توضیح 
همین حس همکاری و تعاون پرداخته اند و به 
حق دیدگاه استاد در این کتاب ناب و ارزشمند 
اس��ت.  یک قنات ممکن اس��ت میان بیش 
از هزار نفر تقس��یم شده باشد. بر این اساس 
باید آب قنات طبق یک نظام توزیع و تقسیم 
مناسب محاسبه ش��ده و در اختیار ذی نفعان 
قرار گیرد. جزییات تقسیم به نحوی مشخص 
می ش��ود که کوچکترین اختالفی بین مردم 
ایجاد نمی شود و قنات همواره زیر سایه حس 
تعاون و همکاری مردم نگ��ه داری و مرمت 
می شود. از آنجایی که سیستم توسعه فضای 
جغرافیایی قنات زیاد است به مراقبت مداوم 
نیاز دارد و در طوالنی مدت حس همکاری و 
تعاون را در بین مردم ایجاد و تقویت می کند 
، این رفتار از قنات نش��ات گرفته و به س��ایر 
قلمروهای اجتماعی تسری می یابد. به همین 
دلیل اس��ت که اگر جهاد کشاورزی بخواهد 
نظام های حق آبه بری یا ش��رکت های زراعی 
را در مناطق روس��تایی قن��ات  خیز اجرا کند 
موفق تر است اما در سایر مناطق این موفقیت 
قابل تضمین نیس��ت. در واقع در این مناطق 
م��ردم را راحت تر می ت��وان در کنار همدیگر 
قرار داد و از موهبت سرمایه اجتماعی و حس 
اعتم��ادی که در بین آن ها جریان دارد برای 
مدیریت و تقسیم منابع و منافع بهره برد. این 
میراث به جا مانده از قنات قابل افتخار است و 
به اعتقاد من باید برای برای ترویج و توسعه 
این حس، سرمایه گذاری های بیشتری صورت 
گیرد تا نظام استفاده از قنات در کشور پابرجا 
بماند و سرمایه اجتماعی به عنوان مهم ترین 
شاخص توسعه یافتگی در کشور وارد مرحله 
رشد و بالندگی شود. حس تعاون و رواج نظام 
تقس��یم عادالنه آب عالوه بر تاثیرات مثبتی 
که در بخش آب شرب، کشاورزی و صنعت 
دارد به سایر قلمروهای اجتماعی نیز سرایت 
می یابد و در مجموع این حس اعتماد، کشور 
را در مس��یر توسعه فرهنگی و اقتصادی  به 
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حرکت در می آورد. 
سمسار يزدی

پای��داری نظام قن��ات منوط ب��ه همکاری 
دستگاه های مرتبط با آب کشاورزی و میراث 
فرهنگی اس��ت. هر ک��دام از وزارتخانه ها به 
نوبه خودشان در مورد قنوات یک مسئولیتی 
به عهده دارند. وزارت نیرو طبق قانون توزیع 
عادالنه آب وظیفه حفظ و حراست از منابع آب 
کشور به عهده دارد و به تبع آن شرکت های 
آب منطقه ای این وظیفه را به عهده گرفته اند. 
وظیفه وزارت نیرو بیشتر به حفظ حریم آبی 
قنات ها مربوط می ش��ود. طبق قانون، وزارت 
نیرو صدور مجوزهای مختلف برای الیروبی 
و توسعه قنوات را به عهده دارد. وزارت جهاد 
کش��اورزی طبق قانون وظیفه اش مرمت و 
بازس��ازی، احیا و الیروبی قنات ها است. هر 
س��اله منابع مالی از طرف دولت و مجلس در 
اختی��ار آن ها قرار می گی��رد که وزارت جهاد 
کشاورزی این منابع را در اختیار سازمان های 
جهاد کش��اورزی استان ها قرار می دهد  و هر 
یک از س��ازمان ها واحدی به نام قنوات دارند 
و در آنج��ا قنات هایی که به بازس��ازی، احیا 
احتیاج داش��ته باشند، با مش��ارکت دولت و 
م��ردم در نوبت مرمت قرار می گیرند. به این 
ترتیب بخش��ی از هزینه ها را دولت پرداخت 
می کند و بخشی از آن را صاحبان قنات تقبل 
می کنند و قنات بازس��ازی می ش��ود در واقع 
کمک دولت نوعی یارانه ای اس��ت که برای 
سرپا نگه داش��تن قنات ها  پرداخت می شود و 
انصافا اگر این کمک های دولتی نبود وضعیت 
قنات  ها به مراتب بدتر از حاال بود. با توجه به 
این که قنات ها در حال حاضر بازده اقتصادی 
باالیی ندارند و تعدادی از این قنات ها از بین 
رفته اند، با حمایت های انجام ش��ده وضعیت 
آن ها رو به بهبود اس��ت. اما اگ��ر چه این 2 
وزارتخانه  وظایف مش��خصی دارند نیاز است 
که بین دو وزارت خانه هماهنگی بیش��تری 
وجود داشته باشد و مدیریت قنوات با ارتباط 
و اطالع کامل دو وزارتخانه از یکدیگر انجام 
شود. از این رو با ابتکار مرکز بین المللی قنات 
و سازه های آبی تاریخی چند سالی است که 
کمیته مشترک تخصصی قنات تشکیل شده 
و در حال فعالیت است. در این کمیته تعدادی 
از مدیران و کارشناس��ان وزارت نیرو و وزارت 
جهاد کشاورزی حضور دارند که هر فصل از 

س��ال یک جلسه مشترک دارند و در آنجا به 
مسائل و مشکالت قنوات رسیدگی می نمایند. 
به باور من تشکیل این کمیته به هماهنگی 
بین دستگاه ها کمک کرده و 9 جلسه ای که 
تاکنون با حضور اعضا تش��کیل ش��ده است 
مدیریت قنوات را بهبود بخش��یده است. اما 
این کافی نیست و هماهنگی بیشتر دستگاه ها 
باید به هر نحو ممکن توسعه یابد تا مدیریت 
صحیح و استفاده بهینه از منابع به توسعه نظام 
قنوات کمک بیشتری بنماید. خوشبختانه ما 
در مرک��ز بین المللی قنات و س��ازه های آبی 
تاریخ��ی زی��ر نظر یونس��کو کار می کنیم و 
نس��بت به هر دو وزارتخان��ه کامال بی طرف 
هستیم، بنابراین به محضی که موضوع کمیته 
مشترک تخصصی قنات با حضور نمایندگان 
وزارت نیرو و وزارت جهاد کش��اورزی مطرح 
ش��د این پیش��نهاد از طرف هر دو وزارتخانه 
مورد استقبال قرار گرفت و موافقت کردند که 
دبیرخانه این کمیته در مرکز بین المللی قنات 
و س��ازه های آبی تاریخی مستقر ایجاد شود. 
و ما واسطه ای شدیم برای این که مسئوالن 
دو وزارتخانه را دور یک میز بنش��انیم و برای 
هر جلسه دس��تور مشخصی را تدوین کنیم. 
مدیران و کارشناسان در جلسات حضوری که 
برگزار می شود روی این دستورالعمل ها بحث 
و گفت وگو می کنند و نتای��ج را برای اجرای 
نهای��ی اعالم می کنند. یک��ی از موضوعات 
مهم که در این جلس��ات مطرح ش��د، بحث 
حری��م قنات ها ب��ود که با تایی��د نمایندگان 
کمیته مشترک تخصصی قنوات قرار شد این 
کار در قالب یک طرح مطالعاتی انجام شود. 
بنابراین پس از طی تشریفات قانونی مشاور 
طرح مشخص شد و شرح خدمات و مطالعات 
مربوطه تهیه شد و در مرحله اجرا قرار گرفت. 
مش��اور مربوطه یک نرم افزاری را تهیه کرده 
که با اس��تفاده از آن هنگامیکه مش��خصات 
قنات و  مشخصات سفره های آب زیرزمینی 
را وارد سیس��تم می کنیم حریم قنات به طور 
کامل مشخص می شود. همانطور که می دانید 
هر قن��ات 3 حریم دارد، حریم آب زیرزمینی، 
حریم حفاظتی که برای جلوگیری از ساخت 
و س��از در اطراف قنات درنظر گرفته می شود 
و حری��م کیفی که از آلوده ش��دن آب قنات 
جلوگیری می کند. یک حریم عرفی هم داریم 
که طی سالیان متمادی و در  راستای مدیریت 

و حفاظت بهتر قنات شکل گرفته وکشاورزان 
هر منطقه به حفظ آن اعتقاد دارند. همه این 
موارد در نرم افزار در دس��ت تولید دیده شده و 
به زودی برای استفاده در اختیار کاربران قرار 
می گیرد. اما انتظار ما توسعه کمیته مشترک 
تخصصی قنوات اس��ت ب��ه نحوی که همه 
س��ازمان هایی که ب��ه نح��وی در مدیریت 
قنوات کش��ور نقش دارند ملزم باشند در این 
کمیته حضور یابن��د و در تصمیم گیری ها از 
دیدگاه های سایر س��ازمان ها و خبرگان و از 
تجربیات آن ها استفاده کنند. مثال شهرداری 
تهران واحدی به ن��ام قنوات دارد که به نظر 
من بایستی برای رسیدگی و مدیریت قنوات 
شهر تهران نماینده ای را به این کمیته معرفی 
نماید. ش��هر تهران قنات های فعال زیاد دارد 
و خوشبختانه اخیرا آبدهی قنات های تهران 
مانند قنات یوس��ف آباد افزایش یافته اس��ت، 
اگر چه آب این قنات ها برای مصرف ش��رب 
مناسب نیست اما برای آبیاری فضای سبز آب 
مناسبی را در اختیار این بخش قرار می دهد که 
در صورت استفاده بهینه می تواند نقش مهمی 
را در مدیری��ت منابع آب تهران ایفا نماید. در 
راستای صحبت های مهندس لباف که تاکید 
دارند باید جنبه های مادی و غیرمادی قنوات 
هم زمان دیده ش��ود و دکتر صفی نژاد نیز که 
جنبه ه��ای غیرملموس و نظام های س��نتی 
مدیریت آب مطالعه کردند و نتایج تحقیقات 
خود را منتشر کرده اند، نیز باید عرض کنم که 
مرکز بین المللی قنات و سازه های آبی تاریخی 
اخیرا ثبت بین المللی یکسری از قنوات ایران را 
در دس��تور کار قرار داده است. این کار عالوه 
بر کمک به حفظ نظام قنوات باعث توس��عه 
گردش��گری و ارزآوری به کشور می شود که 
هر دو محور برای کشور مهم است مخصوصًا 
آن ک��ه قنات های ای��ران را ب��ه دنیا معرفی 
می کند. ثبت قنوات در ردیف میراث جهانی 
کار بزرگی اس��ت که ما به دنبال آن هستیم. 
بسیاری از جهانگردان در کشورهای پیشرفته 
وقتی می خواهند به کش��وری سفر کنند به 
تعدادآثار ثبت شده کشور مقصد توجه می کنند 
و این عامل از نظر آنها یک ارزش ش��ناخته 
می ش��ود. اخیرا سازمان یونسکو نقشه جهان 
را چاپ کرده به نحوی که مش��خص کرده 
در کش��ورها چه آثاری به ثبت رسیده است و 
توریست های فرهنگی با استفاده از آن نقشه 
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مقصد س��فر خود را تعیین می کنند. از این رو 
12 رش��ته از قنات های شاخص کشور را در 
دستورکار ثبت بین المللی قرار دادیم و اسناد 
مرتب��ط با آن ها را در اختیار س��ازمان میراث 
فرهنگی قرار دادیم، اگر مس��تندات کافی و 
مورد تایید آن ها باش��د به ثبت خواهد رسید. 
از جمله قنات هایی که مدارک آن ها برای ثبت 
تهیه شده قنات ابراهیم آباد در اراک، قنات های 
مزدآباد و وزوان واقع در میمه که سد زیرزمینی 
دارند، قنات بلده واقع در خراسان جنوبی، قنات 
قنبرآباد و شیخی در بم که آبدهی بسیار باالیی 
دارند و قنات حسن آباد مشیر یزد و قنات جوپار 
کرمان اس��ت. قنات گناباد با عمق مادر چاه 
300 متری که عمیق ترین قنات ایران شناخته 
می شود و قنات زارچ یزد با 80 کیلومتر طول، 
طوالنی ترین قنات در ایران است که این دو 
قنات نیز در فهرست ثبت جهانی قرار دارند. 
البته قنات های بس��یاری در شهرهایی مانند 
تهران وجود دارد که متاس��فانه شرایط ثبت 
جهانی را ندارند، در غیر این صورت مستندات 
آن ها نیز برای ثبت تهیه و ارس��ال می شد. 
اولین شرط ثبت یک سازه در یونسکو داشتن 
حریم است. برای آن ها بسیار مهم است که 
حریم سازه ثبت شده قابل حفاظت باشد ولی 
قنات هایی که در تهران و برخی ش��هرهای 
دیگر وجود دارد نوعا به حریم آن ها تجاوز شده 
و اگر آن ها را برای ثبت معرفی کنیم قطعا رد 
می شوند. بنابراین همواره سعی می کنیم روی 
ثبت جهانی قنات هایی تمرکز کنیم که شرایط  
آن ها پاسخگوی معیارها و انتظارات اولیه یونسکو 
باشد. متاسفانه آمار مشخصی از قنات هایی که 
به ثبت ملی رسیده اند در دسترس نیست و ما 
دقیقا نمی دانیم که چه تعداد از قنات های کشور 
به ثبت ملی رس��یده اند. در یک تخمین اولیه 
می توان ادعا نمود که حدود 100 قنات در کشور 
به ثبت ملی رسیده که با توجه به پروسه ساده 
ثبت آثار ملی در مقایسه با ثبت جهانی انتظار 
می رود این تعداد افزایش یابد. سازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دس��تی و گردشگری متولی 
ثبت ملی قنوات اس��ت و معموال رویه کار به 
این صورت است که کارشناسان ثبت سازمان 
میراث فرهنگی اطالعات مربوط به س��ازه را 
جمع آوری می کنند و پرونده اطالعات را برای 
رسیدگی در اختیار کمیته بررسی قرار می دهند. 
چنانچه کمیته با ثبت موافقت کند موضوع به 

ثبت می رسد. اهمیت ثبت ملی قنات در سه 
مورد خالصه می شود، اواًل فرآیند ثبت باعث 
ایجاد انگیزه در بهره برداران می شود و از این که 
یک ارگان دولتی برای قنات آن ها ارزش ثبت 
قائل شده احساس رضایتمندی خواهند داشت 
دوم آن که حفاظت بهتری از قنوات می شود 
چرا که حریم قنواتی که به ثبت ملی رسیده اند 
تحت حفاظت سازمان مذکور کمک خواهد 
کرد و این کار به حفظ این آثار تاریخی کمک 
می کند س��وم آن که برخی مواقع س��ازمان  
می��راث فرهنگی می تواند ب��رای احیای این 
قنوات اعتبارات جداگانه در نظر بگیرد که این 
امر موجب زمینه ترمیم و حفظ قنوات را فراهم 
می کند. با وجود این مزایا هنوز قنوات زیادی 
وجود دارند که علی رغم داش��تن شرایط ثبت 

ملی به ثبت نرسیده  اند. 

مهندس لباف خانيکی
عالوه بر مزایایی که آقای سمسار یزدی به آن 
اشاره کردند بحث حریم میراث فرهنگی هم 
مطرح است که براساس آن هر قناتی که به 
ثبت ملی می رسد عالوه بر حریم های سه گانه 
از یک حریم میراث فرهنگی برخوردار می شود 
که در آن محدوده پاسداران میراث فرهنگی 
وظیفه دارند از ساخت و ساز و هر عاملی که 
حریم قنات را با خطر مواجه می کند، جلوگیری 
کنند. این موضوع با توجه به مزایایی که قنات 
برای بهره برداران آن دارد اهمیت بیش��تری 
پیدا می کند. تحقیقات ما نش��ان می دهد که 
از زوایای مختل��ف می توان برای قنات مزایا 
و فواید اقتصادی قائل ش��د. یک مقنی برای 
احداث قن��ات بای��د از آگاهی های مختلفی 
بهره مند باشد، عالوه بر این که باید مهندسی 
و ریاضیات بداند دانس��تن زمین شناس��ی و 
خاک شناس��ی و حتی گیاه شناسی هم برای 
آن ها ضروری اس��ت. ب��ه عنوان مثال مقنی 
بای��د بداند که وقتی در آبی پ��ا می گذارد که 
ام��الح زیادی دارد پ��ای او دچار نوعی اگزما 
می ش��ود و باید راه درمان این بیماری را نیز 
بداند. در شهر بم وقتی امالح آب باال می رود 
پای مقنی ها دانه های ریز می زند و آن ها برای 
درمان پاهای ش��ان از پوست انار پماد درست 
می کنند. بنابراین وقتی به س��ازه قنات نگاه 
می کنیم تکثر ابعاد و جنبه های مختلفی که در 
احداث و حفظ قنات به کار رفته کامال مشهود 

است. قنات نه تنها در تامین آب مورد استفاده 
قرار می گیرد بلکه برای طرح های اقتصادی 
نیز قابل استفاده اس��ت. در گذشته از انرژی 
آب قنات برای چرخاندن آس��یاب ها و تولید 
آرد استفاده می کردند. در حال حاضر که گندم 
در کش��ور ما محصول تضمین شده است و 
توسط دولت خریداری می شود، دیگر نیازی 
به آسیاب های سنتی نیست در حالی که این 
انرژی آب همچنان موجود است و ما می توانیم 
از این انرژی برای گرداندن توربین ها و تولید 
انرژی الکتریسیته اس��تفاده کنیم.  در مرکز 
بین المللی قنات و سازه های آبی تاریخی پروژه 
امکان سنجی استفاده از آب قنات برای تولید 
الکتریسیته انجام ش��ده و نتایج آن در مرکز 
موجود اس��ت که در صورت نیاز می تواند در 
اختیار عالقه مندان ق��رار گیرد. به غیر از این 
کاربری می ت��وان در قنات گونه های گیاهی 
و جانوری س��ازگار را تولید و تکثیر کنیم. در 
قنات های استان مرکزی ماهی قزل آال تولید 
می شود و با حمایت جهاد کشاورزی چند ده 
تن ماهی قزل آال در خمین تولید می شود. در 
قنات حتی می توانیم میگو شیرین پرورش داد 
که برای تهیه غذای طیور مورد استفاده قرار 
می گیرد. این ها مواردی اس��ت که در گذشته 
نیز اتفاق افتاده و ما در گذش��ته نیز در قنات 
ماهی داش��تیم. حتی ایده هایی وجود دارد که 
از قنات های خشکیده برای تزریق رواناب های 
سطحی و فصلی به سفره های آب زیرزمینی 
استفاده شود. قنات ها مسیر امنی برای انتقال 
آب هستند و از تبخیر آب در مسیر جلوگیری 
می کنن��د. رطوبتی که داخل قنات وجود دارد 
را می توان به سطح زمین که هیچ آبی روی 
آن وج��ود ندارد منتقل کرد. مثال می توان در 
بیابان، رطوبت هوای چاه ها را به سطح زمین 
هدای��ت نم��وده و میعان ک��رد و به صورت 
قط��ره ای در گلخانه ها مورد اس��تفاده قرار 
از ظرفیت های  اس��تفاده  داد. همچنی��ن 
قنات در توسعه ی گردشگری یکی دیگر 
از کارکرده��ای جدید ای��ن فناوری کهن 
می باش��د که می توان��د در نهایت حفظ و 
احیاء آن را تس��هیل کند. بنابراین ویژگی 
بین رش��ته ای قن��ات به ما ای��ن اجازه را 
می دهد که در حوزه ه��ای مختلف از آن 
اس��تفاده کنیم و همواره محیط تاریک و 
مرط��وب قنات را مامنی برای کش��ت و 

مهنـدس مجيد لباف خانيکی
پژوهشگر و کارشناس ارشد 

مرکز بين المللي قنات و 
سازه هاي تاريخي آبي
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تولی��د ان��رژی و مدیری��ت آب بدانی��م.
سمسار يزدی 

اغلب مواردی که آقای مهندس لباف اش��اره 
کردن��د در مرحله طرح اس��ت و به دلیل عدم 
شناخت مردم از این فرصت ها کمتر از ظرفیت 
و توان قنات های کشور بهره گرفته می شود. 
اگر چ��ه وزارتخانه های دخیل در امر مدیریت 
و نگهداری قنات ها نباید تنها مسئول ترویج 
فرهنگ اس��تفاده از قنات شناخته شوند بلکه 
انتظار می رود که آنان نقش هدایت گری خود را 
ایفا کنند و طرح هایی که بازده اقتصادی قنات ها 
را افزای��ش می دهند به م��ردم معرفی کنند. 
وزارتخانه ها بس��تر الزم را فراهم کنند و مردم 

را به سمت استفاده بهینه 
از قنات ها به عنوان منابع 
پرب��ازده اقتصادی س��وق 
دهند تا اقتصاد قنات مفهوم 
واقع��ی خود را پی��دا کند. 
مردم اگ��ر ببینند که یک 
کار اقتصادی است، قطعا 
به دنبال��ش می روند و این 
فرهنگ  گرایش  موضوع 
استفاده صحیح و اقتصادی 
از قن��ات را در بی��ن مردم 
ترویج می کن��د. اگر دولت 
بتواند خوب بسترس��ازی 
کن��د بقی��ه امور توس��ط 
مردم به انجام می رس��ند 
و از این رهگذر اش��تغال و 
درآمد قابل توجهی نصیب 

کشور می ش��ود. یک زمان اولین گلخانه ها را 
در ش��هر یزد احداث کردند، مردم که دیدند این 
کار سود خوبی دارد چندین گلخانه دیگر ایجاد 
کردند و آن ها هم به س��ود خوبی رس��یدند و 
چ��ون کار اقتصادی بود فرهن��گ ایجاد آن در 
جامعه کش��اورزان توسعه یافت به گونه ای که 
در شرائط فعلی ش��اهد هزاران گلخانه در این 
منطقه هستیم. بنابراین به جرات می توان گفت 
اگ��ر مردم ببینند یک فعالیت اقتص��ادی بازده 
سریع دارد  قطعا از آن الگو می گیرند. عالوه بر 
مواردی که قنات برای کشاورزی مورد استفاده 
قرار می گیرد، توسعه گردشگری قنات نیز امری 
مقرون به صرفه و با ارزش اقتصادی باال است. 
جناب آقای صفی نژاد مطالعه جامع و ارزشمندی 
روی قنات های کیش انجام داده اند و نتایج آن 

به صورت فایل الکترونیکی در دسترس عموم 
قرار گرفته است. یکی از قنات هایی که ایشان 
مطالعه کردند قنات باغو اس��ت که با توجه به 
افزایش روز افزون گردشگران ایرانی و غیرایرانی 
که در کیش رفت و آمد دارند، مقرر ش��ده است 
تا سازمان منطقه آزاد کیش دیواره های قنات را 
تراشیده و طول، عرض و ارتفاع راهروها را کمی 
بیشتر کنند تا برای تردد بازدیدکنندگان مناسب 
ش��ود. به نحوی که گردش��گران از یک نقطه 
از س��طح زمین پایین بروند تا به قنات برسند و 
سپس کنار جریان آب قنات حرکت  کنند. حتی 
می توان دریچه فوالدی روی آب قنات قرار داد 
تا بازدیدکنندگان روی جریان آب حرکت کنند و 

200 متر آن طرف تر از یک پایاب دیگر باال بیایند. 
این کار باعث می شود که فرد در فضای نمناک 
و تاریک قنات حرکت کند و قنات را کامال حس 
کند. اینجانب خدمت مسئولین محترم سازمان 
منطقه آزاد کیش اعالم نمودم که قنات باید در 
شکل واقعی و کامال استاندارد به مردم معرفی 
 ش��ود. این مسئله با توجه به استقبالی که برای 
بازدید از شهر زیرزمینی کاریز کیش وجود دارد 
اهمیت بیشتری داشته و مسئولیت ما را در این 
خصوص بیشتر می کند. قنات باید با اصالت و 
تصویر واقعی و سنتی خودش به مردم معرفی 
ش��ود و در این زمینه نقش س��رمایه گذاران و 
کارشناسانی که دانش کافی در زمینه گردشگری 
و قنات دارند حائز اهمیت است. سرمایه گذاری باید 
با دانش و تخصص همراه باشد تا در مرحله ارائه 

هدف مطلوب ما را تامین کند.

دکتر صفی نژاد
معرفی افرادی که در زمینه قنات مطالعه و فعالیت 
کرده اند گنجینه گرانبهایی است که باید در تاریخ 
ثبت شود و فرصت برای آشنا شدن مردم با این 
سازه شگفت انگیز که در دوره های تاریخی بسیار 
دور ساخته شد و فناوری آن کامال بومی است، 
فراهم شود. چرا فقط دنبال زندگینامه گالیله برویم، 
چرا مخترعین داخلی را معرفی نکنیم؟ کار مقّنی، 
کاری دش��وار است و در حال حاضر افراد کمی 
حاضرند این مسئولیت را قبول کنند. اگر بتوانیم 
زندگینامه این افراد و روش هایی که به مرور برای 
انجام کار اختراع کردن��د را برای ثبت در تاریخ 
گردآوری کنیم، مجموعه ارزشمندی خواهد شد 

میزگ�رد
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که برای همیشه به یادگار می ماند. حاج حسین 
اردکان یکی از اس��اتید مقنی کاری س��ال ها 
قبل وسیله ای را اختراع کرد که دانستن شرح 
و داستان اختراع آن برای مردم جالب است. تا 
قبل از این که دستگاه های بکسل اختراع شوند 
ی��ک زمان طوالنی الزم بود که یک مقنی از 
سطح زمین به داخل چاه برود و یا از قعر چاه باال 
بیاید. بنابراین اگر استاد و حداقل دو شاگردی 
که همراه او داخل چاه بودند می خواستند برای 

صرف ناهار باال بیایند و دوباره بعد از صرف غذا 
داخل آب بروند، به یک ساعت و نیم زمان نیاز 
داشتند. به همین دلیل دلو های گلی را داخل چاه 
می گذاشتند و روی آن می نشتند و سفره خود 
را روی یک��ی از این دلو ها پهن می کردند و در 
فضای تاریک و نمناک چاه غذا می خوردند. این 
کار برای انتقال خاک های داخل چاه هم مسئله 
بود و ساعت و انرژی زیادی برای انتقال خاک 
از داخل چاه به روی زمین صرف می شد. حاج 
حسین برای رفع این مشکل شناور کوچکی 
را اختراع کرد که همزمان می ش��د 4 تا 5 دلو 
را داخ��ل آن قرار داد. با اس��تفاده از نیروی آب 
ش��ناور را نزدیک میله قنات برد و با یکبار باال 

کش��یدن آن به اندازه 4 تا 5 دلو خاک را داخل 
چاه خارج کرد. این اختراعات در نوبه خودش کار 
بزرگ و ارزشمند است که انتشار و دانستن آن 
برای مردم الزم است. این وسیله نوعی فرغون 
قنات است و دنیای داخل قنات دنیایی است که 
فقط چند سال قبل برای مراحل شکل گیری 
سرچشمه قنات صدا و سیما فیلمی تهیه کرد 
و آن را به نمایش گذاش��ت. تیم فیلمبرداری 
ب��ه داخل چاه رفت و تصویربرداری کرد. آقای 
مهندس فرمودند که قنات سرمایه اجتماعی 
است و من برای اثبات عددی این حرف سال ها 
قبل مطالعاتی را انجام دادم. بر این اساس که 
بیش از 37 هزار قنات فعال در کشور داریم که با 
اطالعاتی که مقنی های شهرری در اختیار من 
قرار دادند هر قنات به طور متوسط 6 کیلومتر، 
6000 متر کوره زیرزمینی و 4 کیلومتر میله چاه 
دارد. اگر 37  هزار قنات را که آمار رسمی مملکت 
است در این متراژ ضرب کنیم در مجموع طول 
آن ها عددی می شود که وقتی من این عدد را 
عجایب هفتگانه جهان مقایسه کردم به نتایج 

جالبی رسیدم. سطح زمین تا کره ماه 80 هزار 
کیلومتر فاصله دارد که دقیقا معادل 98 درصد 
این مسافت در کشورمان قنات داریم. این عدد 
را با دیوار چین مقایسه کردم و متوجه شدم که 
مصالح دیوار چین به اندازه یک دیوار ساختمانی 
با طول یک و نیم برابر دور کره زمین اس��ت 
در حالی که طول قنات ه��ای ما به اندازه 9/9 
دور کره زمین است. ضمن این که دیوار چین 
برای جلوگیری از جنگ بنا شده ولی قنات ها 
برای صلح و ایجاد حس تعاون س��اخته شده 
است. بحث من این نیست که دیوار چین جزو 
عجایب هفتگانه جهان نیست، اما من معتقدم 
ک��ه طول قنات های م��ا در ایران نیز عجایب 
هشتم جهان است که باید به ثبت برسد. اگر 
مزد کارگران مقنی را در تعداد روزی که برای 
س��اخت یک قنات الزم است ضرب کنیم و 
نتیجه را در تعداد قنات هایی که در کشور داریم 
ضرب کنیم، عدد نهایی سرمایه  ملی ای است 
که برای ساخت قنات های کشور هزینه شده و 
اگر این عدد که بسیار عدد بزرگی است را بدانید 
متوجه صحت این عبارت می شوید که قنات به 
واقع یک سرمایه ملی است که در طول تاریخ 
از نیاکانمان به ارث رسیده ولی متاسفانه ما قدر 
و ارزش آن را نمی دانیم و نمی توانیم این ارزش 
که هنوز برای خودمان شناخته شده نیست را 
به جهانیان ثابت کنیم. چقدر خوب است اگر 
بتوانیم بخشی از این اطالعات را در کتاب های 
درسی مان بیاوریم. براساس قصه ای از هانس 
آندرس��ن نویس��ندۀ دانمارکی یک پسر بچه 
هلندی که دستش را داخل سوراخ سد می کند 
تا آب داخل سد  به شهر آسیبی نزند در ذهن 
مردم و فرزندان ما به عنوان پسر فداکار شناخته 
می شود ولی زندگی هیچ یک از مقنی های ما 
که برای تامین آب مردم یک شهر و یا روستا 
تم��ام روزهای مفید عمرش��ان را در چاه های 
تاریک و مرطوب گذرانده اند، برای هیچ یک از 
مردم شناخته شده نیست. علت این کم کاری و 
کم لطفی مسئولین جای سوال دارد؟ به همین 
نسبت سرمایه هایی که در قنوات ذخیره شده 
نیز مورد توجه نیست و برای استفاده بهینه از 
آن هیچ اقدام موثری انجام نمی شود، این انرژی 
و موقعیتی که در س��رزمین ما وجود دارد بال 
استفاده باقی مانده و اگر به آن توج���هی نشود 

این انرژی همچ�نان به هدر خواهد رفت.

میزگ�رد



شهر تهران از دیرباز به منابع آب زیرزمینی، شامل چاه، قنات و آب های سطحی) آب ناشی از ذوب شدن برف ها و یخچال های کوهستانی و آب 
چشمه ها( متکی بوده است. با توجه به وضعیت اقلیمی و جغرافیایی دشت معروف ری که تهران قدیم هم جزیی از آن به حساب می آمد، برای تأمین 
آب در این پهنه، در کنار رشته نهرهایی که از قله های آبریز شمالی سرازیر می شدند، مردم به حفر چاه و قنات مبادرت می کردند و قنات ها نقش 

مهمی در شکل گیری مدنیت و توسعه اولیه شهر تهران داشته اند.
مقنی یا حفرکننده قنات، عالوه بر مهارت در حفاری فنی، به صورت تجربی، از زمین شناسی نیز اطالعاتی داشت و با همین درایت، مکان هایی را 
که بر پایه برخی نشانه ها روی سفره های زیرزمینی آب قرار داشتند، شناسایی می کرد. رطوبت زمین، پوشش گیاهی و به ویژه رویش برخی گیاهان، 
موقعیت جغرافیایی از لحاظ شیب و سایر مختصات، این نشانه ها را تشکیل می دادند. این هنر و مهارت مقنی بود که باید در یک بیلبان خشک و 

بی آب با دریافت چنین عالئمی آب را می یافت و در دسترس مردم قرار می داد. به قول سنایی شاعر معروف دورۀ غزنوی؛

 کاریز درون جا تو می باید 
کز عاریه های تو را دری نگشاید

یک کوزه آب در میان خانه
 به از جویی که از برون می آید

 مقنی ها از دید مردم از اهمیت و حتی قداست ویژه ای برخوردار بودند. معروف بود که اگر مقنی مردی پاک و مومن نباشد، زمین به آسانی به او آب 
نمی دهد. حرفۀ مقنی گری به مفهوم حفاری قنات، همیشه با خطراتی همراه بود. ریزش احتمالی دیواره چاه، گاه باعث مرگ مقنی می شد. به همین 
دلیل مقنی ها، با جامه ای سپید به مثابه کفن قدم به چاه می گذاشتند. در گذشته های دورتر که وابستگی جوامع انسانی از جمله در مناطق گوناگون 

کشور ما به آب قنات بسیار رواج داشت، فرهنگ قنات هم در میان مردم جا افتاده بود.

تاثیر تحوالت آب تهران بر فرهنگ مردم 
تهران )1(

•آبنامه تهران
•اسماعیل عباسی

•ناشر: دفتر پژوهش های فرهنگی
•زمان انتشار: 1387

•185 صفحه-قطع رقعی
برگرفته از کتاب آبنامه تهران

تازه های نشر
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• رويکرد اصلی يکم حفاظت از منابع آب اسـت
• سـد بيجار دسـتاورد مهم وزارت نيرو اسـت

•نگاهی به مشخصات فنی و ويژگی های سد شهر بيجا ر
•آب بهداشتی رهاورد سد بيجار برای گيالن است
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بـا آغاز سـال 93 حدود 10 سـال از 
فعاليت يکم در احداث سد شهر بيجار 
می گذرد، با معرفی اجمالی فعاليت های 
مهندسين مشاور يکم، بفرماييد اين 
طـرح به عنـوان يکـی از مهم ترين 
طرح های در دست اجرای مهندسين 

مشاور يکم در چه مرحله ای است؟
ابتدا سال نو را به همکاران و همه آن هایي که 
در رسته مهندسی آب فعالیت می کنند تبریک 
می گوی��م و به اهم فعالیت های مهندس��ین 
مش��اور یکم در طول مدت حیات خود اشاره 
مختصری می کنم. همانطور که مستحضرید 

مهندسین مشاور یکم بیش از 40 سال سابقه 
دارد، یکم از س��ال 1352 کار خود را در زمینه 
مهندسی آب آغاز کرد و به تدریج در رشته های 
مختلف رسته آب رشد قابل مالحظه ای یافت. 
فعالیت های یکم طی سال ها فعالیت شرکت به 
شاخه های مدیریت منابع آب شامل برنامه ریزی 
و حفاظ��ت منابع آب، س��د و نی��روگاه، آب و 
فاضالب، مهندسی رودخانه، ایستگاه های پمپاژ 
و خطوط انتقال آب گسترش یافته. در چند سال 
گذشته بنا به نیازمندي هاي موجود، فعالیت ما 
در رشته های توسعه شهری نیز  توسعه یافت 
و پروژه های متعددی در این ارتباط انجام شد 

به طوری که مهندسین مشاور یکم مدیریت 
پروژه های معاونت فني و عمراني ش��هرداری 
ته��ران در منطقه ه��ای 13، 17، 6 ، 2 را ب��ه 
عهده داش��ته و اخیرا در چند پروژه جمع آوری 
آب های سطحی مناطق 3، 18و 22 نیز فعالیت 
دارد. مطالعات کشاورزی، اقتصادی، اجتماعی و 
صنایع تبدیلی از دیگر زمینه هایی است که یکم 

در آن فعالیت دارد. 
پروژه سد شهر بیجار نیز پس از سال ها بررسی، 
مطالع��ه فنی و تالش های بی وقفه در س��ال 
جاری به بهره برداری می رسد و حاصل تالش 

شبانه روزی دست اندرکاران این طرح است.

گفت و گو با مهندس شـنطيا مدير عامل شرکت مهندسين 
مشاور يکم، در آستانه آبگيری سد شهر بيجار در استان گيالن

سد شهر بیجار به زودی وارد مرحله بهره برداری می شود و یکم حاصل تالش کارشناسان  خود را برای ورود به مرحله آبگیری و افتتاح نهایی 
آماده رونمایی می کند. مهندس حسن شنطیا، مدیرعامل مهندسین مشاور یکم در آستانه این بهره برداری و آغاز سال جدید از سابقه 40 ساله 
یکم در ارائه پروژه های بزرگ ملی و بین المللی و حساسیت هایی که در مسیر شکل گیری یک سازه عظیم در گوشه و کنار جهان وجود 

دارد، می گوید. 
مهندس شنطیا پس از 38 سال سابقه فعالیت در شرکت یکم با همکاری بیش از 500 نفر از کارکنان، مدیریت 1000 پروژه عمرانی را در 
کارنامه تخصصی خود دارد و امروز همزمان با فرارسیدن روزهای پایانی فعالیت در سد شهر بیجار از پروژه های در دست اقدام این شرکت 
و نحوه مدیریت بهبود کیفیت کار یکم که به اعتقاد وی اساس موفقیت کارکنان این شرکت است صحبت می کند. شرکت یکم در طول 
سال هایی که صنعت به دلیل محدودیت های بودجه ای با مشکالت متعددی روبرو است، مدیریت پروژه هایی را به عهده داشته که به پشتوانه 
دانش و تخصص مهندسان  خود از عهده انجام آن ها برآمده است. رمز موفقیت  مهندسین مشاور یکم در اجرای این پروژه ها از جمله نکات 

جالبی است که در گفت و گوی مهرآب با مدیر عامل مهندس شنطیا آمده است: 
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با توجه به پيشـرفت صنعـت آب در 
سال های اخير رويکرد يکم تا چه حد 
پاسـخگوی نياز واقعی کارفرمايان و 

اين صنعت بوده است؟
بنا به ضرورت، رویکرد ما در رش��ته مهندسی 
آب در چند سال گذشته پرداختن به پروژه هایي 
بود که به حفاظت منابع آب مربوط می شود و 
در حال حاضر نگهداری از سرمایه گذاری هاي 
س��ابق و مدیریت بهره برداری  از آن ها یکی از 
محورهای مورد توجه یکم است. عالوه بر این 
با عنایت به نیاز واقعی صنع��ت آب در ایران، 
تعادل بخشی آب های زیرزمینی، پایش کمی و 
کیفی آب های سطحی و زیرزمینی و همچنین 
پروژه های گش��ت و بازرسی با هدف حفاظت 
از منابع آب در دس��تور کار ما قرار دارد. در این 
رابط��ه یکی از پروژه های ب��زرگ که از منظر 
ملی اهمیت به س��زایی دارد پروژه انتقال آب 
خلیج فارس به استان های جنوبي کشور با هدف 
تأمین آب مورد نیاز صنایع معدنی جنوب شرق 
کشور شامل شرکت صنعتی معدنی گلگهر، 
مس سرچشمه و چادرملو و فوالد اردکان است 
که مدیریت آن توسط مهندسین مشاور یکم 
انجام می ش��ود. با افتتاح این پروژه در 4 سال 
آینده 110 کیلومتر مکعب آب ش��یرین شده 
خلیج فارس به صنایع گلگهر و در سال های بعد 
از آن 350 کیلومتر مکعب آب به سایر صنایع 

جنوب شرق کشور انتقال می یابد. 
در سـال هاي اخير مديريت و اجرای 
کـدام پروژه ها بر عهده مهندسـين 

مشاور يکم بوده است؟
در این رابطه مي توان به پروژه س��د گلبهار به 
ارتفاع 190 متر در ش��مال کابل در افغانستان 
و پروژه توس��عه و مدیریت یکپارچه منابع آب 

حوضه داخلی کشور تانزانیا اشاره کرد. 
همچنین در عرصه بین المللی 6 پروژه در کشور 
سوریه توسط یکم انجام شده که شامل طراحی 
ش��بکه آبیاری و طراحی چندین مخزن سد و 
پروژه های مهندس��ی رودخانه اي است. چند 
پروژه دیگر نیز در ترکمنستان و کوبا به انجام 

رسیده است. 
در راس��تاي پروژه هاي داخل��ي، از پروژه های 
مطرحی که یکم در آن فعالیت داشته پروژه سد 
شهر بیجار است. این پروژه با هدف تامین آب 
شرب گیالن و فومنات طراحی و اجرا شده و به 

زودی آبگیری آن آغاز خواهد شد. 

همچنین حفاظت و بهره برداری از منابع آب، 
بهره برداری از ش��بکه های آبیاری، زهکشی و 
عالج بخشی س��دها، کنترل ایمنی و پایداری 
س��دها در زمره فعالیت هایی است که با توجه 
به رویکرد اخیر در حیطۀ فعالیت های یکم بوده 
است. در این مورد چندین پروژه مطرح توسط 
یکم انجام ش��ده که یکي از مهمترین آن ها 
عالج بخشی سد سفید رود است. همانگونه که 
مستحضر هستید سد سفید رود 50 سال عمر 
دارد و نگهداری و پایداری آن در این دوره بسیار 
حائز اهمیت است. طرح های عالج بخشی این 
سد توسط یکم تهیه شده و هم اکنون در دست 

اجرا  است.
همـگام سـازی کميـت و کيفيت در 
صنعـت آب کشـور از ضرورت هـای 
مهم اين صنعت است و در بازار فعلی 
افزايش کيفيت ضامن بقای افزايش 
کمی محصول و خدمات شناخته شده 
اسـت، يکـم بـرای مديريت کيفيت 
خدمـات مشـاوره ای ارائه شـده چه 

سازو کاری را تعريف کرده است؟
یکم با تکیه بر تجربه 40 س��اله ای که دارد از 
ایجاد این رویکرد در صنعت آب استقبال کرده 
و با استقرار سیستم مدیریت کیفیت از 12 سال 
پیش، فرآیند مدیریت کیفیت را با تأکید دنبال 
می کند. همچنین تعدادي از کارشناسان ارشد 
و مدیران برجسته ش��رکت، سهام دار شرکت 
هستند و به همین دلیل دلس��وزی کارکنان 
کلیدي شرکت برای ارائه خروجی هاي با کیفیت 
و مطلوب بس��یار باالس��ت و این امر موجب 
افزایش رضایتمندی کارفرمایان شده است. این 
جلب رضایت برای یکم اهمیت به سزایی دارد 
و باعث می شود کارفرمایان کارهای  خود را به 
ما بس��پارند و این استقبال به ویژه در مدیریت 
طرح های بزرگ در سال های گذشته برای ما 
اهمیت بسیاری پیدا کرده است. به عنوان مثال 
در حال حاضر مدیریت اجرایی طرح  زباله سوز 
شهر ساری نیز به یکم سپرده شده است و این 
اعتماد کارفرمایان حاکی از رشد منطقی کیفیت 

ارائه خدمات یکم در صنعت است.
مديريت يکم کمبـود احتمالی منابع 
مالـی پروژه هـای عمرانـی را بـا چه 

تدبيری جبران می کند؟
ما این مسئله را پذیرفتیم که در شرایط فعلی 
طرح های عمرانی با کاس��تی های بودجه ای 

مواجه شده اند، بنابراین برای پروژه های داراي 
منابع مالي و فاینانس داخلی و خارجی اهمیت 
بیشتری قائل شدیم و با توجه به سابقه ای که 
 BOT در پروژه ه��ای با تأمین مال��ی داخلی
داریم تالش می کنیم برخی پروژه ها را با این 
روش پیگیری کنیم. در پروژه های خارجی،  به 
خصوص در افغانستان، تاجیکستان و 2 کشور 
ش��رق آفریقا )کنیا و تانزانیا( تالش داریم که 
به صدور خدمات مهندسی بپردازیم. به عالوه 
سعي مي کنیم حتي االمکان پروژه های داخلی 
را هم با فاینانس داخلی و یا خارجی تس��هیل 
کنیم و از این طریق خدمات فنی و مهندسی را 

مدیریت می کنیم.
جايگاه مهندسين مشاور را در صنعت 

آب ايران چگونه ارزيابی می کنيد؟
خوشبختانه در سال های اخیر جایگاه مهندسین 
مشاور  در ایران توسعه خوبی داشته است. وقتی 
وضعیت مهندسین مش��اور ایران را با جایگاه 
مهندسین مشاور در کشورهاي عراق، افغانستان 
و تاجیکستان مقایسه می کنم، مهندسین مشاور 
در ایران جایگاه بهتری دارند. اما این ضرورت 
وجود دارد که با محدود شدن بودجه های عمرانی 
مهندسین مشاور نیز رویکردشان را تغییر دهند.  
متأسفانه مهندسین مشاور و پیمانکاران اغلب 
عادت کرده اند که بر مبنای بودجه های عمرانی 
کار کنند  و این توقع در حال حاضر آن ها را با 
چالش هاي مالی و اجرایی روبه رو می کند. این 
مسئله حل نمی شود مگر اینکه فاینانس داخلی 
و خارجی براي پروژه ها انجام شود. در این حالت 
اغلب پروژه ها به مرحله اجرا می رسد. در روش 
طرح و اجرا مجموع زمان طراحی و اجرا کاهش 
می یابد و سرمایه گذار ی ها در زمان کوتاه تری به 
مرحله بهره برداری می رسد، به باور من توسعه 
این رویکرد در مرحلۀ اجرا باعث افزایش کمی و 

کیفی پروژه ها در آینده می شود.
در مقايسه با سـال گذشته وضعيت 
رشـد صنعـت آب را در سـال جاری 

چگونه ارزيابی می کنيد؟
در 2 سال گذشته پروژه هاي عمراني وضعیت 
نامطلوبی داشته و تداوم این وضعیت باعث شده 
مهندسین مشاور برنامه های انقباضی را دنبال 
کنند و بعضا نیروهای کارآمد خود را از دس��ت 
بدهند. اما سیاست دولت جدید باعث امیدواری 
است و انتظار می رود در سال آینده شتاب توسعه 

صنعت آب بهبود پیدا کند.
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با توجه به ديدگاه هايی که به داليل 
گوناگـون درنقـد سدسـازی وجود 
دارد، اجرای پروژه سـد شهربيجار 
در استان گيالن تا چه حد ضرورت 

داشت؟ 
آب به عنوان اولین عامل حیات، بعد از هوا 
دومین نیاز بشر و همه موجودات زنده است. 
در قرآن آمده اس��ت که همه موجودات را 

از آب ق��رار دادیم و این عب��ارت جایگاه و 
اهمیت این مایه حیات بخش در زندگی ما 
انس��ان ها را به خوبی مشخص می کند. در 
این بین آب ش��رب اهمیت دو چندان دارد 
به لحاظ اینکه حیات و س��المت انسان ها 
ب��ه این گوهر بی همتای آفرینش وابس��ته 
اس��ت. همانط��ور که اطالع دارید اس��تان 
گیالن را به اس��تان پرآب می شناسند چرا 
که ب��ا متوس��ط بارندگی بی��ش از 1000 
میلی متر ک��ه در بعضی از مناطق تا 1500 
میلی مت��ر نیز مي ر س��د، باالتری��ن میزان 
بارندگ��ی را در بی��ن اس��تان های کش��ور 
دارد و ای��ن میزان ب��ارش باعث به جریان 
یافتن حدود 4 میلیارد متر مکعب منابع آب 
تجدیدپذی��ر در 54 رودخانه دائمی اس��تان 
گیالن می ش��ود. این میزان آب بایدصرف 
حیات همه موج��ودات زنده به ویژه صرف 
تأمین منابع آب ش��رب و بهداشت جمعیت 
رو به افزایش اس��تان گیالن ش��ود که بعد 
از مرکز کشور دارای باالترین میزان تراکم 
جمعیت در واحد س��طح اس��ت. عالوه بر 
این جمعیت ش��ناوری از گردشگران ایرانی 
و غیرایرانی نیز در ایام مختلف س��ال وارد 
این اس��تان می ش��وند که آن ها نیز به این 

جمعیت اضافه می ش��وند وتأمین آب مورد 
نیاز آن ها نیازمند راهکارهای ویژه اس��ت. 
در گذشته بیش��ترین اتکاء ما به منابع آب 
زیرزمینی بود و میزان جمعیت استان نیز در 
حدی بود که می توانستیم با استفاده از این 
منبع، نیاز آب شرب آن ها را تأمین کنیم و 
از سوی دیگر حجم آب زیرزمینی به حدی 
بود که برای تأمین آب شرب کل جمعیت 
کفایت می کرد، چرا که بر خالف بس��یاری 
از نقاط کشور در استان گیالن بیشتر منابع 
آب، آب های س��طحی اس��ت و ب��ه دلیل 
ضخامت کم سفره های آب زیرزمینی، غالبا 
منابع آب کشاورزی و آب شرب به آب های 
سطحی وابسته است. اما در شرایط فعلی با 
افزایش جمعیت و لزوم تولید آب ش��رب با 
کیفیت، وزارت نیرو در یک اقدام همه جانبه 
و با هدف تأمین پایدار آب برای افق س��ال 
1425 ب��رای جمعی��ت رو به فزونی، س��د 
شهربیجار را در دس��تور کار قرار داد و این 
طرح در اولویت اجرا قرار گرفت. از س��وی 
دیگر در گذش��ته اتکا به س��د سفید رودکه 
داراي حوضه آبریز بسیار گسترده اي است 
معطوف ش��ده بود اما همگان اذعان دارند 
و منطق حک��م می کند که ما هم از جهت 

گفت و گو با مدير عامل آب منطقه ای  استان گيالن

سد ش��هر بیجار عالوه بر نقش مهمی که 
در تأمین آب ش��رب اس��تان گی��الن دارد، 
برای شرکت آب منطقه ای استان نیز دارای 
اهمیت ویژه اس��ت و هم راستا با بهره مندی 
از حمایت های مدیریتی این شرکت، پس از 
بهره ب��رداری در نحوه مدیریت آب منطقه و 
جلب رضایت بومیان استان تأثیر مثبتی خواهد 
داشت. برای آگاهی بیشتر از اثرات مفید این 
سد در تأمین آب مورد نیاز منطقه با مهندس 
آقابیگی، مدیر عامل ش��رکت آب منطقه ای 
اس��تان گیالن گفت و گو کردی��م. در ادامه 

حاصل این گفت و گو را می خوانید:

سيف اهلل  آقا بيگی

گ�زارش ویژه
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پای��داری در کمیت و ه��م در زمینه بهبود 
کیفیت آب، روی مطالعه منابع آب جایگزین 
تمرکز کنیم. به همین دلیل مطالعات اولیه 
روی سد مخزنی ش��هربیجار با عنوان سد 
آیت اهلل بهجت از س��ال 1383وارد مراحل 
اجرایی ش��د. در نهایت با توجه به کیفیت 
بسیار خوب آب سد شهر بیجار که بیشتر از 
چشمه ها و آب های سطحی حوضه دورفک 
سرچشمه مي گیرد و همچنین نیاز به تأمین 
آب ش��رب جمعیتي در حدود 2/5 میلیون 
نفر که در 13 شهر بزرگ به ویژه شهرهای 
مرکزي اس��تان مانند بندرانزلی س��کونت 
دارند، این طرح اجرا شد و اکنون در آستانه 

افتتاح قرار دارد.
اجـرای اين طرح به چه بسـتر ها و 

محور های توجيهی  نياز داشت؟
اقلیم منطقه به گونه ای است که جمعیت های 
پراکنده در تمام نقاط اس��تان وج��ود دارند 
و در این منطقه نیز تع��دادی از خانوارهای 
روستایی در محدوده سد مخزنی شهر بیجار 
قرار می گرفتند و الزم بود تدابیر کافی برای 

جابه جایی این ساکنین صورت گیرد. 
به اعتقاد من سد شهر بیجار به عنوان یکی 
از کارآمدتری��ن طرح های آبی ایران اس��ت، 
چرا که تلفیق��ی از حدود 70 درصد جمعیت 
ش��هری اس��تان گیالن و تعداد زی��ادی از 
روس��تاهایی اس��ت که در حاش��یه خطوط 
انتقال قرار گرفته اند و از این نعمت ارزشمند 
بهره مند خواهند ش��د و حدود 150 هکتار از 
اراضی کشاورزی که در این منطقه قرار دارند 
از آب همین سد استفاده می کنند. همچنین 
3 واح��د نیروگاه برق آبی نی��ز در این طرح 
پیش بینی ش��ده اس��ت که همه این موارد 
ب��ه ارزش اقتصادی پ��روژه می افزاید. بیش 
از 96 درصد آب این س��د ک��ه معادل 165 
میلیون متر مکعب اس��ت، برای آب ش��رب 
استفاده می شود و این برای وزارت نیرو یک 
دستاورد مهم است که توانسته این سد را در 
یک عرصه خاص جنگلی در استان گیالن 
ساماندهی کند و خوشبختانه این پروژه با 98 
درصد پیشرفت فیزیکی مراحل پایانی احداث 
را طی می کند و برای آبگیری آماده می شود. 
من معتق��دم ب��ا بهره ب��رداری از این طرح 
ارزش��مند و اثرگذار آبی کشور،در زمینه هاي 
بهداشتی، اجتماعی و اقتصادی استان گیالن 

تحوالت بسیاری رخ خواهد داد و این طرح 
به عنوان یکی از ارزش��مندترین طرح های 
دس��تگاه اجرایی وزارت نی��رو برای مردمان 

خطه گیالن به یادگار خواهد ماند.
هزينه های اجـرای اين طرح از چه 

منابعی تأمين شده است؟
بیش��تر  از منابع عمومی، اما در مقاطعی نیز 
الزم بود برای حمای��ت از عوامل اجرایی از 
تسهیالت بانکی استفاده شود. خوشبختانه 
ب��ا موافق��ت وزیر محترم نی��رو و مجموعه 
مدیران صنعت آب معادل 45 میلیارد تومان 
از ظرفیت مالی کش��ور استفاده شده است. 
همه این حمایت ها از این باب صورت گرفت 
ک��ه این طرح به عنوان یک��ی از بزرگترین 
طرح های اجرایی استان گیالن و همچنین 
اولین س��د مخزنی در استان پس از پیروزی 
انقالب اسالمی است که قطعا مردم شهرها 
و روس��تاهای منتفع از این طرح مستمرا در 
س��ر س��فره خود ارزش  این پ��روژه را حس 

خواهند کرد. 
ديـدگاه شـما در خصـوص کيفيت 

اجرای طرح چيست؟
در آخری��ن ارزیاب��ی که ح��دود 2 ماه پیش 
توسط همکاران مان در مجموعه آب کشور 
در قال��ب کمیت��ه بررس��ی آبگیریه صورت 
گرف��ت، پروژه س��د ش��هر بیج��ار یکی از 
طرح ه��ای کیفی بخش آب کش��ور قلمداد 
شد. همانطور که می دانید  این پروژه حاصل 
تالش یک مجموعه 4 عاملی اس��ت. ما در 
این مجموعه شاهد تالش پیمانکار زبده اي 
با نام جهاد توسعه منابع آب کشور هستیم، 
پیمانکاری که با ادبیات و خصوصیات اجرایی 
بخش آب و به ویژه سدها کامال آشنایی دارد 
و همچنین مهندسین مشاور یکم که یکي 
از بزرگترین ش��رکت هاي مهندسین مشاور 
کشور محس��وب مي شود و نهایت تالش و 
مراقبت را برای به کارگیری حداکثر س��طح 
کیفی در طرح انجام دادند. از س��ویی دیگر 
ما باید  اطمینان کافی حاصل می کردیم در 
خصوص مدیری��ت اجرایی و مدیریت طرح 
که در کنار مشاورین طرح فعالیت می کردند 
و این موضوع با توجه به اینکه استان گیالن 
در پهنه لرزه خیز ق��رار دارد برای ما اهمیت 
بیشتری داش��ت. از طرفی دیگر احداث سد 
مخزنی در این منطق��ه اولین تجربه ما بود 

و تم��ام جوانب کار باید  ب��ا نهایت دقت و 
تخصص دیده و سنجیده می شد. به ویژه در 
بخش بهره برداری برای ما حائز اهمیت بود 
که طرح ایمن و ماندگار اجرا ش��ود تا بتواند 
یک عمر آب شرب مردم استان را تأمین کند. 
در مجموع معتقدم که تمام ارکان دست اندر 
کار ب��ه خوبی تالش کردند و خوش��بختانه 
این ط��رح همواره حائز باالترین رکوردهاي 
اجرایی در بین طرح های سدس��ازی کشور 

بوده است.
بـا توجـه حجـم موجـود  آب هـای 
سـطحی در  اسـتان گيـالن چـه 
طرح هـای ديگـری در دسـت اجرا 

است؟
از آنجایی که ظرفیت آب های سطحی استان 
بیشتر از میزان آبی است که توسط سدهاي 
موجود و س��د ش��هر بیجار مهار می ش��ود، 
اقدام��ات موث��ر دیگری نیز در ح��ال انجام 
اس��ت. ظرفیت ذخیره این سد 155 میلیون 
مترمکعب اس��ت در حالی که ظرفیت آورده 
آبی استان گیالن حدود 4 میلیارد مترمکعب 
اس��ت. البته گفته من به این معنا نیست که 
هم��ۀ 4 میلیارد مترمکع��ب الزاما باید مهار 
ش��ود بلکه باید با توجه به نیازهای منطقه 
به ویژه در استان گیالن طرح های دیگری 
از مرحله مطالعاتی وارد مرحله اجرا شود. در 
حال حاضر س��ه سد دیگر در مرحله ساخت 
است. سد شفارود در غرب گیالن، سد پلرود 
در ش��رق استان و با استفاده از سازوکار ماده 
56، سد مخزنی السک است که خوشبختانه 
فرآیند انتخاب پیمانکار آن انجام ش��ده و در 
ش��رف ورود به مراحل اجرایی است. بعد از 
ص��دور مجوز 215 از طریق معاونت محترم 
برنام��ه ریزي و نظارت راهبردی ریاس��ت 
جمه��وری طرح های نامب��رده کامال قابل 
اجرا اس��ت و بهره ب��رداری از این طرح ها 
تأثیرات زیادی در تأمین آب شرب استان 
گیالن خواهد داشت. حدود 20 سد کوچک 
یا متوسط دیگر نیز در دست مطالعه است 
که می توانند بخشی از رواناب های استان 
را مه��ار کند و مس��ائل آب کش��اورزی و 
آبزی پ��روری را در اس��تان ح��ل کند. با 
احتساب تعداد س��دهای الستیکی که در 
اس��تان در حال اجرا است در مجموع 43 

پروژه سدسازی در دست اقدام است.

گ�زارش ویژه



اس��تان گیالن در صنعت آب بخصوص سدس��ازي با سد سفید رود شناخته 
می شود؛ این سد در سال 1340 برای مهار آب سفیدرود ساخته شد و امروز 
پس از گذشت 50 سال دومین سد این استان به نام سد شهر بیجار یکي از 
مسئولیت هایسنگین سد سفید رود که تأمین آب شرب استان مي باشد را به 
دوش خواهد گرفت. این س��د با هدف اصلي تأمین آب شرب استان گیالن 
در مسیر بهره برداري قرار می گیرد. با توجه به بازدید اخیر از سد شهر بیجار، 
ن��کات فنی و رکورد ه��ای جالبی از این طرح، در گفت و گو با مس��ئوالن 
شرکت آب منطقه اي گیالن و مهندسین مشاور یکم به عنوان مشاور طرح 

مورد توجه قرار گرفت که در ادامه به این ویژگی ها اشاره شده است :
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 )CFRD( نوع سد: سنگریزه ای با رویه بتنی
تراز تاج سد: 219.5متر از سطح دریا

عرض تاج سد: 11 متر
عرض پاشنه سد: 380 متر

حجم کل بتن ریزی بدنه: 38000 متر مکعب
حجم کل خاکبرداری بدنه سد : 950000 متر مکعب
حجم کل خاکریزی بدنه سد: 3606356 متر مکعب

موقعيت جغرافيايي و مشخصات اصلي طرح
س��د مخزنی شهر بیجار در 8 کیلومتری آبادی ش��هر بیجار از توابع امام زاده هاشم 
در حدود 35 کیلومتری ش��هر رشت و بر روی رودخانه زیلکی بنا شده است . طول 
جاده از امام زاده هاشم تا روستای شهر بیجار 3 کیلومتر و از آنجا تا ساختگاه سد 8 
کیلومتر اس��ت. این سد در محل تالقي دو رودخانه زیلکی و دوآبان بنا شده است. 
مس��احت حوضه آبریز 242 کیلومتر مربع و حج��م مخزن 105 میلیون مترمکعب 
است و براساس مشخصات هیدرولیکی سد، حجم ساالنه قابل تامین از مخزن 165 
میلیون متر مکعب اس��ت. ارتفاع این س��د از پی 90.5 متربوده و الزم به ذکر است 
ساختگاه مورد نظر از لحاظ زمین شناسي داراي پتانسیل باالي آب بندي با کمترین 

هزینه عملیات ژئوتکنیک مي باشد.

بلندترين و سومين سد CFRD کشور
سد شهر بیجار از نوع سنگ ریزه ای با رویه بتونی )CFRD( است که سومین تجربه 
کش��ور در س��اخت این نوع سد است. تکنولوژی این س��د در دنیا پیشینه 100 ساله 
دارد اما در ایران در حدود 15 س��ال اس��ت که اولین نوع سد سنگ ریزه ای بتونی در 
نرمان شیر کرمان ساخته شده است و دومین سد CFRD در سیاه بیشه مازندران قرار 
گرفته است. بر این اساس سد شهر بیجار سومین سد CFRD کشور است که با توجه 

به ارتفاع 90.5 متري، بلندترین سد از این نوع مي باشد.

سـد CFRD، به عنوان گزينـه قابل توجه در مناطق پر 
بارش

اجراي هسته رسي در سدهاي س��نگریزه اي، اصوال در مناطق 
پربارانی مانند اس��تان گیالن کار دش��واری است و بارش باران 
باع��ث کاهش راندمان اجرا در این مناطق مي ش��ود. لذا در این 
منطقه با توجه شرایط هیدرولوژیک منطقه و دسترسي به منابع 

سنگ ریزه و قرضه، گزینه ارجح گزینه CFRD بود.

تأمين نياز آب شرب استان گيالن تا سال افق 1425
هدف اصلي از احداث این س��د، تأمین آب ش��رب عمده ش��هرهای 
مرکزي اس��تان گیالن از جمله رش��ت، خش��کبیجار، کوچصفهان، 
خمام، لشت نشاء، سنگر، آستانه اشرفیه، کیاشهر، الهیجان، سیاهکل، 
لنگرودو بندرانزلی تا سال افق 1425 با توجه به رشد جمعیتي استان 
گیالن اس��ت. برای تأمین این حجم آب مهم ترین س��ازه بعد از بدنه 
سدتأسیس��ات آبگیر است. آب از طریق آبگیرهادر 3 تونل با ترازهای 
156.5، 169.5 و 187 در جه��ت حفظ کیفیت آب طراحي ش��ده و از 
مخزن به وسیله یک تونل سراسری به سمت نیروگاه هدایت مي شود 
و از آنجا به وسیله مجاري شامل دو رشته لوله به قطر 1250 میلیمتر 
و طول 6.5 کیلومتر به سمت بند انحرافي انتقال مي یابد و این آب از 
محل بند انحرافي تا تصفیه خانه رشت به طول حدودي 20 کیلومتر به 

صورت مجاري کامل سر بسته هدایت مي شود. 
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تأمين 24 گيگاوات ساعت برق در سال
ساختمان نیروگاه در برگیرنده اجرای بخش سیویل به ابعاد 18.70 ×37.70 بوده و شامل 
3 توربین فرانس��یس با مجموع توان 6.3 مگاوات است که در پایین دست بدنه جانمایی 
شده اس��ت. دبی طراحی نیروگاه 9.9 متر مکعب در ثانیه است. تولید ساالنه این نیروگاه 

ساالنه 24 گیگاوات ساعت برق است.

کيفيت آب سد در حد آب معدنی
از آنجایی که آب ذخیره ش��ده در س��د ش��هر بیجار کیفیت باالیي دارد، هزینه هاي تصفیه آب براي رس��اندن کیفیت به 
استانداردهاي جهاني آب شرب به طور قابل توجهي پایین است. در حال حاضر آب سفید رود نیز به این تصفیه خانه می رود 
که به دلیل آلودگی باال، تصفیه آن هزینه های بس��یار زیادي در بر دارد. اما کیفیت آب س��د شهر بیجار در حد آب معدنی 
است، سختی آب 155، ذرات معلق حل شده نیز حدود 205  است که نشانگر سالمت و کیفیت آب خروجي است که پس 
از خروج از سد از طریق لوله و به صورت کامال سربسته به تصفیه خانه می رود و در تصفیه خانه  با کمترین هزینه ممکن، 

آب تصفیه شده و وارد شبکه شهری می شود. 

160 ابزار دقيق جهت کنترل و پايش پايداري سازه سد
160 عدد ابزار دقیق اندازه گیری در بدنه سد نصب شده است که تمام 
اطالعات مربوط به وضعیت سد را ضبط و ثبت می کند. برای استفاده 
از این ابزار یک تیم متخصص مورد  نیاز اس��ت تا دائما اطالعات را 

ارزیابی کرده وپایداري سد را کنترل نمایند. 

حفظ کيفيت آب
برای حفظ کیفیت آب س��د باید از ورود فاضالب های انسانی و دامی به 
داخل مخزن جلوگیری ش��ود. جهت نیل به این هدف، اکثر روستاهاي 
موجود در اطراف سد در اوایل اجراي پروژه به محل جدید منتقل شدند 
و برخی دیگر نیزهمزمان با نزدیک شدن به زمان آبگیری، از این منطقه 

منتقل می شوند. 

اتکای 100 درصدی به دانش بومی
100درص��د عملیات اجرا و طراحی پروژه توس��ط مهندس��ین ایرانی به اجرا 
در آمده اس��ت  و این یک رکورد ارزش��مند و موجب افتخار ملی است که به 
همت دانش مهندس��ین ایرانی  به دست  آمده است. سد مخزنی شهر بیجار 
س��ومین تجربه CFRD در ایران است و بومی سازی این دانش در این پروژه 

با موفقیت انجام شد.

صرفه جويی در هزينه های ارزی
تمام اصول مهندس��ی طراحی و اجرا به طور دقیق در این طرح دیده شده و در صورت الزم 
تدابیر ویژه برای اجرای صحیح اتخاذ ش��ده اس��ت. جهت اطمینان از آب بند بودن بدنه سد، 
عملیات بتن ریزی به صورت شبانه روزی و در دو شیفت و با حداقل وقفه ممکن انجام شده 
اس��ت. در بتن ریزی، قالب بسیار مهم است که در این پروژه از قالب هاي لغزان هیدرولیکی 
استفاده شده که براي اجراي سد شهر بیجار سیستم مربوطه در داخل طراحی و ساخته شده 
و تمام انتظارات و اس��تانداردهای مورد نظر را پاسخگو مي باشد. این در حالی است که براي 
اجراي سدهاي نرمان   شیر و سیاه بیشه این سیستم از خارج از کشور وارد گردیده است.ساخت 

این سیستم در داخل کشور موجب صرفه جویي ارزي و زماني قابل توجه شد.

مقاوم در برابر زلزله
اص��وال مقاومت و پایداریس��دهای CFRD در براب��ر نیروهای دینامیکی که 
شاخص ترین آن ها زلزله مي باشد بسیار زیاد است. با توجه به نزدیکی محل 
احداث س��د با نقاط زلزله خیزي چون رودبار،CFRD مقاوم ترین و ایمن ترین 
گزینه برای س��د بیجار ش��ناخته شد. بدنه این سد اش��باع نیست و به دلیل 
زهکش��ی، آب داخل آن باق��ی نمی ماند و اصطالحا فش��ار آب حفره ای آن 
بس��یار پایین است و با حرکت های ناگهانی و با شتاب زلزله اتفاقی برای آن 
نمی افتد. در صورت وقوع زلزله سطح بتن به نوارهای 12 متری تبدیل شده 

و با استفاده از یک قالب لغزان از پایین به سمت باال حرکت می کند. 
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لطفا با معرفي مهندسين مشاور يکم 
بفرماييد با توجه به اهميت مديريت 
آب در اسـتان گيـالن، چگونه سـد 
شـهر بيجار به عنـوان گزينه قابل 
اجرا برای تأمين آب شـرب استان 

انتخاب شد؟
یکم با 40 س��ال سابقه، از س��ال 1352 در 
صنعت آب کش��ور ش��روع به خدمات دهی 
کرده و پس از پش��ت سرگذاشتن سال های 
متمادی هم اکنون در 12 ش��اخه تخصصی 
در حال ارائه خدمات است. در بین پروژه  های 
در دست انجام یکم، سد شهر بیجار با توجه 
به موقعیت و ویژگی های منحصر به فرد آن 
یکی از طرح  های با اهمیت یکم محس��وب 
می شود. این طرح در استان گیالن قرار دارد.
هر موقع نام گیالن می آید همه یاد باران های 
مداوم می افتند. اما ضرب المثل آب در کوزه و 
ما گ��رد جهان می گردیم کامال در خصوص 
وضعیت آب شرب استان گیالن مصداق دارد 
و علیرغم وجود آب های س��طحی فراوان در 
این استان همواره تأمین آب شرب استان با 
مشکل و کاستی روبرو است. قابل توجه است 
که این منطقه ساالنه بیش از 1200 میلی لیتر 
بارندگی دارد اما این استان همیشه به لحاظ 
آب آش��امیدنی در مضیقه اس��ت. برای حل 
این مشکل،چند سال قبل مسئوالن تصمیم 
گرفتند سایت هایی که از دهه پنجاه مطالعه 
ش��ده را وارد مرحله اجرا کنند که س��د شهر 
بیجار یکي از این س��ایت ها است. مطالعات 
مرحله اول و دوم س��د ش��هر بیجار از سال 

1376تا 1383 به وس��یله یکم انجام ش��د و 
این پروژه از س��ال 1383وارد مرحله نظارت 

و اجرا شد. 
مهم ترين دسـتاورد بهره برداری از 

اين سد چيست ؟
یکی از اهداف مهم احداث این سد تأمین آب 
شرب70 درصد جمعیت استان گیالن معادل  
2400000 نفردر س��ال افق 1420 اس��ت. 
همانطور که اش��اره ش��د یکی از مشکالت 
اس��تان گیالن کمبود آب شرب بوده و منبع 
اصلی آب این استان سد سفید رود است که 
به بیش از 8 استان تعلق دارد. میزان آلودگی 
و رسوبی که وارد سد سفید رود می شود بیش 
از حد اس��تاندارد اس��ت ومس��ئله اساسی در 
این اس��تان تأمین آب کامال بهداشتی برای 
مصرف ش��رب بود. وقتی میزان آلودگی آب 
باال باشد راندمان تصفیه خانه ها پایین می رود. 
بنابراین این پروژه با هدف تأمین آب شرب 
استان گیالن وارد مرحله اجرا شد و در حال 

حاضر مراحل پایانی را طی می کند.
ويژگی هـای فنی سـد شـهر بيجار 

کدامند؟
سد ش��هر بیجار در محل روستای بیجار از 
توابع امامزاده هاشم بر روی رودخانه زیلکی 
دارای آورد200 میلیون مترمکعب در سال 
است. آب این رودخانه کیفیت بسیار خوبی 
دارد به طوری که میزان هدایت الکتریکي 
)EC( آن در اغل��ب ما ه های س��ال کمتر 
از µmho/cm  350اس��ت  و از ای��ن 
جهت برای مصرف ش��رب کامال مناسب 

اس��ت. حجم کل مخزن آب 105 میلیون 
مترمکعب ، و حجم س��االنه قابل تأمین از 
مخزن 165 میلیون مترمکعب است. ارتفاع 
س��د بیجار 91 متر و نوع س��د CFRD یا 
سنگ ریزه ای با رویه بتونی است. براساس 
آخرین گزارش از وضعیت پیشرفت فیزیکی 
سد، بیش از 98 درصد سازه به اتمام رسیده 
ک��ه ب��ه زودی ب��ه مرحله بهره ب��رداری و 
آبگیری می رس��د. این سد مثل بقیه سدها 
شامل بدنه س��د، سیستم انحراف سرریز و 
یک نیروگاه 6/3 مگاواتی در پایین دس��ت 
س��د مي باشد. طول تاج سد 437 متر است 
که به طور کامل به اتمام رس��یده اس��ت. 
فراز  بند س��د از مصال��ح رودخانه ای که در 
منطقه موجود بود س��اخته ش��د، طول این 
فراز  بند 301 متر و ارتفاع آن 22 متر است 
ک��ه به دلیل اس��تفاده از مصالح منطقه، از 
لحاظ فنی دارای اس��تحکام باال و کمترین 
آسیب در زمان اجرا است. سرریز سد از نوع 
آزاد با ش��وت پله ای اس��ت که دارای 200 
متر طول و 40 متر عرض اس��ت. این سد 
دارای تجهیزات ابزار دقیق، رفتار سنجی و 
رفتارنگاری شامل پیزومترهای الکتریکی، 
شیب س��نج ها،  لول��ه ای،  پیزومتره��ای 
س��رریز مثلثی)جه��ت اندازه گی��ری دبی 
آب(، دس��تگاه های ثبات شتاب  و شوک ، 
مجموع��ه تعیی��ن فش��ار در س��نگ، درز 
س��نج ها، انبس��اط س��نج ها، و نصب نقاط 

ثابت نقشه برداری و ژئوتکنیک است.

ایده احداث سد شهر بیجار با هدف تأمین آب شرب در استان گیالن سابقه طوالنی دارد. در این استان به عنوان پرباران ترین استان ایران مدیریت آب و تبدیل 
آب های سطحی به عنوان آب قابل استفاده و شرب مهم ترین دغدغه مردم و مسئوالن است که پس از چندین سال با احداث سد شهر بیجار از ایده به مرحله عمل 
رسیده است. مهندس فریدون فرهادی، مدیر دپارتمان سد و نیروگاه مهندسین مشاور یکم که مدیریت بیش از 10 پروژه مطالعات، طراحی، نظارت، مدیریت طرح، 
عالج بخشی و مدیریت پایداری سدهایی در خارج و داخل کشور را در کارنامه فعالیت هاي خود دارد، ضمن اشاره به اهمیت احداث این سد برای استان گیالن، آخرین 

وضعیت سد شهر بیجار را گزارش می دهد. 

گ�زارش ویژه

گفت و گو با مهندس فرهادی مدير سد و نيروگاه های شرکت يکم 
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• مـروری بـر روش هـای محاسـبه حداکثربـارش 
محتمـل در پـروژه هـای  آبـی
• موهبـت ديـروز بـالی امـروز

• اهميت بهداشـت و ايمنی هوای آزاد در سطوح آزاد
تصفيـه خانـه    هـای فاضـالب

 Cen Clean Nمقايسـه بيـن روش تکنولـوژی•
و اکسيداسـيون بيولوژيکی در حذف بوی ناشـی از 

فاضالب شـهری و صنعتی
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1-مقدمه 
حداکثر ب��ارش محتم��ل پیش ت��ر به نام 
 )M.P.P( ممک��ن  ب��ارش  بیش��ترین 
شناخته ش��ده بود و در بیشتر گزارش ها با 
همین اصطالح به کار برده مي ش��د. علت 
اصلي تغییر نام M.P.P به P.M.P این 
بوده اس��ت که M.P.P داللت بیش��تري 
بر یک ح��د باالي فیزیکي بارندگي دارد و 
ب��ا توجه به عدم قطعیت حاک��م در برآورد 
حداکث��ر ب��ارش، P.M.P ترجی��ح داده 
ش��ده اس��ت. نتایج حاصل از به کار گیري 
روش هاي ب��رآورد P.M.P چه ازطریق 
هیدرومتئورول��وژي و ی��ا آماري به صورت 

تقریبي است.
حداکثر بارش محتمل در ارتباط با حد نهائي 
ش��رایط فیزیکي موجود در یک حوضه در 
مدتي معین براي ایجاد بارندگي اس��ت. از 

این مقدار در طراحي سرریزها استفاده شده 
و ب��ه ویژه در س��ازه هایي که ایمني آن ها 
بیش از هر چیز مد نظر بوده و جان بسیاري 
از انسان ها در گرو ایمني سازه است، مفید 

و موثر است.
در هری��ک از روش ه��اي ب��رآورد، باید از 
آم��ار و اطالعات  پایه منابع آب در س��طح 
وس��یع تر از محدوده اي که هدف به دست 
آوردن مق��دار حداکثر ب��ارش محتمل آن 
منطقه است، استفاده ش��ود. از آنجا که در 
تمام پیش بیني ه��ا ي مرتبط با منابع آب از 
جمل��ه برآورد مق��دار P.M.P از آمار پایه 
منابع آب استفاده مي شود لذا مناسب است 
تا در این راس��تا مس��ئولین و مدیران دفاتر 
مختل��ف منابع آب در کش��ور درخصوص 
راهکارهاي ب��ه روز بودن ای��ن اطالعات  

توجه ویژه داشته باشند.

2-مروري بر روش هاي محاسباتي 
حداکثر بارش محتمل

در ب��رآورد حداکثر بارش محتمل که تحت 
عنوان P.M.P ش��ناخته ش��ده است . از 
روش هاي آماري و یا س��ینوپتیکي استفاده 
مي ش��ود. هریک از روش هاي پیش گفته  
تاب��ع قوانیني ب��وده که ب��ا در نظر گرفتن 
ش��رایط موج��ود و نیز داده ه��اي آماري از 

آن ها استفاده می شود.

2-1 –روش آماري
در ای��ن روش برآورد نهایی با به کارگیري 
س��ري هاي حداکث��ر و مقادی��ر میانگین و 
انحراف معیار داده هاي حداکثر و اس��تفاده 
از نمودارهاي ارائه ش��ده اس��تاندارد انجام 
می گی��رد. در ای��ن روش همچنین با توجه 
به طول دوره آماري به کار گرفته ش��ده از 

ژاله رشتچی1

دانشکده
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10 تا 50 سال است، ضرایب تعدیل مختلفي در قسمت هاي مختلف بر آمار و اطالعات حداکثر اعمال و نتایج محاسبه می شود. فلوچارت 
شماره )1( _ نشان دهنده روند اعمال ضرایب  مختلف بر داده هاي حداکثر بارندگي است. 

فلوچارت )شماره1(- محاسبات حداکثر بارش محتمل به روش آماري                                                   

2-2 –روش سينوپتيکي
در این روش با به کار گیري پارامترهاي هواشناس��ي به صورت جداگانه نس��بت به محاس��به مقدار P.M.P به تفکیک مناطق کوهس��تاني و 
غیرکوهستاني پرداخته مي شود . در این راستا  از مدل هاي تک الیه اي و چندالیه اي مي توان در برآورد مقدار حداکثر بارش محتمل استفاده کرد. 
منحني هاي پوش نقطه شبنم با تداوم 12 ساعته و حداکثر سرعت باد ترسیم شده و با به کارگیري توفان هاي منتخب و ضریب جابجایي توفان و 

ترسیم منحني هاي D.A.D و به کارگیري ضرایب رطوبتي و حداکثر سرعت باد مقدار P.M.P برآورد می شود.
بهترین راه حل دستیابي به  تغییرات فصلي  P.M.P استفاده از تعداد زیادي از توفان ها است که به طریق مناسب در فصل ذوب توزیع شده و 
اطالعات مورد نیاز براي ترسیم منحني هاي D.A.D براي آن ها موجود است. تغییرات براي حوضه هاي کوچک و بزرگ در زمان هاي کوتاه 
ودرازمدت متفاوت خواهد بود. تغییرات فصلي باید در برگیرنده دوره هاي بحراني بارندگي نیز باشد. آگاهي از تغییرات مکاني بارندگي در سازه هاي آبي 
از طریق ترسیم منحني هاي عمق- سطح و تداوم که تحت عنوان D.A.D براي عالقه مندان شناخته شده به دست می آید، صورت مي پذیرد. 
با ترسیم منحني هاي D.A.D در تداوم هاي مختلف و استفاده از نتایج پوش این منحني ها ،در محاسبات P.M.P مي توان به نتایج دقیق تري 

دست یافت. 

مقادیرحداکثر بارندگی

محاس��به میانگین و انحراف 
معیار سری داده ها 

محاس��به میانگین و انحراف 
معیار سری داده ها 

ایجاد س��ری آماری بدون 
در نظ��ر گرفت��ن مق��دار 

حداکثر سری داده ها

تعدی��ل میانگی��ن و انحراف 
معیار س��ری داده ها براساس 
مقادیر ماکزیمم مشاهده شده

تعدیل مقادیر بدس��ت آمده با 
استفاده از فواصل زماني ثابت 

به کار گرفته شده

ب��ه کارگی��ري منحني ه��اي 
تعدیل سطح

ب��رآورد مقدار PMP به روش 
آماري

تعدی��ل میانگی��ن و انحراف 
معیارس��ري داده ها بر اساس 

اندازه نمونه

M.P.P=Maximum Possible Precipitation
P.M.P=Probable Possible Precipitation
D.A.D=Depth-Area-Duration Curve

 فهرست منابع و مراجع

1-رش��تچي، ژاله،  ترجمه نشریه شماره 332 سازمان هواشناس��ي جهاني ، برآورد حداکثر بارش محتمل،  وزارت نیرو ،سازمان 
تحقیقات منابع آب،  

2-رشتچي، ژاله، برآورد حداکثر بارش محتمل مطالعه موردي حوضه آبریز طالقان، دانشگاه تهران، گروه آبیاري و آباداني
3-شفیعي علویجه، رحمت اهلل، رشتچي، ژاله، مطالعات حداکثر بارش محتمل نیروگاه برق آبي گتوند علیا، شرکت مشانیر

دانشکده
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ساخت سـد بر روي رودخانه نيل و 
نتايج زيست محيطي آن:

تاریخ مصر با حیات رودخانه نیل در ارتباط 
تنگاتنگ قرار دارد. کشت وکار، برداشت و یا 
عدم برداشت متنوع محصوالت کشاورزي 
و در نتیجه بقاي زندگي مردم مصر بستگي 
زی��اد به جری��ان آب این رودخان��ه دارد. از 
هزاران سال قبل جاري شدن سیالب هاي 
س��االنه این امکان را به م��ردم مصر داده 
است که براي تولید محصوالت کشاورزي 
ب��رای تامین معاش و ص��ادرات محصول 
خود اقدام کنند. مردم این کشور با توجه به 
شرایط زندگي شان، موفق شده اند با کنترل 
سیالب ها براي کش��ت و تغذیه منابع آب 
زیرزمیني استفاده الزم را برده و در بهترین 
وج��ه از آب رودخانه نیل اس��تفاده کنند. از 
این رو آبیاري و توس��عه کش��اورزي مصر 
قدمت تاریخي دارند. از 5000 س��ال قبل 

مصر باس��تان روش هاي آبیاري در توسعه 
کشاورزي ابداع و در بهترین وجه به مرحله 
اجرا گذاشته  شدند. اوایل قرن 19 میالدي 
آب و زمین ه��اي حاصلخیز کش��ور مصر، 
مص��رف و تغذی��ه 5 میلی��ون نفر جمعیت 
را بدون کمترین مش��کلي تامین مي کرد. 
اولین ساختار و مقررات کانال هاي آبرساني 
را "محم��د عل��ي" با توزبع س��یالب هاي 
رودخان��ه اي بنیان گذاري ک��رد. او با تغذیه 
مصنوعي مناطق آبرفتي اطراف رودخانه و 
رواج کشت محصوالت پنبه، مواد مورد نیاز 
صنعت نوظهور نساجي انگلستان را برآورده 
کرد. کش��ت و تولید محصوالت کشاورزي 
کشور مصر همیشه تحت تاثیرات نوسانات 

سطح آب رودخانه نیل بوده است.
انگلیسی ها تالش کردند با ساختن یک سد 
ب��رروي رودخانه نی��ل، آب را تحت کنترل 
خود درآورده و از تاثیرات ناشي از نوسانات 

س��طح آب رودخانه بکاهند. در سال 1902 
میالدي آن ها با ساخت 180 کانال موفق 
ب��ه تنظیم کنترل آب خروج��ي از رودخانه 
ش��دند . البته براي تداوم کش��اورزي مصر 
وج��ود گل و الي حاصلخیزرودخانه نیل از 

اهمیت زیادي برخوردار بوده و هست.  
"ایده ساختن یک سد بزرگ را در نزدیکي 
 Adrien.شهر "آسوآن" برنامه ریزي کرد
Daninosدر سال 1947 میالدي برنامه 
ری��زی کرد. س��ال 1960 می��الدي با اخذ 
درآمد کانال س��وئز ساخت س��د در جنوب 
دیوار قدیمي ش��هر ساخته ش��د و در سال 
1971 به بهره برداری رسید. مصریان این 
س��د بزرگ را " سعد ال علي" نامیدند. سد 
آس��وان در ح��دود 13 کیلومت��ري جنوب 
شهر "آس��وان" قرار دارد. این سد یک 
دریاچه بزرگ به نام "ناصر" را تشکیل 
داده اس��ت. میزان ظرفی��ت آب ذخیره 

دانشکده

پيامدهای زيانبار سد آسـوان زندگی و اقتصاد 
کشـاورزی ساکنان دره نيــل را تهديد می کنند
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ش��ده در ح��دود 135 ت��ا 169 کیلومتر 
مکع��ب اس��ت. آبگی��ري س��د از زمان 
س��اخت یعني 1964 ش��روع و به مدت 
12 سال به طول انجامید. اساسًا ساخت 
این س��د بزرگ براي بهبود کش��اورزي 
و تامی��ن زیر س��اخت هاي یک صنعت 
اس��ت.  ش��ده  برنامه ریزي  اقتص��ادي، 
در دس��ترس بودن آب در طول س��ال 
ای��ن ام��کان را به کش��اورزان مي دهد 
زمین هاي کش��اورزي  آبی��اري  ب��ا  که 
خود 2 بار درس��ال کش��ت و برداش��ت 
محصوالت را داش��ته باش��ند. وفور آب 
با این سیس��تم آبیاري عالوه بر این که 
امکان کاش��ت و برداش��ت محصوالت 
تابس��تاني مانن��د ذرت و برن��ج را ب��ه 
کش��اورزان مي دهد، از س��یالبي شدن 
مناطق وس��یع زیرکشت کشاورزان هم 
جلوگی��ري به عمل م��ي آورد. بعضي از 
کش��اورزان سطح زیرکش��ت خود را تا 
20 درص��د افزای��ش داده ان��د. از دیگر 
موقعیت ه��ای ب��ه وج��ود آم��ده براي 
س��ال هاي  در  کاف��ي  آب  کش��اورزان 
خشکس��الي اس��ت ک��ه بتوانن��د  بدون 
هیچگون��ه محدودیت��ي از آب ذخی��ره 
ش��ده برای آبیاري مزارع خود استفاده 
کنن��د و همیش��ه از داش��تن آب کافي 
ش��یرین مطمئن باشند. احداث این سد 
بزرگ براي کش��ور درحال توسعه مصر 
ب��ا توجه ب��ه ازدیاد جمعی��ت، عالوه بر 
تولید  ام��کان  آب کش��اورزي،  تامی��ن 
ان��رژي و گس��ترش مناب��ع کافي براي 
زیرس��اخت هاي صنای��ع کش��ور را هم 
تضمین ک��رده اس��ت. همچنین امکان 
اس��تفاده از روش جدید و مکانیزه شدن 
از نیروگاه هاي  کش��ور را ب��ا اس��تفاده 

تولید انرژي میس��ر س��اخته اس��ت.

نتايج:
• بهب��ود و توس��عه 535000 هکتار زمین 

کشاورزي
• تبدیل کشاورزي سنتي به سیستم آبیاري 

جدید )در حدود 3100000 هکتار(
• کاشت برنج صادراتي

• ام��کان ت��ردد و حمل و نقل به وس��یله 
کشتي هاي بزرگ

• جم��ع آوري، حفاظ��ت و امنی��ت آب در 

زمان هاي سیالبي و استفاده بهینه از آن
• تولید انرژي برق

• تامین آب آشامیدني
• تهیه زیر ساخت هاي صنایع

نتايج زيست محيطي:
کمتر از 50 س��ال از ساخت و بهره برداري 
این س��د بزرگ نگذش��ته ک��ه ناامیدي و 
سرخوردگي ها باال گرفته است . با توجه به 
دخل وخرج هاي هزینه ش��ده، انتظارات و 
کارآیي اقتصادي س��د قابل تامل است. با 
آن همه طراحي هاي پیچیده انجام ش��ده ، 
متاس��فانه تص��رف در محیط زیس��ت  به 
صورت گسترده انجام شده و نقش زیست 
محیطي بس��یار ناچیز از توجه کارشناسان 
دور مان��ده اس��ت . اگر م��ردم مصر انتظار 
داشته باشند که این تغییرات به وجود آمده، 
به حالت نسبتاً طبیعي برگردد  و نابساماني هاي 
به وجود آمده به ی��ک حالت ایده آل تغییر 
وضعی��ت دهد. پنداری بیش نیس��ت. زیرا 
پیامدهای زیانبار تخریب محیط زیست در 

این محدوده همچنان رو به افزایش اند.

فرسايش و تخريب سواحل:
در صورتي که پیش بیني ها درس��ت باش��ند 
تا س��ال 2050 میالدي، با آبگرفتگي یک 
متر از دلتا ، یک س��وم مساحت دلتا به زیر 
آب رفت��ه و قس��مت بزرگ��ي از زمین هاي 
کشاورزي نابود خواهد شد. پیشروي دریاي 
مدیترانه باعث فرسایش سواحل و نابودي 
زمین هاي با ارزش کش��اورزي خواهد شد. 
با این تفاس��یر عالوه بر مش��کالتی نظیر 
به وجود نیامدن رس��وبات جدید، الیه هاي 
رسوبي قدیمي ترخشک و فشرده تر خواهند 
ش��د. پس با این پیش بیني ها، در هر قرن 
تقریباً نیم متر از س��طح زمین هاي دلتا به 
زیر آب خواهد رفت. با توجه به این که      . 
زمین هاي کشاورزي مصر در دلتا قرار دارد و 
این مناط��ق با دارا بودن 1800 نفر جمعیت 
در هر کیلومتر مریع، یکي از پر جمعیت ترین 
مناطق جهان محس��وب مي ش��وند، شمار 
زیادي از مردم مصر تح��ت تاثیر این بالیا 
ق��رار خواهند گرف��ت. در دراز مدت امکان 
زیر آب رفتن ش��هرهاي س��احلي از جمله 
" اس��کندریه" و "پورت س��عید" هم دور از 
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انتظار نیست.
قبل از س��اخت این سد در مصب رودخانه 
نی��ل حج��م وس��یعي از رس��وبات در دلتا 
ته نش��ین و جایگزین قس��مت زی��ادي از 
رسویات شسته شده توسط آب دریا مي شد. 
این حال��ت طبیع��ي دیگر وجود ن��دارد و 
تعادل رس��وب و فرس��ایش به کلي مختل 
ش��ده اس��ت. در درازمدت کمبود رسوبات 
رودخان��ه اي صدمه زبادي ب��ه زمین هاي 
کش��اورزي خواهد زد. عالوه بر فرس��ایش 
و شس��ته شدن زمین هاي کشاورزي، خطر 
تخریب س��اختمان هاي اط��راف رودخانه 
نیز وج��ود دارد. نابودي حواش��ي رودخانه 
و تخریب س��اختمان ها ب��راي مردم مصر 
فاجعه بار خواهد بود. کم شدن ذرات معلق 
در پایین دس��ت رودخانه و افزایش سرعت 
آب به فرسایش بیشتر زمین کمک مي کند.

تخريب زمين 
کش��اورزي در مصر ب��اروش آبیاري انجام 
مي گیرد و آب مورد نیاز کش��اورزان صرفًا 
از آب رودخانه نیل تامین مي شود. باساخت 
این س��د بزرگ امکان آبی��اري زمین هاي 
کشاورزي در طول س��ال امکان پذیر شده 
است. بهاي این پیش��رفت ، فقدان جاري 
شدن سیالب های دوره اي و در نتیجه عدم 
تشکیل رس��وبات حاصلخیز در زمین هاي 
مستعد کشاورزي است )تقریباً 100 میلیون 
تن رس��وب س��االنه(. با کم شدن سرعت 
جری��ان آب، گل و الي معل��ق در آب در 
مخزن سد ته نشین و از دسترسي و کاربري 
کشاورزي خارج ش��ده است. نبود رسوبات 
طبیعي، استفاده و جایگزیني کودهاي معدني 
را براي کشاورزان ضروري ساخته که عالوه 
بر تاثیرات بد زیس��ت محیطي، الزم اس��ت 
قسمتي از انرژي نیروگاه ها، صرف تولید این 
مواد مورد نیاز کشاورزان بشود. عدم تجدید 
رس��وب گذاري باعث کمبود مواد مغذي و 
عناصر مفید در خاک ش��ده اس��ت. قبل از 
ساخت س��د، این میزان رسویات در جنوب 
شهر" آسوان" س��االنه درحدود 15 تن در 
هر هکت��ار زمی��ن و در دلت��ا 1 الي 2 تن 
برآورد شده اس��ت. ضمناً قسمتي از گل و 
الي باقي مانده در مناطق ساحلي ته نشین 
و یا وارد دریا مدیترانه مي ش��ده اس��ت. با 

س��اخت س��د رس��وبات رودخانه اي تغییر 
مکان داده اس��ت و حتي در آینده کشت و 
برداشت محصوالت س��ه بار در سال را بر 
روي زمین هاي کشاورزي آبیاري شده، غیر 
ممکن خواهد س��اخت. نیاز به مواد مغذي 
در قال��ب کودهاي معدني ب��ه ویژه ازت و 
ضرورت تخلیه و زهکش��ي آب اضافه فقط 
به کمک یک سیس��تم بسیار گران قیمت 
امکان پذیر خواهد ب��ود. عالوه بر تغییرات 
به وجود آمده وعدم تعادل رسوب گذاري و 
شسته شدن گل و الي در سواحل، عوامل 
ج��دي اقتص��ادي دیگر، از م��وارد و نتایج 
ناگوار این س��رمایه گذاري تاریخي اس��ت. 
البته کنترل کردن این میزان آب در پشت 
سد و برداشت محصوالت کشاورزي 2 بار 

در سال را نباید نادیده گرفت.

بـاال آمـدن سـطح آب زيرزميني و 
اشباع خاك :

یکي دیگر از نتایج آبیاري متمرکز در طول 
س��ال، باال آمدن س��طح آب زیرزمیني در 
بعضي از مناطق کش��اورزي و تبخیر آب از 

سطح زمین است.
 

پیش تر تغذیه آب در دلتا به گونه اي بود که 
بین آب ش��ور دریا و آب شیرین زمین هاي 
کشاورزي تعادل برقرار بود. ولي اکنون پس 
از س��اختن سد این تعادل بهم خورده و آب 
شور دریا در خشکي در حال پیشروي است 
و روند نفوذ آب ش��ور دری��ا رو به افزایش 
دارد. بعض��ي از زمین ه��اي کش��اورزي با 
باال آمدن س��طح آب زیرزمیني به باتالق 
تبدیل ش��ده است. اشباع شدن خاک براي 
بعضي از گونه ه��اي گیاهي و محصوالت 
کش��اورزي نامناس��ب اس��ت. همچنین با 
آبیاري هاي مداوم و عدم امکان زهکش��ي 
مزارع، شور ش��دن زمین هاي کشاورزي و 
درنتیج��ه نابودي محصوالت کش��اورزي 
را به همراه داش��ته است. ازدیاد جمعیت و 
کاه��ش منابع آب زیرزمین��ي در بعضي از 
مناطق کش��ور از دیگر عواقب جدي براي 
مردم کش��ور خواهد بود. برداش��ت بیش از 
ح��د از منابع آب زیرزمیني عالوه بر کمبود 
آب آشامیدني، بیابان زایي را نیز در بعضي از 
نقاط به  همراه داشته است. شایان یادآوری 

است که در مناطق خشک و نیمه خشک، 
مناب��ع آب زیرزمیني یک��ي از عوامل مهم 
توسعه پایدار محسوب مي شود، زیرا عالوه 
بر این که در س��ال هاي خشکسالي امکان 
بهره برداري از آن ها وجود دارد، در مقایسه 
با منابع آب هاي سطحي امکان آلوده شدن 

این منابع به پاتوژن ها خیلي کمتر است.

شوري
به طور طبیع��ي با بارش هاي جوي، میزان 
کمي نمک وارد زمین مي شود. ولي اساسًا 
افزایش شوري زمین و منابع آب زیرزمیني 

با تبخیر آب ازسطح زمین شدت مي یابد. 
رون��د ش��ور ش��دن خ��اک و زمین ه��اي 
کش��اورزي با اس��تفاده از آبیاري منابع آب 
س��طحي به ویژه آب رودخانه هاي با نمک 
محلول باال تشدید مي شود. پس از ساختن 
سد بزرگ برروي رودخانه نیل نمک محلول 
آب افزایش یافته اس��ت. میزان غلظت این 
کاني در مخزن س��د 175 میلیگرم در لیتر 
اندازه گیري ش��ده و روند افزایش نمک در 
پایتخت مصر یعني ش��هر" قاهره" به 250 
میلي گرم در لیتر هم رس��یده است. با توجه 
با آب و هواي خشک مصر و میزان تبخیر 
بس��یار باالي آن، این می��زان نمک براي 
آب آش��امیدني و زمین ه��اي کش��اورزي 
مش��کل س��از خواهد بود. به ویژه در دلتا و 
قسمتي از دش��ت هاي مصر که زمین هاي 
کش��اورزي آن به صورت فش��رده و مداوم 
آبیاري مي شوند. براي مثال در شهر "سیوا" 
)منطقه اي در 560 کیلومتري قاهره( میزان 
نمک آب رودخانه به 7 گرم در لیتر رسیده 
اس��ت )میزان نمک در آب دریاي آزاد 35 
گرم در لیتر اس��ت(. در بعضي از زمین هاي 
کشاورزي دلتا میزان نمک خاک ، در حدود 
25 درصد اس��ت. با آبیاري کردن 12500 
مترمکعب آب در ه��ر کیلومتر مربع زمین 
می��زان غلظت نمک به ط��ور میانگین به 
حدود 3100 کیلوگرم در هر کیلومتر مکعب 
زمین خواهدرس��ید. البته عمده نمک وارد 
ش��ده در آب رودخانه نیل ناش��ي از تخلیه 
زه آب و فاضالب خانگي و صنعتي اس��ت. 
مضر بودن نمک محلول در آب براي رشد 
گیاهان به ویژه گیاهان حساس سبب پایین 
آمدن بازدهی محصوالت کشاورزي شده است 
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. قبل از س��اخت سد، شسته شدن نمک  هاي 
سطح زمین در زمان هاي سیالب هاي دوره اي 

انجام مي شده و تعادل نسبي برقرار بوده است.

رسوب در مخزن سد:
رس��وب رودخان��ه اي نه فقط از دس��ترس 
کشاورزان پایین دست رودخانه خارج شده 
بلکه یک مشکل اساسي براي مخزن سد 
خواهد ب��ود. به همان می��زان گل و الیي 
که در دریاچه رس��وب مي کند از مقدار آب 
ذخیره شده در مخزن سد هم کاسته خواهد 
ش��د. با محاس��بات انجام گرفته در 1000 
سال آینده مخزن سد فقط از رسوبات وگل 

و الي پر خواهد شد.
 

نابودي ماهيگيري در دلتاي نيل :
کاهش ظرفی��ت ماهیگیري را نی��ز باید به 
ساخت سد نس��بت داد. با توجه به نبود مواد 
مغ��ذي در آب، ش��رایط زندگ��ي موجودات 
زنده و آبزیان به ش��دت مختل ش��ده است. 
مکان ه��اي تخم ریزي ماهي ه��ا و آبزیان 
در مناط��ق مختل��ف که در س��یالب هاي 
دوره اي به وجود مي آمد به کلي نابود شده 
اس��ت. در محل ورود آب رودخانه به دریا، 
با نبود رس��وبات رودخانه اي، محل زندگي 
ماهي ساردین از بین رفته است. هم چنین 

انواع مختل��ف ماهي ها که در دلتا یعني در 
مکان هاي آب لب شور مي زیستند، آسیب 
جدي دیده اس��ت. با توج��ه به این که 3/4 
سهمیه ماهیگیري شیالت مصر از رودخانه 
نی��ل، دریاچه ه��ا و برکه ها اط��راف تامین 
مي شده است ، به شدت کاهش یافته است.

هجوم موش هاي صحرايي:
رش��د جمعی��ت موش ها یک��ي از عواقب 
ناش��ي از س��اخت این س��د بزرگ است. 
واضح اس��ت که خطر افزای��ش جمعیت 
موش ه��ا همیش��ه زیاد بوده اس��ت. ولي 
معم��واًل در دراز مدت، یک اکوسیس��تم 
طبیعي ش��رایط را به گون��ه اي تغییر  داده 
که تعادل نس��بي در تولید مثل و مرگ و 
میر موش ها بوجود  آمده اس��ت. اکنون با 
این ش��رایط به وجود آمده همه امکانات 
به نف��ع افزایش جمعی��ت موش ها تغییر 
ک��رده اس��ت. ازدی��اد جمعی��ت موش ها 
می��زان انتقال ام��راض و انگل ها را باال 
مي ب��رد. کرم موج��ود در ری��ه موش ها 
باعث م��رض مننژی��ت و در اکثر مواقع 
مرگ افراد مي ش��ود. اکن��ون موش هاي 
آل��وده در محیط، یک خط��ر جدي براي 
مردم س��اکن دره نیل محسوب مي شوند.

افزايش بيماري "شيستوزومياز" يا 

تب حلـزون نيـز از پيامدهای مهم 
تغييرات در بستر نيل است.

ش��مار افرادي که به این بیم��اري گرفتار 
ش��ده اند رو ب��ه افزایش اس��ت. بیماري" 
شیس��توزومیاز "بوس��یله حلزون هاي آبي 
منتق��ل مي ش��ود. حلزون ه��اي آب��ي در 
خندق هاي تش��کیل ش��ده از آبیاري هاي 
غرقآبي رشد و نمو مي کنند. قبل از ساخت 
س��د، باتالق ها منطقه حداق��ل یک بار در 
سال خش��ک مي شدند و تولید مثل و رشد 
حلزون ها تنظیم مي شد ولي دیگر این نظم 
طبیعي بهم خورده اس��ت. تالش و مبارزه 
براي نابودي حلزون ها بوسیله آفت کش ها 
هم در حد متوسط موفقیت آمیز بوده است.

 
نتايج :

- فرسایش سواحل و بوجود آمدن حفره ها
- تخریب خاک، غرقابي و شور شدن زمین 

و بیابان زایي
- تغییر سطح آب زیرزمیني

- رسوب گذاري در مخزن سد
- کاهش آبزیان و ماهي ها در دلتا

- افزایش و انتقال بیماري و انگل ها توسط 
حلزون و موش هاي صحرایي
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چکيده:
زمینه و هدف: آلودگی بو نه تنها برای رفاه 
و سالمتی انسان بلکه برای کیفیت هوا، به 
شکل دود در نور شیمیایی شرکت می کنند 
و هم چنین آلودگ��ی ثانویه ایجاد می کنند.
بوهای تولید شده دارای درجه های متعددی 
از بو هس��تند که از سرتاسر فرآیند تصفیه 
تولید می ش��وند اما مناط��ق اصلی تولید بو 
عبارتند از ایستگاه پمپاژ، ته نشینی، هضم، 
حوض هواده��ی و الگون و واحد مدیریت 

لجن است.
 Gen انج��ام کار: فن��اوری روش ه��ای 
Clear N ی��ک روش اقتص��ادی برای 
کنت��رل ب��و و عوام��ل خوردگی ناش��ی از 
 H2S هیدروژن س��ولفید است.این فناوری
را از طریق کاهش مواد غذایی در سراس��ر 
سیس��تم کنترل می کند. فرآین��دی که در 
آن باکتری ه��ا و دیگر میکروارگانیس��م ها 
اکسیژن محلول و مواد آلی در فاضالب را 
مص��رف و انرژی آزاد می کنند تا کربن آلی 
را به دی اکس��یدکربن و جرم سلولی تبدیل 
کنند. اکسیداس��یون بیولوژیکی در کنترل 
ب��و مؤثر اس��ت و متداول تری��ن روش این 

فناوری ها بیوفیلتراسیون است.
بحث و نتیجه گیری: بیوفیلترها نس��بت به 
کربن فعال غلظت باالتری از ترکیبات آلی 
بودار را حذف می کنند. مهندس��ین بر این 

باورند که بیوفیلترها توانایی بازدهی حذف 
90% تا باالتر برای فاضالب شهری را دارا 
هس��تند. البته راندمان حذف به مدت زمان 
بس��تگی دارد )زمان مان��د حداقل بین 15 
-60 ثانیه باید باشد.(عمر مفید بیو فیلترها 
برابر با 5 س��ال اس��ت ب��ه طوری که برای 
هیدروژن سولفید با غلظت 20PPM برابر 
با 3 س��ال و با غلظت PPM 40 برابر با 2 

سال است.

مقدمه: 
و  ش��هری  فاض��الب  تصفیه خانه ه��ای 
صنعتی بوهایی تولید می کنند که ش��دید ، 
پایدارندو برای کارکنان ،مناطق مس��کونی 
و تج��اری و صنعت��ی نزدیک ب��ه آن آزار 
بعض��ی  اس��ت.  آسیب رس��ان  و  دهن��ده 
از اف��رادی ک��ه در نزدیک��ی تصفیه خان��ه 
فاض��الب زندگ��ی می کنند از ب��وی تولید 
ش��ده احس��اس نارضایتی و شکایت دارند. 
زیرا از آسیب های احتمالی به سالمتی شان 
نگران هس��تند.که در واقع این مشکل در 
فصل تابستان بیشتر مشهود است. از جمله 
بیماری هایی که ممکن است سالمت افراد 
را در مواجهه با بوی آزاد ش��ده از فاضالب 
دچار خطر کند عبارتند از: س��ردرد ،تهوع، 
کاه��ش قدرت تنفس و س��وزش در ناحیه 
چش��م و گل��و. آلودگ��ی بو نه تنه��ا برای 

سالمتی انس��ان بلکه برای کیفیت هوا، به 
شکل دود در نور شیمیایی شرکت می کنند 
و هم چنین آلودگی ثانویه به وجود می آورند. 
بوهای تولید شده دارای درجه های متعددی 
از بو هس��تند که از سرتاسر فرآیند تصفیه 
تولید می ش��وند اما مناط��ق اصلی تولید بو 
عبارتند از ایستگاه پمپاژ، ته نشینی، هضم ، 
حوض هواده��ی و الگون و واحد مدیریت 
لج��ن اس��ت. بوهای تولید ش��ده توس��ط 
هری��ک از این واحدها ش��امل: متان)خطر 
انفجار و یا حتی خط��ر خفگی(، هیدروژن 
س��ولفید، آمونیاک، دی اکس��ید س��ولفور، 
اس��کاتول، مرکاپتان، ایندول، سایر آمین ها 
، آلدئیدها، اسیدهای غیرآلی ، باکتری های 
عفونی سینوس��ی، نیتروژن ترکیبی آلی یا 
اتم سولفور هستند.)بس��تگی به منابع گاز 
و دیگ��ر فاکتورها مانند رطوبت و ش��رایط 
آب و هوای��ی کپ��ک و هاگ نی��ز ممکن 
اس��ت در گاز فاضالب وجود داشته باشند.( 
مواد تولیدکننده ب��و در فاضالب از تجزیه 
بی ه��وازی ترکیبات ب��ا وزن مولکولی باال 
تشکیل می شوند )به ویژه پروتئین(در میان 
ترکیب��ات غیرآلی تولیدکنن��ده بو آمونیاک 
و H2S مهم تری��ن عوام��ل تولی��د بوی 
فاضالب هستند.حضور H2S به علت یک 
کاهش محیطی در پتانسیل اکسیداسیون و 
احیا ایجاد می شود. در محدوده بین 150 تا 

1. کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی مشهد
2. دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی ، گرایش محیط زیست دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب

3. کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی دانشگاه آزاد اسالمی  واحد علوم و تحقیقات تهران

حسين کياشمشکی1،مريم خزايي2، سمانه بلندقامت پور3
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350 ولت از پتانسیل اکسیداسیون و احیاء بهترین شرایط برای کاهش سولفور توسط میکروارگانیسم ها است. در سیستم هایی که فاضالب 
به صورت ثقلی حرکت می کند و س��رعت فاضالب مناس��ب اس��ت فرآیند هوادهی به صورت طبیعی انجام می گیرد و شرایط برای تولید 
هیدروژن سولفید ایجاد نمی شود.اما زمانی که سرعت فاضالب پایین باشد برای جلوگیری از تشکیل گاز هیدروژن سولفید به خصوص در 
خط لوله های طوالنی افزایش دما می تواند مفید واقع شود زیرا با افزایش دما فعالیت باکتری های تجزیه کننده سولفور افزایش پیدا می کند.

فاکتورهای مهم توليد بو در فاضالب:
1- زمان ماند 2- غلظت هیدروژن و سولفات 3- غلظت مواد آلی  4- تالطم 

رایج ترین ترکیب تولید بو در فاضالب هیدروژن سولفید است که از تجزیه بیولوژیکی ترکیبات سولفید آلی و پروتئین در شرایط بی هوازی 
ایجاد می ش��ود. این ترکیبات بی رنگ ، پتانس��یل تولید گازهای سمی و بوی شبیه تخم مرغ گندیده دارند. هیدروژن سولفید در غلظت های 
پایین خورنده و در غلظت های باال س��می اس��ت.به همین علت هیدروژن سولفید به عنوان شاخص بو در فاضالب تعیین شده است.بوی 
ایجاد شده در سیستم جمع آوری و تصفیه خانه فاضالب به علت مخلوط شدن مواد آلی و غیرآلی است. آژانس های تدوین قوانینی کیفیت 
هوا در سراسر جهان قانونی برای استاندارد بوهای منتشر شده در هوای آزاد در نظر گرفته اند که این قوانین از کم ترین مقدار تا بیشترین 
مقدار و یا واحد بو )OU/M3 ( را شامل می شود. در بعضی مواقع برای کنترل بوی ناشی از فاضالب ممکن است از آنزیم ها یا مواد شیمیایی 

استفاده شود البته تغییرات مکانیکی در ایستگاه پمپاژ تقریبا یک روش کنترل بو است.

واحدهای اندازه گيری بو:
آستانه درک: )absolute threshold(: حداقل غلظت که توسط حس بویایی افراد شناسایی شود.

TON )Threshold odor number(: تعداد رقیق سازی که نمونه که در آستانه درک قرار دارد نیاز دارد تا کاهش یابد.
حداکثر غلظت مواجهه )TLV(: حداکثر غلظتی که شخص می تواند در 8 ساعت در روز و یا 5 روز در هفته یا 50 هفته در سال مواجهه شود.

حداکثر غلظت قابل قبول )MAC(: حداکثر غلظتی که نباید هرگز از آن مقدار بیشتر شود.

مقدار مجاز ترکيبات توليد کننده بو در فاضالب:

بوی ايجادکننده        MAC     ATC       TLV           ترکيبات بودار       فرمول شيميايی  

عوامل مؤثر در کنترل بو:
1- همه مواد موجود در فاضالب باید مورد تصفیه قرار بگیرند اگر نیاز باش��د باید از مواد ش��یمیایی اس��تفاده شود )البته گاهی اوقات مواد 
شیمایی به تنهایی مؤثر واقع نمی شوند.2- فرآیند باید توانایی تصفیه غلظت های باالی بو را داشته باشد. )میزان غلظت H2S در ایستگاه 
پمپاژ بین 100 تا PPM 600 متغیر است.(3- فرآیند باید سریع عمل کند و توانایی تصفیه بوهای مختلف را داشته باشد.4- فرآیند باید در 

شرایط رطوبت باال به طور مناسب عمل کند و هم چنین دیگر آالینده ها را نیز بتواند کنترل کند)مانند میکروارگانیسم ها(

:Gen Clear N فناوری
یک روش اقتصادی برای کنترل بو و عوامل خوردگی ناشی از هیدروژن سولفید است. این فناوری H2S را از طریق کاهش مواد غذایی 

در سراسر سیستم کنترل می کند.

 هیدروژن سولفید
 آمونیاک

  متیل مرکاپتان            CH3SH                   10                  0/0021                                             کلم فاسد شده
  دی سولفیدکربن                                 20                     0/21                                            زننده و سوزش آور
  سولفید بی فنیل                                     0/0047                   زننده و سوزش آور
  دی متیل سولفید      )2S)CH3                        0/001                                گیاه فاسد شده
  ایندول              2NH)CH(C6H4                  5/3-130                     تعفن مدفوع
  اسکاتول                    C6H9N                0/006-0/002                زننده و سوزش آور

NH32546/837/5زننده و سوزش آور
H2S  100/0004750تخم مرغ گندیده 

دانشکده
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راهکارهای این فناوری:
1- تهی��ه ی��ک روش متابولیک��ی ب��رای 
باکتری ه��ا به نحوی که دیگر H2S تولید 
نکنند. 2- باکتری ها هیدروژن س��ولفید را 
مصرف یا ح��ذف کند. این فن��اوری بهتر 
است برای حذف هیدروژن سولفید در چاه 
استفاده شود.)البته این فناوری در لوله های 
اصلی ،فیلتر چکنده، س��تون کربن فعال و 
الگون ها و هر واح��دی در فرآیند تصفیه 
که امکان تشکیل شرایط بی هوازی برای 
پدید آمدن هیدروژن س��ولفید ایجاد شود 

استفاده کرد.(

:Gen Clear N مکانيسم فناوری
زمانی ک��ه باکتری ه��ا اکس��یژن محلول 
موجود در فاض��الب را مصرف می کنند و 
دیگر اکس��یژن محلولی در دسترس آن ها 
وج��ود ندارد به اکس��یژن ترکیب��ی تمایل 
پی��دا می کنند )اکس��یژن ترکیب��ی نیترات 
، نیتری��ت و در نهای��ت س��ولفات( با توجه 
ب��ه اینکه نیت��رات و نیتریت ب��ه ندرت در 
فاضالب وجود دارند بنابراین س��ولفات به 
عنوان منبع اکس��یژن در شرایط بی هوازی 
مورد استفاده قرار می گیرد. سولفات در این 
فرآیند تغییر شکل داده و از یون هیدروژن 
تا یون تشکیل هیدروژن سولفید پیش می 
رود. افزودن اکسیژن نیتراتی و نیتریتی به 
2 روش در عدم تشکیل هیدروژن سولفید 
تأثیر می گذارد. 1- جایگزین ش��دن منبع 
اکس��یژن )به نحوی ک��ه نیتریت و نیترات 
افزوده شده موجب عدم تشکیل هیدروژن 
س��ولفید می ش��وند.2- این منبع اکسیژن 
باعث می ش��ود ک��ه باکتری ه��ا هیدروژن 
س��ولفید محل��ول را ح��ذف و ترکیب��ات 
س��ولفور را از طریق اکسیداسیون سولفات 
کاه��ش دهند. البته ای��ن واکنش ها باعث 
ایجاد یک الی��ه لجن حجیم درون لوله ها 
در س��طح زیری��ن و آزاد ش��دن گاز ازت 
 BOD مضر می ش��وند.این فناوری تقریبا
موج��ود در فاض��الب را کاه��ش می دهد 
و ب��ا افزای��ش بیومس س��لولی ، خوردگی 
فض��ای باالیی لوله ه��ا و اتص��االت را از 
طری��ق کاهش گاز H2S کاهش می دهد.

مزایای این روش: 1- کنترل بوی ناشی از 

هیدروژن سولفید2- کنترل خوردگی ناشی 
 -4 BOD از هیدروزن سولفید3- کاهش
آسان شدن مراحل ذخیره، انتقال و مدیریت 

فاضالب 
این فناوری معموال در باال دست جریان های 
مداوم تزریق می شود. ترکیباتی که برای این 
تکنولوژی استفاده می شوند : سدیم نیتریت و 
س��دیم نیترات مدت 2 روز طول می کشد تا 
ب��ا اضافه کردن این ترکیب��ات در فاضالب، 
باکتری ها بتوانند هیدروژن سولفید را کاهش 

دهند.

اکسيداسيون بيولوژيکی : 
فرآین��دی ک��ه در آن باکتری ه��ا و دیگر 
محل��ول  اکس��یژن  میکروارگانیس��م ها 
و م��واد آل��ی در فاض��الب را مص��رف و 
ان��رژی آزاد می کنن��د تا کربن آل��ی را به 
دی اکس��یدکربن و جرم سلولی تبدیل کند.
اکسیداسیون بیولوژیکی در کنترل بو مؤثر 
اس��ت و رایج تری��ن روش ای��ن فناوری ها 
بیوفیلتراس��یون است.بس��ترها دارای عمر 
مفید 10 سال یا بیشتر هستند گاهی ممکن 
است بیواس��کرابر هرگز نیاز به تغییر بستر 
نداشته باش��د بیواس��کرابر معموال به ابزار 
کنترل PH و پنل کنترل فن نیازی ندارد. 
بیواسکرابر دارای 20-30 فوت ارتفاع دارد. 
PH بهینه برای باکتری های اکسیدکننده 

سولفور 2-3 است.

H2SO4====H2S + O2   

بیوفیلتراسیون یک فرآیند تبدیل متابولیکی 
ترکیبات بودار در تماس با فیلتر است.

دیگر عوامل مهم در سیس��تم پکینگ نوع 
ماده مورد اس��تفاده در س��تون فیلتر است.
انتخ��اب جنس پکینگ بر اس��اس موادی 
هس��تند دارای س��طح ویژه باالیی است.
س��طح میژه زیاد این اج��ازه را به پکینگ 
می دهد که باکتری های بیشتری روی آن 
رش��د می کنند بر این اس��اس میزان حذف 
 Snow flak .هیدروژن افزایش می یابد
دارای س��طح ویژه m3/m2 92 اس��ت و 
/m2 354 دارای سطح ویژه  pall ring

m3 است.که این مدیاها برای فیلتر چکنده 
مناس��ب است.با اس��تفاده از این مدیاها در 

فیلت��ر چکنده با زمان مان��د 4 ثانیه میزان 
متوس��ط غلظت هیدروژن سولفید خروجی 
کمت��ر از ppm 0/5 بوده و این در زمانی 
اس��ت که میزان هیدروژن سولفید ورودی 

برابر با ppm 20 باشد.

 بيوفيلتراسـيون به دو روش انجام 
می شود: 

1- بیواکسیداس��ون با استفاده از مدیاهای 
غیر آلی )فیلترچکنده – بیواسکرابر(

2- بیواکسیداسیون با استفاده از مدیاهای 
آلی )بیوفیلتراسیون(

بيواکسيداسيون با استفاده از بستر 
غيرآلی:

بیواکسیداس��یون یک پیشنهاد برای حذف 
مواد ش��یمیایی زی��اد و هزین��ه نگهداری 
کم نسبت به اسکرابر ش��یمیایی است.بیو 
اس��کرابر در حذف بوی ناشی از هیدروژن 
سولفید نس��بت به بیوفیلتراسیون کوچکتر 
است. سیستم اسکرابر زیستی یک ساختار 
و بس��تر اکوسیس��تم طراحی ش��ده برای 
جلوگیری از خوردگی محیط و عمل مداوم 
برای دوره 15-20 ساله است. این سیستم 
ترکیبی بین اس��کرابر مرطوب شیمیایی و 
فیلتر چکنده اس��ت. این اسکرابرها شامل 

یک بستر متخلخل پایدار دارند.

بيواکسيداسيون با استفاده از بستر 
آلی:)بيوفيلتراسيون(

فیلتر یک مش فیزیکی است که ذرات را از 
هوا حذف می کند اما این یک دیدگاه اشتباه 
است بیوفیلتراسیون در حقیقت یک فرآیند 
تصفیه است که برای تصفیه آالینده ها در 
گذشته بود. طبیعت باکتری ها و قارچ هایی 
تولی��د می کند که منبع آن ه��ا مواد غذایی 
هس��تند. این میکروب ها در خاک های آلی 
و مواد گیاهی در حال فس��اد فراوان وجود 
دارند. بیوفیلترها یک محیط کنترل شده ای 
هس��تند که بوه��ای آل��ی و VOCها در 
تماس با میکروارگانیس��م های طبیعی که 
می توانند منبع غذایی باشند قرار می گیرند. 
بیوفیلتراسیون سنتی برای دهه های متعدد 
در اروپا بیش��تر از امریکا اس��تفاده می شده 
اس��ت. این مدل ها بس��یار بزرگ بوده اند و 
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بس��ترهای آلی تک الیه ای که روی یک 
س��طحی قرار گرفته اند. نوع آبیاری در این 
بیوفیلترها از نوع پاششی است و بیوفیلترها 
برای ح��ذف هیدروژن س��ولفید با غلظت 
بیش��تر از 5PPM دارای محدودیت ه��ای 
مهمی هس��تند. باال بودن میزان هیدروژن 
س��ولفید در روی فیلترها باعث رشد بیشتر 
تیوباس��یلوس ها می شود که باعث تشکیل 
میکروارگانیس��م  می ش��وند.وجود  اس��ید 
مانند تیوباس��یلوس در سطح مدیاها باعث 
می شوند که هیدروژن س��ولفید موجود در 
فاضالب را اکس��ید می کنند و تولید اس��ید 
سولفوریک می کنند که باعث پائین آمدن 
PH می ش��ود که این کاهش باعث تولید 
قارچ و میکروارگانیس��م های تجزیه کننده 
زیس��تی می شوند.و هم چنین وجود سولفور 
در بس��تر صاف��ی باعث ایجاد افت فش��ار 
در س��طح صافی می ش��وند. ب��رای حذف 
ترکیبات بودار از میکروارگانیس��م هایی که 
بر روی بستر صافی قرار می گیرند استفاده 
می ش��وند. عملکرد بیوفیلتر ه��ا به طبیعت 
فیلتر بس��تگی دارد. شناس��ایی مشخصات 

میکروارگانیس��م های روی بس��تر صافی و 
هم چنین آالینده هایی که باید حذف شوند 
ضروری اس��ت. مهم ترین مش��کلی که در 
این فناوری ایجاد می شود افت فشار ناشی 
از گرفتگی صافی اس��ت. که برای رفع این 
مش��کل از مدیاهایی مانن��د کربن فعال و 
پل��ی اورتان که دارای س��طح ویژه زیادی 
هس��تند استفاده می ش��ود که قدرت جذب 
توسط بستر را افزایش می دهند. هزینه زیاد 
عملکرد این فناوری را کاهش می دهد. در 
این روش میکروارگانیسم ها مهم ترین نقش 
را در ح��ذف بوی آالینده ه��ا ایفا می کند.
م��واد غذایی مورد نیاز میکروارگانیس��م ها 
از قس��مت باالیی تزریق می شود تا بیستر 
فیلتر مرطوب بماند و از خش��ک شدن آن 

جلوگیری شود.

بحث و نتيجه گيری: 
آمونیاک و آمین ه��ا در فرآیند ثانویه حذف 
هیدروژن س��ولفید می تواند حذف ش��وند. 
به نحوی که پیش س��از تصفیه هیدروژن 
سولفید، اسیدسولفوریک تولید می شود که 

می تواند در حذف آمونباک مؤثر هس��تند و 
در ای��ن محدوده ظرفیت ح��ذف آمونیاک 
می تواند تا 90 درصد باشد. بیوفیلترها نسبت 
ب��ه کربن فعال غلظت باالتری از ترکیبات 
آلی بودار را حذف می کنند. مهندسین بر این 
باورند که بیوفیلترها توانایی بازدهی حذف 
90% تا باالتر برای فاضالب شهری را دارا 
هس��تند. البته بازدهی حذف به مدت زمان 
بستگی دارد )زمان ماند حداقل بین 60-15 
ثانیه باید باشد.(عمر مفید  بیو فیلترها برابر 
با 5 سال است به طوری که برای هیدروژن 
سولفید با غلظت 20PPM برابر با 3 سال 
و با غلظتPPM 40 برابر با 2 سال است. 
تصفیه ب��ا بیوفیلترها بو را ب��ه 400-200 
OU می رس��اند. برای غلظ��ت هیدروژن 
س��ولفید کمتر از 5PPM/7 فیلتراسیون با 
کربن فعال اقتصادی تر است بهترین حالت 
زمانی اس��ت که غلظت هیدروژن سولفید 
تقریبا برابر با 20ppm باش��د. رابطه بین 
می��زان جریان و تولید هیدروژن س��ولفید: 
هرچه میزان جریان بیشتر باشد میزان تولید 

هیدروژن سولفید کمتر و بلعکس.
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آب در فرهنگ و هنر

روز جهاني آب هر س��اله در روز بیس��ت و 
دوم م��ارس براب��ر ب��ا دوم فروردین ماه با 
هدف متمرکز ک��ردن توجه به اهمیت آب 
و حمایت از مدیری��ت پایدار منابع آب تازه 
برگزار مي شود. این مناسبت هر سال یک 
جنبه خاص از آب تازه را برجس��ته مي کند 
و در س��ال 2014 ارتباط میان آب و انرژي 

مورد توجه قرار خواهد گرفت. 
دانش��گاه س��ازمان ملل متحد و س��ازمان 
توس��عه صنعتي ملل متحد از جانب بخش 
آب س��ازمان ملل برگزاري روز جهاني آب 
در س��ال 2014 را هماهنگ کرده اند. این 
مجموعه در ارتباط نزدیک با اعضا هستند و 
محور اصلي روز جهاني آب سال 2014 بر 
موضوع نابرابري در امتیاز آب به ویژه براي 
م��ردم پایین جامعه  ک��ه در مناطق کثیف 
و فقیرنش��ین روس��تایي زندگي مي کنند و 
بدون دسترس��ي به آب اشامیدني مطمئن، 
بهداش��ت کاف��ي، غذاي کاف��ي و خدمات 

انرژي زنده مانده اند، تمرکز خواهد داشت.
از جمل��ه اهداف مهم نشس��ت روز جهاني 
آب هم چنین تسهیل پیشرفت سیاست ها و 
چارچوب های وزارتخانه ها و بخش ها برای 
تضمین امنی��ت عرضه ان��رژي و مصرف 
پایدار آب در یک اقتصاد س��بز و یکپارچه 
اس��ت. توجه اصلي این نشس��ت به تعیین 
بهتری��ن فعالیت��ي خواهد ب��ود که صنعت 
س��بز را با استفاده کارآمد از آب و انرژي به 

واقعیت تبدیل مي کند.
اب  و ان��رژي دو مقوله به  هم  وابس��ته  و 
مرتبط هستند. تولید و انتقال انرژي نیاز به 
اس��تفاده از منابع آب به ویژه منابع انرژي 
برق آب��ي، هس��ته اي، حرارت��ي دارد. در 
مقابل 8 درصد ازان��رژي تولیدي درجهان 
ب��راي پمپ��اژ، تصفی��ه و انتق��ال آب ب��ه 
مصرف کنندگان گوناگون استفاده مي شود.

 افزایش آگاهي نسبت به ارتباط مابین آب 

و ان��رژي ، کمک به برقراري یک دیالوگ 
متمرک��ز ب��ر دامنه گس��ترده موضوع هاي 
مرتبط با پیوند بین آب و انرژي، نشان دادن 
به تصمیم گی��ران در بخش انرژي و آب از 
طریق مطالعات موردي با این نتیجه گیری  
اس��ت که دیدگاه ها و راه حل هاي یکپارچه 
نس��بت ب��ه موضوع ه��اي ان��رژي – آب 
مي توان��د دس��تاوردهاي مهم سیاس��ي و 
اجتماعي داشته باشند. همچنین مشخص 
ک��ردن چارچوب سیاس��ت و موضوع هاي 
توس��عه ظرفیت که در آن سیستم سازمان 
مل��ل به وی��ژه بخش آب س��ازمان ملل و 
انرژي س��ازمان ملل مي توانند کمک هاي 
قابل توجهي ارایه دهند، از اهداف برگزاري 

روز جهاني آب است.
مشخص کردن سهامداران اصلي در پیوند 
آب – انرژي و درگیر کردن فعاالنه آنان در 
توس��عه بیشتر ارتباطات این دو و کمک به 
مباحثات درارتباط با پیوند آب – انرژي پس 
از سال 2015 از دیگر انگیزه هاي برگزاري 

روز جهاني آب سال 2014 است.
اب و ان��رژي هر دو به طور مس��تقیم تاثیر 
مهمي برای کاهش فق��ر دارند، به طوري 
که تع��دادي از اهداف توس��عه ه��زاره بر 
پیش��رفت هاي قابل توجه در دسترسي به 
آب ، بهداشت ، منابع برق و انرژي متمرکز 
است و  به صورت غیرمستقیم  آب و انرژي 
از الزام هاي رشد اقتصادي و امید آخر براي 

کاهش گسترده فقر هستند.
روز جهان��ي آب در برگیرن��ده این پیام مهم 
است شما در س��ال 2014 و پس از ان براي 
بهبود فعالیت هاي پایدار در حوزه آب و انرژي 
چ��ه خواهید کرد. بر مبنای پیام های این روز 
مي توانیم فعالیت هایمان را در شرایط محلي 

خودمان طراحي و برنامه ریزي کنیم. 
پیام نخس��ت  این روز آن اس��ت که اب به 
انرژي و انرژي به آب نیاز دارد. براي تولید 

تقریب��ا تمام انواع انرژي به آب نیاز اس��ت. 
انرژي نیز در تمام س��طوح اس��تخراج آب، 

تصفیه و توزیع کاربرد دارد.
دومین پیام روز جهاني آب در س��ال 2014 
محدود بودن عرضه و افزایش تقاضا است. 
افزای��ش قابل توجه تقاضا ب��راي آب تازه 
و ان��رژي در دهه هاي آین��ده ادامه خواهد 
داش��ت. این افزای��ش چالش هاي بزرگ و 
منابع کم در تقریبا تمام مناطق به ویژه در 
اقتصادهاي در حال توسعه و درحال ظهور 

را نشان مي دهد.
صرفه جویي انرژي صرفه جویي آب است و 
صرفه جویي آب صرفه جویي انرژي است، 
س��ومین پیام روز جهاني آب س��ال 2014 
اس��ت. گزینه هاي مرتبط با عرضه، توزیع، 
قیمت واس��تفاده از آب و انرژي بر یکدیگر 

اثرگذارند.
میلیاردها نفر در اقش��ار فرودست جامعه در 
جهان نیاز فوري به آب، خدمات بهداشتي 
و برق دارند و این چهارمین پیام روز جهاني 
آب امس��ال اس��ت. اکنون در سراس��ر دنیا 
یک میلی��ارد و 300 میلیون نفر بدون برق ، 
780 میلی��ون نفر بدون دسترس��ي به آب 
آش��امیدني مطمئن و 2.5 میلیارد نفر بدون 
خدمات بهداش��تي زندگي مي کنند. آب و 

انرژي تاثیر اساسي بر رفع فقر دارند. 
بهب��ود کارایي آب و ان��رژي با هماهنگ، 
منسجم و متمرکز شدن سیاست ها الزام  آور 
است. پنجمین پیام روز جهاني آب حاکي از 
آن است که درک بهتر از تاثیر این دو بخش 
بریکدیگر هماهنگي در برنامه ریزي آب و 
انرژي را بهبود خواهد بخشید و به کاهش 
ناکارآیي ها منجر خواهد شد. سیاستگذاران، 
برنام��ه ریزان و عمل کنن��دگان مي توانند 
گام هایي براي غلبه بر موانعي که به وجود 

مي آیند، بر دارند. 
منبع : پایگاه اینترنتي سازمان ملل متحد

پيام اصلی روز جهانی آب در سال 2014
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در این شماره کارتون جالبی از ساتیش اسرنیگری کاریکاتوریست معروف هند برگزیده  ایم. این اثر به خودی خود گویاست و نیازی به شرح 
و تفسیر ندارد. با روند نگران کنندۀ خشکسالی های پیوسته بر اثر تغییرات زیانبار آب و هوایی که خود معلول انباشته شدن گازهای گلخانه ای 
در جو زمین اس��ت، آلودگی وس��یع رودخانه ها و دریاها و بهره برداری بی رویه از س��فره های آب زیرزمینی دیر نیست که چنین روزهایی را 

شاهد باشیم!





• خشکسـالی، کمبود محصـول و افزايش بيکاری 
در کاليفرنيـا

• تخليه آبخوان ها و صحرا های تشـنه
•جهـان آب

• نقش جنگل ها در حفظ منابع آب شـيرين جهان
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اداره احی��ای اراضی وزارت کش��ور امریکا 
اعالم کرد: کشاورزان در منطقه سنترال ولی 
کالیفرنیا پر محصول ترین منطقه کشاورزی 
دنیا، میزان آبی را که برای س��ال جاری از 
سیستم کنترل فدرال درخواست کرده بودند 
دریافت نمی کنند، زیرا خشکسالی دولت را 

در تنگنا قرار داده است.
ای��ن اداره در بیانیه ای اع��الم کرد که قادر 
نیست بیش از 2.4 میلیون فوت هکتار آب 
را به کشاورزان عرضه کند. سیستم کنترل 
فدرال نیز ماه گذش��ته اعالم کرد نمی تواند 
4 میلیون فوت هکتار آب پیش بینی شده از 
سوی موسس��ه ها را تامین کند. یک فوت 
هکتار میزان آبی است که برای یک هکتار 
زمین با عمق یک فوت آب مورد نیاز است.
فرماندار منطقه ماه گذش��ته پس از آن که 

س��ال 2013 به عنوان خش��ک ترین سال  
ثبت شد و س��طح ذخایر به خطرناک ترین 
میزان از نظر پایین بودن رس��ید، وضعیت 
فوق الع��اده را برای دهمی��ن اقتصاد بزرگ 
دنیا اعالم کرد. کاهش س��طح دسترس��ی 
به آب به معنای آن اس��ت که کش��اورزان 
صدها هزار هکتار زمین را کشت نمی کنند 
و قیم��ت م��واد غذایی در سراس��ر امریکا 
افزای��ش خواهد یاف��ت و در پی هم چنین 
اتفاق��ی کارگران م��زارع بیکار می ش��وند. 
ایال��ت کالیفرنیا 10 منطقه روس��تایی را 
ب��ا ذخیره کمت��ر از 100 روز عرضه آب 

اعالم کرده اس��ت. 
ریان جاکوبس��ن مدیر اجرایی ارش��د اداره 
کش��اورزی منطقه فرزنو ایالت کالیفرنیا با 
اشاره به پیامدهای خشکسالی خاطرنشان 

کرد: میلیاردها دالر زیان اقتصادی دیده ایم. 
م��ا در س��طح جهانی رقاب��ت می کنیم اما 
واقعیت این است که احتمال دارد با کمبود 

کاالهای مشخصی رو به رو شویم.

نگرانی های زيست محيطی 
از س��وی دیگر اداره احی��ای اراضی اعالم 
کرده اس��ت ک��ه برای یک میلی��ون نفر و 
یک س��وم زمین های زراعی آبیاری ش��ده 
در کالیفرنیا، آب از یک ش��بکه 500 مایلی 

کانال و تونل عرضه می کند.
حدود دو سوم جمعیت 38 میلیونی کالیفرنیا 
بخشی از آب مورد نیازش��ان را از باران  و 
برف کوه شمال از طریق شبکه مخازن در 

کنترل دولت، دریافت می کنند.
برخی از مشتریان اداره احیاری اراضی حدود 

آب در جهان

مترجم:  مژگان توانا
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40 درصد آب سفارش داده شده را دریافت 
می کنند زیرا قراردادهای از قبل منعقد شده 
دارند. سیس��تم های فدرال و دولتی میزان 
عرضه آب را ک��م می کنند بنابراین مقادیر 
کمتری در مخازن در حال افت  برای حفظ 
دلتای س��اکرامننو – س��ان جواکین که از 
نظر اکولوژیکی محل تالقی حس��اس دو 
رودخانه اس��ت که به خلیج سانفرانسیسکو 

می ریزد، باقي مي ماند.
بزرگتری��ن  کالیفرنی��ا  در  خشکس��الي 
تولیدکننده محصوالت کشاورزي امریکا به 
ارزش 44 میلی��ارد و 700 میلیون دالر این 
ایالت را از داش��تن آب کاف��ی براي تولید 
محصوالت از ش��یر  گوش��ت گاو و انواع 
فرآورده ه��ا گرفته تا میوه، س��بزیجات از 
جمل��ه اووکادور ت��وت فرنگ��ي و ب��ادام 
محروم مي کند. جو گالبر اقتصاددان ارشد 
وزارت کش��اورزي امریکا گفت: از انجایي 
ک��ه کالیفرنیا یک س��وم س��بزیجات و دو 
سوم میوه و دانه هاي مغذي امریکا را تولید 
مي کند، خشکسالي بیش از حد ممکن است 
قیم��ت مواد غذایي را در این ایالت افزایش 

دهد و بر تورم سالیانه نیز بیفزاید.
در پی ه��م چین نوس��انات اقلیمی قیمت 
گوج��ه فرنگ��ي در دوازده ماهه منتهي به 
ژانویه 2014 ب��ه میزان 10 درصد افزایش 
یافت و قیمت خرده فروشي گوشت گوساله 

آب در جهان

، بیکن و بروکلي س��ال گذش��ته رش��د دو 
رقمي داش��ت. آمار دولتي نش��ان مي دهد 
تورم کلي م��واد غذایي 1.4 درصد افزایش 
یافت��ه اس��ت. این به معناي آن اس��ت که 
در م��اه های آتي آب کافي براي کاش��ت 
طالبي، هندوانه و محصوالتي مانند آن نیز 
نخواهد بود. خشکسالي در کالیفرنیا به تولید 
محصوالت لبني نیز در این ایالت لطمه زده 
است. درآمد این بخش از کشاورزي امریکا 

در س��ال 2012 به میزان 6.9 میلیارد دالر 
بوده است. این بخش 20 درصد تولید شیر 
امریکا را تامین مي کند. قیمت شیر در سال 
2014 به میزان 20 درصد باال رفته اس��ت 
و در بی��ن 64 کاالي رده بن��دي از س��وي 
بلومبرگ پنجمین افزایش قیمت را داشته 
اس��ت. قیمت هر 100 پوند ش��یر در سي 
و یک��م ژانویه امس��ال ب��ه 23 دالر و 43 

سنت رسید.
منبع بلومبرگ 
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در ش��ماره گذشته مهرآب، پیامدهای خطر 
کمب��ود آب به ویژه در مناطق کم آب جهان 
با عنوان سایه جنگ بر خاورمیانه و شمال 
آفریقا تشریح ش��د. در آن مقاله، به عنوان 
مثال رود نیل و نقش حیاتی آن در زندگی 
مردم مص��ر و وضعی��ت تهدیدآمیزی که 
با احداث س��ِد روبروی ای��ن رود بزرگ در 
کشورهای واقع در باالدست نیل پیش آمده 
اس��ت، مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به 
این واقعیت که منابع موجود آب شیرین در 
جهان اعم از آب های سطحی و آبخوان ها، 
ش��بکه های به��م پیوس��ته و قانونمن��د را 
تش��کیل می دهن��د و بروز کاس��تی  در هر 
یک از منابع می تواند، دیگر ذخیره گاه های 
آب را تحت تاثیر قرار دهد، در این شماره، 
وضعی��ت بحران��ی کمبود آب ک��ه در پی 
تخلیه آبخوان ها و سفره های زیرزمینی آب 
در جای جای جهان پیش آمده و به س��هم 
خود، خطر جنگ آب را تشدید کرده است، 

بررسی شده است. 
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س��فره های زیرزمینی آب، محصول رفتار 
پیچیده و اس��رارآمیز اما قانونمند زمین اند. 
گاهی هزاران س��ال طول کش��یده است تا 
ی��ک آبخ��وان در عم��ق صخره های یک 
منطقه کوهس��تانی ایجاد ش��ود چشمه ها 
که آب��ی زالل و مثال زدنی دارند، از همین 
آبخوان های طبیعی جاری می شوند و یک 
فرآیند شگفت انگیز را رقم می زنند- به قول 
مهدی اخوان ثالث )م.امید( ش��اعر معروف 

دیار خراسان؛
ای خوشا آمدن از سنگ برون 

سر خود را به سنگ زدن
گر بود راه بریدن هموار
ور بود دره سرازیر شدن

سراس��ر س��رزمین م��ا ای��ران، آکن��ده از 
چش��مه های گوناگون اس��ت و با توجه به 
کوهستانی بودن بیشتر مناطق قابل سکونت 
ایران، می توان گفت، هزاران آبخوان در این 
مناطق وجود دارند که چش��مه ها را تغذیه 
می کنند. چش��مه ها خود سرچشمه اصلی 

روده��ا را ب��ه وج��ود می آورن��د و رودها و 
دریاه��ا و اقیانوس ها را. به این ترتیب نظم 
شگفت انگیزی در چرخه آب وجود دارد که 
م��دام، این مایه زندگی را باز تولید می کند. 
تبخیر آب اقیانوس ها بر اثر تابش نور و تأثیر 
گرمای خورش��ید، باعث تشکیل توده های 
فشرده بخار آب که ابر نامیده می شود باران 
را به وجود م��ی آورد و بارش باران و برف، 
موجب تقویت آبخوان ها و س��فره های آب 
زیرزمینی می شوند اما بروز هرگونه اختاللی 
که این چرخه را قطع و یا دچار مشکل کند، 
تولید آب شیرین را که برای ادامه زندگی در 

کره زمین حیاتی است، مختل می کند. 
اما، وضعی��ت آبخوان ها و س��فره های آب 
زیرزمینی در مناطق گرم، صحراهای داغ، 
با آنچه در مناطق کوهس��تانی وجود دارد، 
متفاوت اس��ت. در مناطق��ی مثل صحرای 
آریزونای آمریکا، صح��رای بزرگ آفریقا 
و ی��ا صحرای واقع در خاک عربس��تان و 
هم چنین مناطق کویری ایران، آبخوان ها 

سايۀ جنگ آب بر جهان )2(

آرش طالقانی



55 www.mehreab.com55

آب در جهان

در اعماق الیه ه��ای زمین پنهان اند و تنها 
ب��ا حفر چاه های عمیق یا به ش��کل قنات 
ی��ا کاریز می ت��وان از این س��فره های آب 
زیرزمینی واقع در عمق زمینی، آب شیرین 

استخراج کرد. 
امروزه ک��ه بحران کمبود آب ش��یرین در 
مناطق وس��یعی از جهان س��ایه افکنده و 
دنیا را در آستانه جنگ تازه ای به نام جنگ 
آب قرار داده است. توجه به سفره های آب 
زیرزمینی و آبخوان ه��ای نهفته در اعماق 

زمین نیز بیشتر شده است.
ط��ی هزاره ها، چاه ه��ای آب و قنات ها در 
بیابان ه��ای بزرگ مس��افران را س��یراب 
باع��ث  واحه ه��ا  عم��ق  در  و  کرده ان��د 
بوجود آم��دن لکه های س��بز ش��ده اند. در 
ط��ول قرون متم��ادی، به��ره داری از این 
منابع، به طور آرام و پایدار جریان داش��ت، 
اما با توس��عه شهرنشینی در سراسر جهان 
هج��وم ب��ه س��فره های آب زیرزمینی هم 
شدت گرفته است. در شهر مکزیکوسیتی، 
پایتخ��ت مکزیک، ک��ه در ج��ای بلندی 
ساخته ش��ده اس��ت، آنقدر از س��فره های 
آب زیرزمینی برداش��ت ش��د که به خالی 
شدن تمامی س��فره های آب زیرزمینی در 
این ش��هر انجامید. فرونشس��ت زمینی در 
پایتخ��ت مکزیک باعث، خرابی بس��یاری 
از س��اختمان ها و خسارات س��نگین شده 
اس��ت. در تهران نیز برداش��ت بی رویه آب 

از س��فره های زیزمینی، مشکل مشابهی را 
به وجود آورده است. این مسئله در مشهد، 
کرمان، س��منان، دش��ت قزوین نیز بوجود 
آمده و در منطقه جیرفت که س��ال ها پیش 
تنه��ا با حفر 10 متر چاه به آب می رس��ید، 
اکنون در عمق صدمتری، دسترسی به آب 

امکان پذیر شده است.
در ایالت متح��ده آمریکا نیز به دلیل پایین 
رفت��ن س��فره های آب زیرزمینی مش��کل 

کمبود آب شیرین سربرآورده است.
اما آنچه که در عربستان و برای سفره های 
زیرزمین��ی آب این کش��ور رخ داد، بس��یار 
عبرت انگیز اس��ت. در س��ال 1971 در پی 
وقوع جنگ موس��وم به اکتبر میان اعراب 
و اس��راییل، کش��ورهای عربی صادرکننده 
نف��ت، ص��دور نفت ب��ه غرب را ب��ه دلیل 
حمای��ت از صهیونیس��ت ها تحریم کردند. 
عربس��تان برای مقابله ب��ا تحریم متقابل 
آمریکا در صدور گندم به این کشور درصدد 
بهره برداری از سفره های آب زیرزمینی خود 
و کش��ت غله برآمد. با اس��تخراج آب های 
فس��یلی از اعم��اق زمین، کش��ت غله در 
مناطقی از عربس��تان توسعه یافت و حتی 
این کشور قادر به صدور گندم شد. اما پس 
از 20 س��ال پی درپی که عربستان در تولید 
گندم خودکفا بود، در س��ال 2008 میالدی 
به دلیل خالی شدن آبخوان های این کشور، 
تولید غل��ه در این کش��ور کاهش یافت و 

طبق پیش بین��ی در س��ال 2016 متوقف 
خواهد شد.

در ش��رایطی که، صدها حلقه  چاه که طی 
ق��رون متم��ادی در عربس��تان آب م��ورد 
نی��از م��ردم را تأمین می کردن��د، به علت 
تخلیه آبخوان ها، خش��ک شده اند و امروزه 
عربس��تان بیش��ترین نیاز آبی خ��ود را با 
تصفیه بس��یار گران و پ��ر هزینه آب دریا 
تأمی��ن می کند و آب آش��امیدنی را نیز از 

خارج وارد می کند.
در لیبی نیز، به دلیل برداش��ت اش��تباه آمیز 
از آب های خیل��ی در اعماق صحرا، اینک 
مش��کل خشک ش��دن چاه ها و کمبود آب 

بروز کرده است.
به این ترتیب، آبخوان ها یا همان سفره های 
زیرزمینی آب به دلیل برداش��ت بی رویه در 
جای جای جه��ان به خط��ر افتاده اند. این 
منابع که می توانستند پشتوانه مناسبی برای 
مقابله با خشکس��الی باشند امروز دیگر آن 
نقش را ندارند و این مس��ئله، احتمال بروز 
جنگ آب بر س��ر رودخانه هایی که بیشتر 
متک��ی ب��ه یخچال های دایم��ی و برفاب 

هستند، را بیشتر کرده است.
ب��ا مروری کوتاه بر آن چه گفته ش��د، به این 
واقعیت می رس��یم که چگونه توسعه ناپایدار، 
مهم ترین ذخایر آب زیرزمینی در جهان را در 
مناطق کم آب به خطر انداخته و در عین حال 

خطر جنگ بر سر آب را تشدید کرده است.



با اس��تفاده از فناوری ارزان جدید می توان از هوای رقیق، آب آش��امیدنی تولید کرد. 
به گزارش س��رویس علمی خبرگزاری دانش��جویان ایران )ایس��نا(، این موفقیت گامی اساسی در تس��کین بحران کمبود آب به 

ویژه در کش��ورهای در حال توس��عه به ش��مار می آید که در آن ها، کمبود این ماده حیاتی مس��ئله ای عمده اس��ت. 
محققان، این  اختراع را در قالب »واحدهای تولید آب جوی« با اس��تفاده از مبدل حرارتی برای خنک کردن هوا و فش��رده کردن 
بخ��ار آب   عرض��ه ک��رده اند .. هوای پاک از خالل سیس��تم مب��دل حرارتی عبور کرده و در آنجا آب از هوا گرفته ش��ده و در 
مخزنی در درون واحد جمع آوری می ش��ود. س��پس  این مایع از خالل سیس��تم فیلتراسیون آب بزرگی عبور می کند که آن را از 

آالینده های زیس��ت میکروبی و ش��یمیایی ممکن پاک می کند. 
از واحد تولید آب جوی« را می توان به عنوان ش��یوه ای نو برای فراوری اب اش��امیدنی س��الم  و همچنین راهکار عرضه آب 

کامل برای منازل اس��تفاده کرد. 
ش��رکت س��ازنده بر این باور اس��ت که  مبدل آب جدید از لحاظ انرژی بس��یار کارآمدتر از فناوری های دیگر شرکت هاست زیرا 
این  سیس��تم از مایع هوای سردش��ده توسط واحد برای خنک کردن هوای ورودی اس��تفاده می کند. سامانه ابداعی قادر به تولید 

250 تا 800 لیتر آب قابل حمل در روز بس��ته به جو و ش��رایط رطوبتی اس��ت. 
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توليد آب آشاميدنی از هوای رقيق

پ��روژه ب��زرگ زیربنایي و آب��ي در برزیل 
سال ها معطل مانده و نیمي از آن تکمیل 
ش��ده اس��ت اما هنوز براي پایان آن امید 

وجود دارد.
ه��دف از اجراي ای��ن پ��روژه پرهزینه و 
پیچیده ساخت زیربنایي براي بازتوزیع آب 
از س��ائو فرانسسیکو دومین دریاچه بزرگ 
برزیل به منطقه خش��ک شمال شرق این 

کشور است.
خبرگزاري رویترز در گزارش��ي نوشت که 
ای��ن پ��روژه از برنامه عقب اس��ت. دولت 
برزیل ابتدا در س��ال 2010 اعالم کرد که 
آب را ب��ه باالي تپه ها و به ش��بکه 477 

مناطق خشك برزيل در انتظار آب 

کیلومتري کانال ها، مجاري آب و مخازن 
براي رفع تشنگي شهرها و مزارع تشنه در 

چهار ایالت این کشور پمپاژ مي کند.
براس��اس این گزارش، ام��ا تاکنون فقط 
نیم��ي از پروژه س��اخته ش��ده و از دالیل 
تأخیر مش��کالت قراردادي و بوروکراسي 
اس��ت و هزینه بزرگترین س��رمایه گذاري 
مش��ترک زیربنایي دولت تقریب��ًا دو برابر 
ش��ده و به 8.2 میلیارد ریال ) 3.4 میلیارد 

دالر( بالغ شده است.
دیلما روس��ف رییس جمهوري برزیل در 
تالش است امید را به این پروژه بازگرداند 
و رهبران سیاسي این کشور همچنان این 

پ��روژه را به عنوان امی��دي براي مناطق 
خشکسالي زده مي دانند.

خوزه فرانسس��یکو تیزکسریا مقام مسئول 
تکمی��ل این پروژه به خبرگ��زاري رویترز 
گف��ت که مردم معتقدند ای��ن پروژه مانند 
اهرام مصر که س��اختنش س��ال ها طول 
کش��ید، هرگزتکمی��ل نخواهد ش��د. این 
پروژه در زمان اجرا با مش��کالت متعددي 
مواجه بوده اس��ت و پس از انعقاد قرارداد، 
پیمان��کاران مدعي بودند ک��ه نمي دانند با 

چه نوع صخره اي روبه رو خواهند شد.
وي در ادامه تشریح کرد که تا سال 2015 
هفت س��ال پس از شروع پروژه،  آب براي 



• درحالی که کالیفرنیا بدترین خشکس��الی 
را در500 س��ال اخی��ر تجرب��ه می کن��د، 
سیاستمداران فدرال درباره تخصیص بهینه 
آب درحال کش��مکش هستند. خشکسالی 
شدید، جوامع درسراسر دنیا را تهدید می کند 
و کشورهای برزیل و آرژانتین از جمله این 
مناطق در دنیا هس��تند. خشکس��الی سبب 
شده است س��طح ذخایر سدهای برق آبی 
برزیل در مناطق جنوب ش��رقی و مرکزی 
ب��ه 40 درصد برس��د. هواشناس��ان برزیل 
پیش بینی نمی کنند بارندگی کافی س��طح 
ذخایر این س��دها را تا قبل از شروع فصل 
گرم در ماه آوریل باال ببرد و نگرانی درباره 

افزایش قیمت برق نیز وجود دارد.

• نشس��ت جهان��ی آب 2014 ب��ا عنوان" 
آب ب��رای رش��د" در روزه��ای هفت��م و 
هش��تم آوریل در هتل ماریوت ریو در شهر 
پاریس برگزار ش��د. این نشست بزرگترین 
گردهمایی س��االنه رهبران بین المللی آب 
و مدی��ران اجرای��ی ارش��د صنایع مصرف 
کننده آب اس��ت. محور اصلی برنامه های 
این نشس��ت به موض��وع آب در صنایع و 

برنامه های پایداری آن می پردازد.

• هند با تغیی��ر رویکردش در بکارگیری 
پمپ های آبیاری که از انرژی خورشیدی 
استفاده می کند ساالنه شش میلیارد دالر 
در یاران��ۀ س��وخت و ب��رق صرفه جویی 
می کن��د. بلومب��رگ در گزارش��ی اعالم 
ک��رد که دولت هن��د در پ��ی جایگزینی 
200 ه��زار پم��پ قدیمی ب��ا پمپ های 
خورشیدی در پنج س��ال آینده است. اما 
کشاورزان که یارانه دریافت می کنند باید 
پمپ های جدید را برای بکارگیری روش 
آبیاری جدید ب��رای حفاظت از منآبع آب 

خری��داری کنن��د  . 

 

•  خشکس��الی در غ��رب امریکا رکورد 
شکس��ته اس��ت و پرس��ش هایی درباره 
تولی��د ان��رژی از چاه ه��ای نف��ت و گاز 
منکسرش��دۀ هیدرولیکی را مطرح کرده 
اس��ت. عملی��ات انکس��ار هیدرولیک��ی 
به تخلیه آب بس��یار بومی ش��ده کمک 
ک��رده، ام��ا همچنان س��هم کوچکی از 
کل مص��رف آب در غ��رب امری��کا را 

جب��ران  می کن��د.

آب در جهان

• کش��ور چین درنظ��ر دارد در چارچوب 
ی��ک برنامه عمل براي مبارزه با آلودگي 
مناب��ع اندک آب خ��ود، 2 تریلیون یوان 
مع��ادل 330 میلی��ارد دالر هزینه کند. 
خبرگزاري رویترز در گزارشي نوشت که 
چین یک پنجم جمعیت جهان و فقط 7 
درصد منابع آب دنی��ا را در اختیار دارد. 
ای��ن برنامه عم��ل درحال نهایي ش��دن 
اس��ت اما بودجه تعیین ش��ده اس��ت. با 
اج��راي این برنامه و س��رمایه گذاري در 
فناوري های��ي مانن��د تصفی��ه فاضالب، 
بازیاف��ت و تکنولوژي غش��ا، کیفیت آب 
چی��ن به میزان 30 ت��ا 50 درصد بهبود 
خواه��د یافت. در این گزارش به این که 
منابع مالي از کجا تأمین شده و یا برنامه 
عمل چه زماني اجرا مي ش��ود، اشاره اي 
نش��ده اس��ت. منابع زیرزمیني آب چین 
به ش��دت آلوده اند و این تهدیدي براي 
دسترسي به آب اش��امیدني است. پیش 
از این برآورد ش��ده ب��ود که چین تا پنج 
س��ال آینده به 60 میلیارد یوان سرمایه 
براي راه اندازي تأسیسات تصفیه لجن و 
10 میلیارد یوان دیگر براي اداره ساالنه 

آنه��ا نی��از دارد.

حداقل 12 میلیون نفر از مردم چهار ایالت جریان مي یابد. 
تیزکسریا تکمیل پروژه اي به این بزرگي را در زمانبندي هفت ساله قابل قبول مي داند.رویترز نوشت که اهمیت این پروژه به این دلیل 
اس��ت که منطقه ش��مال ش��رق برزیل بدترین خشکسالي را در نیم قرن اخیر تجربه مي کند. در سه سال گذشته صدها هزار گله دام به 

دلیل خشکسالي طوالني مدت از بین رفته است. هواشناسان معتقدند که وضعیت وخیم ترخواهد شد. 
wateronline    منبع : پایگاه خبري واتران الین

يارانه برای هند

خشکسا لی امريکا در غرب

تالش چيني برای بهبود آب کاهش آب سد ها در برزيل

نشست جهانی آب
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کاهش سطح جنگل ها در ایران به افزایش 
خشکس��الی و از بین رفت��ن تاالب ها، 
دریاچه ها و کاهش ش��دید آب رودخانه 

ها کمک کرده اس��ت.
جنگل ها بیش��تر شامل شمار قابل توجهی 
از گونه ه��ای درختان با ارتفاع گوناگون اند 
آلولوز یکی محل زندگی بسیاری از جانوران، 
گیاهان و انواع میکرو ارگانیسم ها قارچ ها، 

باکتری ها و ویروس ها هستند.
در جنگل ها عوامل زیس��تی و غیر زیستی 
تاثیرات متقابل برهم دارند و باعث پیوستگی 
چرخه زندگی در این ذخیره گاه ها می شوند.
این تاثیرات متقابل در طول میلیون ها سال ، 

موجب دوام جنگل ها شده است.
هرگونه گیاهی، ش��رایط زیستی ویژه ای را 
می تواند تحمل کند، به همین دلیل در برابر 
جهان شاهد پوشش گیاهی متفاوتی هستیم، 
به صورتی که در عرض های جغرافیایی پایین 
جنگل های ح��اره ای به وج��ود آمدند و به 
نسبت افزایش عرض جغرافیایی، گونه های 
دیگری از درختان جنگلی در مناطق مستعد 

جهان می رویند.
جن��گل ها در حفظ منابع آب ش��یرین جهان 
نقشی حیاتی دارند.برخی از جنگل های موسوم 
به جنگل های بارانی حتی در بارور شدن ابرها و 
بارش باران های موسمی دخیل اند. در مناطق 
سرد جنگل ها می توانند با ایجاد سایه باعث 
تاخیر در ذوب شدن برف ها شوند.در این مناطق 
برف در جنگل انباش��ته می شود و با افزایش 
دمای هوا در فصل بهار، این برف های ذخیره 
ش��ده تبدیل به آب روان شده و نیازهای آبی، 
درختان و کشتزارها را تامین می کند. در برخی 
از مناطق جنگل های مناطق شمالی آمریکا، 

مقدار تجمع برف ها بیش��تر اس��ت. در این 
مناطق، بارش برف ساالنه 70 تا 80 درصد 
بارش ها را تشکیل می دهد.با توجه به نقش 
زندگی بخش این جنگل ها در تامین ذخیره 
برف، گفته می شود که تقریبا 75 درصد آب 
مورد نیاز مناطق آمریکای شمالی از همین 

منابع تامین می شود.
براس��اس یک پژوهش علمی جدید، حجم 
کل آب دنیا ح��دود 1/5 میلیارد متر مکعب 
است. از این مقدار تنها  دوو نیم درصد را آب 
شیرین تشکیل می دهد. بخش بیشتر این 
آب در چرخه آب و هوایی تبخیر ش��ده و به 
هوا برمی گردد و تنها حدود 1000 کیلومتر 
مکع��ب به صورت آب ش��یرین مصرفی در 
دنی��ا در امور کش��اورزی، صنعت و مصارف 
ش��هری مورد بهره برداری ق��رار می گیرد. 
جن��گل ها با توجه به تاثیرات و نقش��ی که 
در تبادل های آبی زمینی دارند، می توانند به 
مقدار بس��یار زیادی از هرزرفتگی منابع آب 

زمینی جلوگیری کنند.
براس��اس آخرین آمارها جن��گل های دنیا 
با س��طحی معادل 3/5 میلیارد هکتار سهم 
ارزنده اند در حفظ منابع آبی جهان دارند. در 
بعضی از کش��ورها، مهندسان و کارشناسان 
با بهره گی��ری از روش ه��ای هیدرولیکی 
توانس��ته اند مقدار ذخیره سازی آب توسط 
منابع جنگل��ی را افزایش دهن��د و از جمله 
در اس��ترالیا و آمریکا در این مورد گام های 

مهمی برداشته شده است.
در ای��ران جنگل ها نزدیک ب��ه 8 درصد از 
خاک کشور را تش��کیل می دهند و همین 
مقدار منابع جنگلی که متاسفانه در دهه های 
اخیر به دالیل گوناگون از جمله بهره برداری 

بی رویه، تخریب ش��ده و یا به شدت کاهش 
یافته است ، تاثیرات عمده ای در حفظ ذخایر 
آب شیرین دارند. نقش جنگل های ایران بر 
آب و هوا، چرخه آب، پیشگیری از فرسایش 
خاک انکارناپذیر است. در بررسی اثرات جنگل 
در توزیع و پراکنش بارش ها این نتیجه گیری 
بدست آمده است.که بخش مهمی از ذخیره های 
آبی در مناطق جنگلی، در حفظ تعادل آب و 
هوایی کشور ما تاثیر عمده ای دارند.کاهش 
سطح جنگل ها در کشور ما و در دهه های 
اخیر از یک سو باعث کاهش منابع مولد آب 
ش��یربن و از س��وی دیگر، فرسایش شدید 
خاک و افزایش س��یالب های مخرب شده 
اس��ت. کاهش س��طح جنگل ها به ویژه در 
شمال و غرب ایران به تداوم خشکسالی هم 

کمک کرده است.
در ش��مال ایران، از یک س��و بهره برداری 
بی رویه از س��فره های آب زیرزمینی باعث 
کاهش شدید این منابع شده و از طرف دیگر 
با کاهش شدید جنگل ها، روند طبیعی نفوذ 
روان آب ه��ا به عمق زمین نیز کاهش پیدا 
کرده اس��ت. بی توجهی به منابع جنگلی در 
ایران که نقش مهم��ی در تامین ذخایر آب 
شیرین دارند، در سرزمین کم آبی مثل ایران، 

می تواند به نتایج فاجعه باری بیانجامد.
شایسته است هرچه زودتر در قوانین واگذاری 
جن��گل ها تجدید نظر به عم��ل آید و روش 
کنونی بهره برداری از منابع جنگلی متوقف شود.
تا به مرور، چرخه طبیعی تاثیر متقابل جنگل ها 
بر منابع آب شیرین و نقش سفره های آب در 

حفظ جنگل ها برقرار شود.



• باتـری غيرفـعال را با آب شـارژ کنيد          
•آزمايش سـريع و آسـان آب با ايده پژوهشـگر 

ايـرا   نـی
•اختراع دستگاه تصفيه آب با بهره گيری از نوعی 

جلبـك   دريايـی 
• اختراع ماسـه ای که آب را جذب نمی کند
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باتری آکوآس��ل با گذاش��تن در آب ش��ارژ 
می ش��ود و مدت 7-6 س��ال عمر می کند. 
به گزارش مش��رق، مخترع هلندی به نام 
»نیلز بکر« انقالب کوچکی در زمینه باتری 
انجام داده است. این باتری زیست محیطی 
از نظ��ر اقتصادی به نفع کاربر اس��ت. این 
باتری در شرایط اضطراری به راحتی شارژ 

می شود.
»اولیویه شوفا« یکی از محققان این پروژه 
می گوی��د: این پروژه ارائ��ه این پروژه همه 

جا مورد اس��تقبال قرار گرفت. شارژ کردن 
باتری خیلی س��اده اس��ت، درپوش باتری 
غیرفعال باز می شود و سپس در آب گذاشته 

می شود و بعد از 5 دقیقه برداشته می شود.
وی اف��زود: این باتری با برف آب ش��ده و 
آب دریا هم ش��ارژ می ش��ود. وقتی در آب 
گذاش��ته می ش��ود یک واکنش شیمیایی 
به ن��ام الکترولی��ز رخ می ده��د. هر چقدر 
حباب ه��ای هوا افزایش پی��دا کنند باتری 
آماده تر می شود. این باتری به طور نامحدود 

باتـری غيرفـعال را با 
آب شارژ کنيد          

حتی می تواند تا 6-7 س��ال شارژ شود. به 
مرات��ب س��ودمندتر از باتری های معمولی 
اس��ت. این باتری از ی��ک ورق روی 1.6 
گرمی »پودر آلی غیر س��می« که موجب 
واکنش الکترولیز می شود ساخته شده است.
از اواخر ماه نوامبر در سوئیس و فرانسه 
ب��ه بازار عرضه ش��ده اس��ت و ماه های 
آین��ده به اروپ��ا عرضه خواهد ش��د. هر 
بس��ته دارای 4 باتری اس��ت که قیمت 

آن 5 یورو اس��ت.

ای��ده ی��ک پژوهش��گر ایران��ی، فرایند 
دش��وار و زمان ب��ر آزمایش آب را برای 
هم��ه اف��راد جامعه آس��ان و امکان پذیر 

کرده اس��ت. 
به گ��زارش ماهنامه مهرآب و به نقل از  
پژوهشگران  از  خبرگزاری مهر، گروهی 
دانش��گاه مک مس��تر کانادا، ب��ا حضور 
دانشجوی  انبوهی"  جهانش��اهی  "س��نا 
دوره دکت��ری ای��ن دانش��گاه، ق��رص 
کوچکی س��اخته اند که مشکل سخت و 
طاقت فرس��ای آزمای��ش آب را حل به 
س��اده ترین و در دسترس ترین شیوه حل 

می کن��د.
آن ها فراین��د ش��یمیایی و پیچیده الزم 
برای تایید امنی��ت آب را به یک قرص 

س��اده کاهش داده اند.
در ای��ن ش��یوه به ج��ای ب��ردن آب به 

آزمایشگاه، آزمایشگاه به درون آب برده 
می ش��ود و این فناوری نجات بخش که 
نیازی به آزمایش��گاه های پیشرفته ندارد 

در دس��ترس همه قرار می گیرد.
ای��ده عرض��ه ای��ن فن��اوری در ی��ک 
فروش��گاه ب��ه ذهن "س��نا جهانش��اهی 
دانش��جوی دکتری مهندس��ی  انبوهی" 
. وی در ح��ال خری��د  ش��یمی رس��ید 
متوجه نوارهای تنفس��ی در قفس��ه های 
فروش��گاه ش��د که مواد به کار رفته در 
آن ها می توانس��ت کاربردهای بیش��تر و 

وسیع تری در بهداش��ت داش��ته باش��د.
ای��ن فن��اوری ب��رای آزمای��ش آب در 
مناطق دور افتاده و در حال توس��عه که 
زیرس��اخت های آزمایش آب وجود ندارد 

بس��یار امیدوارکننده باش��د.
ابداع  اکنون شیوه ای  پژوهش��گران  این 

کرده ان��د که می��زان دقیق��ی از آنزیم و 
دیگر عوامل فعال موجود در نوار تنفسی 
که برای آزمای��ش آب الزم بودند را در 

ی��ک ق��رص کوچ��ک ق��رار می ده��د.
ب��ه گفته آن ها، هر کس��ی در هر جایی 
مانند روس��تاها می تواند این قرص را در 
آب بیندازد و از س��الم بودن آب مطمئن 

ش��ود .
 pullulan ماده اصل��ی این فرایند که
نام دارد وقتی خش��ک اس��ت به ش��کل 
جامد دیده می ش��ود و از عوامل حساس 
در براب��ر اکس��یژن و تغییرات دمایی که 
می توان��د ط��ی تنها چند س��اعت از بین 

برون��د محافظ��ت    می کن��د. 
ای��ن عوامل حس��اس تا کن��ون باید در 
دمای بسیار س��رد نگهداری می شدند و 
برای حمل و نقل  آن ها نیز از حباب های 

آزمايش سـريع و آسـان آب با ايده پژوهشـگر ايرانی

آزمايشگاهی به اندازه يك قرص!
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 ای��ن ابتکار باعث می ش��ود مناب��ع آب در 
آبیاری ها به بهترین ش��یوه ممکن استفاده 

ش�ود!

معاون پژوهش��ی دانش��گاه آزاد اس��المی 
واحد بندرعباس گفت: دستگاه » بیو جذب 
تصفیه آب با فناوری پیشرفته« و با استفاده 
از نوعی جلبک قهوه ای از س��وی دکتر » 
دآلرام نخبه زارع« عضو هیئت علمی واحد 

بندرعباس اختراع شد.
محس��ن دهقان افزود: با ای��ن اختراع، آمار 
اختراعات ثبت ش��ده » نخبه زارع« در یک 

سال گذشته به 15 اختراع رسید.
دهقانی گفت: این استاد دانشگاه توانست با 
کشف نوعی جلبک قهوه ای بومی آب های 
خلیج فارس به عنوان تصفیه کننده طبیعی 
آب و اختراع دس��تگاه بیو جذب تصفیه آب 
کمک ش��ایان توجه ای را به محیط زیست 

کند.
وی رون��د توس��عه پژوهش��ی در واح��د 
بندرعب��اس را مثبت ارزیاب��ی کرد و گفت: 
از 15 اختراع ثبت شده ایشان تاکنون چند 
محصول به مرحله انبوه س��ازی رسیده و از 
اس��تقبال خوبی در بازار برخوردار ش��ده و 

اختراع ماسه ای که آب را جذب نمی کند

تصفيه آب با بهره گيری از نوعی جلبك دريايی 

یکی از شرکت های اماراتی، ماسه ای تولید 
کرده اس��ت که آب را ج��ذب نمی کند. به 
گزارش ماهنام��ه مهرآب، این ابتکار باعث 

همچنین در هش��تمین جشنواره منطقه ای 
نوآوری ها و شکوفایی کش��ور رتبه برتر را 

کسب کرده است.
دالرام نخبه زارع، نیز با اش��اره به کش��ف 
نوع��ی جلبک قهوه ای ک��ه از جلبک های 
بومی خلیج فارس محسوب می شود گفت: 
این جلبک به عنوان بیومس برای تهیه دو 
نوع بیوج��اذب در فناوری تصفیه آب مورد 
آزمای��ش ق��رار گرفته و پاس��خ مثبت داده 

است.
پیش��رفت  ام��روزه  اف��زود:  وی، 
تکنول��وژی و تنزل بارش ه��ای فصلی 
و کمب��ود منابع آب و همچنین انتش��ار 
رفتن  باال  باعث  آالینده های صنعت��ی، 
غلظ��ت فل��زات س��نگین در منابع آب 
ش��ده و س��المت انس��ان ها به ش��دت 
مورد مخاطره قرار گرفته و نیاز اس��ت 
این راس��تا کمک ش��ایان  بتوان در  تا 

توجهی به س��المتی انس��ان ها کرد.
سیس��تم های  وج��ود  ب��ر  زارع  نخب��ه 

می ش��ود منابع آب در آبیاری ها به بهترین 
شیوه استفاده شده و صرفه جویی بزرگی در 

مصرف آب کشاورزی انجام شود. 

ش��هری  فاض��الب  تصفی��ه  متع��ارف 
تاکی��د ک��رد و گف��ت: فلزات س��نگین 
در غلظ��ت باال اث��رات نامطلوبی را بر 
روی فراینده��ای بیولوژیک��ی تصفی��ه 
سیس��تم های  و  می گذارن��د  فاض��الب 
ب��رای  فاض��الب  تصفی��ه  مت��داول 
س��م زدایی از فاضالب ه��ای محت��وی 
غلظت ه��ای ب��اال مناس��ب نیس��تند و 
اث��رات نامطلوب��ی ب��ر محیط زیس��ت 

می گذارن��د.
وی اف��زود: فراین��د بیو جذب روش��ی 
برای ح��ذف فلزات س��نگین  مناس��ب 
از محی��ط آب��ی باش��د و هزینه آن را 
نی��ز کمت��ر از هزینه رزین ه��ای تبادل 
یون تجاری اس��ت اگرچ��ه تکنولوژی 
بی��و ج��ذب در مراح��ل اولیه توس��عه 
اس��ت ولی امی��د م��ی رود در آینده با 
پژوهش ه��ای بیش��تر در ای��ن زمین��ه 
گام��ی مه��م در ب��رای بهب��ود کیفیت 

محیط زیس��ت برداش��ته ش��ود.

پوشیده در یخ خشک استفاده می شد که 
هزینه مصرف آن را بسیار باال می برد و 
از این رو استفاده از آن ها دشوار و اغلب 

بی فای��ده   ب��ود.
این ش��یوه جدید که نتایج آن در نشریه 
منتش��ر   AngewandteChemie
شده است زمینه هایی برای استفاده های 
مانن��د صنع��ت  آورد  فراه��م  وس��یع تر 

بس��ته بندی که می تواند در صورت بروز 
فس��اد در مواد غذایی، تغییر رنگ دهد.

این ش��یوه جدی��د امکان ذخیره ش��دن 
همی��ن مواد را به ط��ور مجازی در یک 
ق��رص کوچک که به راحتی در آب حل 
می ش��ود  به م��دت چندین م��اه در هر 

جای��ی فراه��م کن��د.
ب��رای فهمیدن س��المت آب فقط کافی 

است یک قرص را در آب بیندازید و آن 
را ت��کان دهید. تغییر رنگ ایجاد ش��ده 

پاس��خ ش��ما را خواهد داد.
رزان اس��ت و  ی��ن قرص ها ا تولی��د ا
به  را مثال  نه��ا  آ ن��د  هر ک��س می توا
ز وجود  ا ا ی��د تا ف��ور فزا ه بیا آب چ��ا
آن  در  فل��زات  ی��ا  باکت��ری  ن��گل،  ا

مطلع ش��ود.
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فاجعه محيطـی درياچه اروميه 
نبايد تکرار شود

اس��تاندار سمنان با اش��اره به مشکل 
کمبود آب و بروز خشکسالی در استان 

سمنان به ویژه کاهش سفره های آب 
زیرزمینی در اس��تان هش��دار داد. به 

گزارش ایسناوی یادآور شد که نباید 
اجازه بدهیم همه محیط زیست ما به 
سرنوشت دریاچه ارومیه تبدیل شود.

فزايـش هزينـه آب رسـانی و 
گرانی گوجه فرنگی

کمب��ود آب و افزایش آبرس��انی به 
مزارع کهنوج ذر استان کرمان باعث 

گرانی محصول گوجه فرنگی شد.
به گزارش ایسنا نماینده مردم کهنوج، 

منوجان، رودب��ار جنوب، قلعه گنج و 
فاریاب در مجلس شورای اسالمی با 

انتقاد از این مشکل که هنوز بسیاری 
از روس��تاهای استان سمنان با تانکر 

آبیاری می ش��وند یادآور شد که در 5 
سال گذشته حدود 20 پروژه آبرسانی 

برای 5 شهرس��تان تعریف شده بود، 
اما متاس��فانه تابه امروز این پروژه ها 

راه اندازی نشده اند.

انجـام مطالعـات آبخيزداری 
در استان مرکزی

33 درصد از مطالعات آبخیزداری در 
حوضه های آبخیز استان مرکزی به 

انجام رسیده است. به گزارش ایسنا 
ب��ه نقل از معاون آبخی��زداری اداره 

کل منابع طبیعی استان مرکزی، در 
مجموع حدود 33 درصد از مطالعات 

آبخیزداری حوضه های آبخیز استان 
انجام ش��ده و زیر پوش��ش عملیات 

قرار گرفته است.

مشکل خشکسالی در استان 
کرمان

نماین��ده زرند و کوهبنان در مجلس 
و  آب  کمب��ود  اس��المی  ش��ورای 

را مش��کل مش��ترک  خشکس��الی 
کش��ور  اس��تان های  از  بس��یاری 

اعالم ک��رد. به گزارش ایس��نا وی 
خاطرنشان کرد که استان کرمان به 

ویژه شهرستان های زرند و کوهبنان 
در چند سال متوالی دچار خشکسالی 

شده اند.
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مديريت منابع آب و نگرانی ها
معاون سازمان حفاظت از محیط زیست، 

در س��منان گفت: مدیری��ت منابع آب 
مهم ترین نگرانی ماست. 

به گزارش ایرنا، معاون سازمان حفاظت 
محیط زیست با اشاره به مشکالتی که 

در تامین آب کشور برخی استان ها پیش 
آمده است، خاطرنشان کرد؛ مهم ترین 

نگرانی دست اندرکاران محیط زیست در 
حوزه مدیریت اکوسیس��تم و منابع آب 
کشور، نحوه مدیریت این منابع است.

اما  بخـش تلنـگ حاصلخيـز 
کم آب

بخش تلنگ در اس��تان سیس��تان و 
بلوچس��تان که از قطب ه��ای مهم 

کش��اورزی این اس��تان محس��وب 
می ش��ود، ب��ا مش��کل تامی��ن آب 

روبروست. 
به گزارش ایرنا، مردم تلنگ همانند 

بیشتر اهالی مناطق جنوبی سیستان 
و بلوچس��تان از کمب��ود امکان��ات 

بهداش��تی- آموزش��ی و آب ش��رب 
رنج می برند. ای��ن بخش که در 65 

کیلومتری جنوب ش��رقی شهرستان 
قصرقن��د ق��رار گرفت��ه، ب��ه خاطر 

داشتن ش��رایط مساعد آب و هوایی 
اس��تان  کش��اورزی  قطب ه��ای  از 

محسوب می شود.

عمليات آبرسانی به عشاير استان 
مرکزی

ب��رای جبران کمبود آب در س��ال جاری، 
عملیات طرح آبرس��انی سیار به مناطق 

عشایری استان مرکزی آغاز شد.
به گزارش ایرنا از ساوه علی اکبر منصوری 

سرپرس��ت امور عشایری استان مرکزی، 
گفته اس��ت؛ با افزایش دمای هوا، اجرای 

طرح آبرسانی سیار به مناطق عشایری این 
استان روز یکشنبه آغاز شد. به گفته وی، 

این طرح که ش��امل 40 کانون عشایری 
می شود، تا کنون 250 میلیون ریال هزینه 

در برداشته است.

هشدار در مورد آلودگی دريای 
خزر

آب  کش��اورزی،  کمیس��یون  عض��و 
و مناب��ع طبیع��ی مجل��س ش��ورای 

مجلس ش��ورای اس��المی نسبت به 
رون��د روز افزون آل��وده دریای خزر 

ب��ه ویژه از طریق ش��یرابه های زباله 
و فاضالب         ه��ای خانگ��ی و صنعتی 

هشدار داد. به گزارش ایرنا، شمس اله 
ش��ریعت  نژاد، یادآور ش��ده است که 

ورود انبوه آالینده  های زیست محیطی 
شامل شیرابه، زباله فاضالب خانگی، 

صنعتی و س��موم کشاورزی و پساب 
واحدهای تولیدی به داخل رودخانه ها 

و دریای خزر نگران کننده است. وی 
افزود: طرح جمع آوری، تصفیه و دفع 

بهداشتی فاضالب به ویژه در شمال 
کشور که اجرای آن از حدود دو دهه 

پیش با هدف جلوگی��ری از آلودگی 
محیط زیس��ت و آب ه��ای زیرزمینی 

و اکوسیس��تم دریای خزر آغاز ش��د، 
تاکن��ون به عل��ت کمب��ود اعتبار به 

انجام نرسیده است.
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durch die Einleitung von 
Drainagewasser und von 
häuslichen und industriel-
len Abwässern verursacht. 
Die schädliche Wirkung von 
Salzen auf das Pflanzen-
wachstum – besonders die 
empfindlichen Keimlinge 
werden verätzt – wirkt sich 
ertragsmindernd auf Nutzp-
flanzen aus. Vor Inbetrieb-
nahme des Hochdamms wur-
den einmal im Jahr durch die 
regelmäßig wiederkehrenden 
Nilüberschwemmungen alle 
an der Bodenoberfläche an-
gereicherten Salze ausge-
schwemmt.

Versandung des Stausees
Der zurückgehaltene Nils-
chlamm fehlt nicht nur der 
Landwirtschaft flussabwärts, 
sondern ist auch für den 
Stausee ein Problem. Durch 
die zunehmende Versand-
ung des Sees kann immer 
weniger Wasser gespeichert 
werden, der See hat nicht 
mehr die geplante Kapazität. 
Schätzungen zufolge wird er 
in etwa 1000 Jahren vollstän-
dig versandet sein.
Zusammenbruch der Fis-
cherei im Nildelta

Die Abnahme der Fischfang-
quote wird ebenfalls dem 
Hochdamm zugeschrieben. 
Durch die fehlenden Nährst-
offe im Wasser haben sich 
die Umweltbedingungen 
verändert, und das Verh-
alten der daran angepassten 
Organismen wurde nach-
haltig gestört. Die Laich-
zonen in den Überschwem-
mungsgebieten, die auch 
als „Kinderstuben“ dienten, 
gingen verloren. Im Münd-
ungsgebiet bleiben durch die 
fehlenden Sedimente Sar-
dinenschwärme aus. Auch 
die Fischbestände im Brack-
wasser des Nildeltas, wo 
momentan ein Großteil des 
ägyptischen Fisches gefan-
gen wird, werden durch das 
salzige Meerwasser geschä-
digt. Da etwa drei Viertel der 
Fischfangquote Ägyptens aus 
der Binnenfischerei im Nil 
sowie den Binnenseen und 
Lagunen stammen, ist dieser 

Rückgang die logische Kon-
sequenz.

Rattenplage
Der starke Anstieg der Fel-
drattenpopulation gehört 
ebenfalls zu den Folgen des 
Hochdammbaus. Zwar weiß 
man, dass Rattenpopula-
tionen aperiodisch immer 
wieder stark ansteigen, aber 
auch hier sorgen die natür-
lich vorherrschenden Um-
weltbedingungen langfristig 
für ein intaktes Ökosystem. 
Der Staudamm  verändert 
diese Umweltbedingungen 
so nachhaltig, dass sich das 
natürliche Gleichgewicht zu 
Gunsten der Feldratten ver-
schoben hat. Mit der über-
proportionalen Zunahme der 
Ratten steigt auch die Anzahl 
der von ihnen übertragenen 
Parasiten. Der Rattenlun-
genwurm, der eine Hirnhaut-
entzündung überträgt, die 
tödlich verlaufen kann, ist ein 
Beispiel dafür, dass die Rat-
tenplage eine Gefahr für die 
Gesundheit der Menschen im 
Niltal darstellt.
Zunahme der Bilharzioserate
Auch die Zahl der Bilhar-
zioseerkrankungen hat 
zugenommen. Die Krankheit 
wird von einer Wassersch-
neckenart übertragen, die 
sich in den Bewässerungs-
gräben stark vermehren 
kann. Vor Inbetriebnahme 
des Dammes trockneten 
diese zumindest einmal jähr-
lich aus und regulierten die 
Population der Schnecken. 
Dieses natürliche Regulativ 
fällt nun weg.
Versuche, die Schnecken mit 
Pestiziden zu bekämpfen, 
sind mäßig erfolgreich.

•Küstenerosion und Unter-
holkung
•Degradion des Boden: 
odenverarmung,Vernässung, 
Versalzung, Desertifikation
•Veränderung des Grund-
wasserspiegels
•Versandung des Stausees
•Rückgang der Fischfang-
quoten im Nildelta
•Zunahme von Übertragung-
skrankheiten durch Parasiten 

)Bilharziose, …(
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trägt dabei aber das Erdreich 
des Flussbettes an Grund und 
Ufern ab. Böschungsschäden 
und teilweise ernste Land-
verluste, die Gefährdung von 
Ufergebäuden sowie Gefahr 
für die Stauwehre im weit-
eren Flussverlauf durch Un-
terhöhlung )Unterholkung( 
sind die Folge. Aufgrund fe-
hlender Schwebteilchen hat 
sich die Fließgeschwindigkeit 
nilabwärts erhöht, was die 
Erosion verstärkt.

Bodenverarmung
Ägyptens Landwirtschaft ist 
eine reine Bewässerungs-
landwirtschaft, der Wasserb-
edarf wird fast
ausschließlich aus dem Nil 
gedeckt. Mit der Stauung des 
Wassers am Hochdamm ist 
eine ganzjährige Bewässe-
rungswirtschaft möglich ge-
worden. Der Preis für diesen 
Fortschritt ist das Ausbleiben 
der periodischen Überflutun-
gen des Schwemmlandes und 
damit auch die Ablagerung 
fruchtbaren Bodens )ca. 100 
Mio. t/Jahr(. Der fruchtbare 
Nilschlamm sedimentiert 
wegen der verlangsamten 
Fließgeschwindigkeit des Nils 
bereits im Stausee und steht 
damit nicht mehr als Dünge-
mittel zur Verfügung. Dies 
macht den Einsatz von Min-
eraldüngern erforderlich, was 
nicht nur ökologische Kon-
sequenzen nach sich zieht, 
sondern auch einen großen 
Teil der im Staudamm ei-
genen Kraftwerk erzeugten 
Energie verschlingt. Die 
Nährstoffe und Spurenel-
emente, die der Boden im 
Niltal durch die Feldbestel-
lung verlor, wurden durch 
Schlammablagerung ersetzt. 
Ohne den Hochdamm waren 
es südlich von Assuan jähr-
lich ca. 15t/ha, im Delta im-
merhin noch 1-2t/ha. Der 
Rest der Fracht des Nils gel-
angte ins Meer und lagerte 
sich vor der Küste ab. Alles 
dies änderte sich schlagartig 
nach dem Bau
des Dammes. Unstrittig ist 
auch, dass die ursprünglich 
abgelagerte Schlammmenge 
für die bis zu drei Ernten pro 

Jahr, die durch die kontinui-
erliche Bewässerung möglich 
sind, nicht ausreichen würde. 
Die Notwendigkeit der 
Nährstoffzufuhr in Form von 
Mineraldünger, insbesondere 
von Stickstoff und die Not-
wendigkeit der Abfuhr des 
salzhaltigen Drainagewassers 
mittels eines teuren Drain-
agesystems ist somit eine 
ökologisch und ökonomisch 
schwerwiegende Konsequenz 
des historischen Unterneh-
mens, das Nilwasser mittels 
des Hochdamms unter Kon-
trolle zu bringen, überjährig 
zu bevorraten und zwei
Ernten pro Jahr zu ermögli-
chen.

Grundwasserspiegel und 
Vernässung der Böden
Eine Folge der ganzjährigen 
Bewässerungswirtschaft ist 
der Anstieg des Grundwas-
serspiegels.
Das Grundwasser steigt 
vielerorts durch die Boden-
kapillaren bis zur Oberfläche 
auf und verdunstet. Im Delta 
speist sich das Grundwas-
ser durch die Versickerung 
von Nilwasser, wobei sich ein 
Gleichgewicht zwischen dem 
Salzwasser des Mittelmeeres 
und dem Süßwasser einstellt. 
Der Grundwasserspiegel hat 
sich inzwischen im Delta so 
erhöht, dass das leichge-
wicht gestört ist und stärker 
salzhaltiges Wasser auf-
steigt. Durch das in Flussläu-
fe und Kanäle eindringende 
Meerwasser nimmt die Ver-
salzung der Agrarflächen 
zu. Steigt der Grundwasser-
spiegel an, vernässt außer-
dem der Boden und das Land 
wird sumpfig. Als Ackerland 
ist es dann ungeeignet, da 
die moisten Kulturpflanzen 
in einem wassergesättigten 
Boden nicht gedeihen. Bei 
intensiver Bewässerung 
ohne Drainage kommt es zu 
Versalzung und Wurzelfäu-
lnis. Sinkt der Grundwas-
serspiegel hingegen durch 
die anhaltende Bevölkerung-
sexpansion, sind die Folgen 
gravierend. In letzter Konse-
quenz droht eine Erschöpfung 
der Grundwasservorräte. 

Dies hätte Desertifikation 
und Trinkwasserverlust zur 
Folge. Brunnen sind meist an 
das Grundwasservorkommen 
angepasst, da sie nur das 
Wasser nutzen, welches auch 
wieder nachsickert. Grund-
wasser ist in Trockengebi-
eten außerdem ein wichtiger 
Schlüssel für die Entwick-
lung, da es unabhängig von 
Dürrezeiten nutzbar und 
weniger durch Krankheitser-
reger kontaminiert ist als 
Oberflächenwasser.

Versalzung
Dem Erdboden werden auch 
natürlich durch Niederschlag 
Salze zugeführt.
Wesentlicher für die Grund-
wasserversalzung ist aber die 
Verdunstung von kapillar
aufsteigendem Wasser. 
Hauptursache für die Versal-
zung des Bodens ist aber die
großflächig betriebene kün-
stliche Bewässerung. In 
Flusswasser sind auch unter-
schiedliche
Mengen an Salzen gelöst, 
im Nilwasser nahm der Ge-
samtsalzgehalt seit Errichten 
des Hochdammes zu. Liegt 
die Salzkonzentration im 
Stausee bei ca. 175 mg/l, 
beträgt sie bei Kairo schon 
ca. 250 mg/l. Dies ist Trink-
wasserqualität, für die Be-
wässerungswirtschaft aber 
schon problematisch, da der 
Salzgehalt im Wasser im-
mense Auswirkungen hat - 
ist doch die Verdunstung im 
ariden Klima Ägyptens sehr 
hoch. Besonders stark sind 
die Salzausblühungen an der 
Bodenoberfläche im Delta 
und in den Oasen, wo be-
sonders intensiv  Bewässe-
rungsfeldbau betrieben wird. 
In Siwa z. B. beträgt der 
Salzgehalt des Bewässerung-
swassers bis zu 7 g/l )Salzge-
halt von Meerwasser 35 g/l(. 
Der verkrustete Boden weist 
z. T. einen Salzgehalt von 
25% auf. Bei einer Bewäs-
serungsmenge von 12.500 
m³/km³ gelangen im Delta 
ca. 3.100 kg Salz auf einen 
km³ Ackerland. Hauptsäch-
lich wird die zunehmende 
Versalzung des Nilwassers 
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einer wirtschaftsstarken In-
dustrie gefördert werden. 
Die ganzjährig gleichmäßige 
Wasserverfügbarkeit für die 
Bewässerung erlaubt nun 
zwei volle Ernten pro Jahr. 
Auch bewässerungsintensive 
Sommerkulturen wie Mais 
und Reis können nun ange-
baut werden. Die aufges-
taute Wassermenge macht es 
möglich, die Felder vor Über-
schwemmung zu schützen, 
so dass sie ganzjährig als 
Anbauflächen zur Verfügung 
stehen. Zwei aufeinander 
folgende Trockenjahre sind 
problemlos zu überbrücken. 
Die landwirtschaftlichen An-
bauflächen konnten um 20% 
vergrößert werden, da die 
erhöhte Bereitstellung von 
Süßwasser nun gewährleistet 
ist. Ein gewichtiges Argu-
ment, da nur 4% der Fläche 
Ägyptens als landwirtschaftli-
che Nutzfläche zur Verfügung 
stehen. Auch der Ausbau der 
Energieversorgung zum Auf-
bau einer Industrie zur Ver-
sorgung der stetig wachsend-
en Bevölkerung konnte durch 
den Hochdamm sicherges-
tellt werden. Der Anschluss 
an die fortschreitende Tech-
nisierung sollte mit der aus 
den Kraftwerken des Hoch-
damms gewonnenen Energie 
ebenfalls gelingen.

•Ausdehnung der land-
wirtschaftlichen Nutzflächen 
um 535.000 Hektar
•Umstellung von traditionel-
ler auf Dauerbewässerung 
)auf ca. 3.100.000 Hektar(
•Reisanbau für den Export
•Verbesserung der Schiff-
barkeit des Nils
•Sicherstellung der Was-
serversorgung durch Stau-
ung der abfließenden
•Wassermengen und Schutz 
der Anbauflächen bei starkem 
Hochwasser
•Stromerzeugung
•Sicherung der Trinkwas-
serversorgung
•Aufbau neuer Industrien

Ökologische Folgen
Knapp 50 Jahre nach dem 
Bau des Hochdamms ist 
Ernüchterung eingekehrt. 

Die hohen Erwartungen in 
die Wirtschaftlichkeit des 
Dammes wurden durch die 
Kosten aller Auswirkungen 
relativiert. Der Vielschichtig-
keit eines derart komplexen 
ökologischen Eingriffs wurde 
bei der Planung zu wenig 
Rechnung getragen. Wenn 
man in Ägypten wartet, bis 
sich unter den veränderten 
Bedingungen ein neues 
Gleichgewicht, ein neuer 
Schwebezustand als Kompo-
nente des Stromes einges-
tellt hat, könnten die Folgen 
verheerend sein.
Küstenerosion und Unter-
höhlung )Unterholkung(
Stimmen die Prognosen bis 
2050, sinkt das Delta und 
steigt der Meeresspiegel 
um einen Meter. Dann läge 
ein Drittel des Deltas unter 
Wasser. So oder so wird es 
große Landverluste geben. 
Vom Mittelmeer her nagt 
die Erosion an der Küste des 
Nildeltas, so dass wertvolles 
Agrarland abgetragen wird. 
Neues Sediment kommt nicht 
nach, das vorhandene trock-
net aus und verdichtet sich. 
Nach Schätzungen kostet 
das einen halben Meter pro 
Jahrhundert. Zwei Drit-
tel der landwirtschaftlichen 
Nutzflächen Ägyptens liegen 
aber im Delta. Mit 1.800 
Einwohnern/km² gehört es 
zu den am dichtesten be-
siedelten Agrargebieten der 
Erde. Küstenstädte - wie Al-
exandria und Port Said - sind 
langfristig von Überflutung 
bedroht. Transportierten die 
Mündungsarme des Nils vor 
Bau des Hochdamms noch 
auf breiter Front Sediment-
fracht ins Delta, das so im-
mer weiter ins Mittelmeer 
verlagert wurde, wurde die 
natürliche 
Ausgewogenheit zwischen 
Sedimenttransport im Fluss 
und Abtragung durch das 
Meer gestört. Durch den Man-
gel an Nilschlamm, der sonst 
vom Fluss dorthin transporti-
ert wurde, wird Ackerland 
weggespült und Uferbefesti-
gungen beschädigt. Diesseits 
des Staudammes nimmt das 
Wasser zwar neue Fracht auf, 
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Die Geschichte Ägyptens ist und bleibt mit dem lebensspendenden Wasser des Nils verbunden. 
Von seinen Fluten hängen Erfolg und Misserfolg der Ernte und damit letztendlich auch das 
Überleben der Menschen ab.Seit Jahrtausenden erlaubte es die jährlich wiederkehrende Über-
schwemmung des Nils, die Bevölkerung zu ernähren und Agrarprodukte zu exportieren. De-
mentsprechend versuchte man sehr früh, die Fluten des Nils zu regulieren und unter Kontrolle 
zu bringen, um die Wasser- und Bodenressourcen optimal zu nutzen. Der Zusammenhang 
von Pflanzenwachstum und Bewässerung war dabei schnell erkannt. Bereits vor 5000 Jahren 
wurden im alten Ägypten und im Orient die ersten Bewässerungstechniken für Pflanzenanbau 
entwickelt. Durch Beileiten, Heben und Speichern wurde die Nutzung des vorhandenen Was-
sers optimiert. Noch zu Beginn des 19. Jahrhunderts gab es weit mehr
Wasser und fruchtbares Land als für die Ernährung der damals fünf Millionen Menschen um-
fassenden Bevölkerung notwendig war. Diesen Sachverhalt nutzte Mohammed Ali; die er-
sten großen Regulierungsbauwerke und Kanäle zur besseren Verteilung der Nilfluten auf das 
fruchtbare Schwemmland entstanden, um hier Baumwolle für Englands aufstrebende Textilin-
dustrie anzubauen. Die Abhängigkeit von den natürlich vorgegebenen periodischen Schwankun-
gen des Nilwasserstandes war damit aber immer noch gegeben. Die Briten versuchten als 
erste, den Fluss mit einem Staudamm zu zähmen. Er wurde 1902 in Betrieb genommen und 
verfügte über 180 Durchlässe, mit denen der Wasserstand reguliert werden konnte. Auch der 
für die ägyptische Landwirtschaft so wichtige, fruchtbare Nilschlamm konnte die Sperre pas-
sieren. Adrien Daninos entwickelte 1947 die Idee für einen einzigen großen Staudamm oberh-
alb von Assuan. Südlich der alten Mauer begannen 1960, mit Einnahmen aus dem Suezkanal 
finanziert, die Bauarbeiten für den neuen Damm. Die offizielle Eröffnung des
Assuan-Staudamms erfolgte 1971. Von den Ägyptern Sadd el-Ali „Hochdamm” genannt,
befindet er sich etwa 13 Kilometer südlich der Stadt Assuan. Er staut den Nil zum riesigen 
Nassersee auf. Der hat eine Kapazität von 135 bis 169 Kubikkilometer Wasser. Seine Füllung, 
die bereits während der Bauarbeiten 1964 begann, dauerte zwölf Jahre.
 
Im Wesentlichen sollten durch den Bau des Hochdamms die Landwirtschaft und der Aufbau 

Nil(flut) unter Kontrolle?
Der Hochdamm und seine
ökologischen Folgen
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