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• مسئوليت مطالب عنوان شده در مصاحبه ها اعم از تمايزها، دستاوردها و موفقيت ها صرفاً
بر عهده شخص مصاحبه شونده است.

• تحليل های کارشناسی ثبت شده در مقاالت به منزله ديدگاه ها و نظرات مهرآب نيست.
• مهرآب در اصالح و يا تلخيص مطالب ارسالی آزاد است.
• استفاده ازمطالب مهرآب فقط با ذکر منبع مجاز است.
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سرسخن

خشکس��الی یک کلمه مرکب است که از 
دو کلمه ساده خشک و سال تشکیل شده 
اس��ت. آیا براستی کش��ور عزیز ما در سال 
خشک است و یا ما در قرن خشک هستیم 
و بهتر اس��ت رجوع کنیم به گفته داریوش 
پادش��اه بزرگ هخامنش��ی دربی��ش از دو 
هزار س��ال پیش که نگران آبرسانی ملک 
خود بود و از خداون��د بزرگ طلب می کرد 
ایرانیان را در برابر س��ه موضوع حفظ کند 

دشمن،دروغ و خشکسالی.
ای��ران زمین از هزاران س��ال پیش با کویر 
نمک،کویر لوت، کاهش باران رودخانه های 
کوچک،تاالب ه��ا و مرداب ه��ای کم آب 
و دریاچه های بس��یار کوچ��ک روبرو بوده 
است و هر یکصد سال سیالب های عظیم 
و ویرانگر برخی از نقاط کش��ور را تخریب 

کرده و سال های سال بی آب مانده ایم.
به راس��تی چون وزارت نیرو و سازمان های 
تابع آن متولی جمع آوری و توزیع آب هستند 

مس��ئولیت همه جانبه ب��رای نگهداری آب 
دارند؟ به راس��تی وظیفه وزارت کشاورزی 
تبیین ش��ده است؟ شهرداری ها برای حفظ 
و نگهداری آب برای آبیاری فضای س��بز 
و تأمی��ن آب نظافت خیابان ها چه نقش��ی 
دارن��د؟ س��ازمان جنگل ه��ا و مراتع هیچ 
نقشی در این زمینه ندارد!؟ وزارتخانه های 
فرهن��گ و ارش��اد اس��المی، آم��وزش و 
پرورش، آموزش عالی، دانشگاه ها و مراکز 
فرهنگی، فرهنگسراها، هواشناسی و سازمان 
محیط زیس��ت هیچ نقش��ی در این رابطه 
ایفا نمی کنند؟ فقط باید مستندات تاریخی 
نگران کمبود آب باشند و به صورت مستمر 
با دکتر پروی��ز کردوانی مصاحبه کنیم و از 
نگرانی هایش جهت ایجاد سد و عدم توجه 
به آبخوان داری در طول بیست سال گذشته 
صفحات رس��انه های نوشتاری را پرکنیم و 
دستگاه های مسئول هیچ مسئولیتی نداشته 
باشند؟ رس��انه های ما چه نقشی در رابطه 

با کمبود آب دارند. آیا صدا و س��یما )رسانه 
ملی( باور دارد که رس��انه ملی است! رسانه 
ملی ما با بیش از هفتاد کانال مختلف رادیو 
و تلویزیون��ی و با دفاتر پ��ر زرق و برق در 
ته��ران و شهرس��تان ها چه نقش��ی برای 
کمب��ود آب ایفا می کند؟ آیا براس��تی برای 
هش��دار دادن ب��ه مردم و فرهنگ س��ازی 
و اس��تفاده بهین��ه آب بای��د قرارداده��ای 
مش��ارکتی آنچنانی را امضا کنی��م؟ آیا به 
راس��تی نمی توانیم به ج��ای میزگردهایی 
ب��دون خاصیت، گفتگوهای برنامه پرکن و 
فیلم های تکراری، رس��انه های ما خودشان 
به فکر خودش��ان باش��ند و فقط احساس 
نکنند یک وزارت نیرویی به پا کرده ایم که 
باید متولی تمام گرفتاری های آب باشد؟ به 
راس��تی نهادهای فرهنگی ما دراین زمینه 
چه میزان نقش دارند؟ آیا وقت آن نرسیده 
که ی��ادی از میرآب ها، آب انبارها، متولیان 
خصوصی حفظ و نگهداری آب طی یکصد 

خشکسالی در تنگنای من و ما 
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س��ال گذشته داشته باشیم و به یاد بیاوریم 
مردم سرزمین ما چگونه با همکاری یکدیگر 
کیلومترها قنات حفر می کردند و چگونه آب 
را نگهداری می کردند؟ مطمئن باش��یم با 
هیاهو و س��رو صدا و با راه اندازی یک موج 
به هیچ کجا نخواهیم رسید! مطمئن باشیم 
ب��ا یک باران و گذر از س��ال93 بار دیگر و 
س��ال دیگر با همین مشکل روبرو هستیم. 
براس��تی کس��ی می داند نتایج و دس��تاورد 
س��مینار بزرگ صرفه جویی در مصرف آب 

در سال 1363 چه بوده است؟
آی��ا به راس��تی همایش ها و س��مینارهای 
 1369 س��ال های  در  آب  صرفه جوی��ی 
ت��ا1381 را م��رور کرده ایم. چن��د وزیر در 
این س��مینارها بوده. چه میزان از نتایج آن 
برنامه ها مسئولین رده باالی مملکت آگاه 
هستند؟ آیا واقعاً می توانیم فقط با هشدار به 
مردم و تنبیه و تذکر و ترس��اندن مردم راه 

به جایی ببریم؟
دلیل خشکسالی س��ال های اخیر چیست؟ 
آیا دلیل تغییر ش��رایط جوی و نبود بارش 
به موقع و کاهش آب ش��یرین است؟ و یا 
می توانیم عدم مدیریت اصولی و پیش بینی 
چگونگی جمع آوری و توزیع آب را افزایش 

چند برابری جمعیت در یک منطقه خشک 
که تأثیر ش��گرفی بر کش��اورزی و صنعت 
دارد. عدم توجه به جنگل ها و مراتع، از بین 
بردن باغ ها و زمین های کشاورزی و تبدیل 
آن به آهن و سیمان و شهرنشینی را اضافه 
کنیم؟ دوام غیرعادی خشکسالی در کشور 
عزیز ما چیست؟ خشکس��الی را می توانیم 
مدیریت کنیم به شرط آنکه بر آنچه انجام 
داده ای��م و انجام می دهی��م ارزیابی دقیقی 
داشته و بار دیگر  این مثل معروف را تکرار 
کنیم که یک دس��ت صدا ن��دارد و با یک 
دست نمی توان کاری انجام داد. روزی که 
بفهمیم هم��ه کارها را نمی توان به تنهایی 
انج��ام داد، گام بزرگی در راه رش��د فکری 

خود برداشته ایم.
آیا بای��د م��ردم را فقط از بحران امس��ال 
ترس��اند؟ آیا نباید فکری اصولی و اساسی 
شود؟ آیا نباید به سازمان های ذیربط تذکر 
و هش��دار داد در مکان هایی که آب نداریم 
ساخت و س��از نکنند. آیا هنوز به دنبال آن 
هس��تیم که آبی��اری بارانی و قط��ره ای را 
تفهیم و توجیه کنیم؟ آی��ا هنوز نباید آگاه 
باشیم برای یک هکتار گندم چه میزان آب 
نی��از داریم و نباید آب را به صورت غرقابی 

ره��ا کنیم؟ آیا باید منتظر زلزله در ش��مال 
تهران باشیم که به یاد آوریم نقطه به نقطه 
در اعم��اق ش��مال تهران ب��ا حفرچاه های 
عمیق به دنبال آب بوده ایم تا س��اختمانی 
آسمانخراش را که غیر قانونی در ارتفاعات 
تهران ساخته ایم و تعدادی مردم بی گناه را 
در آن ساکن کرده ایم با هزینه های میلیونی 
فریب داده و س��ازمان های آب را وادار کنیم 
فک��ری برای تأمی��ن آب این مناطق کنند؟!  
واقعاً وقت آن نرس��یده که بگوییم " من هم 
مقصرم" من هم برای این خشکسالی کاری 
نکرده ام. من هم گوش خود را بسته ام و فقط 
دهانم را باز کرده ام! چرا هیچگاه نمی خواهیم 
" ما را" جایگزی��ن "من" کنیم. چرا باری به 
هرجهت زندگی را طی می کنیم. مس��ئولیت 
ما برای این اجتماع چیست؟ وظیفه سنگین 
م��ا در مقابل ایران زمین چگونه تش��ریح و 
تفسیرمی ش��ود. آیندگان س��هل انگاری ما را 
چگونه به خاطر آورده و از این نس��ل چگونه 

یاد می کنند؟
"من آنچه شرط بالغ است با تو می گویم تو 

خواه از سخنم پند گیر خواه ملول"

  انشاا...
خسرو رفیعی



1- با توجه به محدودیت بالقوه منابع آب تجدیدشونده و محدودتر شدن آن بر  اثر تغییرات اقلیم و تخریب کیفی، ضرورت دارد که نگرش 
و استراتژی ها در عرصه تصمیم سازی و تصمیم گیری اصالح شود. در صورتی که تاکید بر این باشد که بر اساس اسناد باال دستی به ویژه 
سیاس��ت های کلی نظام در مورد منابع آب مصوب مقام معظم رهبری به ش��ماره 762301/1 مورخ 89/11/3 برنامه های توسعه پنج ساله 
و به تبع آن برنامه های عملیاتی یکس��اله )بودجه های س��نواتی( تهیه و تنظیم ش��ود، نیاز به بازنگری جدی در فرآیندهای تصمیم گیری و 

تصمیم سازی خواهد بود.
اجرای احکام سیاست های کلی نظام در مورد منابع آب که بر ایجاد نظام جامع مدیریت در کل چرخه آب و در محدوده حوضه های آبریز کشور و 
عملیاتی کردن آن تاکید دارد، به رویکرد متفاوت با شرایط موجود نیاز دارد. در این ارتباط استقرار نظام مدیریتی آب بر اساس محدوده جغرافیای 
طبیعی یعنی حوضه آبریز به عنوان پیش نیاز رویکرد جدید است که باید جایگزین نظام مدیریت جغرافیای سیاسی )استانی( شود. بنابراین قانون 
مربوط به اصالح ساختار مدیریت آب کشور باید در دستور کار قرار گیرد. با استقرار ساختار مدیریت حوضه آبریز نیاز به برنامه ریزی در محدوده 
حوضه آبریز خواهد بود به طوری که بتوان بر اساس برنامه های جامع و مانع حوضه های آبریز نیاز کلیه ذینفعان حوضه ها را با ابزار مدیریت به 

هم پیوسته آب )IWRM( ساماندهی کرد  و حفاظت و پایداری اکوسیستم ها را بر قرارساخت.
توصیه و تاکید بر این اس��ت که پروژه ها با رویکرد اصالح س��اختار مدیریتی آب در انطباق با مدیریت حوضه آبریز و برنامه جامع حفاظت، 

بهره برداری و توسعه حوضه های آبریز بررسی و ساماندهی شوند.
2- در حال حاضر طرح های توسعه منابع آب با تقسیم به بخش های تامین، انتقال، توزیع و عرضه به عنوان طرح تلقی می شوند. در صورتی که 
در یک منطقه با هدف توسعه کشاورزی مجموعه آبخیزداری حوضه، مهار آب حوضه )سدسازی( انتقال و توزیع آب در دشت )شبکه آبیاری و 

زهکشی( یک طرح توسعه است که با هدف توسعه کشاورزی و تولید محصول توجیه پذیر است.
پیش��نهاد و توصیه می ش��ود با بررسی همه جانبه پیوست قوانین بودجه به ویژه فصل کشاورزی و فصل منابع آب، اجزاء مربوط به هر یک از 
طرح های توسعه را که به غلط در فصول و برنامه های ذیل کشاورزی و منابع آب به عنوان طرح ردیف اعتباری دارند در یک ردیف طرح توسعه  
با ذکر اجزاء به عنوان پروژه ها تجمیع کرده و سپس برای هر یک از طرح های یاد شده، مطالعه توجیه اقتصادی، تحلیل مالی و سرمایه گذاری 
انجام  شود. به طوری که بر اساس این مطالعات  بتوان سهم سرمایه گذاری دولت و بخش خصوصی را در زنجیره فعالیت های آب و خاک تعیین 

کرد. الزم به توضیح است که طرح های توسعه یاد شده در محدوده جغرافیای طبیعی )حوضه آبریز( ساماندهی خواهند شد.
3- باتوج��ه ب��ه تجربه فنی ومهندس��ی ومدیریتی مفید وانباش��ته کش��وردرصنعت آب، بهره گی��ری از توان و ظرفیت های مهندس��ان 
مشاور،پیمانکاران، سازندگان تجهیزات وماشین آالت به عنوان سرمایه های بالقوه ضروری است. به این منظور باجلب حمایت همه جانبه و 

موثر وپشتیبانی مالی سازمان های مسئول دولتی، اقدامات زیر توصیه می شود: 
• مستند سازی توان وظرفیت های فنی ومهندسی کشور با الویت طراحی،ساخت وبهره برداری از طرح های توسعه منابع آب

• بررسی وتجزیه وتحلیل طرح های توسعه منابع آب   در دست بهره برداری از منظر اقتصادی ،اجتماعی وزیست محیطی وتًاثیر مثبت و یا 
منفی آن ها در رشد  وتوسعه کشور

• بررسی روش های بهبود بهره وری طرح های توسعه منابع آب در دست بهره برداری با استفاده ازمهندسی مجدد واصالح وبهبود زیر 
ساخت ها ومدیریت وبهره برداری بهینه

• بررسی نحوه استفاده از ظرفیت های فنی ومهندسی در بهره برداری ونگهداری از زیر ساخت های طرح های توسعه منابع آب با توجه به 
قانون اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی 

• بررس��ی نحوه تس��هیل وترغیب صدور خدمات فنی ومهندسی توان وظرفیت های بخش خصوصی فعال در بخش آب با تعیین الزامات و 
پشتیبانی های سیاسی،قانونی و حقوقی، مالی ومدیریتی 
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 با توجه به کمبود و محدودیت منابع تا مین کننده آب شیرین در کشور ما که در ادوار تاریخی گوناگون  به صورت مشکالت  کم آبی رخ نموده 
است و از جمله امسال به خاطر شرایط اقلیمی بسیاری از مناطق با کمبود آب روبرو هستند، ساماندهی برنامه ها و فعالیت های مدیریت آب 
الزامی است .تاکنون در این خصوص  بحث های گوناگونی در رسانه ها مطرح شده است .اما به طور کلی اصول ساماندهی و فعالیت های 

مدیریت آب را می توان در 3 بند به شرح زیر جمع بندی و ارایه داد : 

نگاه روز



مهندس علي قاسمي

حیات تمام هس��تي وابس��تگي تام به آب 
دارد. آب کاالیي بدون جایگزین و غیرقابل 
انتقال اس��ت ک��ه حجم مش��خصي از آن 
در اختیار بش��ر اس��ت و این حجم منطقه 
به منطقه متفاوت اس��ت. ب��ه همین دلیل 
س��ازمان هاي جهاني، مناطق مختلف را به 
حوزه هاي پرآب و کم آب تقس��یم کرده اند 
و بر اس��اس آن شاخص س��رانه آب در هر 

منطقه تعریف شده است.
شاخص سرانه عبارت است از حجم موجود 
آب براي هر نفر در هر منطقه. در مناطقي 
که پر آب تعریف مي ش��وند شاخص سرانه 
براي هر نفر باالتر از 5000 متر مکعب در 
سال اس��ت که علي الظاهر مشکلي متوجه 
آن ها نیس��ت و چنانچه این شاخص به زیر 
2000 متر مکعب در ش��بانه روز برسد این 
مناط��ق در حال نزدیک ش��دن به بحران 
است و اگر این عدد به زیر2000 متر مکعب 
برسد مناطق با بحران آبي تعریف مي شوند.

همانطور که همه مي دانیم کشور ما در نقطه 
کم آب )خشک و نیمه خش��ک ( قرار دارد 
که  متوس��ط بارندگي در آن کمتر از 250 
میلي متر در س��ال است. همچنین شاخص 
سرانه در بعضي مناطق به کمتر از 500 متر 

مکعب رسیده است.
شاخص س��رانه در حدود 40 سال قبل که 
جمعیت کش��ور زیر 30 میلیون نفر بوده به 
ح��دود 7000 متر مکعب ب��ود و امروز این 

ش��اخص با جمعیت 75 میلیون نفر به زیر 
2000 یعني محدوده بح��ران و در بعضي 
مناطق مث��ل تهران و با جمعیت حدود 14 
میلیون نف��ر به کمت��ر از 500 متر مکعب 
رسیده که عماًل یک وضعیت بحراني است.
همه مي دانیم برداش��ت بي رویه از منابع 
پ��اک زیرزمین��ي ن��ه تنها باع��ث تخلیه 
بی��ش از حد ش��ده، بلک��ه جایگزین آن 
آلودگي این منابع اس��ت. برداشت بیالن  
آب زیرزمیني )برداش��ت بیشتر از تغذیه( 
سالهاست که س��االنه 6 تا 7 بیلیارد متر 

مکعب    منفي مي ش��ود.
 از س��وی دیگ��ر رواناب ه��اي س��طحي 
)رودخانه ها – دریاچه ها( به شدت در حال 

تخریب و نابودي هستند.
 ام��ا علي رغ��م این ش��رایط بحرانی، چرا 
کاري نمي کنیم؟ سال هاس��ت آمارها سر 
زبان دولتمردان و تصمیم گیران است ولي 
راستي چرا اقدامي به عمل نمی آید؟ جالب 
اینجاس��ت که ن��ه تنها اقدامي نمي ش��ود 
بلکه توس��عه بي رویه در صنعت و مسکن 
و تخری��ب همچنان فزاین��ده ادامه دارد. 
راستي این کش��ور متعلق به همه نسل ها 
اس��ت ی��ا این که م��ا تعهدي نس��بت به 
آیندگان نداریم؟ آیا بهتر نبود طرح توسعه 
کش��ور به ص��ورت یکپارچه ب��ا منابع آب 
ه��ر منطقه هماهنگ ش��ود؟ آیا بهتر نبود 
برداش��ت بي رویه آب در ه��ر منطقه خط 

قرمز هرگون��ه برنامه ریزي توس��عه اي از 
قبیل توسعه صنعتي، مسکن، شهرسازي، 
حتي کش��اورزي باش��د؟ آیا آیندگان از ما 
مي پذیرن��د که ب��ه خاطر توس��عه مناطق 
باال دس��تي دریاچه ارومیه را خشک کنیم 
و فاجع��ه بزرگ زیس��ت محیطي به جاي 
بگذاریم؟ آی��ا آیندگان از ما مي پذیرند که 
به خاطر توس��عه ش��هري و حتی توسعه 
باغات بادام باالدس��تي  چنین بالیی را بر 
س��ر رودخانه زاینده رود و تاالب گاوخوني 
تصمیم گی��ران  و  دولتم��ردان  بیاوری��م؟ 

پاسخگو باشند که فردا خیلي دیر است.
یکي از راهکارها اس��تفاده از فناوری های 
روز در کاه��ش مص��ارف خانگي اس��ت. 
نصب تجهیزاتی که بدون درد سر مصرف 
مش��ترکین را بهبود بخشد و از هدر رفت 
آب جلوگی��ري مي کن��د. ب��راي مثال اگر 
بتوانی��م در تمام نق��اط مصرف خانگي در 
شهر تهران از این روش فنی استفاده کنیم 
مي توانیم ت��ا 25 درصد مصرف را کاهش 
بدهیم و مصرف یک میلیارد متر مکعب در 
سال شهر تهران را به حدود 800 میلیون 
متر مکعب  برس��انیم )صرفه جویي معادل 
ظرفی��ت ذخیره س��د کرج(. آی��ا این حق 
مردم نیس��ت؟ دولتمردان و تصمیم گیران 
پاسخگو باشند. سالهاست موضوع استفاده 
از ای��ن فناوری ها مطرح مي ش��ود ولي در 

عمل کاری انجام نمی شود.
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رودهای کم آب، تکرار سرنوش��ت زاینده رود 
و تشنه تر شدن ش��هرها. کامال واضح است 
ک��ه برای هر نقطه ای از جهان س��ال های با 
بارندگی کم قابل تکرار است؛ اما تشدید قضیه 
در سال های اخیر عمدتا به علت افزایش تراکم 
جمعیت و تقاضا برای آب در کالنشهرها است 
آن هم بعد از اخطارهای متوالی آسمان به ما 
موجودات زمینی بی اعتن��ا. به وضوح دیدیم 
سرنوش��ت ماهی ها را در بند فشافویه که چه 
زود مردند نه به علت وارد ش��دن س��موم یا 
آلودگی به محل زیس��ت آن ها بلکه بخاطر 
خفه شدن و علت خفگی محدود شدن فضای 
زندگی بعد از متراکم شدن جمعیت ماهی ها 
اعالم شد. ما البته آدمیم )ماهی که نیستیم( 
پس باید مراقب محدود شدن فضا و مکانی 
که در آن زندگی می کنیم باش��یم، باید عقل 
خود را به کار اندازیم تا به سرنوشت ماهی های 
بی خبر مانده از کم ش��دن آب گرفتار نشویم. 
گرفتاری و گرفتار ش��دن از این نوع نتیجه و 
جریمه ب��ر حق بی تدبیری اس��ت. ما آدمیم  
فرشته نیس��تیم پس باید متوجه اخطارهایی 
ک��ه طبیعت به ما می دهد باش��یم. اگر تعداد 
موجودات زنده در فضایی محدود زیاد شود هر 
قدر فض��ای اولیه برای زندگی آن ها مطلوب 
باش��د، نتیجه ای ج��ز نابودی و نیس��تی آن 
موجودات حاصل نمی شود . البته ماهی های 
فش��افویه که مردند معذور بوده اند اما ما که 

صاحب عقل هستیم باید عقل مان را به کار 
اندازیم تا محدودیت های فضایی را که در آن 
زندگی می کنیم دریابیم و مستحق گرفتاری ها 

نشویم .
رودخانه ها ش��ریان های حیاتی س��رزمین ما 
هس��تند و آب حیات را از اوج قله ها به پایین  
دس��ت ترین  ش��هرها می رس��انند یعنی آب 
راحت به دست ما می رسد)با دعای خیر برای 
کارکنان آبفای کشور که آب را با کیفیتی بهتر 
از آنچه طبیعت آلوده)شده از دست خودمان( 
در اختیار ما گذاشته تحویل ما می دهند(. حال 
اگر در س��ال های با بارندگی کمتر این مایه 
حیات را صرف شستن خودروهای مان کنیم  
و بی جهت و بی هدف در کالن شهرها رانندگی 
کنیم نتیجه چه خواهد بود؟ این می شود که 
حق حیات را از خود و همشهری هایمان سلب 
کرده ایم؛ حق اول را که هوا بوده است کثیف 
و حق دوم را که آب پاک کننده کثافات است 
تضعیف کرده ایم. دودش تو چش��م خودمان 
ه��م می رود اما باز ادام��ه می دهیم چون به 
این دودها معتاد شده ایم.! هر قضیه ناگواری 
البته یک وجهه خوب هم می تواند داش��ته 
باش��د: مثال این که اسم تهرانی ها به عنوان 
رک��ورددار مصرف بنزین در جهان در کتاب 

گینس ثبت شود!
اما با این هوای مبّدل به اگزوز شده و محیط 
دود گرفته تهرانی های انصافا هنرمند هستند 

که مصرف آب ش��ان فقط دو برابر میانگین 
جهانی اس��ت، پس برای مص��رف آب نباید 
سرزنش شوند. ش��ما هم انصاف بدهید این 
همه کثیفی را چگونه می توان شست؟ و اما 
از پش��ت دیوارهای نازک تر از برگ گل های 
آپارتمان های تهران و کالنش��هرهای مشابه 
صدای نفس کش��یدن همسایه ها را دم به دم 
می توان شنید اما صدای آب ریختن را خیلی 
دیر به دیر. س��وال: پس مصرف آب چرا باال 
رفته؟ جواب: پارکینگ خودروها و خودروها زود 
به زود کثیف می شوند و باید شسته شوند آب 
دیگری هم جز همین آب آشامیدنی لوله کشی 
در اختیار نیس��ت، حتی  اگر روزی یک لیوان 
هم خرج تمیز کردن خودروها بشود در سال 
رقمی خیره کننده می ش��ود. )بعضی  بر این 
باورند  جمعیت خودروها در تهران از جمعیت 
آدم ها بیشتر شده است(. این داستان زندگی 
تهرانی ها در روز، ش��ب ها هم الالیی صدای 
خودروها که اگر نباشد بدخواب می شوند چون 

دود و صدا الزم و ملزوم هستند!
در تهران و کالنشهرهای مشابه البته ساخت و 
ساز هم غالبا زیاد انجام می شود. اما از میزان 
آب مصرفی آن ها چیزی نوش��ته نشود بهتر 
اس��ت به خانم ها مربوط نمی شود و دغدغه 
مسئولین نمی باشد، به ویژه در تهران  تخریب 
واحدهای مسکونی با عمر اندک و نیت نو و 
مرتفع س��ازی به یک ضرورت اجتناب ناپذیر 

دکتر فروغ واعظی
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تبدیل ش��ده اس��ت و بماند که آنچه ساخته 
می ش��ود گاه از قبلی اش کم دوام تر است تا 
سناریوی ایجاد اش��تغال و مصرف آب برای 
آقایان تداوم داش��ته باش��د! و ام��ا به برخی 
اس��تخردارهای باالی شهر هم از گل باالتر 
نمی توان گفت چون آن ها هم باید آزادانه کار 

کنند!
اگر کمتر بنزین بسوزانیم آن وقت آب هم کمتر 
هدر خواهد رفت. بنزی��ن را که ول کرده ایم 
آب را ول نکنی��م. واردات خودروهای لوکس 
به این کش��ور مجاز است دیگر بنزین اش را 
وارد نکنی��م و به همی��ن بنزین های وطنی 
حتی اگر کثیف تر اس��ت قانع باشیم تا شاید 
ناچار شویم کمتربنزین  دود کنیم. سوال: اگر 
همت شگفت انگیز و بودجه کالنی که  صرف  
ش��بکه  مترو، آزادراه ها، اتوبان ها، بزرگراه ها، 
پل های هوایی و... کرده ایم حتی یک پنجم 
آن را برای  باز چرخش آب های مصرف شده 
در کالنش��هرها و صنایع��ی پرمصرف نظیر 
پاالیش��گاه ها اختص��اص داده بودیم حاال از 
روبرو شدن با بحران کم آبی این همه واهمه 
داشتیم؟ مگر بالیی بدتر از بی آبی وجود دارد؟ 
ژاپنی ها سرزمین پر آبی دارند اما در شهرهای 
پرجمعیت فاضالب تولید ش��ده را در محل 
ایجاد به طور نس��بی تصفیه ک��رده و برای 
مصارفی که آب دست اول نمی خواهند نظیر 
فالش تانک ها ب��از چرخش می کنند. چرا در 
سرزمین ما که خشک تر است و عدد تراکم در 
بعضی از شهرها از رقم خطر باالتر رفته است 
به چنین تالش های مش��ابه و الزم االجرایی 
اعتنا نش��ده است؟ اگر کمبود بودجه مشکل 
اصلی بوده پس چرا دوباره می توانیم ماهواره 
به فضا پرتاپ کنیم. مگر نه این اس��ت امام 
صادق )ع( فرموده اند)آنچه در بهش��ت خرج 
شود اس��راف نیست( پس چرا گشاده خرجی 
در سایر امور باش��د اما در بهداشت حد مورد 

نیازش هم نباشد؟
همه به امید خداوند هستیم، کشورهای جهان 
به طور اعم و کش��ورهای اس��المی به طور 
اخص اما همت ما مسلمانان کمتر بوده است 
و این در حالی است که غالب ممالک اسالمی 
در قسمت  های خشک و نیمه خشک جهان 
قرار دارند پس الزم اس��ت که بیش��تر همت 

داشته باشند. 
وقتی می شنویم در کشورهایی نظیر کانادا با 

این که سردسیر است برای جلوگیری از تبخیر 
آب گوارا پش��ت سدهای شان در فصول گرم 
س��ال چه تالش های موثری کرده اند، وقتی 
مالحظه می کنیم در بریتانیا شعار )آب شیرین 
به طرف خانه، فاضالب تصفیه شده به طرف 
اراضی کش��اورزی و کارخانه( از ابتدای قرن 
گذشته واقعا عملی و محقق شده است و وقتی 
اعالم می شود که در قالب کشورهای غربی 
از آب دس��ت اول حتی برای مصارفی نظیر 
آتش نشانی و کارواش حق استفاده وجود ندارد 
) چون سال های سال است تصفیه فاضالب 
و لوله کش��ی آن را برای چنین نقاط مصرفی 
محقق س��اخته اند( خجالت زده می ش��ویم. 
اس��تدالل غربی ها این است که برنامه های 
حفظ آب بای��د در اولویت باالتری از س��ایر 
برنامه های کشورش��ان باش��د ) یعنی بودجه 
بیشتری به آن تخصیص یابد(. استدالل دیگر 
آن ها این است برای مصارفی که می توان با 
آب های با کیفیت پست تر تامین کرد نباید آب 
با کیفیت بهتر اختصاص داده شود ) مگر این که 
مازاد از نیاز به وفور وجود داشته باشد(. غربی ها 
با همین دو استدالل کشورهای خودشان را از 
گرفتار شدن در بحران آب نجات بخشیده اند. 
و وقتی توریس��تی غربی به کشور ما می آید 
می گوید :چه سرزمین کثیفی، خدا کند حرف 
حق نگفته باشند که جواب ندارد. اما کالم سید 
جمال الدین اسد آبادی را به یاد ما می آورد: در 
غرب مسلمان نیست اسالم هست، در اینجا 
مسلمان هس��ت اما اسالم رعایت نمی شود. 
عقب افتادگی ها در هر مورد توجیه داشته باشد!  
اما در مقوله بهداش��ت هر نوع عقب ماندگی  
توجیه ناپذیر  است. این بیان خاتم االنبیاء )ص( 
اس��ت که فرموده اند )پیروان آیین من باید در 
پاکیزگی بدرخشند و نظافت مقدم بر عبادت 
است( و پاکیزگی جز با آب و برنامه ریزی برای 

حفظ آب محقق نمی شود.
این بگفتم تا بدانی قدر آب                         

گرچه می دانی بهای دّر ناب
به راستی ما تا کنون برای حفظ آب و حذف 
مصارف غیرضروری این مایه حیاتی  در خانه 
و کاشانه، باغ ها و اراضی کشاورزی، کارخانه ها 
و پاالیش��گاه ها چه کرده ایم؟ حداقل راه حل  
این است که بیاییم و آب را ول نکنیم و آن را 
گل نکنیم ) شیلنگ ها را فعال کنار بگذاریم(. 
نیت ما قبل از این که فرار از جریمه بش��ری 

باش��د ف��رار از غض��ب الهی باید  باش��د آن 
وقت)چش��م گریان چشم لطف خداست(. در 
حقیقت گاه با یک اقدام ساده و اقدامات مشابه 
دیگر یعنی بدون نیاز به فن آوری های پیشرفته 
که غالبا پرخرج هستند مشکالت تا نزدیک به 
50 درصد کاهش یافته است. البته هم چنین 
الزم اس��ت که همت  بیشتری صرف بهبود 
فناوری های  آبیاری و پروژه های بازچرخش 
آب در کشور ما ش��ود . استفاده از آبخوان به 
جای سدس��ازی های مکرر توسط تعدادی از  
دانشمندان و کارشناسان برجسته کشور توصیه 
شده که به هر دلیل در عمل مورد توجه نبوده 
است. اقدامات پرمنفعت که هزینه بر بوده اند 
اما توجه نش��ده است ) اوج عالقه و توجه ما 
معطوف بیشتر رانندگی کردن و بیشتر خیابان 

ساختن بوده است(.
این پاس��خی قانع کننده نیس��ت که بگوییم 
با کاه��ش بارندگی ها روبرو ش��ده ایم. البته 
معضل بسیار مهمی است اما قابل پیش بینی 
بوده است، ما تحصیل کرده ها دانسته غافلگیر 
شده ایم که جای بسی تاسف دارد اما باز نباید 
نومید بشویم؛ اگر اب را ول نکنیم اگر تا وضع 
منابع آبی ش��هر  کشورماناین گونه است آب 
حیات را خرج شستن پارکینگ و حیاط نکنیم، 
شاید باز خداوند به جای اجرای عدالت بر ما، 
نظر ترّحم اندازد و باز آسمان لبخند بزند و بر 

ما ببارد.
دع��ا از زب��ان معص��وم )ع( ب��رای نجات ما 
غفل��ت زدگان: خداوندا چش��م م��ا پرآب و 
چش��مه های  مان کم  آب ش��ده است گرچه 
ب��ه خاطر گناهان خودمان بوده باش��د که ما 
را مس��تحق این جریمه کرده باش��ی اما باز 
ترحم نما و از مج��ازات و از مجازات عادالنه 
ما بگذر. ابرهای رحمت آس��مان را سوی ما 
بیاور و باران پربرکت خویش را بر س��رزمین 
تشنه و سوخته ما فرو بار. بارانی که زیان های 
خشکس��الی را جبران کند و هم چون دست 
رحمت تو دس��تگیر و مبارک باش��د تا ابواب 
نشاط و انبساط را برروی مردم این سرزمین 
بگشاید. ما را مستحق گرفتاری و گرفتار شدن 
در قحط��ی آب قرار م��ده و غفلت های ما را 

ببخش :

کاش وقت خطر از غصه نجاتم بدهند
 به من سوخته لب آب حیاتم بدهند

نگاه روز
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مهندس عطاءاله آیت اللهی، مدیر عامل شرکت جویاب نو در گفتگو با مهرآب:

هش��دار در زمینه اس��تفاده بهینه از آب که به طور مداوم از رسانه های متعدد منتشر می شود حاکی از توجه مسئولین به بحران کم آبی 
است. پس از افزایش بهای آب که همزمان با اجرای طرح هدفمندی یارانه ها  صورت گرفت، مدیریت مصرف آب و تشویق عمومی 
به کنترل مصرف در کش��ور رواج یافت و این روند که با ارائه آمار و اطالعات از س��وی سازمان های متولی مدیریت آب، همراه است، 
موجب تس��ریع ترویج بیش��تر  فرهنگ مصرف آب شده و مس��ئولین را در جهت حفظ منابع آب و به کارگیری روش های نوین برای 
تامین آب مورد نیاز مصمم  تر س��اخته اس��ت. مهندس عطاءاله آیت اللهی بر این باور  است که وقوع بحران کم آبی در کشور خشک و 
نیمه خشک ایران امری کامال بدیهی و قابل پیش بینی بود که دیر یا زود وقوع می یابد. وی می افزاید: انتظار می رفت که  زودتر از این  
در فکر چاره باشیم، اما اقدامات کنونی نیز قابل توجه و مورد تایید است. بررسی راهکارهای منتخب برای مدیریت بحران کم آبی در 
کش��ور و مرور ابعاد این بحران موضوعاتی اس��ت که در گفت و گو با مهندس آیت اللهی، مدیرعامل شرکت جویاب نو و دبیر شورای 
رس��ته مهندس��ی آب جامعه مهندسان مشاور  ایران مورد بحث قرار گرفته است. در این گفت و گو مهندس آیت اللهی به نکات جالب 

توجهی اشاره می کند که خواندن آن را به شما توصیه می کنیم.

یاسمین اثنی عشری
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بزرگترین معضل صنعت آب کشور 
از نظر شما کدام است؟

مهم تری��ن معضلی که کش��ور م��ا امروز با 
آن رو به رو اس��ت و در آینده بیش��تر با آن 
مواجه خواهد بود بحث تامین آب کافی برای 
مصارف  گوناگون کشور است. در حال حاضر 
92 درصد منابع آب شیرین کشور در بخش 
کشاورزی و 8 درصد باقیمانده را در قسمت 
صنعت و ش��رب مصرف می کن��د. در حالی 
که 92 درصد رقم باالیی اس��ت و متاسفانه 
به��ره وری کافی در این بخش وجود ندارد و 
ما با تلفات قاب��ل توجه منابع آب در بخش 
کشاورزی روبرو  هستیم و این یک دغدغه 
بزرگ است. در بخش صنعت و شرب نیز در 

زمینه تامین با مش��کل مواجه هستیم و در 
مدیریت مصرف مشکالت جدی وجود دارد. 
منابع آب شیرین در محدوده شهرها تا آنجا 
که قابل اس��تحصال بوده  به دست آمده و 
بحث انتقال از راه دور مدتی است در دستور 
کار قرار گرفته اما این روش در بس��یاری از 
ش��هرها جواب نمی دهد و مشکالت خاص 
خودش را دارد. اس��تفاده از آب ش��ور دریا و 
غیر دریا از طریق آب شیرین کن ها نیز مورد 
بحث اس��ت و صنایع به این سمت رفته اند 
که طراحی و اجرای ش��بکه های جمع آوری 
فاضالب و تصفیه فاضالب را در دستور کار 
خود قرار دهند و از پساب تصفیه خانه برای 
تامین آب م��ورد نیاز خط تولید کارخانه  ها 
اس��تفاده کنند. این تدبیر ها  در بحث تامین 
آب قابل طرح اند  اما در بخش مصرف نیز، 
در صنعت هنوز اس��تفاده مجدد از آب رایج 
نشده و صنایع تا به حال آب سهل الوصول و 
قابل دسترس در اختیارشان قرار گرفته است. 
در حالی ک��ه امروز صنعت ب��ا کمبود مواجه 
است و باید به تدریج به سمت استفاده مجدد 
و حتی اس��تفاده چندباره از آب حرکت کند. 
در بحث مصارف شرب و شهری نیز سرانه 
مصرف باالست. استفاده بی رویه از آب هنوز 
رایج است و مردم عادت کرده اند که همیشه 
آب ارزان و قابل دسترس در اختیارشان قرار 
بگی��رد و هنوز ب��ه ارزش آب چنان که باید 
اشراف ندارند. این ناآگاهی  باعث شده سرانه 
مصرف ما، در کش��وری که ب��ا محدودیت 
ریزش های جوی روبرو است و یک منظقه 
خشک و نیمه خشک محسوب می شود بسیار 
باال باش��د. بنابراین در مقایسه با بسیاری از 
کشورها منابع آبی ما سرشار و غنی نیست، 
از یک طرف با مش��کل کاهش ریز ش های 
جوی روبرو شده ایم و از طرف دیگر استفاده 
بی رویه از آب در مصارف شرب یک معضل 

اساسی است.
به طـور کلی وضعیت آب کشـور را 

چگونه ارزیابی می کنید؟
ما با خشکس��الی نس��بی روبرو  هس��تیم و 
تا مدت��ی ای��ن روال ادامه خواهد داش��ت. 
رواناب هایی که در رودخانه ها و حوضه های 
آبریز کاهش یافته و امروز تامین آب پش��ت 
سدها و مخازن سدها با مشکل جدی مواجه 
اس��ت. طبق آخرین آماری که منتش��ر شد 

امسال 66 درصد از ظرفیت سدها پر است و 
مخازن آب های زیرزمینی نیز وضعیت خوبی 
ندارد و 90 درصد س��فره های آب زیرزمینی 
در کش��ور به کسر منابع ورودی دچار است. 
بیالن سفره های آب زیرزمینی منفی است 
و در ح��ال حاضر از ذخیره مخازن اس��تفاده 
می شود. ضمن اینکه کاهش سطح آب های 
زیرزمینی و برداش��ت بی روی��ه از این آب ها 
باعث نشست سفره های زیرزمینی در مناطق 
مختلف کشور شده و آثار و عواقب متعددی 
را در پ��ی دارد. در حالی که منابع زیرزمینی 
آب ثروت ملی است و به اعتقاد من این مایه 
حیات بخش از مناب��ع زیرزمینی نفت و گاز 
برای توسعه و آینده کشور به مراتب حیاتی تر 

است.
بـا توجه به اینکـه 8 درصد از منابع 
آبـی بـه بخـش صنعـت و شـرب 
اختصـاص دارد و از ایـن میزان نیز 
درصـد ناچیـزی برای شـرب مورد 
مصرف قرار می گیـرد چرا ضرورت 
صرفه جویی در بخش شرب بیش از 
بخش کشاورزی مورد توجه است؟

اگر بخواهند در بخش کش��اورزی بازدهی  
را پایی��ن بیاورند به س��رمایه گذاری کالن 
نی��از دارد. سیس��تم آبیاری تحت فش��ار و 
سیس��تم های آبیاری مدرن و پیشرفته باید 
جایگزین روش س��نتی ش��ود، در حالی که 
کش��اورز برای این کار س��رمایه کافی ندارد 
و دولت هم برای س��رمایه گذاری پیش قدم 
نمی ش��ود. تا کنون هر چق��در در این زمینه 
بحث ش��ده و حتی تذکر داده ش��ده اس��ت 
هیچگونه قدم سازنده و مثبتی از سوی دولت 
برداش��ته نشده و متاس��فانه علی رغم وجود 
خشکسالی فراگیر در کشور اوضاع کماکان  
به ش��یوه  س��ابق  ادامه دارد. ام��ا از طرف 

دیگر، اگر چه میزان صرفه جویی 
م��ردم در مصرف آب ش��رب در 
مقایسه با مصرف بخش صنعت 
و کشاورزی عدد کوچکی است 
ولی فرهنگسازی برای کنترل و 
مدیریت مصرف سهل الوصول تر 

و آسان تر است. از سوی دیگر، در کشاورزی 
آب با کیفیت پایین و EC باال قابل استفاده 
است اما کیفیت آب شرب حد به خصوصی 
دارد و باید در آب ش��رب استانداردها به طور 

 باید زود تر از اینها
 پیش بیـنی و اقـدام 

می کردیم
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دقیق رعایت شوند. بنابراین هشدار و اصالح 
الگوی مصرف در بخشی که به آب با کبفیت 
نیاز دارد ضرورت بیشتری دارد. همه می دانند 
امروز منابع آب ش��یرین ما در حال محدود 
ش��دن اس��ت و تامین آب ب��ا کیفیت برای 
شهروندان مشکل شده است. در حالی که آب 
کشاورزی به راحتی قابل تامین است و حتی 
اگر آب با کیفیت پایین و EC باال استخراج 
ش��ود پاس��خگوی  نیاز این بخش است. از 
این رو هش��دار در جایی به صالح است که 
به طور مستقیم و لحظه ای با معضل روبرو 
است نه بخش��ی که حل بحران آن نیازمند 
طرح های، میان و بلند مدت اس��ت و نیاز به 
س��رمایه گذاری کالن و مدیریت صحیح و 

همه جانبه دارد.
افزایش تعـداد چاه هـای غیرمجاز 
حاکی از آن است که آب قابل شرب 
بـرای بخش کشـاورزی نیـز  مورد 

اسـتفاده قرار می گیرد  .این رویکرد 
شرایط را بحرانی تر نمی کند ؟ 

درس��ت اس��ت متاس��فانه تمام آبی که در 
بخش کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد، 
بی کیفی��ت نیس��ت و آب قابل ش��رب نیز 
مصرف می ش��ود. جریان های آب سطحی  
ک��ه کیفیت خوبی دارند از طریق س��دها یا 
آبگیری مستقیم از رودخانه ها در کشاورزی 
استفاده می شوند و من قبول دارم و معتقدم 
که بای��د تمام تمرک��ز مدیری��ت آب روی 
بخش کش��اورزی باش��د. ضمن این که به 
بخش ش��رب و صنعت نیز باید نیم نگاهی 
داشته باش��ند اما برای این که در دراز مدت 
بازدهی  آب در بخش کش��اورزی را اصالح 
کنیم  باید روی بخش کشاورزی برنامه ریزی 
کالنی صورت گیرد. بنابراین اگرچه به بحث 
به��ره وری آب در بخ��ش کش��اورزی نباید 
بی توجه بود اما نباید نس��بت به آب شرب و 

الگوی مصرف مردم نیز سهل انگاری کرد.
اگـر بـه جـای سـرمایه گذاری در 
طرح هـای انتقـال آب از راه دور و 
آب شـیرین کن ها سـرمایه موجود 
را برای مکانیزه کردن سیستم های 
کشـاورزی استفاده می شـد، و 73 
درصد پرت آب در بخش کشاورزی 
قابل  مهار و کنترل بود  می توانستیم  
نسـبت به حل معضل کـم آبی امید 

بیشتری داشته باشیم؟
 بحث اس��تفاده از آب شیرین کن ها در دنیا 
متداول اس��ت و یکی از راه های تامین آب 
در مناطق خشک که منابع آب شیرین کافی 
ندارند و یا این که مانند کشور ما، منابع آب 
شیرین بسیار محدود است، مورد استفاده قرار 
می گیرد. ام��ا اصوال این بحث کمبود منابع 
آب شیرین و یا افزایش تقاضا برای مصرف 
آب ش��یرین تنها مربوط به  کشور ما نیست 
و در سراس��ر دنیا این مصرف آب باال رفته 
است. اگر به طرح های انتقال از راه دور توجه 
می شود به این دلیل اس��ت که در هر حال 
آب مورد نیاز مردم باید تامین شود و آبی که 
برای مصارف خوراکی و بهداشتی مردم مورد 
استفاده قرار می گیرد در هیچ شرایطی نباید با 
قطع طوالنی مدت همراه باشد. در حالی که 
اگر صنعت و یا کشاورزی تعطیل و یا تعدیل 
شود تاثیرات سیاسی و اجتماعی کوتاه مدت 

ندارد، قطع آب مورد نیاز مردم روی بهداشت 
عمومی و زندگی مردم اثر مستقیم دارد و در 
همان چند ساعت اول قطعی آب مشکالت 
بسیاری را به وجود می آورد. بنابراین تامین 
آب ش��رب در اولویت قرار دارد. از این رو اگر 
آب در فاصله نزدیک و در مجاورت شهرها 
موجود بود که باید از آنجا تامین شود، اما اگر 
نبود به منابع آبی دورتر متوس��ل می شویم. 
اگرچه همین انتقال از راه دور نیز در آینده در 
بسیاری از شهرها جوابگو نخواهد بود. انتقال 
از راه دور مشکالت سیاسی و اجتماعی دارد 
. به هر حال آب یک منطقه به منطقه دیگر 
انتقال داده می شود بدون این که آب برداشت 
ش��ده به مخ��ازن آب منطق��ه تامین کننده 
برگردانده ش��ود. این امر با برداش��ت بدون 
جبران باع��ث کاهش ذخای��ر منبع مقصد 
می شود به نحوی که پس از مدتی اینمنابع  
نیز به پایان می رسند. از طرفی دیگر هزینه 
تم��ام ش��ده تولی��د آب افزای��ش می یابد و 
نگه داری از تاسیسات انتقال نیز نیاز به تامین  
هزینه ها و روش های وی��ژه دارد. در بحث 
آب ش��یرین کن ها نیز باید در نظر گرفت که 
استفاده از آب شیرین کن ها بیشتر در بخش 
صنعت مورد توجه است. برای صنایع سودآور 
و صنایعی که در اقتصاد کشور نقش اساسی 
دارند منطقی نیست منتظر بمانند که سرمایه 
به بخش کشاورزی منتقل شود و بعد از این 
که بهره وری در بخش کشاورزی منطقی و 
قابل قبول ش��د آب مازاد کشاورزی را مورد 
استفاده قرار دهند، صنعت باید برای خودش 
فکری کند، همانطور که در حال حاضر نیز 
انتقال آب از خلیج فارس را 3 شرکت صنعتی 
بزرگ کشور، صنایع معادن گلگهر، مجتمع 
سرچشمه کرمان و چادرملو در یزد مشترکا 
سرمایه گذاری کردند تا آب را بعد از شیرین 
کردن برای مصارف صنعتی از خلیج فارس 
منتقل کنند. اما در آین��ده چنانچه کماکان 
بحث کمبود منابع برای آب ش��رب داش��ته 
باشیم چه بسا که استفاده از منابع انتقال از راه 
دور و آب شیرین کن ها نیز پاسخگو نباشد. اما 
در حال حاضر علی رغم مسائل زیست محیطی 
که اجرای این طرح ها به دنبال دارد، استفاده از 

آن ها اجتناب ناپذیر است. 
با توجه به تاثیرات زیسـت محیطی 
پروژه های انتقـال آب از راه دور و به 

نگاه روز
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از راه دور پیامد  انتقال آب   
های اجتماعی و سیاسی دارد 
و نباید به عنوان یک راه حل بر 

آن تکیه شود

ویژه آلودگی آب شیرین کن ها راهکار 
جایگزین بهتـری بـرای جایگزین 

شدن وجود ندارد؟
تقریبا تمام��ی منابع آبی قاب��ل مصرف در 
کش��ور شناسایی ش��ده و ما دقیقا می دانیم 

ک��ه در ه��ر جای��ی به چه 
ان��دازه آب داریم و از طرف 
مصرف  میانگی��ن  دیگ��ر 
بخش ه��ای  در  نی��ز  آب 
محتلف مش��خص اس��ت. 
آب بدون مص��رف نداریم 
بنابرای��ن طبیع��ی اس��ت 

که بای��د منابع آب کش��اورزی را خریداری 
کنند تا کش��اورزی تعطیل ش��ود و بعد آب 
خریداری شده را به مصرف صنعت و شرب 
تخصیص دهند، ک��ه در اینجا بحث از بین 
رفتن موقعیت های شغلی و تولید کشاورزی 
مطرح می شود و مشکالت بسیاری را برای 
کش��ور ایجاد می کند. ضمن این که خیلی 
وقت ها کش��اورزان حاضر نیستند آب را به 
هیچ قیمتی بفروش��ند و معم��وال خواهان 
آنند که ش��غل و جریان عادی زندگی ش��ان 
را حفظ کنند. در این ش��رایط اگرچه قیمت 
تمام ش��ده آب در بحث آب ش��یرین کن ها 
باال می رود اما کماکان برای صنعت توجیه 
اقتصادی دارد که از این فناوری استفاده کند. 
در قسمت ش��رب هم چاره ای به جز تامین 
آب کافی برای مصرف کنندگان وجود ندارد 
و هزینه های محتمل در این زمینه به دوش 

دولت است.
با توجه به کاهش ریزش های جوی 
آب تجدیدپذیر در کشور روز به روز 
کاهش می یابد، طبیعی است که منبع 
انتقال از راه دور نیز به پایان می رسد 

در آن زمان چه بایدکرد؟
دوره ه��ای آب و هوای��ی معم��وال دارای 
دوره های ترس��الی و خشکس��الی اس��ت و 
قرار نیست که ما همیشه یک شیب نزولی 
به س��مت کاهش ریزش های جوی داشته 
باشیم. این امیدواری وجود دارد که در بعضی 
از س��ال ها یا دوره ه��ا  وضعیت ریزش های 
جوی و وضعیت تغذیه آب بهتر شود. اما در 
هر ص��ورت، بدون توجه به این موضوع که 
دوره ترس��الی در راه است،  باید برای آینده 
کش��ور و آینده مناب��ع آب برنامه ریزی کرد. 

مس��ئولین نباید بیکار بنشینند. امروز دنیا به 
این نتیجه رسیده و در عمل هم ثابت کرده 
که آب گرانبهاترین الزامی اس��ت که برای 
توسعه هر کشوری ضرورت دارد، مخصوصا 
در س��رزمین ما که منطقه ای خشک است. 
بنابراین ب��رای آن که 
ب��ه توس��عه پای��دار و 
همه جانبه برس��یم باید 
به وضعی��ت منابع آب 
توجه ویژه داشته باشیم 
تا بتوانیم شاهد توسعه 
پای��دار و همه جانبه در 
کش��ور باش��یم، در غیر این صورت کاهش 
منابع آبی روز به روز برای اجرای پروژه های 
جدی��د مانع��ی جدی تر می ش��ود و کم آبی 
موجب توقف کشور در مسیر توسعه می شود.
جنـگ آب  به مثابه یـک تهدید  در 
سراسـر دنیا  نگرانی هایی به وجود 
آورده و  بـا ورود اغلب کشـورها به 
دوره آب و هوایی خشک  این تهدید 
فزاینده تر شـده است  . برای گریز 
از این تهدید ها چه راهکاری را باید 

در پیش گرفت؟
کامال صحیح اس��ت و جن��گ آب در آینده 
اجتناب ناپذیر اس��ت. همه کش��ورها حوضه 
آبریز مش��ترک دارند و تع��داد رودخانه های 
مرزی در دنیا کم نیس��تند . همچنین تعداد  
رودخانه هایی که س��الیان سال حوضه آبریز 
آن ها در یک کش��ور بوده و تخلیه آن ها در 
کش��ور دیگر در دنیا کم نیس��ت . کشور ما 
نیز رودخانه های م��رزی ورودی و خروجی 
دارد ک��ه احتم��ال وقوع جن��گ را برای ما 
دوچندان می کند. اغلب کشورها به این سو 
رفتند که در حوضه های  آبریز مشترک خود 
طرح ها و تاسیسات متعددی را برای ذخیره 
و استفاده بهینه از منابع آب راه اندازی کنند؛ 
معاهده هایی هم وجود دارد که بعضا نادیده 
گرفته می شود و عکس العمل های دولت ها 
را به دنب��ال دارد و دور از ذهن نیس��ت که 
در آینده ش��اهد مناقشاتی باشیم که علت و 
انگیزه اصلی آن آب باشد. از این رو است که 
تاکید می شود و حتی هش��دار داده می شود 
که آخرین تکنیک های مهندسی، مدیریت 
و برنامه ریزی را ب��رای مدیریت بهتر منابع 
آب کش��ور به کار ببریم و از تجربیات سایر 

کش��ورها دراین زمینه اس��تفاده کنیم. باید 
شرایط بومی کش��ور را در نظر بگیریم و در 
جهت تامین منابع آب بیش��تر، تالش کنیم 
و از س��وی دیگر افزای��ش راندمان مصرف 
و بهره ب��رداری، ب��ه خص��وص در بخ��ش 
کشاورزی را اصالح کنیم. برای تحقق این 
ام��ر باید به طور همزم��ان در هر دو جبهه 
حرکت کنیم تا در زمینه تامین آب به مشکل 
حاد و نگران کننده ای که ما را وارد مناقشات 
آبی کند برخورد نکنیم. مس��ئله آب تبعات 
سیاس��ی، اجتماعی داشته  و به طور مسقیم 
با معیش��ت و بهداشت مردم سرو کار دارد از 
این رو باید با توجه به حساسیت های موضوع 
تدابیر و پیش بینی های الزم را در این زمینه 
ببینیم و با مدیریت صحیح منابع آبی کشور 

را حفظ و نگهداری کنیم.
از نظـر شـما عنصـر آب و معضـل 
کم آبی تا چه اندازه در بین مسئولین 
اهمیـت پیدا کـرده و چقـدر در این 
زمینه نیاز به بسترسازی وجود دارد؟
ب��رای مدیری��ت مص��رف آب ت��الش و 
سرمایه گذاری و آن دغدغه ای که باید داشته 
باش��یم را تا به حال نداشتیم. در کشاورزی 
ب��رای جلوگیری از تلفات و مصرف بی رویه 
آب اق��دام موث��ری انجام نش��ده اس��ت و 
تالش هایی که در زمینه تامین آب صنعت و 
شرب صورت گرفته نیز محدود و ناچیز است 
و حداالمکان س��عی شده اس��ت که آب به 
ساده ترین روش های ممکن تامین شده و در 
اختیار مردم قرار گیرد و به طور کلی تالش 
موثر چندان��ی برای ایجاد زیرس��اخت های 
فیزیک��ی و فرهنگ��ی به خص��وص در این 
زمینه دیده نمی ش��ود. اما در سال های اخیر 
خوش��بختانه مسئولین به ش��رایط بحرانی 
حاک��م بر منابع آب پی  بردند. اگر تا به حال 
از اینکه واقعیت را به مصرف کنندگان بگویند 
ابا داشتند امروز به مردم می گویند که منابع 
آب ش��یرین در کشور نامحدود نیست و اگر 
منابع موجود درس��ت مصرف نشود،به ویژه  
در فص��ل گرما با قطعی آب و مش��کالت 
عدیده روبرو خواهیم ش��د. ای��ن واقعیت از 
طریق رس��انه ها بارها اعالم می شود که اگر 
آب شیرین را کنترل شده مصرف نکینم در 
آینده به ش��دت با کمب��ود و نبود آب مواجه 
می ش��ویم. خوش��بختانه طرح هایی نیز در 
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دست اجرا است که در آینده می تواند راهگشا 
باشد. اما من معتقدم که خیلی زودتر از این 
ها باید به فکر امروز می بودیم و برای امروز و 
حل بحران کم آبی و بی آبی آن برنامه ریزی 
می کردی��م. بدیهی بود که با توجه به حجم 
مناب��ع موج��ود و میزان مص��رف، ما روزی 
دچار مش��کل کم آبی حاد ش��ویم و این نیاز 
به مطالعات پیشرفته و تخصصی نداشت. از 
این رو انتظار می رفت که زودتر از این عالج 

واقعه می کردیم.
در  آب  صنعتـی  اقدامـات  تاثیـر 
وضعیـت دریاچه هـا و تاالب هـای 
خشـک شـده انکارناپذیر اسـت و 
پروژه های اخیر روند خشکسـالی و 
کم آبی را تشدید کرده است. نقش 
دخالت های  انسانی و غیرطبیعی در 
بروز این بحران تا چه اندازه است و  
مدیریت منابع آبی  چگونه می تواند 

این مشکالت را کاهش دهد؟
در زمین��ه مس��ائل زیس��ت محیطی و ب��ه 
خصوص مشکالت  زیست محیطی مرتبط 
با مناب��ع آب با دش��واری های زی��ادی رو  
هستیم . سدسازی فی نفسه کار غلط و ضد 
محیط زیست نیس��ت ولی اگر سدسازی در 
منطقه ای انجام شود که ارزیابی و مطالعات 
زیس��ت محیطی کافی روی آن انجام نشده 
باشد، سدسازی اشتباه است. اگر سد مقابل 
جریانی ساخته ش��ود که قبل از ساخت آن 
مص��رف آب در آنجا بهینه بوده نیز اش��تباه 
است. اما، معموال سدسازی روی رودخانه ها 

و جریان های انبوه و بزرگ انجام می شود و 
ی��ا جریان هایی که در ماه هایی از س��ال که 
نیازی به آب وج��ود ندارد به صورت رواناب 
از حوضه خارج می ش��ود و نیاز اس��ت که با 
سدسازی این آب را برای فصول گرم ذخیره 
کرد. با این حال ضعف مطالعاتی باعث شده 
است که سدس��ازی محیط زیست منطقه را 
دستخوش آسیب کند. در خصوص این که 
چه مقدار از آسیب های محیط زیست اطراف 
سدها به سدس��ازی ها مربوط می شود دقیقا 
نمی توان اعالم نظر کرد اما طبیعی اس��ت 
که بخشی از آسیب ها با سدسازی ها مرتبط 
است. به هر حال جریانی بوده که به دریاچه 
و ت��االب راه پیدا می کرده و االن آن جریان 
کنترل شده و آب به دریاچه وارد نمی شود و 
به طور کامال کنترل ش��ده برای مصرف به 
بخش کش��اورزی و صنعت منتقل می شود. 
از این رو بخش��ی از این آس��یب ها به سدها 
مربوط می ش��ود و برخ��ی دیگر به مصرف 
بی رویه از آب های زیرزمینی و افت س��طح 
س��فره های زیرزمینی ارتباط دارد، که باعث 
ش��ده جری��ان زیرزمینی که از س��فره ها به 
سمت دریاچه ها می رفت کم  شود و حتی در 
بعضی از نقاط جریان برعکس ش��ود و آب 
از سمت دریاچه ها به سمت سفره ها سرازیر 
ش��ود. از این رو در بعضی مناطق سفره ها از 
آب دریاچه ها تغذیه می شوند که نمونه بارز 

آن حوضه دریاچه ارومیه است.
راهکار پیشـنهادی شـما برای حل 

این بحران چیست؟

در زمینه مدیریت منابع آب کش��ور معتقدم 
بای��د به طور جدی به بح��ث بهره وری آب 
در بخش کش��اورزی بپردازی��م و در بخش 
کش��اوری راندمان را ب��اال ببریم و مصارف 
را پایین بیاوریم و اگر کش��اورزی را توسعه 
نمی دهیم الاقل برداشت از سدها و سفره های 
زیرزمین��ی را برای مصارف کش��اورزی کم 
کنیم. از سوی دیگر صنعت به فکر استفاده 
مجدد و چندباره از منابع آب باش��د و آب را 
در هیچ ش��رایطی بعد از یکبار مصرف دور 
نریزد. در خصوص مصارف شرب نیز هشدار 
و اطالع رسانی کافی به مردم صورت بگیرد. 
در این زمینه من معتقدم افزایش بهای آب 
می تواند تا ح��دی در کاهش مصرف آب و 
بهتر بگویم مصرف بی رویه آب دخیل باشد. 
وقتی آب ارزان باش��د  ب��ه طور طبیعی  در 
مص��رف آن دقت کافی صورت نمی گیرد و 
علی رغم هشدارهایی که داده می شود مردم 
برای کاهش مص��رف الگوی مصرف خود 
را  تغییر نمی دهند.  متاس��فانه ش��بکه های 
توزیع آب ش��هری دارای پ��رت قابل توجه 
است و باید کنترل شوند. چه بهتر که برای 
جلوگیری و کاهش پرت آب در شبکه های 
فاضالب، تصفیه فاضالب ها در کشور توسعه 
یابد و بتوانیم از پس��اب های تصفیه ش��ده 
استاندارد برای اس��تفاده در مصارف فضای 
سبز و صنعت استفاده کنیم. بسیار نیاز داریم 
ک��ه مدیریت آب به لحاظ فنی و تخصصی 
در کشور توس��عه یابد و از طریق مدلسازی 
و پیش بین��ی بحران ها وضعیت منابع آب را 
در آینده ترسیم کنیم تا به لطف خدا و همت 

مسئولین بحران ها مدیریت شوند. 
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•عـوارض وجود فلزات سـنگین در آب هـای آلوده بر 
سالمتی انسان

• سهم آب کشاورزان را به بخش های دیگر نبخشید
•نمایندگان اصفهان برای نجات زاینده رود هم فکرشود

• مشارکت مردم در تصمیم گیری ها ضروری است
• نباید اولویت را به صنایع و نیروگاه ها بدهیم

• گردشـگری دریایی راه خروج مازندران از بن بسـت 
گردشگری است
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منابع ایجاد فلزات سنگین
جهانگیر عابدي کوپایي عضو هیئت علمي 
دانش��گاه صنعتي اصفهان و مدیر کارگروه 
»کیفیت آب« پژوهش��کده آب و فاضالب 
دانش��گاه صنعت��ي اصفهان، س��ابقه اي 30 
س��اله در زمینه فعالیت ه��اي تخصصي در 
گرایش هاي مختلف مهندس��ي آب دارد. به 
گفته وي، برخي از فلزات س��نگین و منابع 
برجس��ته ایج��اد آن ها عبارتن��د از وانادیم، 
نیکل، جیوه، س��لنیم و قلع از طریق احتراق 
سوخت هاي فس��یلي به منظور تولید انرژي، 
س��رب از طریق دود خودروها، آرس��نیک از 
طریق حشره کشها، کروم و منگنز از طریق 
صنایع فوالدس��ازي و کارخانه ه��اي ذوب و 
اس��تخراج فلزات، وجود فلزات س��نگین در 
فراورده هاي صنعتي که در کشاورزي کاربرد 
دارند، خطرهاي بي ش��ماري براي موجودات 
زنده به وجود مي آورند. وجود فلزات سنگین 
در کودهاي ش��یمیایي، آف��ت کش ها، علف 
کش ه��ا و حش��ره کش ها، پس��اب هاي 
صنعت��ي و خانگي و لج��ن فاضالب ها که 
براي افزایش تولید محصوالت کش��اورزي 
به خاک افزوده مي شوند، نگراني هاي زیادي 

گ�زارش

از نظ��ر ذخیره آن ها در خاک به وجود آورده 
اس��ت. از دیگر منابع آلودگي ناش��ي از این 
فلزات از طریق بارش هاي اتمس��فري است 
که باعث مي شود آن ها به منابع آب و خاک 
راه یابند. افزون بر این، با افزایش نیاز به آب 
آبیاري و همچنین کمبود منابع آبي، پساب 
هاي صنعت��ي و خانگي به عن��وان منابعي 
عمده اهمیت یافته اند. همچنین ارزش لجن 
فاضالب به عن��وان ک��ود در پژوهش هاي 

زیادي مشخص شده است که یکي از منابع 
ورود فلزات سنگین به محیط آب و خاک به 

حساب مي آید. 
البت��ه به گفت��ه رجبعلي قاس��مي، معاونت 
محیط زیس��ت انس��اني اداره کل حفاظت از 
محیط زیس��ت اصفهان، فلزات سنگینی در 
فاضالب هاي صنعتي وجود ندارد که آن ها 
باید از طریق نصب تأسیسات کاهش یابند و 
به حد استاندارد برسد، اما تعداد واحدهایي که 

مسئوالن درباره آب هاي آلوده در اصفهان پاسخگو باشند

خاك و آب مي توانند در نتیجه فعالیت هاي صنعتي یا کشاورزي با غلظت هاي باالیي از مواد، آلوده شوند که یکي از 
آن ها فلزات سنگین است. در واقع فعالیت هاي انساني مانند فعالیت هاي صنعتي، کشاورزي و زندگي شهري مقادیر 
فلزات سنگین در خاك و آب را افزایش مي دهد و از این رو بر مقدار فلزات در گیاهان نیز اثر مي گذارد. وجود فلزات 
سنگین در چرخه غذایي، بیماري هاي زیادي را از جمله بعضي سرطان ها به دنبال دارد که سال ها بعد خود را نشان 

مي دهد. 
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فلزات سنگین دارند، کم است و فقط تعدادي آبکاري هاي کوچک در شهر هستند که حجم فاضالب آن ها بسیار کم است که شاید میزان 
فاضالب آن ها در روز به 5 لیتر برسد و معمواًل کارخانه هاي بزرگ ما این فلزات سنگین را به ندرت دارند. 

البته باید متذکر شد که این فلزات چنان سمي هستند و اثرات جبران ناپذیري بر سالمتي موجودات و انسان دارند که نباید از کنار همین میزان 
کم هم به راحتي گذشت.

 
فلزات سنگین و مسمومیت گیاهان

از نظر عابدي، تجمع بیش از حد فلزات سنگین در خاک سبب مسمومیت گیاه مي شود. فلزات سنگین در بافت هاي گیاهي تجمع مي یابند و 
وارد زنجیره غذایي انسان مي شوند و انسان از طریق زنجیره غذایي در معرض فلزات سنگین قرار مي گیرد و سالمت او مورد تهدید قرار مي گیرد. 
به گفته وي، در مورد اثر مستقیم فلزات سنگین مدارک ثبت شده بسیار کم است، اما در مورد اثر غیر مستقیم این عناصر بر سالمتي انسان 
مدارک زیادي در دس��ت است. انس��ان به دلیل نیمه عمر طوالني برخي فلزات تمایل زیادي به ذخیره سازي این گونه عناصر دارد که این 

مسئله سالمت او را به شدت تهدید مي کند. 
این عضو هیئت علمي دانشگاه صنعتي اصفهان مي افزاید: در مطالعاتي که بر احتمال بروز خطر در مورد سالمتي انسان به وسیله عناصر 
س��نگین انجام ش��ده است، این فلزات را در چهار گروه طبقه بندي کرده اند؛ گروه اول شامل کروم، استرانسیم، تیتانیم، وانادیم و زیرکونیم 
است که قابلیت انحالل کمي دارد و بنابراین مقدار جذب آن از سوي گیاه ناچیز است. گروه دوم شامل سرب و جیوه است که ممکن است 
به شدت به وسیله کلوئیدهاي خاک و به وسیله ریشه گیاهان جذب شوند. این عناصر به سادگي از ریشه به اندام هوایي گیاه منتقل نمي شود 
و خطر کمي براي س��المتي انس��ان دارند. گروه سوم شامل مس، منگنز، مولیبدن، نیکل و روي است که به آساني جذب گیاه مي شود، 

اما غلظت آن ها در محدودهاي اس��ت که خطر کمي براي س��المتي انس��ان دارد. گروه چهارم ش��امل کبالت، سلنیوم و کادمیم است 
که غلظت آن ها در گیاه به حدي است که عالئم سمي بودن در گیاه دیده نمي شود، ولي سالمتي انسان و حیوان را تهدید مي کند. 

بي ش��ک وجود نهادهاي نظارتي از جمله س��ازمان جهاد کش��اورزي و اداره بهداش��ت محیط در زمینه کنترل وجود عناصر س��نگین و 
آلوده کننده و میزان آن ها در مواد غذایي ضروري به نظر مي رسد. اما نکات مهمي که باید بررسي شود، این است آیا تصفیه خانه هاي 
موجود قادر به تصفیه فلزات سنگین از پسابرها هستند؟ آیا نظارت و کنترلي بر روي وجود و میزان این فلزات در آب هاي مورد مصرف 
و مواد غذایي از س��وي سازمان ها و ارگان هاي ذي ربط انجام مي شود؟ آیا مي توان درصد باالي بیماري هاي صعب العالج در اصفهان را 
به وجود این فلزات ربط داد؟ بي شک با توجه به اثرات جبران ناپذیري که این فلزات مي توانند بر سالمتي انسان داشته باشند، مسئوالن 

باید در زمینه بي توجهي به این مسئله پاسخگو باشند.



20

روند رو به رش��د توس��عه ش��هری سبب 
افزای��ش نیازهای بش��ر ب��ه منابع طبیعی 
و مه��م ترین آن منابع آبی ش��ده اس��ت، 
همچنی��ن نب��ود تع��ادل می��ان عرضه و 
تقاضای آب به ویژه در مناطق خش��ک و 
نیمه خش��ک ناپایداری هایی را به همراه 
نوس��انات اقلیمی مانند کاه��ش بارش و 

افزایش دما را به همراه داشته است.
استان اصفهان به ویژه حوضه آبریز زاینده 
رود که تنها رودخانه دائمی فالت مرکزی 
در آن ج��اری اس��ت، از طرف��ی بخ��ش 
اس��تراتژیک آن با وجود منابع آب، تمرکز 
فرهنگ،  کش��اورزی،  صنع��ت،  جمعیت، 
تاریخ و جاذبه های زیست محیطی اکنون 
با مش��کالت بسیاری دس��ت و پنجه نرم 
می کندکه نه تنها مصرف کنندگان آب در 
بخش های ش��رب، صنعت و کشاورزی را 
تهدی��د می کند، بلکه مناطقی را هم نابود 

کرده است.

کاهش ذخایر آب های زیرزمینی در سال های اخیر

کاهـش ذخایـر آب زیرزمینـی در 
سال های اخیر

رئیس جهاد کش��اورزی با بی��ان این که 
میانگین حجم آورد ساالنه رودخانه زاینده 
رود 1750 میلی��ون مترمکع��ب در ده��ه 
1370 به 1300 میلیون متر مکعب در دهه 
1380 کاهش پیدا کرده است، می افزاید: 
در س��ال های بعد این حج��م به کمتر از 
100 میلیون متر مکعب رسیده است و این 
فرآیند در 5 سال گذشته مصرف بی رویه 
از مناب��ع آب های زیرزمین��ی را به همراه 

داشته است.
قاس��می اضافه می کند: ذخیره منابع آبی 
غیرقاب��ل احیای زیرزمین��ی در این دوره 
کاهش 2500 میلیون متر مکعبی داش��ته 
است، همچنین کش��اورزی و باغستان ها 
ب��ا قدمت چند صد س��ال در حوضه هایی 
ک��ه از پایین دس��ت آغاز ش��ده و در حال 
پیش��رفت به میانه حوضه است در آستانه 

نابودی است.
وی در همین زمینه ادامه می دهد: س��ال 
1385- 1384 آورد رودخان��ه 2 میلیارد و 
154 مترمکعب، سال 1386- 1385 آورد 
رودخانه 2 میلیارد و 100 متر مکعب و در 
س��ال های بعد این آمار به شدت کاهش 
پیدا کرده اس��ت و به نیم��ی از این مقدار 

رسیده است.

از دسـت دادن روزهـای طالیـی 
برای حفظ آب

رئی��س جهاد کش��اورزی موج��ودی آب 
زاینده رود را درس��ال های اخیر 1 میلیارد 
مترمکعب می داند و می افزاید: هم اکنون 
5 میلی��ون نفر از اس��تان ه��ای اصفهان، 
یزد، کاش��ان و اردس��تان از آب آشامیدنی 

اصفهان استفاده می کنند.
وی ب��ا بی��ان ای��ن ک��ه نمی ت��وان آب 
آش��امیدنی را به روی مردم بست تا سهم 

گ�زارش
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آب کش��اورزی فراهم ش��ود، معتقد است: 
غذا را می توان استان به استان انتقال داد، 

اما این مسئله برای آب اتفاق نمی افتد.
قاس��می 200 میلیون مت��ر مکعب از آب 
زاین��ده رود را متعلق به بخش صنعت می 
داند و می افزاید: در سال هایی که الزم بود 
فکری برای آب در بخش های آشامیدنی 
و صنعت ش��ود، کاری انجام نشده است و 
ام��روز تنها آب قابل دس��ترس ما آب در 

بخش کشاورزی است.

سـهم آب کشـاورزان متعلـق بـه 
خودشان است

رئیس جهاد کشاورزی می افزاید: نبود نگاه 
جامع به مدیریت یکپارچه منابع آبی باعث 
شده است که امروز از سهم آب کشاورزان 
در بخش های دیگر استفاده شود که الزم 
است برای سهم آب در بخش صنعت فکر 

دیگری شود.

وی ادامه می ده��د: آب رودخانه متعلق 
به کش��اورزان اس��ت و نباید به دلیل نیاز 
بخش های دیگردر س��هم آب کشاورزان 

خللی  وارد  ش��ود.
قاس��می ب��ا بیان ای��ن که از 50 س��ال 
گذشته تا به امروز با افزایش کشاورزی، 
منابع آب روز به روز محدود شده است، 
م��ی گوی��د: در مدت 4 س��ال، 2 و یک 
ده��م میلیارد متر مکع��ب آب از حوضه 
هایی که برداشت می شده، کاهش پیدا 

کرده   اس��ت .
وی در همی��ن زمین��ه اضافه م��ی کند: 
اگر قرار اس��ت در ش��رایط فعلی، آبی به 
رودخانه اضافه ش��ود، باید س��هم آب به 
سه بخش صنعت، کشاورزی و آشامیدنی 
برس��د وآب هر بخش به نسبت سهم اش 

مش��خص    ش��ود.
رئیس جهاد کش��اورزی  ب��ا بیان این که 
اگر آب رودخانه کم ش��ده اس��ت، باید از 

س��هم تمام بخش ها کم ش��ود، اضافه 
می کند: نباید از س��هم آب کش��اورزی 
برای آب آش��امیدنی مردم، صنعت، آب 
باال دست و مسائل جانبی استفاده شود، 
چرا که کش��اورزان برای زراعت به این 

مق��دار آب  نی��از   دارن��د.
قاس��می اضافه می کند: متاسفانه بخشی 
از محصوالت کش��اورزی از آب فاضالب 
آبی��اری می ش��ود ک��ه ما ای��ن روش را 
ب��ه کش��اورزان توصیه نمی کنی��م و باید 
دس��تگاه ه��ای مرب��وط در ای��ن م��ورد 
احساس مس��ئولیت کنند، البته مقدار این 
محصوالت نس��بت ب��ه کل محصوالت 
بس��یار اندک اس��ت، اگر چه این آلودگی 
ه��ر مقداری هم باش��د، مض��رات خاص 

خ��ود  را  دارد.
وی داش��تن راهکارهای کوت��اه مدت، میان 
مدت و بلند مدت، برنام��ه ریزی و مدیریت 
جامع را برای حل این بحران توصیه می کند.

گ�زارش
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رش��د فزاینده صنایعي مانند آهن، فوالد، 
سیمان، پاالیشگاه، نیروگاه ها و پتروشیمي 
ب��ا توجه ب��ه منطقه جغرافیای��ي اصفهان 

باعث افزایش بي آبي شده است. 
اس��تان اصفه��ان6  درصد از مس��احت و 
جمعیت کل کشور را تشکیل مي دهد، اما 
فقط3  درصد مناب��ع آب تجدید پذیر را در 
ش��رایط نرمال بارندگي دارد، این در حالي 
اس��ت که 68  درصد آهن و فوالد کشور، 
26  درص��د فرآورده ه��اي نفتي، 12 درصد 
س��یمان، 8/5  درصد برق کش��ور و عمده 
تجهی��زات نظامي و هس��ته اي کش��ور را 

تولید مي کند. 
آب اس��تان اصفهان ب��ا تولید محصوالت 
صنعتي به خارج از حوزه منتقل مي ش��ود 
و آلودگي زیس��ت محیطي آن براي مردم 
اصفهان و نس��ل هاي بعد باق��ي مي ماند. 
ای��ن روزه��ا می��زان آب در منطق��ه ب��ه 

700 مترمکعب در سال رسیده است. 
نبود ن��گاه جامع به ای��ن منطقه مرکزي 
کشور براي مدیریت یک پارچه آب، قطع 
تخصیص هاي غیرکارشناسانه، جلوگیري 
از بارگ��ذاري بیش از ت��وان اکولوژیکي 
و م��وارد دیگر از فاجعه زیس��ت محیطي 
و اجتماع��ي در س��طح کالن جلوگیري 

خواه��د   ک��رد. 
وحدت کالم نمایندگان مجلس

رئی��س ات��اق بازرگاني، صنای��ع و معادن 
وکشاورزي استان اصفهان، با بیان این که 
ما در اس��تان اصفهان آب زاین��ده رود را 
از دس��ت نداده ایم، بلکه خشکس��الي هاي 
پ��ي در پ��ي را داش��ته، مي افزای��د: اگ��ر 
تفرقه اندازي ها می��ان فعاالن اقتصادي و 
صنعتگران در حوزه آب برطرف ش��ود، در 

این بخش اهداف عملیاتي خواهد شد. 
خسرو کسائیان، عملکرد و برخورد نمایندگان 
مجلس شوراي اسالمي در استان اصفهان 
در ح��وزه آب را ی��ک س��و ی��ه نمي داند و 
مي گوید: براي همس��و و هم کالم شدن 
نماین��دگان تالش ه��اي بس��یاري انجام 
ش��د که هنوز هم عملي نش��ده اس��ت و 
ما در هیچ جلس��ه اي براي حل مشکالت 
نتوانس��ته ایم نماین��دگان را در زی��ر یک 

سقف گردهم آوریم. 
وي اضاف��ه مي کن��د: مردم و مس��ئوالن 
گالیه ه��ا و تفرقه ها را کن��ار بگذارند تا از 
حرکت هاي انف��رادي تبدیل به یک جمع 
ش��ویم و همسو و هم جهت در مسیر حل 

مشکالت گام برداریم. 
رئی��س ات��اق بازرگاني، صنای��ع و معادن 

وکش��اورزي اس��تان، آین��ده اصفه��ان را 
بدون رودخان��ه زاینده رود تاریک مي بیند 
و ادام��ه مي دهد: ما براي احیا و ماندگاري 
این رودخان��ه تالش مي کنیم و امیدواریم 
آیندگان هم در این حوزه فعالیت داش��ته 
باشند و اجازه ندهند رودخانه خشک شود. 
در  بای��د  مي افزای��د:  کس��ائیان  خس��رو 
صرفه جوی��ي آب ت��الش ش��ود و صنایع 
به اس��تفاده بهینه از آب تش��ویق ش��وند، 
عالوه برآن از ورود مواد ش��یمیایي به آب 
جلوگیري کنند. ه��واي اصفهان به علت 
وج��ود صنایع آلودگي های��ي دارد که باید 
ب��ا تدبیر و برنام��ه در کاهش این آلودگي 

تالش شود. 
رئیس ات��اق بازرگان��ي، صنای��ع و معادن و 
کشاورزي استان زندگي بدون هوا و آب سالم 

را با سختي و دشواري فراوان عنوان کرد. 
خطر ریزش در کمین آثار تاریخي 

مس��ئول کمیته آب کمیسیون کشاورزي 
و صنایع تبدیلي ات��اق بازرگاني اصفهان، 
از مردم اصفهان ک��ه هریک به نوعي در 
بخش ه��اي مختلف کش��اورزي، اداره ها، 
صنعت، جهاد کش��اورزي، محیط زیس��ت 
و نماین��دگان م��ردم در مجلس ش��وراي 
اسالمي با آب در ارتباط هستند، دعوت به 

زاینده رود، تشنه تدبیر نه تشنه آب
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همکاري کرده است تا در حل بحران آب 
و یافتن راهکارهایي مفید این کمیس��یون 

را یاري کنند. 
مه��دي بصیري، با بی��ان این که برخي از 
مس��ئوالن حقوق��ي و بس��یاري از مردم 
اطالعات درستي از حقوق قانوني رودخانه 
زاینده رود ندارند، مي افزاید: مش��کالت و 
حقوق قانون��ي در حوزه رودخان��ه زاینده 
باید به صورت ش��فاف اطالع رساني شده 
تا راهکارهاي مختلفي براي احیاي زاینده 
رود پیش��نهاد شود و در مجموع راهکاري 

ترکیبي شناسایي و اجرا شود. 
وي در ادام��ه مي گوید: ح��ق آبه داران در 
مدت هزاران سال در کنار این رود زندگي 
کرده اند و مردم باال دس��ت آب مورد نیاز 
خ��ود را از رودخان��ه زاینده رود برداش��ت 
کرده اند، اگر مقدار آب کم ش��ده اس��ت، 
باید به نس��بت در تمام بخش ها کم شود، 
نه فقط براي مردم اصفهان که س��هامدار 

اصلي زاینده رود هستند. 
نابودي زمین هاي کش��اورزي، خشکیدن 
بس��یاري از درختان در حاشیه زاینده رود، 
وجود غبار در هوا، سرما و گرماي شدید و 
تغییرات اقلیمي از اثرات خشکي رودخانه 
زاینده رود هستندکه این روزها بر زندگي 

مردم استان اصفهان حاکم شده است. 
مس��ئول کمیته آب کمیسیون کشاورزي 
و صنای��ع تبدیلي اتاق بازرگان��ي، با بیان 
این ک��ه آب آش��امیدني م��ردم اصفه��ان 
وابسته به آب انتقالي به تصفیه خانه است، 
اضافه مي کند: 10 مترمربع آب در هر ثانیه 
ب��راي مصرف م��ردم اصفه��ان، حومه و 
روس��تاها به اصفهان وارد مي شود که این 
مقدار در تابس��تان به 13 مترمربع در ثانیه 

هم مي رسد. 
بصی��ري، ذخی��ره آب ه��اي زیرزمیني و 
چاه ه��ا را رو به پای��ان مي خواند و ادامه 
مي ده��د: در بحران بي آب��ي حاضر مقدار 
آب هاي زیرزمیني هم رو به پایان اس��ت 
که ب��ه دنبال آن نابودي فضاي س��بز و 
مش��کل در تأمی��ن آب آش��امیدني روي 

خواه��د  داد. 
این محقق و استاد دانشگاه مي افزاید: در 
اس��تان یزد چاه ه��اي فراواني وجود دارد 
ک��ه مردم ب��راي آب آش��امیدني خود به 
راحتي مي توانند از این چاه ها بهره  ببرند. 
وي آث��ار تاریخي اصفه��ان را در معرض 
نابودي مي داند و بیان مي کند: در شهر ما 
به دلیل فرو نشس��تن زمین، ساختمان ها 
در حال فرو ریختن هس��تند، آثار تاریخي 

اصفهان در خطر جدي هستند که الزمه 
آن اقدام��ي قدرتمند همراه با پش��تیباني 
مسئوالن و مردم است تا با حفظ وحدت 
و یکپارچگي زاینده رود احیا ش��ود و آب 

در بستر خش��ک  این رود جاري ش��ود. 
به مس��أله آب حساس��یت  اصفهاني ه��ا 

بیش��تري نش��ان دهند
س��ابق  مدیرعامل  اس��المیان،  محم��ود 
ذوب آه��ن و فوالد مبارک��ه اصفهان نیز 
مي گوی��د: مس��ئوالن کش��ور بدانند حق 
مردم��ي که 4 دهه اخی��ر از آب و خاک 

خود دفاع کرده اند، این نبوده اس��ت. 
وي ش��هر اصفهان را نه تنه��ا متعلق به 
کش��ور ایران، بلکه وابس��ته ب��ه تاریخ و 
تمدن دنی��ا مي خوان��د و مي گوید: مردم 
اصفه��ان بای��د نس��بت ب��ه مس��أله آب 
حساسیت بیشتري نشان دهند، متأسفانه 
ما به این باور رس��یده ایم که این مشکل 

قرن ها وجود داش��ته    اس��ت. 
عض��و هیئت مدیره اتاق بازرگاني، اضافه 
مي کن��د: م��ردم اصفه��ان نبای��د چوب 
بي تدبیري دولت گذشته را بخورند و اگر 
ما از حق خود دف��اع نکنیم، هیچ کس از 

ح��ق م��ا  دف��اع نخواه��د ک��ر   د  . 
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بر اساس یافته هاي جهاني، بحران آب به طور 
عمده بحران حکمراني است و بیشتر از این که 
ناشي از کمبود آب باشد، از مشکالت مدیریتي 
ناش��ي مي ش��ود و مدیریت یکپارچه در یک 
حوضه آبریز به عنوان مقیاسي براي حکمراني 
مؤثر آب شناخته مي شود. دستیابي به هدف هاي 
توسعه پایدار بدون ارتقا حکمراني کارآمد آب 
میسر نیست و مش��ارکت فعال مردم یکي از 
اصول مهم براي رسیدن به حکمراني خوب و 
کارآمد و همچنین یکي از ضروري ترین اصول 
در فراین��د طراحي و اجراي مدیریت یکپارچه 
اس��ت. به  ط��ور خالصه مي ت��وان گفت که 
حکمراني کارآمد شاخص هاي متعددي دارد که 
از آن جمله مي توان به مشارکت مردم در همه 
حوزه ها و حضور فعال مردم به  صورت مستقیم 
و غیرمستقیم در حوزه هاي مدیریتي اشاره کرد. 
حضور فعال مردم در مدیریت منابع آب
حکمران��ي آب مجموعه اي از نظام هاس��ت 
که تصمیم گی��ري در مدیریت آب و مدیریت 
ارائه خدمات آب��ي را تنظیم مي کند. به گفته 
مدیرکل دفتر بهبود بهره وري و اقتصادي آب 
و آبفاي وزارت نیرو، در حکمراني آب، ش��یوه 
تصمیم گیري درباره آب و چگونگي مدیریت 
و تخصی��ص آب  و همچنی��ن حفاظ��ت و 
بهره ب��رداري از آن و مدیریت در حوضه آبریز 

مطرح مي شود. 
سید مجتبي رضوي نبوي، غلبه تصدي گري 
ب��ر وظایف واقع��ي دولت، بخش��ي نگري در 
کلیه س��طوح،  نبود برنامه هاي راهبردي براي 
مشارکت ذي نفعان و نامتناسب بودن ساختار 
مدیریت آب براي پاس��خگویي به چالش ها را 
از جمله دالیل محقق نش��دن این حکمراني 
مي داند و مي گوید: مش��ارکت م��ردم یکي از 
پارامترهاي مه��م در مدیریت یکپارچه منابع 
آب است و حضور اجتماعات محلي که داراي 
تجربیات و ایده هاي مهمي هس��تند، در حل 
مش��کالت مدیریت منابع آبي مي تواند بسیار 
مفید باشد و راحت تر و سریع تر در عملکردهاي 

مدیریتي منابع آب تغییر ایجاد کند. 
وي ادام��ه مي ده��د: در دنی��ا تا س��ال 1980 
تمرکز ب��ر مدیریت عرضه بود ک��ه در ایران 
هم تا همین س��ال هاي اخیر در مهار عرضه 
تالش مي ش��د. به همین علت مبناي توسعه 
منابع هم��واره تک منظوره ب��ود و طرح هاي 
توس��عه در زمینه کنترل فیزیکي منابع آب و 
در جهت منافع اقتصادي مطرح مي ش��دند و 
به تأثیرات زیس��ت محیطي و اجتماعي آن ها 
توجه نمي ش��د. افزون بر این، مشارکت هاي 
مردمي در فرایندهاي تصمیم گیري به ندرت 
وجود داش��ت. تالش هاي بین المللي طي 30 
س��ال اخیر در الگوي جدید مدیریت منابع آب 
نتیجه داد و در ای��ن زمینه مدیریت یکپارچه 
منابع آب مطرح ش��د. در این الگو هر چند که 
برنامه ریزي ها در سطح کالن و با در نظر گرفتن 
همه نظرات، اهداف و نیازها صورت مي گیرد، 
اما هر بخش مسئولیت محدوده خود را برعهده 
دارد و تداخل در مسئولیت ها به وجود نخواهد 
آمد. در ایران رشد روز افزون جمعیت، توسعه 
اراضي کش��اورزي در منابع خش��ک و نیمه 
خشک، گس��ترش صنایع، توزیع ناهمگون 
زماني و مکاني آب شیرین و محدودیت ها و 
مش��کالت روزافزون کیفي منابع آب، نیاز به 
وجود مدیریت یکپارچه را ضروري مي سازد. 

فضل اهلل صلواتي، فعال محیط زیست، در زمینه 
مشارکت مردم در احیاي زاینده رود مي گوید: 
کشاورزان شرق اصفهان مظلوم واقع شده اند 
که باید به صورت مسالمت آمیز به دنبال احقاق 
حقوق خود باشند و مسئوالن هم باید در فکر 
جبران این مظلومیت و حل این مشکل باشند و 
در سطح کالن مشکل زاینده رود مانند مشکل 

دریاچه ارومیه در نظر گرفته شود. 
به گفته صلواتي، رودخانه زاینده رود قرن هاست 
که جریان داش��ته است و درست است که آب 
ش��رب مسئله اصلي اس��ت و باید همه از آن 
بهره مند ش��وند، اما نباید حق مردمي که یک 
عمر کشاورز بوده اند و حقي براي آن ها در نظر 

گرفته شده است، پایمال شود. طبق مباني دیني 
هم کسي که مورد ظلم قرار گرفته است، باید 
به صورت مسالمت آمیز به دنبال حق خود برود 
که یکي از راه هاي آن برگزاري جلسات مختلف 
است تا به این وسیله مردم صحبت هاي خود 
را به گوش مس��ئوالن برسانند، زیرا تا مردم از 
مسئوالن نخواهند، آن ها پاسخگو نخواهند بود. 
البته در این میان رسانه ها هم نقش مهمي را 

برعهده دارند. 
دوري از نگاه سیاسي مسئوالن در 

حل بحران آب
رضا خلیلي ورزنه، مدیرعامل انجمن مردم 
نهاد زیس��ت محیطي ورزنه نی��ز، در مورد 
نقش مردم مي گوید: در بحث احیاي زاینده 
رود مردم نمي توانند تصمیم گیر باشند، چون 
عامل اصلي در خشکي و احیاي زاینده رود، 
عامل مدیریتي در سطح کالن است که در 
کشور ما مردم در این زمینه و در این سطح 
تصمیم گیرنده نیستند. البته در بخش هاي 
دیگري مانند منابع طبیعي مردم مي توانند 
بسیار مؤثر باشند و به عنوان نیروهاي دولتي 
به حساب آیند، اما در مورد احیاي زاینده رود 
قدرتي ندارند و فش��ارهاي سیاسي و نفوذ 
قدرت در این تصمیم گیري ها بیش��تر مؤثر 
است. البته مردم هم باید با دید کارشناسي 
و ب��ا دید کالن و به دور از تفکرات عوامانه 

در این زمینه حضور داشته باشند. 
وي مي افزاید: نکته مه��م در این اقدامات 
و در عملکرد مسئوالن، دوري از نگاه هاي 
سیاسي به مس��أله و توجه به حقوق مردم 

است تا بتواند مؤثر باشد. 
طبق قانون اساسي کشور کسي حق ندارد 
در دسترسي مردم به آب تداخل ایجاد و به 
آب آنها تجاوز کن��د، اما اکنون این حقوق 
به علت برداشت هاي غیرمجاز در باالدست 
رودخانه پایمال ش��ده اس��ت که امید است 
م��ردم در دف��اع از این ح��ق قانوني خود 

فعال تر عمل کنند. 

برای رسیدن به مدیریت یکپارچه در حوضه زاینده رود

گ�زارش
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داشـتن  بـه  همـواره  رود  زاینـده 
رودخانـه اي دائمـي مشـهور بـوده 
اسـت. رودخانه اي که همیشـه آب 
داشته و اصفهان را سیرآب مي کرده 
اسـت. بیـش از 7 سـال اسـت که 
این رودخانه بـه دلیل نبود مدیریت 
درسـت به یک کویر خشک تبدیل 
شده است. در این زمینه گفت وگویي 
خاتون آبـادي،  احمـد  بـا  داشـتیم 
عضو هیأت علمي دانشـگاه صنعتي 

اصفهان که در زیر مي خوانید .   
• یکي از مسائلي که همواره اصفهان 
را رنج مي دهد، این اسـت که گفته 
مي شـود کاهش آب کارون تقصیر 
زاینده رود اسـت. به نظر شـما این 

گفته تا چه حد صحت دارد؟ 
ب��ه نظر م��ن این طور نیس��ت. ب��راي حل 
مش��کل زاینده رود ما نیازمند یک مدیریت 
درس��ت هس��تیم، مدیریت��ي که با ش��عار 
همخواني ن��دارد. زاینده رود هزاران س��ال 
داراي حقابه بوده است، اما ما به جاي این که 
س��همیه هاي قانوني این رودخانه را در نظر 
بگیریم، با توسعه ناپایدار باري بر دوش این 
رودخان��ه انداخته ایم و اولویت را به صنایع و 

نیروگاه ها داده ایم. 
• سـاخت کارخانه فوالد در اسـتان 
یـزد و انتقال آب زاینـده رود به این 
منطقـه آیا دلیلي بر خشـکي زاینده 

رود نیست؟ با توجه به این که ما در 
باالدست آب داریم و هرچه به طرف 
اصفهـان مي آییـم با شـریان هاي 
انتقال آب روبه رو مي شویم که باعث 

شده آبي در زاینده رود نماند. 
به نظر من ما نیازمند تش��کیل پارلمان آب 
ب��راي مدیریت رودخانه هس��تیم، چرا که با 
س��اخت کارخانه فوالد در ی��زد و جانمایي 
نادرس��ت برخ��ي صنایع و کش��ت و کارها 
از جمل��ه ب��اغ کاري در اس��تان باال دس��ت 
سرنوشت ناخوش��ایندي را براي رودخانه به 
ارمغان آورده ایم، در صورتي که باید نگرش 
بیولوژیکي داش��ته باش��یم و ب��ه جنبه هاي 
و زیس��ت محیطي  اقتص��ادي  اجتماع��ي، 
رودخانه توجه کنیم. ما اکنون بر دوش یک 
کودک 12 ساله وزنه اي قرار داده ایم که یک 
وزنه بردار سنگین وزن مي زند و تا زماني که 
مدیریت انتقال آب به شکلي جامع نباشد و 
اقتصاد همگاني را به شکلي واحد و مساوي 
تأمین نکند، نمي توانیم به رفع مش��کل این 

حوضه امیدوار باشیم. 
• گفته هاي شـما به این معنا است 
که بـراي توسـعه پایـدار باید کار 
مطالعاتـي انجـام داد تا بتـوان از 
آب  زمینـه  در  موجـود  مشـکالت 

جلوگیري کرد، درست است؟ 
بل��ه دقیقاً ما باید براي ه��ر کاري مدیریت 
داشته باشیم، در حالي که هنوز نتوانسته ایم 

آمایش س��رزمیني در زمینه توس��عه کشور 
داش��ته باش��یم و به نوعي پارلمان آب در 
کش��ور ایجاد کنیم تا هیأتي از مس��ئوالن 
حوض��ه آبری��ز زاین��ده رود ب��راي کاهش 
مصرف آب از سرشاخه ها تا پایاب و بررسي 
مصارف خانگ��ي برنامه ری��زي و مدیریت 

کنند. 
• پـس بـا این تفاسـیر، خشـکي 
ایـن رودخانه به دلیل خشکسـالي 
نیست، بلکه به دلیل سوء مدیریت و 
برداشت هاي تکه تکه از آن است، 
وگرنه رودخانه اي که هزاران سـال 
اسـت به عنـوان نماد اصفهـان به 
شمار مي رود، به این روز نمي افتاد. 
بله درس��ت است. قبول دارم که اصفهان 
قط��ب فوالد کش��ور به ش��مار مي رود و 
70 درصد از فوالد کش��ور در این اس��تان 
تولی��د مي ش��ود که ب��راي رش��د تولید 
ناخال��ص ملي فای��ده دارد، اما آنچه عاید 
اصفه��ان مي ش��ود، فقط آلودگي اس��ت. 
ما ح��ق نداریم بر اس��اس مصلحت هاي 
سیاسي س��هم اصفهان را نادیده بگیریم، 
چرا که با فاجعه روبه رو خواهیم شد. تنها 
راه��ي که پی��ش رو داری��م قانونمداري، 
ش��فافیت و دسترسي جامعه به اطالعات 
درس��ت و نگ��رش به حوضه ه��اي آبریز 
رودخانه به عنوان یک سیس��تم یکپارچه 

اس��ت،  نه قلمرو سیاس��ي یا اس��تاني. 

گ�زارش
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گردش��گری دریایی یکی از ش��اخه های 
صنعت گردش��گری است که به دلیل تنوع 
جاذبه های��ش مورد توجه گردش��گران در 
گروه های مختلف س��نی ق��رار می گیرد. 
طب��ق تعریف کارشناس��ان، گردش��گری 
دریایی به مجموعه فعالیت های تفریحی و 
سرگرمی گفته می شود که در محیط های 
دریایی دور از س��احل انجام می ش��ود. هر 
چند این نوع گردش��گری از نظر ش��کلی 
با گردش��گری ساحلی ش��باهت دارد، اما 
تفاوت های زی��اد آن منجر به جدایی این 
2 ش��اخه از یکدیگر می شود. فعالیت های 
تفریحی در گردش��گری دریایی بیشتر در 
آب های عمی��ق و دور از خش��کی انجام 
می گی��رد و ب��ه تجهی��زات و امکان��ات و 
آموزش های ویژه ای نیاز دارد و با خطرات 

بیشتری نیز همراه است.
 فعالیت ه��ای تفریحی آبی چون غواصی، 
سفرهای دریایی، اس��کی روی آب، جت 

اس��کی، اکواریوم دریایی و ماهیگیری در 
آب های عمی��ق از مهم ترین جذابیت های 
گردش��گری دریایی است، اما فعالیت های 
مربوط به شنا در سواحل و حمام گرفتن و 
ورزش ها و سرگرمی هایی که در محدوده 
ساحل انجام می شود، در زمره گردشگری 

ساحلی قرار می گیرد.
گردش��گری دریایی اگرچ��ه در مازندران 
رون��ق ن��دارد، ام��ا دریا و س��احل ش��نی 
آن انگیزه س��فر بس��یاری از گردش��گران 
داخلی به استان اس��ت. مازندران با توجه 
به مزیت های��ی که دریا برای��ش به وجود 
آورده، نتوانسته است از صنعت گردشگری 
اس��تفاده کند و حرفی برای گفتن در این 
زمین��ه ندارد. هر چن��د حرکت هایی برای 
توسعه صنعت گردشگری صورت گرفت، 
ام��ا س��هم گردش��گری دریای��ی به دلیل 
سال ها بی توجهی مس��ئوالن بسیار ناچیز 
است و وجود مشکالت بسیار زیاد در این 

مقوله باعث شده گردشگری دریایی کمتر 
مورد اقبال سرمایه گذاران قرار گیرد.

کتایون معینی، فعال گردش��گری دریایی 
و عضو کمیته گردش��گری دریایی کشور 
تعری��ف جامع تری از گردش��گری دریایی 
ارائ��ه می ده��د. ای��ن فعال گردش��گری 
دریای��ی گف��ت: گردش��گری دریایی در 
کمیته گردش��گری دریایی سازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور 
که با حضور س��ازمان های مرتبط و افراد 
فعال در بخش خصوصی تش��کیل ش��ده 
هم��ه فعالیت های تفریحی، گردش��گری، 
مس��افری در محیط ه��ای مرتب��ط با آب، 
رودخان��ه ها، دریاچه ها، تاالب ها، س��دها، 
س��واحل مربوط و فراس��احلی گردشگری 
دریایی را شامل می شود. این تعریف جامع 
ام��کان می دهد تا مطالعات جامع در مورد 
گردشگری دریایی جهت پیدا کند و همه 
عوامل درگیر ای��ن صنعت تکلیف خود را 

عضو کمیته گردشگری دریایی کشور:
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بدانند و از سردرگمی آزاد شوند.
مدیر عامل شرکت »کیش پارس مارین« 
یکی از بزرگترین مش��کالت گردشگری 
دریای��ی را ص��دور مجوز فعالی��ت نام برد 
و افزود: توس��عه گردش��گری دریایی راه 
ناهمواری را در پی��ش دارد. هنوز تکلیف 
س��ازمان و ارگان ه��ای بس��یاری که باید 
مج��وز فعالیت این صنع��ت را صادر کنند 
مش��خص نیس��ت. باید اختی��ارات صدور 
مج��وز در یک س��ازمان متمرکز ش��ود و 
متول��ی واحد که مش��خص ش��د مراحل 
ص��دور مج��وز از طری��ق ای��ن متول��ی 
سازماندهی شود. در حال حاضر وجود پیچ 
و خم های زیاد باعث می شود صدور مجوز 
سال ها طول بکشد و گاهی هم فعالیت ها 

بی نتیجه بایگانی می شود.
• قوانین مشکل ساز

وی اظهار کرد: مش��کل اصل��ی در واقع 
سازمان ها نیس��تند. بلکه قوانین است که 
س��ازمان ها را مجبور به دخالت در فعالیت 

ای��ن صنعت می کنن��د. قوانی��ن موازی و 
به روز نش��ده یکی دیگر از موانع توس��عه 
گردش��گری دریایی اس��ت. ای��ن 2 مانع 
به اندازه کافی مشکل س��از هس��تند. ولی 
مشکالت به اینجا ختم نمی شود. سلیقه ای 
عم��ل کردن مدیران اس��تانی و نداش��تن 
آگاهی کاف��ی از موضوعات گردش��گری 
دریای��ی را هم می توان به موانع دیگر این 

صنعت اضافه کرد.
این فعال گردش��گری دریایی خاطرنشان 
ک��رد: دامنه گردش��گری دریایی بس��یار 
گس��ترده اس��ت. از قدم زدن گردشگران 
کنار س��احل آغاز و تا فعالیت کشتی های 
کروز ادامه پیدا می کند. بنابراین به صنایع 
و تجهی��زات س��احلی و دریای��ی متنوعی 
نی��از دارد ک��ه در حال حاضر ب��ا توجه به 
کیلومتر ه��ا م��رز آب��ی کش��ور و جزایر و 
همچنین تاالب ها، مرداب ها و رودخانه ها 
می ت��وان گفت هی��چ امکانات��ی نداریم؛ 

به ویژه در شمال کشور.

معینی گفت: ایجاد زیرساخت ها و تجهیزات 
س��احلی و دریایی نیازمند سرمایه و زمان 
اس��ت و با توجه به تخصص��ی بودن این 
صنعت نیاز به انجام مطالعات گس��ترده ای 
داریم. انجام مطالع��ات و تهیه طرح های 
توجیه��ی فنی، اقتصادی، مالی و زیس��ت 
محیط��ی نیازمند افراد مج��رب دریایی و 
گردش��گری با گرایش گردشگری دریایی 
است که این افراد در حال حاضر در کشور 
بس��یار کم هس��تند. ش��رایط جغرافیایی، 
فرهنگی و اجتماعی س��واحل ایران بسیار 
متنوع اس��ت و هر کدام از ویژگی خاصی 
برخوردار اس��ت. بنابراین نمی توان با یک 

نسخه واحد به سواحل کشور نگاه کرد.
وی اف��زود: ای��ن مطالعات باید از س��وی 
ش��رکت های ذی صالح، هرچه س��ریع تر 
آغ��از ش��ود تا پی��ش از ه��ر اقدامی همه 
ش��رایط س��نجیده و از دوب��اره کاری ه��ا 
جلوگی��ری ش��ود. گردش��گری دریای��ی 
اهداف مهمی را دنبال می کند و در بخش 



28

مطالعات��ی این اه��داف توجی��ه و انگیزه 
قوی تری برای مس��ئوالن در توسعه این 

صنعت ایجاد می کند.
• حمایت از سرمایه گذاران

این فعال صنعت گردش��گری با بیان این که 
جذب سرمایه گذار بدون حمایت دولت بسیار 
مشکل اس��ت، اظهارکرد: در استان مازندران 
افراد بس��یار زیادی مثل من و همسرم حمید 
سلیمانی مقام مبتکر و مجری پروژه سیاحتی 
فراساحلی و رودها تالش کردند تا در عرصه 
گردش��گری دریایی فعالیت کنند، اما شرایط 
اس��تان مازندران برای فعالیت مناس��ب نبود 
و اس��تان واقعاً تمایلی به اجرای این طرح ها 

نداشت. برخی مسئوالن گاهی رسماً مخالفت 
خودشان را اعالم می کردند. ولی امروز یکی 
از عالیق مازندران ایجاد و توسعه گردشگری 
دریای��ی اس��ت و باید نس��بت به گذش��ته 
س��رمایه گذاران این بخش را بسیار جدی تر 

حمایت کنند.
عضو کمیت��ه گردش��گری دریایی کش��ور 
خاطرنشان کرد: مازندران باید گذشته را چراغ 
راه آینده قرار دهد و پروژه های این صنعت را 
به صورت موردی از طریق استانداری پیگیری 
کند. رها کردن سرمایه گذار در ادارات دولتی 
نتیجه ای جز شکست برای جذب سرمایه گذار 
ندارد. اس��تانداری باید کمیته عملیاتی تحت 
عنوان گردش��گری دریایی به وج��ود آورد و 
فعاًل به جای سازمان متولی با رعایت قوانین 

سرمایه گذار را تحت حمایت قرار دهد.
وی گفت: گردشگری دریایی، استان مازندران 
را از بن بست موجود در گردشگری رها خواهد 
کرد و کارخانه های کشتی س��ازی تعطیل را 
دوباره فعال می کند. درجه توریست را افزایش 

می دهد و از محل گردشگری دریایی گردش 
مال��ی باالیی از طریق گردش��گری به وجود 
می آورد. گردشگری دریایی مدت ماندگاری 
توریس��ت در اس��تان را افزایش می دهد و از 
س��احل و دریا درآمدی حاص��ل خواهد کرد 
که می تواند بودجه اس��تان را با آن پوش��ش 
داد. اشتغال زایی باالی آن به حدی است که 
نه تنها افراد بیکار اس��تان جذب کار خواهند 
ش��د، بلکه برای تامی��ن نیروی انس��انی از 
اس��تان های دیگر هم بای��د کمک گرفت. 
با توجه به وضع کش��اورزی، محیط زیست 
و محدودیت س��واحل، گردشگری دریایی 
بهترین گزینة توسعه اقتصادی استان است.

• انتقال ترافیک جاده  ها به دریا
معینی به معضل ترافیک به ویژه در روزهای 
تعطیل و پیک س��فر اش��اره ک��رد و گفت: 
محدودیت ترافیکی جاده ها با رونق گردشگری 
دریایی قابل حل است. حتی بسیار ارزان تر از 
روش ه��ای دیگر. اگر اس��تان به همین یک 
نکته توجه کند برای آغاز ایجاد گردش��گری 
دریای��ی دلیل و انگیزه کافی خواهد داش��ت. 
بودجه ای را که در حال حاضر برای اس��تفاده 
از ساحل سازی و راه سازی هزینه می شود اگر 
به شکل درست در این صنعت به کار گیریم 
خیلی زود نتایج اقتصادی گردشگری دریایی را 
تجربه خواهیم کرد. مسئوالن ارشد استان باید 
به این باور برس��ند که اگر امسال را به عنوان 
سال ایجاد گردش��گری دریایی هدف گیری 
کنند، زودتر از هر صنعت و برنامه دیگری به 

عمران اقتصادی می رسند.
وی ب��ا بیان این که با توجه به اس��تعدا دها و 
محدودیت های استان مازندران، گردشگری 
دریایی کلید اصلی توسعه همه جانبه مازندران 

اس��ت، افزود: برای آغاز حت��ی امروز هم دیر 
است. این حقیقت دیر یا زود توجه مسئوالن 
را به خود جلب می کند، اما رقابت 3 اس��تان 
ساحلی دیگر را نیز نباید نادیده گرفت. هر کدام 
از این 3 استان ساحلی زودتر آغاز کنند از سایر 

استان های ساحلی موفق تر خواهند بود.
عضو کمیته گردشگری دریایی کشور افزود:  
از کمیته تدوین ش��یوه نامه یک سالی است 
خب��ری نیس��ت. مدیران و نخب��گان زیادی 
س��اعت ها وقت گذاشتند، اما متاسفانه کارها 
بی نتیجه ماند. شایس��ته است که مسئوالن 
جدی ت��ر به این صنعت توجه کنند. کارهایی 
تا حاال انجام ش��ده است، ولی کافی نیست. 
استان برای همفکری باید از بخش خصوصی 
نیز کمک بگیرد و از تجربیات همه افراد آگاه 

به این صنعت بهره مند شود.
معینی افزود: همیش��ه ش��روع کار س��خت 
و  ق��وی  تش��ویقی  حرکت ه��ای  اس��ت. 
حمایت و پشتیبانی از سرمایه گذاران الزمه 
موفقیت محس��وب می ش��ود. جشن رونق 
گردش��گری دریایی مازن��دران در آب های 
بزرگ ترین دریاچه جهان، بازسازی و حفظ 
رودخانه های اس��تان از طریق گردش��گری 
دریایی و پهلوگیری ش��ناوران مسافری در 
بنادر تفریحی اس��تان مازندران که در حال 
جابه جایی توریس��ت داخلی و خارجی است 

اتفاقات دور از ذهنی نیستند.
وی گفت: سواحل بوراکای و پانتای چنانگ در 
فلیپین، کوتا یا سانور در اندونزی، چاونگ در 
تایلند، اولهولی در مالدیو و صدها سواحل دیگر 
که به عنوان گزینه های مطرح در گردشگری 
دریایی به چشم می آید، به لحاظ وجود ظرفیت 
محیطی چیزی بیشتر از سواحل ایران ندارند. 
فقط توج��ه به آن و اس��تفاده از فرصت ها و 
برنامه ریزی زمان بندی شده این ظرفیت های 
بالقوه بالفعل شده است. این امکان در مازندران 
هم ب��ا همه مش��کالت و محدودیت هایش 

وجود دارد.
این بانوی مازندرانی فعال در حوزه گردشگری 
دریای��ی افزود: به تازگی تماس هایی با من از 
استان گرفته می ش��ود که امیدوارم نتیجه دار 
باش��د و روزی را شاهد باش��یم که ترافیک 
ج��اده ای در مازندران به ترافی��ک دریایی و 
بندری تبدیل ش��ود و مردم مازندران هم مزه 

اقتصاد واقعی گردشگری را بچشند.

گ�زارش
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• مهمترین ویژگی ها برای آب
• واکاوی نقش افزایش تعرفه بر الگوی مصرف آب

• استفاده از کنترل خودگردان از آب باران ذخیره شده در      
اتوماسیون نگهداری در مخازن مخصوص



40

در جهانی چنان باعظمت زندگی می کنیم که 
بر اساس گفته دانشمندان فقط مقداری حدود 
چهار درصد از آن برای ما اش��رف مخلوقات 
قاب��ل رؤیت اس��ت. در همی��ن بخش قابل 
تشخیص از آفرینش که شاید در حد منتهی 

عمق آسمان اول از هفت آسمان باالی زمین 
ما نباش��د آنچه تا زمان حاضر از ترتیب وفور 
عناصر و مولکول ها مشخص و اعالم شده 
اس��ت، ردیفی تقریب��ی به ص��ورت زیر  را 

نمایش می دهد: 

هیدروژن، هلیوم، اکسیژن و آب؛ به این ترتیب 
بر اساس دانش فعلی بشر  ظاهراً آب در رتبه 
چهارم قرار گرفته است اما باید گفت از سه ماده 
دیگرکه فراوان ترین در عالم هستی هستند دو 
مورد آن باز به آب مربوط می شوند) گازهای 

دکتر فروغ واعظی

دانشکده
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اکسیژن و هیدروژن مستقیماً قابل تشکیل 
از ش��کافت مولکول آب هستند(. البته رتبه 
مولکول آب که تا اوایل قرن بیست و یکم از 
رتبه ده افزون تر بود در همین دو یا سه ساله 
اخیر به سرعت در مسیر صعود در جهت کسب 
رتبه اول بوده اس��ت، بیشتر  به این علت که 
تصّور رایج  سابق منحصراً کره زمین را جایگاه 
اصلی این ماده حیاتی می دانست و بر این باور 
بود که آب در جای دیگ��ری وجود ندارد. اما 
امروزه  به کمک ابزار رصد جدید به روش��نی 
مشخص شده است که آب در میان گازهای 
موج��ود در فضای کیهانی، میان س��تارگان 
و تعداد قاب��ل توجهی از س��ّیارات حضوری 
گس��ترده دارد اما به دلی��ل جامد بودن غالب 
این مولکول ها سابقاً امکان رصد آن ها وجود 
نداشته است. در همین سال های اخیر)2011 

( اخترشناسان موفق به کشف ابر عظیم و به 
قول خودشان 12 میلیارد ساله ای شده اند که 
میزان آب موج��ود در آن 140 تریلیون برابر 
آب های موج��ود در اقیانوس های کره زمین 
اس��ت؛ این اب��ر پر از آب در واقع س��یاه چاله 
عظیمی اس��ت که اخترنما نامیده می ش��ود؛ 
اخترنماها درخشان ترین و پدیده ها در جهان 
هستی به شمار می روند و گاه تا چندین برابر 
خورشید ما انرژی ساطع می کنند. این کشف 
و اکتش��اف های مشابه دیگر به خوبی نشان 
می دهند ک��ه آب از زم��ان آغازین آفرینش 
پدیده ای عادی و فراوان به شمار آمده است. 
آگاهی  به این حقایق سازمان ناسا را وادارکرد  
تا در سال 2012 اعتراف کند عمر آب و میزان 
آن در جهان بس��یار بیش��تر از مقادیری بوده 
است که سابقاً تصّور و اعالم می شد. باید قبول 
کرد که تعداد اقیانوس های آب با عظمت تر از 
کره زمین به یاری فناوری های نوین در حال 
افزایش اس��ت. به ای��ن  ترتیب و  با توجه به 
مطالب پیش گفته،  دو ویژگی مهم برای آب 

قابل بیان خواهد بود:
• در مسیر کسب رتبة فراوان ترین مولکول ها 

در جهان هستی
• در مسیر کسب رتبة قدیمی ترین مولکول ها 

در جهان هستی
 ح��ال با نگاهی دقیق به کالم اهلل مجید که 
معجزه ماندگار خاتم انبیاء)ص( اس��ت  توجه 
خود را به ای��ن مطلب معطوف می کنیم که 
آفریدگار این جهان باعظمت چه ویژگی هایی 
برای آب برشمرده شده است؟ غالباً در پاسخ 
به این س��ؤال به آیه 30 س��وره انبیاء اش��اره 
می ش��ود آیه ای که در کشور اسالمی ما آرم 
شرکت های آبفا است :))...از ماء هر چیزی را 
به عرصه وج��ود آورده ایم((. گاهی نیز به آیه 
7 س��وره هود اشاره می ش��ود: ))...خدایی که 
آسمان ها و زمین را در شش روز) دوره (آفریده 
و اساس کار) عرش( او بر انجام این آفرینش 
بر ماء قرار داشته است((. اما آنچه کمتر توجه 
ش��ده است آیات اسم اعظم خداوند است که 
در ابتدای س��وره حدید ق��رار دارند. در این 
آیات خداوند بعد از توجه دادن انس��ان به 
اساس کار) عرش (خالق در آفرینش جهان 
چه��ار ویژگی بیان کرده  اس��ت و در حقیقت 
توجه خواننده را به این نکته جلب می کند که 
به جز آب مولکول دیگری آفریده نش��ده که 

در ش��رایط فعلی کائنات این چهار ویژگی را 
به طور همزمان  داشته باشد و با این توانایی 
منحصر به فرد بتواند عن��وان زیربنای کار و 

عرش آفرینش جهان را به دست آورد:
1 - نفوذ از سطح زمین به اعماق آن )...آنچه 

به اعماق زمین فرو می رود (
2 - خروج از اعماق زمین به سطح آن)...آنچه 

از اعماق زمین خارج می شود (
3 - نزول از آسمان به زمین)...آنچه از آسمان 

به زمین نازل می شود (
4 - عروج از زمین به آسمان)...آنچه از سطح 

زمین به سماوات صعود می کند (
 البته فراوان هس��تند موادی ) و حّتی ماوراء 
مواد (که یک یا حداکث��ر دو ویژگی از چهار 
ویژگی فوق را دارا باش��ند اما واقعاً کدام ماده 
می تواند بطور هم زمان  و در هر زمان به هر 
ُفرمی قابل ظهور باشد و در همه نقاط جهان 
حاضر شود از اعماق زمین تا اوج آسمان ها؟ در 
عالم وجود و در شرایط فعلی کائنات این فقط 
مولکول آب است که از نظر فیزیکی می تواند 
هم زمان این چهار ویژگی را داش��ته باشد و 
علت این توانای��ی دارا بودن باالترین قدرت 
مانور برای مولکول های ظاهراً کوچک و سه 
اتمی آب اس��ت، مولکول هایی که می توانند 
مدام جابه جا بشوند و تغییر آرایش بدهند؛ در 
واقع این تحّرک آب اس��ت ک��ه مانع توّقف 

حیات است .
چنانچه ماء را آب ترجمه کنیم که مهمترین 
معنی از کلمه ماء است و با ذکر آیات مذکور 
از کالم اهلل مجید سه ویژگی مهم دیگر برای 

آب به شرح ذیل مشخص می شود:
• سنگ بنای آفرینش جهان

• پیش ساز حیات و تداوم بخش آن
• داش��تن باالترین قدرت تحّرک در زمین و 

آسمان 
 در قرآن مجید البت��ه به توانایی منحصر به 
فرد دیگری که آفریدگار توانا به آب بخشیده 
است نیز اشاره می شود که توانایی زنده سازی  
زمین و اجزاء مرده آن است : اوست خدایی که 
ماء را از آسمان به زمین نازل می کند و آن را 
به س��مت زمین های مرده می راند تا از آن ها 
اراض��ی زنده زراعی و هر آنچه قابل رویش و 
ُپرفایده برای انسان و انعام تحت اختیار اوست 
ایجاد کرده و برویاند) آی��ات 24، 27و 10 به 
ترتیب از سوره های روم، سجده و لقمان (. آب 
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حیات بخش است از مرگ، تشنگی، خستگی، آلودگی و حّتی در یک 
روایت آمده است که حیات بخشی دوباره انسان ها را خداوند به وسیله 
آب باران مقررکرده  اس��ت )در اعتقاد شیعیان معاد برای انسان به هر 
دو صورت جس��مانی و روحانی محّقق می ش��ود(؛  اگر توجه کنیم که 
فراوان ترین ماده تشکیل دهنده بدن موجودات زنده از آب حاصل شده 
است، هماهنگی حیات را با آب و آب را با حیات ملموس تر درک خواهیم 

نمود. آب مژده بخش حیات است.
 در کتاب آسمانی ما مسلمانان البته واژه ماء در حدود 60 آیه مختلف و 
تحت موضوعات گوناگون مالحظه می شود، همچنین کلمه باران نیز به 
شکل های مختلف آمده است، مثاًل کلمه غیث به معنای باران رحمت 
است) هر بارانی دارای برکت نیست (، در تعدادی از آیات نیز به آب اشاره 
شده است بدون آن که اسم آب آورده شده باشد. آنچه مسلّم است این 
اس��ت که برای بشر عادی درک و فهم تمامی پیام هایی که این آیات 
دارند بدون حضور رسول اکرم)ص( و اهل بیت او که قرآن ناطق هستند 
امکان پذیر نیست، در این مقاله نیز صرفاً تفسیری از ظاهر اولیه ای که 

آیات دارند نوشته شده است.
در مسـیر کسـب عنوان غیرعادی ترین مـاده در جهان: 
این که آب در جهان هس��تی جایگاهی متفاوت از س��ایر م��واد دارد از 
گذش��ته های دور مورد پذیرش بوده اس��ت و دانشمندان جهان نیز تا 
کنون در عرصه های مختلف علوم برای آب ویژگی های متعددی بیان 
کرده اند .افزون بر 60 خاصیت غیرمتعارف نیز برای مولکول کوچک آب 
مش��خص شده است یعنی خواصی که مطابق پیش بینی اکثر قوانین 
طبیعت نیستند . آب اگر چه ما در خلقت است اما در تمایزی آشکار از 
سایر اجزاء خلقت قرار دارد و مادری متفاوت از فرزندانش محسوب می 
ش��ود در اینجا به تعدادی از مهم ترین این خواص و دیگر ویژگی های 

مهم آب اشاره می شود:
- ظرفیت گرمایی بسیار باال و غیرعادی که درصورت انجماد یا جوشش 
آب به کمتر از نصف مقدار کاهش می یابد)تا آب بتواند بصورت یک 
مخزن گرمایی در برابر تغیی��رات دما مقابله کند، به نحوی که دمای 
اقیانوس ها در حدود یک سوم دمای قاره ها تغییر می کند و بدین ترتیب 

آب و هوا تعدیل می شود(.
- آب می تواند در دماهایی بسیار کمتر از نقطه جوش بخار شود و در 
دماهایی بسیار پایین تر از نقطه انجماد مایع بماند) تا تشکیل ابرها آسان 

و حفظ حیات موجودات در نقاط سرد ُکره زمین امکان پذیر باشد (. 
-هماهنگی عجیب مولکول آب با نور و/یا نور با آب در مس��یر تداوم 

حیات در ُکره زمین.
-باال بودن ثابت دی الکتریک، کش��ش سطحی و هدایت گرمایی از 
میزان های مورد انتظار برای یک مایع معمولی بیشتر  در جهت حمایت 

از حیات در ُکره زمین و همچنین تأمین حاللیت باال برای غالب مواد.
- قابلیت شگفت انگیز در تشکیل شبکه های گسترده ماکرومولکولی

) سوپرکالس��ترها ( که به خاطر کوچکی ان��دازه و باال بودن پالریته 
مولکول آب است و موجب سهولت اتصال با دیگر مواد میشود .به این  

ترتیب آب می تواند به صورت یک غول مولکولی عمل کند .
• رفتار آب با عملکرد مولکول های مشابه به دیگر بسیار متفاوت است.
مولکول های آب می توانند مدام تغییر آرایش داده و جابه جا شوند تا 
از آب در حالت مایع یک بیوسوپرمولکول بسیار فعال و ایده آل بسازند.

• تهیه یک جایگزین برای آب غیرممکن است )در حالی که تقریباً برای 
سایر مواد در جهان حداقل یک جایگزین قابل ارائه هستند(.

به این  ترتیب آب که ظاهراً س��اده ترین ترکیب و شکل مولکولی 
را دارد عنوان پیچیده ترین ترکیب ش��ناخته ش��ده را نیز به دست 
آورده اس��ت. البته طبق نظر شماری از شیمی دان ها هیچ کدام از 
خواص آب پیچیده و اسرارآمیز نیست چرا که  که تمامی این ویژگی ها 
با توجه به اتم های شکل دهنده مولکول آب قابل پیش بینی هستند . 
آب یک معجزه باشد یا نباشد آنچه مسلّم است این است که حیات و 
کیفیت حیات همه موجودات به همین مولکول به ظاهر ساده وابسته 
است، از این رو  اکثر دانشمندان علوم مختلف برای  اعالم یک جمله 
واحد به اتفاق نظر رس��یده اند: خداوند آب را سّرحیات و شناخت آب را 

اصل علم قرار داده است.
 در مورد آب همان گونه که دانشمندان جهان نیز  معترف شده اند ، مطالب 
و ویژگی های دیگری نیز باقی مانده اس��ت که بررسی و آشکار شدن 
آنها زمان می طلبد. یک دانش��مند ژاپنی به نام ماسارو ایموتو مدعی 
شده است که مولکول های آب چه به صورت میکروکالسترها باشند 
یا به صورت سوپرکالس��ترها، چه در فاصله نزدیک باشند چه دور در 
ابرها صدای انسان را می شنوند و تأثیرپذیری شدیدی از نور، اصوات 
و حّتی عوامل غیرمادی دارند؛ باید گفت ادعای جالب اخیریعنی ارتباط 
آب با عالم غیرمادی از سوی تعدادی از مؤسسه های علمی نیز تأیید 

شده است.
 اگر در جهان آفرینش و در ُکره زمین که روی آن زندگی می کنیم آب 
فراوان ترین ترکیب است و اگر آب آشناترین واژه برای هر انسانی است 
که در این عالم زیسته است ،تردید نداشته باشید که حیرت انگیزترین 
ماده نیز  هست؛ اما کماکان منحصربفرد شدن سّیاره زمین در جهان 
هس��تی به خاطر وجود آب و اَش��کال بسیار متغیری است که حاالت 
فیزیکی مختلف  آن می توانند در این سّیاره که در فاصله مناسبی از 
خورشید قرار داده شده به خود بگیرند. آب سیال بی رنگ و بویی است 

که میلیون ها ُفرم مختلف از حیات را پرورش داده است:
قطره آبی که آید از سما   گنج قارون در بهایش بی بها

لطف این عالم ز آب است و ز نور   بی وجود این دو عالم سوت و کور

آب کمتر از هر ماده ای شناخته شده هرچند بیشتر از هر ماده دیگری در 
معرض تحقیق بوده است و چه زیبا گفته اند:

If there is magic on this planet,   it is in WATER
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مقدمه
  مصرف آب در جهان از س��ال 1950 به بعد 
در تمام زمینه هاي کشاورزي، صنعت و شرب 
افزایش چشمگیري داشته است. در حال حاضر 
سرانه آب در دس��ترس هر فرد ایرانی حدود 

1780 متر مکعب در س��ال است و ایران در 
مرز تنش آبی واقع شده است ]1[ .این  در حالي  
است  که  نیاز به  آب  براي  مصارف  کشاورزي ، 
تولید ان��رژي ، تولیدات  صنعت��ي  و مصارف  
شهري  به  سرعت در حال  افزایش  است ]2[ . 

و تخلیة سریع آبهاي زیرزمیني برای مصرف 
مي تواند کمبود شدید آب، به همراه مشکالت 
و گرفتاري هاي جدي اقتصادي، اجتماعي و 

زیست محیطي ایجاد  کند]3[ .  
  مدیری��ت تقاضا به ه��ر فعالیت اجتماعي و 

عبدالهادی مطهری 
کارشناس ارشد مدیریت اجرایی ) استراتژیک( ، شرکت آبفای قم    
    

(Case Study for Qom WWC))مطالعه موردی در شرکت آبفای قم (

Abdullhadi Motahari 
MA executive management )strategic(, Qom WWC
 
        
Abstract 
Water is an important strategic commodity price is one 
of the tools for consumption management, changes in 
customers water consumption This applied research 
aims to investigate the effect of Tariff  increases on 
water domestic consumption of Qom water and waste-
water CO. )WWC(. The method of data collection is 
descriptive - survey. has been read 165893 Sample 
of  papers Tariff issued by the state of health of the 
entire target population. First by the normality test, 
confirm nonparametric data, and was confirmed by 
the difference Wilcoxcon  test the hypothesis based on 
significant differences between tariff increase and con-
sumption at all levels. The result will be is water tariff 
changes to maintaining national reserves and water 
resources management due to the possibility of enjoy-
ing in my country.

چکیده
آب یک کاالی اس��تراتژیک و مهم مصرفي اس��ت . تعرفه آب یکی 
از ابزارهای مدیریت مصرف می باش��د که تغییر آن تاثیراتی بر میزان 
مصرف بر جای می گذارد . هدف این پژوهش کاربردی بررسي تاثیر 
افزایش نرخ تعرفه بر میزان مصرف آب توس��ط مشترکین  خانگی در 
ش��رکت آبفای قم است .روش گردآوری داده ها توصیفی – پیمایشی 
است. حجم نمونه ، تعداد 165893 برگه تعرفه صادر شده با وضعیت 
قرائت س��الم از کل جامعه آماری بوده است . در ابتدا با آزمون نرمالیته ، 
ناپارامتریک بودن داده ها تائید و س��پس با آزمون تفاوت ویلکاکسون 
فرضیه پژوهش مبتنی بر وجود تفاوت معنی دار بین افزایش تعرفه و 
میزان مصرف در همه سطوح مورد تایید قرار گرفت . نتیجه حاصله این 
است که برای حفظ ذخایر ملی منابع آب و توجه به مدیریت مصرف 

امکان بهره گیری از تغییرات تعرفه آب در کشور وجود خواهد داشت.



44

غیراجتماعي که متوس��ط )یا حداکثر( مصرف یا برداشت آب از منابع 
را با حفظ کیفیت آب کاهش داده یا اصالح کند اطالق مي ش��ود]4[.  
یا به عبارت دیگر به فعالیت هایي اطالق مي شود که کمک مي کند تا 
تقاضاي آب، کاهش یابد، راندمان مصرف بهبود یابد و از آلوده ش��دن 
یا نابود ش��دن منابع جلوگیري  ش��ود]5[. مدیریت  مصرف آب دارای 
ابعاد گس��ترده ای بوده رویکردهای چهار گانه زیر است: 1( اجتماعي- 
فرهنگی، 2( فنی- مهندسی،3( اقتصادي- تعرفه ای و 4( قانونی - آئین 
نامه ای تقسیم بندي ش��ود]6[. شرکت های آب فاضالب با ابزارهای 
نظارت��ی عهده دار تامین پایدار نیازهای پای��ه آب و توزیع عادالنه آن 
می باش��ند که این ابزارها عبارتست از: نرخ و تعرفه ، روشهای مالی و 

حسابداری، کیفیت و توسعه تجاری ]7[. 
در مورد بررسي عوامل مؤثر بر الگوی مصرف آب و نگرش سنجي 
رفتار مردم تحقیقات زیادي انجام شده است،  از جمله این تحقیقات 
توس��ط؛  السن  و االن ]8[.کریس��توفرالند ]9[. آقای بدیع ]10[  و 
مهندس نظرزاده]11[ بوده اس��ت. به طور کلی یکی از عوامل موثر 
در تقاض��ای آب قیمت آب می باش��د و عوامل دیگ��ر در درجه دوم 
اهمیت هستند. جدول )1( تخمین برخی عوامل موثر بر میزان مصرف 

آب را نمایش می دهد ]6[:

   جدول)1(: تخمين برخی عوامل فرعی موثر بر ميزان مصرف آب

رابطه تعرفه آب و میزان مصرف 
اقتصاددانان، سیاس��ت های مدیریت تقاضای آب را شامل تخصیص 
مجدد منابع آب، قیمت گذاری، بهبود زیرساخت  ها و معرفی بازار آب 
می دانن��د]12[. پترا و هلگرز  معتقدند که کارب��رد آب به عنوان یک  
کاالی اقتصادی، به مفهوم گرفتن تصمیماتی در مورد اس��تفاده از آب 
و تخصیص آن در میان  مصرف کنندگان براساس تجزیه و تحلیل های 
مبادل��ه ای )اقتصادی-اجتماعی( اس��ت. ]13[ تحقیق��ات دیگری در 
خصوص قیمت گذاری و مدل های مختلف آن توسط خانم صالح نیا و 
همکاران  بررسی شده که نتیجه آن بیان می دارد تعرفه پایین نمی تواند 
ابزاری برای مدیریت مصرف آب باشد ]14[.کم توجهی به ارزش ذاتی 
وجایگاه اقتصادی آب درچرخه تقاضا و مصرف آب مهم ترین مسائل 
بخش آب در کشور است. تلقی رایگان بودن آب مهم ترین تهدید در 

بهره برداری پایدار از منابع محدود آب شیرین است. ]15[. 
در طی مطالعات انجام شده در خصوص رابطه میان قیمت و مصرف 
حامل های انرژی توسط آقای خیاباني در سال 1387، نتایج بیانگر آن 
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بود که افزایش قیمت حامل ه��اي انرژي با ایجاد کاهش در انحراف 
قیمت هاي نس��بي، مصرف بي رویه انرژي در بخش هاي تولیدي و 
خانوار را کاهش مي دهد ]16[. در طی مطالعه ای دیگر در سال 1389 
در برآورد تابع تقاضاي آب خانوارهاي شهري و با مطالعه موردي شهر 
مرودشت براساس کشش قیمتي برآورد شده، با افزایش 10 درصد قیمت 
آب، میزان تقاضا براي آب 11/6 درصد کاهش یافت]17[. حاصل این 
مطالعات بیانگر آنست که ؛ یکي از پارامترهاي موثر بر الگوي مصرف و 
مدیریت در مصرف آب، نرخ و تعرفه آب است که همبستگی بین این 
دو متغیر به نوعی مثبت بوده است. این مقاله در صدد بررسی این رابطه 
پس از افزایش های تعرفه و استفاده از فرمول جدید محاسبه تعرفه آب 

برای هر سطح از الگوی مصرف در شرکت های آبفای قم می باشد. 
 

روش تحقیق  
 این تحقیق از نوع هدف کاربردی است. روش تحقیق به کار رفته در 
این پژوهش توصیفي پیمایش��ي است. همچنین در این تحقیق از دو 
روش آمار توصیفي و اس��تنباطي استفاده شده است. در آمار توصیفي 
اطالعات و داده هاي الزم جمع  آوري و تلخیص شد و جهت بررسي 
فرضیه تحقیق در آمار استنباطي، از آزمون هاي مرتبط آماری با استفاده 
از نرم افزار MINITAB و  نهایتا آزمون نا پارامتری ویلکاکسون استفاده 
شده است. در پژوهش جامعه آماري تعداد کل مشترکین با کاربری خانگی 
شرکت آبفای قم و به تعداد 226095 مشترک می باشد . و حجم نمونه بر 
اساس فرمول نمونه گیری]n = ])1/96 *9/709 ( ÷0/05 حداقل نمونه 
الزم ب��ا α =0 /05  برابر 144854 می باش��د]18[ . وضعیت کاربری 
های مختلف کل جامعه آماری به تفکیک نوع اشتراک در جدول )2( 

آمده است:

       جدول)2( : وضعيت کاربری های مختلف کل جامعه آماری

تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری
فرضیه این تحقیق بر مبنای پیشینه و ادبیات تحقیق عبارت است از:  
میانگین مصرف آب بعد از افزایش تعرفه کوچکتر است. برای آزمون 
فرضیه ابتدا با انجام آزمون نرمالیته مطابق شکل )1(  مالحظه می شود 
که میانگین مصرف از توزیع نرمال پیروی نمی کند و لذا برای آزمون 

فرض بایستی از روش های ناپارامتری استفاده کرد.

عوامل

کاربری

فشار در شبکه

خانگي

کیفیت آب

تجاري و صنعتي

نبودن کنتور

عمومي،اداري و آموزشي 
آب آزاد

نبودن شبکه جمع آوری فاضالب
تعرفه و قیمت

جمع

±  15

226095

± 5

10516

20+  الی 100+

3189

-15

104

± 20

239904

اثر برحسب درصد

 درصدتعداد اشتراك
94   /24
 4   /38 
 1  /33
0  /04 

100
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شکل )1( : عدم توزيع نرمال بودن مصرف مشترکين
سپس با آزمون ویلکاکس��ون که نتایج آن در جدول )3( ارائه شده؛ به 

تجزیه و تحلیل فرضیه پرداخته شد:

جدول ) 3 (: نتايج آزمون ناپارامتری ويلکاکسون 

متغیر

تعدادکل
تعداد برای تست
آمار ویلکاکسون
سطح معناداری

میانه

165893
165442

9183320000
0/000
1/822

تفاضل

همانطور که مالحظه می ش��ود چون س��طح معناداری آزمون کمتر 
ازمیزان )0/05( می باشد لذا فرض صفر رد شده و فرضیه اصلی مورد 
تائید قرار می گیرد. به عبارتی دیگر بین افزایش نرخ تعرفه و مصرف آب 
رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد. همچنین بخشی از آمار توصیفی 
بیانگر آن اس��ت که، میزان میانگین در زوج دوره های 6-88 و 89-6 
از 18/253 به15/890 متر مکعب در ماه و میزان میانگین در زوج دوره 
ه��ای  1-89  و 1-90 از 19/125 ب��ه16/893 مت��ر مکعب در ماه با 
کاهش  حدود 12 درصدی مواجه بوده است. می توان این گونه نتیجه 
گیری کرد که بر اساس یافته های پژوش افزایش نرخ تعرفه بر میزان 
مصرف آب در کاربری خانگی اثر مستقیم کاهشی داشته و این میزان 

کاهش در سطوح مختلف از 5 تا 12 درصد بوده است.
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1-معرفی
اس��تفاده از انرژی با راندمان باال و کاهش 
هزینه ها، عملیات متمرکز و غیر متمرکز در 
کنار وابستگی های اجتماعی بحث روز دنیا 

هستند .
هنگام انجام طراحی های اتوماسیون فرآیند، 
همیش��ه عنوان می ش��ود که فناوری های 
ب��ا سیس��تم های  پیش��رفته در مقایس��ه 
دس��تی )بخاطر وجود فناوری پیشرفته( به 

سرمایه گذاری باالیی نیاز است.
ول��ی بای��د توجه داش��ت که الزم اس��ت 
س��رمایه گذاری بص��ورت دراز م��دت و با 
در نظ��ر گرفتن ه��دف کاهش هزینه های 
 Lowering(عملیاتی برای کل س��یکل
of life cycle costs LLC( دی��ده 
ش��ود. در این صورت مشخص خواهد شد 
ک��ه س��رمایه گذاری اولیه ب��اال، از طریق 
کاه��ش هزینه ه��ای عملیاتی سرش��کن 

خواهد شد.
ارزیابی مالی س��رمایه گذاری اولیه بصورت 
کوتاه م��دت، بدون در نظر گرفتن LLC و 
صرفا از طریق مقایسه فناوری های مختلف 

می تواند نتایج غلطی را نشان دهد.
همچنی��ن اضاف��ه ب��ر ش��رایط عموم��ی 
فوق الذک��ر، بای��د ب��ه ن��کات و نیازه��ای 
خ��اص نی��ز توج��ه کرد)مانن��د ب��ار مالی 
اتوماسیون تجهیزات مستقر در بخش های 
decentralized نصب ش��ده در نقاط 
دور و فاقد دسترس��ی به انرژی های دائم و 
متعارف و سپس ارسال و دریافت داده های 
مورد نیاز بین این بخش ها با واحد مرکزی(.

مقدمه:
در کشور آلمان از مخازن ذخیره آب باران استفاده می شود. این مخازن برای آن 
تعبیه ش��ده اند که هنگام بارش ش��دید باران، از ورود ناگهانی آب باران به شبکه 

فاضالب و در نتیجه طغیان فاضالب جلوگیری شود.
طغی��ان فاضالب و جاری ش��دن آن در معابر همواره در ام��ر عبور و مرور ایجاد 
اختالل کرده و نیز از نظر بهداش��تی، ش��هرداری ها را با مشکالت فراوانی روبرو 
می کند. )مانند: جاری شدن آب باران در معابر و تونل متروی تهران در سال های 

اخیر(.
کنت��رل اتوماتیک این مخازن با اس��تفاده از انرژی های مختلف ) ش��بکه برق، 
سیستم های انرژی خورشیدی، باطری ...( بصورت خودگردان از اهمیت بسزایی 

برخوردار و در طراحی شبکه های فاضالب شهرهای بزرگ توصیه می شود. 
توضیح : منظور از کنترل خودگردان سیس��تمی است که بدون نیاز به اتصال به 
شبکه برق سنتی متعارف ، بتواند با کسب انرژی های نو از قبیل انرژی خورشیدی، 

انرژی باد و ... وظیفه کنترل، ارسال و دریافت اطالعات را انجام دهد.

دانشکده
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2-استفاده از انرژی خودگردان در اتوماسیون مخازن 
ذخیره سازی آب باران

2.1- صورت مسئله
این سیس��تم ذخیره س��ازی ب��رای جلوگیری از طغی��ان فاضالب و 
کانال های تعبیه شده برای هدایت هرز آب شهرها است و به محض 
آمادگی تصفیه خانه فاضالب برای دریافت جریان بیش��تر، می توان 

نسبت به تخلیه آرام مخزن اقدام کرد.
مخازن غالبا بخاطر عدم دسترس��ی مناس��ب و ارزان به انرژی برق، 
بصورت دستی کنترل و تخلیه می شوند. جهت ایجاد فناوری پیشرفته، 

اتوماسیون این مخازن معقول به نظر می رسد.
اتوماسیون از طریق برق و پنوماتیک ممکن می شود که تهیه آن ها از 
طرق متمرکز )شبکه برق شهر( و یا غیر متمرکز )انرژی های نو مانند 

انرژی خورشیدی و انرژی باد( مقدور است.

  تصویر 1- ایده های نو با تجهیزاتی جدید برای کنترل مخازن در جنوب آلمان

برای کنترل این مخزن به ترتیب زیر عمل شده است:
• تعریف دقیق نیازها، تعداد مدارهای کنترل و درک ش��رایط انجام 

کار بصورت دستی.
• طراحی انرژی مصرفی برق و پنوماتیک با توجه به سیکل عملکرد 

و نیازهای اپرتور.
• طراحی مولد انرژی )سایز پنل سوالر، باطری، ......( با در نظر گرفتن 

موقعیت جغرافیایی و شرایط آب و هوا.
• طراحی سیستم اطالعات مخابراتی )GSM( برای ارتباط مخازن 

با تصفیه خانه فاضالب.
سیستم سوالر تولید انرژی برق می کند که خود می تواند تولید هوای 
فش��رده کرده و اتوماس��یون را کامل کند. ذخیره سازی انرژی برق و 
پنوماتیک با اس��تفاده از باطری و مخزن ذخی��ره هوا ممکن بوده و 
س��پس در زمان های مورد نیاز ب��ا تحریک عمل کننده ها ، کنترل را 
انجام می دهند. حتی در صورتی که سیس��تم تولید با مش��کل روبرو 
ش��ود، انجام چندین عملیات ش��یرها از طریق باطری و مخزن هوا 

ممکن خواهد بود.
همچنین، سیس��تم GSM با ارسال اطالعات به تصفیه خانه، انجام 
کنترل و مانیتورینگ وضعیت ش��یرآالت را ممکن می سازد. و نیز با 
اس��تفاده از یک data logger پارامترهایی چون ش��ارژ باطری، 
وضعیت فش��ار هوای ذخیره، تعداد دفعات روش��ن و خاموش شدن 
کمپرسور و .... گزارش شده و از طریق تشخیص خرابی، تصمیم های 
الزم برای عملکرد بهینه مخازن گرفته می ش��ود. یک عملگر خطی 
)مجهز به پوزیش��نر(، مقدار جریان آب خروجی را کنترل و به مرکز 

اطالع می دهد.
امتیازهای ویژه سیستم های کنترل غیرمتمرکز عبارتند از:

•کاهش هزینه های اتصال به شبکه برق.
• استفاده مرکزی از اطالعات موجود و امکان کنترل جامع و مداوم.

• مانیتورینگ مداوم و اتوماتیک مخازن.

2.2- ابزار بررسـی و مقایسه استفاده از فناوری های 
کنترل متمرکز و غیرمتمرکز

در حال حاضر اس��تفاده از LLC بخاطر نیاز به سرمایه گذاری بیشتر 
با محدودیت ها و مقاومت های مختلفی روبروست. به عنوان مثال:
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مقایسه تامین برق یک مخزن ذخیره آب:
a- فن��اوری باال با تامین انرژی مس��تقل از ش��بکه برق و دریافت 
اطالعات بدون نیاز به حضور در محل )از طریق سیس��تم سوالر به 

همراه باطری، کنترولر، .....( 
b- فناوری معمول و تامین انرژی از طریق ش��بکه برق )از طریق 

تابلوی اتصال به شبکه، کابل، کابل گذاری و...(

تصویر 2، فاصله معقول و قابل توجیه شبکه تا سیستم کنترل مخزن 
را نشان می دهد که در آن برای مثال چنانچه فاصله مخزن تا شبکه 
100 مت��ر و هزینه کاب��ل و کانال 51 یورو برای هر متر تخمین زده 
شود، برای یک فاصله زمانی 20 ساله، نصب سوالر باصرفه تر خواهد 

بود.
در واقع تفاوت را می توان در نوع و سطح فناوری بکار گرفته شده به 

شرح زیر بررسی کرد:
• م��دل a . کل مبل��غ س��رمایه گذاری و هزینه نگهداری سیس��تم 

غیرمتمرکز برای بهره برداری 20 ساله.
• مدل b . سیس��تم با عملیات دستی و نیاز به مانیتورینگ مکرر و 

حضوری پس از هر باران شدید.

• در بررسی کاهش سرمایه گذاری های اولیه، LLC از جمله نقاطی 
اس��ت که بصورت س��نتی حذف می ش��ود و همه به حضور اپراتور 

راغب ترند.
• عدم توانایی در آنالیز جامع هزینه های استفاده از کنترل های مختلف
• عدم وجود انگیزه کافی در اس��تفاده از تکنولوژی پیش��رفته و نگاه 

سنتی
برای ایجاد ترویج تفکر " اس��تفاده بیش��تر از فناوری جهت افزایش 
راندمان و LCC معقول" س��ازمان ZVEI همراه مهندسین مشاور 
Deloitte اق��دام به تدوین نرم افزار خاص��ی کرده اند که می تواند 
مقایس��ه اس��تفاده از فناوری های مختلف و نی��ز نمایش هزینه ها و 

راندمان بهینه را در طول عمر عملکرد مخازن محاسبه نماید.
نکته مهم این نرم افزار )Excel base( عبارتند از:

• ثبت اطالعات )mapping( مخزن در طول عمر کاری آن
• بکار گرفتن کلیه فاکتورهای مفید و موثر در محاسبه هزینه ها )مانند 

انرژی، پرسنل، لوازم مصرفی، خدمات فنی بعدی(
• چشم پوشی از LCC در روزهای بحرانی

مهم ترین مزیت این نرم افزار این اس��ت که ضمن بررس��ی قسمت 
به قس��مت لوازم مصرف��ی )مانند کنترل س��رعت، راندمان مصرف 
انرژی کنترولرها،...( اجازه بررسی جامع )holistic ( را نیز ممکن 
می س��ازد و به ارزیابی بکارگیری روش ه��ای مختلف در طول عمر 

مخزن می پردازد.
 mailroom@festo.ir  لطفا برای کسب اطالعات  بیشتر از طریق ایمیل

با ما تماس حاصل فرمایید  .

 Life cycle( 2.3- ارزیابی هزینه های دوران استفاده
costs( کنترل خودگردان مخزن ذخیره آب باران

دانشکده
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با مراجعه به تصویر 3 می توان به وضوح دید که هزینه سیستم غیرمتمرکز دستی نسبت به فناوری باال مناسب تر است.

برای این سیستم متمرکز دستی، 25 بازدید در سال هر یک به مبلغ 50 یورو )برای هزینه های پرسنلی و جانبی( و در طول 20 سال در نظر 
گرفته شده است.

همچنین، سیستم های با فناوری باال امتیازات دیگری نیز دارند که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:
• امکان اجرای فالشینگ با زمان بندی دلخواه و یا تعریف شده ) توسط مرکز و بدون نیاز به حضور نفر(

• امکان تعریف همزمان تخلیه یک یا چند مخزن به سیستم فاضالب. 
• ثبت کلیه اطالعات برای بررسی و استفاده های آتی به منظور ارتقای سیستم کنترل

                                                                                                                                                                      منبع : مقاله شرکت فستو آلمان

جمع بندی پایانی
به طور کلی هدف، افزایش راندمان )رسیدن به LCC معقول( و کاهش هزینه ها درکنترل اتوماتیک خودگردان جهت تخلیه تدریجی 

مخازن آب باران به فاضالب و تصفیه خانه های آب و فاضالب است.
در بررس��ی های انجام ش��ده که به شرح آن در باال اشاره شد، استفاده از  Energy- autonomous solution یا اتوماسیون 
غیرمتمرکز ، باعث افزایش راندمان و کاهش هزینه ها در طول عمر مخازن و در عین حال کاهش هزینه های گسترش شبکه برق از 

طریق کاهش سرمایه گذاری در شبکه و نیز کاهش هزینه های نگهداری می شود.

دانشکده





• آب در فرهنـگ و هنـر ایـران
• کارتـون آب

• آبنامـه تهـران
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آب در فرهنگ و هنر

آب یکی از عناصر چهارگانة حیاتی محسوب 
می ش��ود که این عناصر از زمان های گذشته 
در اندیشه ها و باورهای مختلف مورد بحث و 
منازعه بوده است و به دلیل اهمیت و نقشی 
که در فرهن��گ ایرانی دارد منش��اء نمادها، 
اسطوره ها و آیین های بسیاری بوده و از همان 
دوره باستان از زمان میتراپرستی تا دوره معاصر 
داس��تان های عامیانه و اسطوره های بسیاری 
که بیانگر بنیادهای فکری ایرانیان می باشد 
در مورد این عنصر حیاتی ذکر ش��ده اس��ت. 
ایرانیان باس��تان آب را یکی از ایزدان مقدس 
می شمردند و او را تقدیس و تکریم می کردند. 
نقش آفرینندگی و زایایی آب از روزگاران کهن 
برای ایرانیان باستان شناخته شده بوده و آب 
موجودی مقدس و قابل نیایش معرفی شده 
است. در اوستا، بارها به این نقش و اهمیت و 

تقدس آب اشاره شده است.
آب به عنوان مکانی اهورایی، مأمن مطمئنی 
برای نطفه های زرتش��ت به حساب می آمده 
که هیچگاه دست اهریمن به آن نمی رسیده 
است. همچنین در تاریخ هرودت آمده است 
که ایرانیان طی مراس��می ب��رای آب قربانی 
می دادند که این بیانگر احترام ایرانیان نسبت 

به آب و ستایش آن است.
بر طبق باورهای اس��اطیری ایرانیان باستان، 
آب در گاهنبار دوم، از گاهنبارهای شش��گانه 
آفرینش، آفریده ش��ده است و زمان آفرینش 
آن میانه تیر ماه بوده است. بر طبق این باورها، 
آفرینش آب پس از آفرینش آسمان و پیش از 
آفرینش سایر موجودات صورت پذیرفته است.
هشتمین ماه س��ال و دهمین روز هر ماه، به 
نام عنصر حیاتی و مق��دس آب، »آبان« نام 
گذاری شده است. » ان« در انتهای این واژه 
نه نش��انه نسبت، که نشانه جمع است و آبن 
به مفهوم آب ها می باشد. نزد ایرانیان باستان، 
عنصر آب دو فرشته نگهبان داشته است، یکی 
»ایم ناپات« و دیگری »آناهیتا« که به عنوان 
فرشته مخصوص آب از ارزش و اعتبار ویژه ای 
برخوردار، و بسیار مقدس و مکرم بوده است. 
آناهیتا سرچش��مه همه آب های روی زمین 
است. او سرچشمه و مایه همه ثمربخشی و 

باروری هاست.
از دیگر سوی در فرهنگ های اساطیری ایران 
آب مای��ة جاودانگی یا رویین تنی آدمی بوده 
است.»چشمه ای است در ظلمات... و سلطان 
اسکندر به طلب آن در ظلمات رفت و خضر و 
الیاس که پیش او بودند در آن چشمه رسیده 
آب خوردند و باز خدای تعالی چش��مه ها را از 
چش��م ایشان مخفی گردانید و اسکندر از آن 

بی نصیب و ناامید بازگشت. 

شگفتی نبود که آب حیوان گهر
کند ماهی مرده را جانور

شگفت اندر آن ماهی مرده بود
که بر چشمه زندگی ره نمود

نظامی گنجه ای

همچنی��ن فردوسي پیوند میان چهار عنصر 
حیات��ی با طبایع متضاد گیتي را اینگونه بی�ان 

می کند:
در آغ�از، آت�ش ب�ه پیروي از سرشت خویش 
جنبش را در سکون زمین مي آغازد، از گرمي 
آتش خشکي پدیدار م�ي ش�ود و  چون از تب 
و تاب آن کاسته شد، سردي پدید مي آید و از 

سردي، نمناکي و تري:
نخستین که آتش ز جنبش دمی�د
 زگرمیش بس خشکي آمد پدید
وز آن پس ز آرام س�ردي نم�ود
ز س�ردي همان باز ت�ّري فزود 
چو این چار گوهر به جاي آمدند 

ز بهر سپنجي س�راي آمدند
گهر ها یک اندر دگر ساخ�تند

ز هر گونه گردن ب��ر افراشتند 
آب در میان عناصر چهارگانه، مهم ترین عنصر 
از  پ�س  ک�ه  است  زندگي  مفهوم  با  مرتبط 
را  ماده  جهان  سطح  ف�رودین ترین  خ�اک، 
تشکیل داده، حاوي رمزهایي است که ارتباط 
عمیقي با تفسیرهاي انتزاع�ي ذه�ن غریزي 
انسان، از تولّد، زندگي، مرگ و تولّد دوباره دارد. 
احترام زی��اد از حد و یا حتی پرستش آب که 
در ادوار گذشته معمول بوده در دوره های بعد 
منسوخ نگردید. در دین اسالم نیز این عنصر 

از جایگاه عظیمی برخ��وردار می باشد. آب 
زندگی بخش و شفادهنده انسان ها بوده و در 
ق��رآن از آن به عنوان رحمت و حیات بخش 

یاد شده است. 
تأثی��ر این عنصر در فرهنگ ایرانی به قدری 
است ک��ه در هنرهای اصیل ایرانی همچون 
نگارگ��ری و معماری جزء یکی از مهم ترین 
عناص��ر ب��ه شمار م��ی رود. حض��ور آب در 
آتشکده ها و معابد پی��ش از اسالم و مساجد 
در دوران اسالمی به وضوح مشاهده می شود. 
وجود این عنصر در ب��اغ ایرانی که نمادی از 
بهشت ازلی است عنصری ضروری می نماید 
به طوری که آب نمادی از حقیقت روانی است 
که از پای درخت زندگی سرچشمه گرفته و در 
سراس��ر جهان هستی جاری است و اشاره به 

حقیقتی ازلی دارد.
ب��ا رواج تشیع و عمومیت یافتن امر عزاداری 
و روضه خوان��ی، تکرار م��داوم وقایع تاریخی 
صحرای کربال و تکیة خاصی که در آن وقایع 
ب��ه موضوع ممانعت رسی��دن آب به خاندان 
امام��ت داشتند، آب عامل ی��ادآوری مسائل 

مهمی بوده است.
سنت ه��ا و باوره��ای مرب��وط ب��ه تقدس و 
ارجمندی آب هنوز ه��م میان ایرانیان وجود 
دارد و در آداب و رس��وم و اعتق��ادات آن ه��ا 
پابرجاست. در مراسم عروسی، رسم بوده که 
بر سر عروس آب می ریختند، همچنین پیش 
از پیمان زناشویی رسم بوده که عروس و داماد 
به یکدیگر در کاسه ای آب نگاه کنند و سپس 
ه��ر دو از آن بنوشند. آب ریختن پشت پای 
مساف��ران و در ظرف آب به دنبال گمشده ها 
گشتن از دیگ��ر رسوم مربوط ب��ه تقدس و 

کرامت آب است.

قریش��ی، ام��ان اهلل، آب و ک��وه در اساطی��ر هن��د و 
ایرانی)درآمدی بر علم اعالم جغرافیایی هند و اروپایی(. 
تهران، انتشارات هرمس با همکاری مرکز بین المللی 

گفتگوی تمدن ها.
مقدم، محمد.)بی تا(. درباره مهر و ناهید. انتشارات مرکز 

ایران مطالعه فرهنگ ها.
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آب در فرهنگ و هنر

بحران کمبود و آلودگی آب در جهان به صورت جدی تری نمودار شده است. کارتونیست ها برای بیان این مشکل با بهره گیری از نمادها  به 
طنز تصویری روی می آورند. در این کارتون که از آثار جالب جیم کاپدویال کارتونیست اسپانیایی است، کودک قلک به دست نماد بشریت 
و قل��ک او ب��ه مثابه ذخیره گاه های آب شیرین در جهان است که به علل گوناگون به خطر افتاده اند. پیام این کارتون هشدار دهنده  توجه 
همه جانبه مردم جهان به بهره برداری مناسب از منابع آب شیرین است. به همان سان که به فکر صرفه جویی اقتصادی برای دستیابی به 
زندگی بهتر هستیم باید در اندیشه حفظ منابع آب هم باشیم. صرفه جویی در مصرف آب از مصرف بهینه در سطوح خانگی و عمومی تا 

مراقبت از سفره های آب زیر زمینی را شامل می شود.



در روند توسعه تدریجی تهران از دوره آقا محمد خان قاجار که تهران قبای روستایی را از تن خارج کرده و در کسوت شهری در آمده بود، 
دیگر آب های جاری، جوابگوی نیاز ساکنان شهر نبود. پس نخستین تدبیر ها به کار آمد و وتنبوشه و راه آب و آب انبار، در کنار ملزومات 
حیات��ی خان��ه های تهران جای گرفتند. در تهران ان روزگار شبکه لوله کشی آب وجود نداشت تا در هر نقطه شهر، تشنگان به راحتی  به 
آب قابل شرب دست یابند. و رفع عطش کنند. این نیاز حیاتی مردم به ویژه در روزهای داغ تابستان را سقاها و سقا بچگان با مشگ های 
پر از آب پاسخ می گفتند. و از سر همین احتیاج بود که سقاخانه ها نیز در تهران شکل گرفتند. سقا ها مشکی یا خیکی را از آب تمیز پر 
می کردند و در شهر می گشتند و در ازای دریافت وجه به تشنگان آب می رساندند. این نوع کار و کسب از هزاران سال پیش در سرزمین 
های کم آب رواج داشت. سطل و کوزه و کشکول هم از وسایلی بودند که سقاها برای رونق کاسبی نوظهورشان از آن استفاده می کردند. 
با رواج فرهنگ سقایی، سقا ها به موقعیت اجتماعی تازه ای دست یافتند وبنا به طبیعت شغلی که داشتند در آدم های مستعد زمینه های 
رش��د مک��ارم اخالقی، از خود گذشتگ��ی و رسیدن به درجات معنوی و پیدا کردن مرشد و مراد فراهم آمد. به مثابه خیر و شر، سقاها یا در 
سایه مردم داری و باورهای دینی به موقعیت های خوب اجتماعی می رسیدند و یا به دلیل جهل در سراشیب آزمندی به جاهل های مردم 
آزار تبدیل می شدند. عمو سقا به دلیل فتوت و مردم داری و شخصیت خوب اجتماعی مورد احترام مردم بود و سقای دیگری موسوم به 
بچه سقا در پی باج خواهی از مردم بر آمده بود و مورد انزجار عامه بود و در مصاف مردم با استبداد محمد علیشاه قاجار جانبدار شاه قاجار 
ب��ود! ب��ا لوله کشی آب و دسترسی مردم به آب پاکیزه و به ویژه نصب شیرهای عمومی موسوم به فشاری در گذرگاه های شهری، حرفه 

سقایی نیز بر چیده شد.

سقا و سقایی
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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• نقـش یخچال های دایمـی در تامین ذخایر آب 
شـیرین جهان

• بی آبی مشـکل اصلی شـهرهای جدید



در دهه ه��ای اخی��ر بر اثر دگرگونی آب و هوای جهان که خود ناشی از انباشت گازه��ای گلخانه ای در جو زمین است، بسیاری 
از یخچال ه��ا ب��ه مثاب��ه ذخیرگاه حیاتی آب شیری��ن جهان یا ذوب شده اند و ی��ا در آستانه ذوب شدن قرار دارن��د. این مسئله 
از آن رو بسی��ار نگران کنن��ده است ک��ه یخچال ها بیشت��ر از هر عامل دیگری به ت��داوم حیات رودخانه ها کم��ک می کنند .به 
عن��وان مث��ال اگر رود نیل از دامنه های کوه ه��ای کیلیمانجارو در شمال آفریقا تا پهنه سرزمی��ن باستانی مصر جاری است تنها 
ب��ا ب��ودن یخچال های دایم��ی در ارتفاعات این سلسه جب��ال آفریقایی تداوم زندگی داشته است و اگ��ر روزی به هر دلیل این 
ذخیره گاه ه��ای حیات��ی ناب��ود شوند نیلی وجود نخواهد داش��ت و تنها به باریکه آب��ی محدود می شود که گهگ��اه و تحت تاثیر 
روان��اب ه��ا ناشی از باران های متناوب می تواند ادام��ه زندگی داشته باشد. به این دلیل یخچال ه��ای دایمی برای حفظ زندگی 

در ک��ره  زمی��ن  و  برق��راری تع��ادل زیست��ی نق��ش حیات��ی دارن��د.
ت��ا 50 س��ال پیش ک��ه هنوز رخداده��ای فاحش زیست محیط��ی در جهان باع��ث تغیی��رات آب و هوایی زیانبار نش��ده بودند، 
یخچال ه��ای جه��ان حتی در مناطق نیمه خشک از وضعیت پایداری برخوردار بودند و این هم��ه دستخوش تغییرات نابودکننده 
نش��ده بودن��د. اما به مرور و بر اثر انباش��ت گازهای گلخانه ای و به خصوص گاز منو اکسید کرب��ن در جو زمین و بروز تغییرات 
آب و هوای��ی وضعی��ت پایدار یخچال ها نیز دگرگون شد و در مناط��ق مختلف جهان روند ذوب شدن یخچال های دایمی شدت 
گرف��ت و از جمل��ه در منطق��ه علم کوه کالردشت در شمال کشور خودمان یک��ی ازیخچال های کهن در اوایل دهه 80 ذوب و 

تخلیه شد و بر اثر این واقعه سیالب بزرگی در پایین دست جاری شد و خسارات سنگینی به بار آورد.
کنف��راس هایب��زرگ زیست محیطی از کیوتوی ژاپن تا ریودوژانیرو و ژوهانسبورگ در صدد بوده اند که کشورهای جهان به ویژه 
ممال��ک صنعت��ی را ب��ه کاهش تولید گازهای گلخان��ه ای متقاعد کنند تا از بروز گرمایش زمی��ن و دگرگونی آب و هوای جهان 
جلوگی��ری ش��ود اما تاکنون چنان که باید در این راستا توفیق چندانی به دس��ت نیامده است و کشورهای ایاالت متحده آمریکا 
و چی��ن، روسیه و سپ��س اروپا،کاندا واسترالیا با تولید بیشترین میزان گازه��ای گلخانه ای نقش موثری در تداوم گرمایش زمین 
،ب��روز خشکسالی ه��ای و وقوع توفان های بزرگ دریایی موسوم به سونامی دارند. در ای��ن میان آن چه بیشتر مایه نگرانی است 
اث��رات شدی��د و روز افزون این وضعیت آب و هوایی بر ذخایر ی��خ در قطبین زمین و همچنین یخچال های بزرگ در جای جای 

آب در جهان

بـهرام کوهیار

56



جه��ان اس��ت .بر اساس برآورد دانشمندان تا دو دهه دیگر با آب شدن یخ ه��ای بیشتری از ذخیره گاه های طبیعی جهان به ویژه 
مناط��ق قطب��ی و باال آمدن آب اقیانوس ها بسیاری از شهرهای ساحلی واق��ع در کنار دریاها و اقیانوس ها زیر آب خواهند رفت 
و ب��ا ب��ر هم خوردن تعادل و هوای��ی بسیاری از مناطق سرسبز و پر رطوبت کنونی در جهان تبدی��ل به مناطق خشک و بیابانی 

خواهن��د   ش��د.
ب��ه دالی��ل گفته شده کشورهای جهان برای کنت��رل و کاهش تولید گازهای گلخانه ه��ای و جلوگیری از ذوب شدن یخچال ها 

بای��د تمهی��دات الزم را به کار بگیرن��د. پی��ش از آن ک��ه بشری��ت ب��ا فجای��ع مهی��ب و غی��ر قاب��ل کنت��رل رودررو ش��ود .
ب��رای آشنای��ی بیشتر با یخچال های مع��روف جهان به مشخصات بزرگتری��ن یخچال ها از جمله یخچ��ال های ایران، ترکیه و 

افریق��ا اش��اره کوتاه��ی داری��م. اش��اره کوتاه��ی ب��ه یخچال ه��ای ای��ران ،ترکی��ه و آفریق��ا داری��م:
در ای��ران یخچال ه��ا در کوهای الب��رز و در زاگ��رس و کوه��ای سب��الن تشکی��ل شده ان��د مساح��ت ک��ل ای��ن یخچال ه��ا 

طب��ق ب��رآورد مناب��ع پژوهش��ی سازم��ان مل��ل متح��د 20 کیلومت��ر مرب��ع اس��ت.
بزرگتری��ن تمرک��ز ت��وده یخچالی در ایران در کوه های تخ��ت سلیمان و در شمال کالردشت به وج��ود آمده است. یکی از این 
یخچال ه��ا به نام سرچ��ال7 کیلومتر طول دارد. 5 یخچال در کوه های زاگرس و 7 یخچال نیز در کوه های سبالن وجود دارند.

در ترکی��ه یخچال ه��ای امروزی در باالتری��ن ارتفاعات کوه های ساحل شرقی این کش��ور و در کناره دریای سیاه واقع شده اند. 
مساحت کل یخچال های ترکیه حدود 22 کیلومتر مربع تخمین زده شده است.

در آفریق��ا یخچال ه��ا شامل توده های انباشته یخ در قله های کنیا و کیلیمانجارو درمح��دوده کشورهای کنیا و تانزانیا هستند که 
در مجموع هفت دهم کیلومتر مربع مساحت دارند.

ع��الوه ب��ر ای��ن در کنار توده ه��ای عظیم یخ در قطبی��ن زمین و به ط��ور کلی سرزمین ه��ای شمالی در کوه ه��ای هیمالیا نیز 
یخچال ه��ای دایم��ی سطح بسیار وسیعی را پوشانده اند و در تعادل آب و هوایی و تداوم زندگی بر روی زمین نقش حیاتی دارند.

آب در جهان
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وضعیت آب در جهان ام��روز با بحران جدی 
روبروس��ت. این واقعیتی است که نباید از نظر 
دور داشت. افزایش جمعیت به دلیل گسترش 
شهرنشینی، نیاز به آب شرب را بسیار باال برده 
است، در حالی که منابع آب شیرین موجود به 
ویژه در سرزمین های کم آب و خشک جهان 
رو به کاهش اند و در این مناطق، باید به دنبال 
راه حل ه��ا و امکانات ت��ازه ای برای تامین آب 
ب��ود. به هر صورت تامی��ن آب برای جمعیت 
روبه افزایش جهان نیازمند بازنگری دوباره در 
مدیریت و بهره ب��رداری از این منابع است. به 
دلیل اهمیت تامین آب شیرین مورد نیاز برای 
جمعیت کنونی جهان بهره برداری بهینه از منابع 
آب نی��ز به مثابه یک ضرورت، در مرکز توجه 

کارشناسان قرار گرفته است.
یکی از مسیرهای موجود در مناطق خشک و 
کم آب جه��ان، بازیافت آب های مصرف شده 
اس��ت که می توان ب��ا روش های مطلوب و با 
بهره گیری از فناوری پیشرفته، آن ها را پاالیش 
و پاکیزه ساخت و دوباره به چرخه تولید بازگرداند. 
در بسیاری از کشورهای جهان این روش مورد 
توجه قرار گرفته است. مهم ترین دشواری در 
این بخ��ش و در کشوره��ای در حال توسعه 
چگونگ��ی مصرف آب در بخ��ش کشاورزی 

اس��ت. در بعضی از کشوره��ا در شرایطی که 
درصد باالیی از آب موجود در بخش کشاورزی 
مص��رف می شود، اما ب��ازده آب کشاورزی به 

مراتب پایین تر از این رقم است. 
یکی از مسایل مهم در جهان، استفاده بی رویه از 
منابع آب شیرین در دراز مدت است. بی توجهی 
به فرآیند تولید آب بر اساس رفتار طبیعی زمین، 
موجب شده که مصرف آب در مقایسه با روند و 
میزان تولید طبیعی این ماده حیاتی بیشتر باشد. 
همین مسئله موجب ب��روز تنش های آبی در 

سرزمین های کم آب شده است.
نب��ود قوانین کافی و جام��ع در کشورهای در 
حال توسعه یک��ی از دالیل استفاده بی رویه از 
منابع آب است. منابعی که با تخلیه شدن آن ها، 
دیگر جانشین��ی ندارند و همین مسئله باعث 
مهاجرت های روز افزون و افزایش بار مشکالت 

شهرهای بزرگ و پرجمعیت شده است.
ب��ه عن��وان نمونه، ته��ران ک��ه ام��روزه از 
کالنشهره��ای پرجمعیت جه��ان محسوب 
می شود، در آغاز انتق��ال آب دریاچه سد کرج 
به این شهر با م��ازاد اب روبرو بود. اما افزایش 
مهاجرت ها و به تبع آن افزایش جمعیت باعث 
شده که حتی آب فراوری شده از طریق چند سد 
بزرگ هم پاسخگوی نیاز این کالنشهر نباشد. 
در تازه ترین گزارش ه��ای کارشناسی توسط 
کارشناسان سازمان ملل متحد، بحران کمبود و 
مدیریت اب در جهان به دلیل افزایش جمعیت 
به عنوان یکی از مسایل مهم بین المللی شناخته 
ش��ده است. در یک بررسی میدانی در مناطق 
گوناگون ایاالت متحده آمریکا، پژوهشگران به 
این نتیجه رسیدند که بروز کم آبی در مناطقی از 
این کشور به ویژه در آغاز سال 2000 میالدی، 
ناشی از افزایش جمعی��ت بوده است. افزایش 
جمعیت با آهنگ کنونی، موجب شده که منابع 
موجود آب شیری��ن در جهان پاسخگوی نیاز 

جوامع شهرنشین نباشد. به این ترتیب، بیش 
از آن ک��ه تغیی��رات آب و هوایی و گرم شدن 
زمین دستیابی به آب شیری��ن را دشوار کرده 
باشد، افزایش جمعیت در بیشتر مناطق جهان به 
صورت یک تهدید جدی درآمده است و ذهن 
دولت ها را برای تامین تقاضای آب شیرین در 

این مناطق مشغول کرده است.
در برخی از کشوره��ا، بی توجه به کمبود آب، 
ساخ��ت و ساز شهره��ا و شهرک های جدید، 
شدت گرفته است. ای��ن روند، به طور مرتب 
مهاجران بیشتری را برای سکونت در پیرامون 
کالنشهرها ف��را می خوانن��د. سودمند بودن 
ساختمان سازی و ابعاد گسترده اشتغالزایی آن 
مانع از این می شود که دولت ها به موقع متوجه 
بحران رو به رشد کم آبی شوند. آن ها زمانی به 
این واقعیت پی می برند که بسیار دیر شده است. 
اکن��ون این پدیده در مناطقی از آمریکا آشکار 
شده است. شهرهایی که با شور و شتاب ساخته 
می شدند تا جمعیت های جدیدی را در خود جای 
دهند، به دلیل کمبود آب، پیش از آن که تبدیل 
به یک سکونتگاه شون��د، رها شده اند و حکم 

سرمایه های تلف شده را دارند.
در تم��ام کالنشهرهای جه��ان، این خطر 
در کمی��ن مدیریت های است که ساخت و 
سازها پی شهری را ب��دون توجه به منابع 

آب ادامه می دهند.
ام��روزه، توسعه شهری بخش مهمی از منابع 
شیرین را ب��ه خود اختصاص داده است. طبق 
معیارهای جهانی، کشورهایی که تا 40 درصد 
از منابع آبی در دسترس خود را مصرف کنند، 
تنش آبی خواهند داشت و تنها راه پیشگیری 
از این تنش ها که ممکن است همه بخش های 
یک کشور را تحت الشعاع قرار بدهد، در پیش 
گرفتن برنامه ریزی های کوتاه، میان و بلند مدت 

برای الگوی مصرف آب است.

شهاب کبیری



• کتاب نوشـیدنی !
• وسـیله ای که با نیروی آب پرواز می کند

• اختراع ماسـه ای که آب را جذب نمی کند
• آب شـرب درکشـور اتریش:

• تولید آب سـالم بدون اسـتفاده از افزودنی های 
شـیمیا یی

• جاری شـدن طال از شیرآب لوله کشی در آمریکا
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این کتاب یک کتاب عادی نیست. صفحه های  آن از جنس متفاوتی هستند. به جای کاغذورق های این کتاب از نوعی فیلتر ساخته شده 
است که می تواند هرنوع آبی را تصفیه کرده و باکتری های داخل آب را از بین ببرد. طراح این کتاب برایان گارتساید است. هر کتاب می تواند 

آب آشامیدنی 4 سال یک نفر را تامین کند.

کتاب   نوشیدنی ! 
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)EcoVea Shower System( سیستم دوش اک��و وی
اک��و وی یک سطح و یا سکو است که می ت��وان آن را در حمام 
نصب کرد. با این فناوری می توان  آب تمیز را  بازیافت کرد و به 
ارزش افزوده اقتص��ادی دست یافت. با این روش هزینه مصرف 

آب  تا 80 درصد کاهش  می یابد.
 

نحوه عملکرد این سیستم  به این  صورت است که آب کثیف را 
از آب تمیز جدا کرده و آب تمیز را به لوله دوش انتقال می دهد و 
در کنار صرفه جویی در آب در کاهش  هزینه  آب نیز موثر است. 

 با وسیله فوق العاده جالب و مبتکرانه ای که  Franky Zapata آن را خلق کرده است شما می توانید همانند یک دلفین در آب شنا کنید 
و ی��ا مث��ل مرد آهنی در هوا پرواز کنید. این وسیله با نیروی آب کار می کند به این صورت که به یک دستگاه جت اسکی استاندارد متصل 

می شود و تا ارتفاع 30 فوت با فشار آب در هوا به حرکت درمی آید. قیمت این دستگاه 4900 یورو است.

اختراع ماسه ای که آب را جذب نمی کند

وسیله ای که با نیروی آب پرواز می کند
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درلول��ه هاي آب شرب کش��ور اتریش، آب 
سال��م، صاف و ب��دون بوجری��ان دارد. آب 
نوشیدن��ي جهت رفع احتیاجات مردم کشور 
در دسترس همگان است ، زیرا آب مهمترین 

جیره غذایي است که جایگزیني ندارد.
آب نوشیدني آبي اس��ت که در شرایط بکر 
ویا پس ازآماده سازي جهت نوشیدن مناسب 
باش��د و کوچکترین خط��ر را براي مصرف 
کنن��ده نداشته باشد. آب شرب باید بدون بو 
واز لح��اظ مزه و طعم گوارا و ظاهري کاماًل 
مناسب داشته باشد. )درج شده درفصل ب1 
کتاب م��واد غذایي اتری��ش(. آب شرب در 
صدر کلیه مواد غذایي ق��رار دارد. حتي اگر 
بخش زیادي از آب مصرف شرب در زندگي 
روزمره مردم به صورت دوش گرفتن، حمام 
کردن، شست��ن لباسها، نظاف��ت و سیفون 
توال��ت استفاده مي ش��ود. بخش دیگر آب 
در کش��اورزی و آبی��اری باغچ��ه ها وغیره 
مصرف می ش��ود. البته سهم بیشترمصرف 
آب را، صنعت و تج��ارت دراین کشور دارد. 

برای سالمت و ایمنی آب آشامیدنی اتریش 
"قوانی��ن ایمنی م��واد غذای��ی و حمایت از 

مصرف کننده" ضمانت اجرایي دارد.
آب    قابل شرب هرگزنبایدحاوی میکروارگانیسم 
های بیماری زا باشد والزم است حداقل غلظت 
مواد معدنی را دارا باشد. اغلب مواد محلول آب 
آشامیدن��ی را کاتیون هاي کلسیم ، منیزیم و 
سدیم و آنیونهای بی کربنات، کلرید و سولفات 
تشکیل م��ي دهند. غلظت ب��االي کلسیم، 
منیزیم و برخی دیگر یون ها باعث "سختی 
آب" م��ي شود. نظ��ارت آب شرب به عهده 
وزارت بهداش��ت و درمان اس��ت. اطالعات 
بیشتر را می توان در وب سایت این وزارتخانه 

مطالعه کرد .
مصرف آب:

کشور اتری��ش ساالنه در ح��دود 77 میلیارد 
مت��ر مکعب آب جهت مصرف در اختیار دارد . 
تقاضای ک��ل آب اتریش در هر سال حدوداً 
2/5 میلیارد متر مکع��ب است که هر سال 
تقریباً 3 درص��د ازمقدار آب موجود درکشور 

آب شرب درکشور اتریش:

را شام��ل مي شود. 2/3 و ی��ا بیشتر از این 
مق��دار آب در مکان هاي تجاری و صنعتی، 
ح��دود 1/3 در منازل ومصارف خانگي و در 
حدود 7 در صد در بخش کشاورزی مصرف 
مي ش��ود. بنا بر آمار ارائ��ه شده توسط 
"شرک��ت آب وگ��از اتری��ش ، 2011" 
متوس��ط  مص��رف   )  2011,ÖVGW(
ساالن��ه هر فرد در کشور اتریش حدود 135 
لیت��ر در روز  م��ي باشد )به غی��ر از مناطق 
تج��اري، صنعت و دیگرمص��رف کنندگان 
بزرگ(. یعني یک خانواده چهار نفره در سال 
حدود 200 متر مکعب آب مصرف مي کند.

مترجم: علی محمد حسینی عرب:  کارشناس 
ارشد آبهای زیرزمین��ی دفتر مطالعات پایه 

شرکت مدیریت منابع آب ایران. 

منبع و ماخ��ذ: وزارت ف��درال :کشاورزی و 
جنگلداری،محیط زیست و آب اتریش مورخ

2012/11/5 میالدي در سایت :
www.lebensministerium.at
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محققان یکی از شرکت های دانش بنیان مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان موفق به طراحی و ساخت سامانه گندزدایی پیشرفته مولتی 
اکسیدان بکو شدند.

به گزارش ماهنامه مهرآب به نقل از خبرگزاری مهر، سامانه گندزدایی پیشرفته مولتی اکسیدان بکو با هدف ایمن سازی، سالم  سازی، بومی  سازی 
و گندزدایی آب بدون استفاده از مواد شیمیایی افزودنی و تولید آب سالم در محل مصرف طراحی و ساخته شده است.

این سامانه با روش فرآیند کنترل شده الکترولیز نمک طعام محلولی از ترکیبات مولتی اکسیدان شامل دی اکسیدکلر، کلرگازی محلول، ازن، 
اکسیژن، آب اکسیژنه، اسید هیپوکلرو و هیپوکلریت سدیم تولید می  کند که قابلیت استفاده در گندزدایی هرگونه آب مصرفی را داراست.

این سامانه هم اکنون در نسخه  های نمک اشباع، نمک محلول و بد ون نمک بر اساس سفارش مشتری در حال تولید است.
محلول تولیدی دارای خواصی همچون pH در ناحیه خنثی، در حالت ذخیره و در حین تولید فاقد بوی کلر است، دارای ماندگاری بسیار باال بوده 

و پس از اختالط با آب خام، کلر باقی مانده باالیی را به جای می گذارد، همچنین باعث کاهش سختی دایم و موقت آب می شود.
گستردگی دامنه کاربرد از جوامع کوچک روستایی تا جوامع بزرگ شهری و موارد صنعتی، بهره  برداری و نگهداری آسان، ارجحیت توجیه فنی و 
اقتصادی در هزینه های جاری و سرمایه گذاری نسبت به سایر روش های گند زدایی، استفاده از چند عامل گندزدای موثر، حذف خطرات و اثرات 

گاز کلر ناشی از نشت کپسول یا در هنگام ساخت محلول پرکلرین بر سالمتی بهره بردار، از جمله مزایای این روش علمی است.
ایجاد دانش فنی طراحی، ساخت، نصب و بهره برداری به صورت بومی در داخل کشور، افزایش کنترل های سامانه و هوشمندسازی آن، اصالح 
فرایند تولید محلول و فرآورش محلول تولیدی و افزایش کیفیت محلول و امکان تامین سامانه بر حسب نیاز کارفرما با هر ظرفیت مورد نیاز از 

جمله قابلیت ها و مزایای دستگاه نسبت به نمونه های مشابه خارجی آن است.
گندزدایی آب در تصفیه خانه  های آب جهت مصارف آشامیدنی، گندزدایی آب مخازن نگهداری آب، گندزدایی پساب در تصفیه خانه های فاضالب 
جهت تخلیه به محیط یا مصارف کشاورزی یا صنعتی، گندزدایی آب فرایندی در برج  های خنک کننده در نیروگاه ها، پتروشیمی، پاالیشگاه ها و 
صنایع فلزی و غیر فلزی، گندزدایی آب استخرهای شنا و پارک های آبی، گندزدایی و شست وشو در بیمارستان ها و گندزدایی آب فرآیندی را از 

جمله کاربردهای این سامانه است.

تولید آب سالم بدون استفاده از افزودنی های شیمیایی
توسط محققان کشور صورت گرفت

دو شهروند شهر »وایت هال« در منطقه »جفرسون کانتِی« ایالت مونتانای آمریکا از سرازیر شدن طال از شیرآب لوله کشی 
در خانه خود شگفت زده شدند.

ب��ه گزارش”بوتیا: شه��ر »وایت هال« حدودا 1000 سکنه دارد و به تازگی خبر رسیده خروج طال همراه با آب از شیرآب 
لوله کشی مردم این شهر را شگفت زده و نگران کرده است. این اتفاق تاکنون از سوی دو خانواده گزارش شده است. 

»شارون براون« در حال شستن ظرف ها بود که چیزی چشمانش را خیره کرد. »مارک براون« همسر وی گفت: وقتی 
ش��ارون درپ��وش سینک ظرفشویی را برداشت تا آب داخل آن خارج شود، تکه های کوچک و براق طال در کف سینک 

نمایان شدند.
وی گفت: اول فکر نمی کردیم که این خرده فلزهای درخشان طال باشند اما پس از انجام چندین آزمایش مختلف مطمئن 
شدیم طال هستند. اصال نمی توانم احساس خود را بیان کنم. خیلی شگفت آور بود. همسایه آن ها »پاول هارپر« که به 
شغل داد و ستد عتیقه  و طال مشغول است نیز با فواره های طالیی از شیرهای لوله کشی منزل خود مواجه شده است. وی 
نیز عالوه بر ابراز شگفتی، مانند خانواده براون از دیدن این صحنه نگران است زیرا معتقد است اگر در آب آشامیدنی آنها 
طال وجود دارد پس به احتمال زیاد آلودگی های  بسیار خطرناکی که با چشم قابل مشاهده نیستند نیز وجود خواهد داشت. 
به گزارش ایسنا به نقل از شبکه تلویزیونی کی تی وی ام،  با این حال مقامات شهر »وایت هال« می گویند که هیچگونه 
شواه��دی مبنی بر وجود مواد خطرن��اک در آب وجود ندارد. در نزدیکی »وایت هال« یک معدن طالی فعال وجود دارد 
که احتماال منشا ورود طال به آب آشامیدنی این شهر همین معدن باشد. اما مسئوالن کنترل کیفیت آب آشامیدنی شهر 
معتقدند این معدن هیچ نقشی در این مسئله ندارد. آنها براین باورند این طالها توسط لوله ها، پمپ ها و سایر تجهیزات 

تاییدشده به منبع تامین آب وایت هال راه یافته اند.

جاری شدن طال از شیرآب لوله کشی در آمریکا





اپلیکیشن مهر آب را بر روی  می توانید 
 App store از  گـوشی موبـایل خود 

کنـید دریـافت 

نقد و نظر:

نقد و نظر خود را برای آگاهی، آشنایی و استفاده دست اندرکاران این ماهنامه اعالم فرمایید. این نقدها با حفظ امانت درج خواهد شد.

w w w . m e h r e a b . c o m



دعوتنامه ای برای اشتراک در مجله

شما دعوت می شوید به 
اشتراک ماهنامه مهرآب. 

دریافت آخرین اخبار، 
گزارش ها، اطالعات و به 

روزرسانی در صنعت آب و 
تأسیسات آب و فاضالب.

قیمت اشتراک کامل 
در هر کشور در سایت

 www.mehreab.com
موجود می باشد.

من مایل به مشترک شدن در ماهنامه مهرآب هستم

نام و نام خانوادگی:        سازمان/ شرکت:

نشــانی:

کدپستی:          صندوق پستی:

تلفــــن:          دورنگــــــار:

پست الکترونیکی:   

از شماره:                تا شماره:  

تعداد درخواستی هر شماره:

بـه   201-810-1227625-1 حســاب 
نـام ماهنامه مهرآب نزد بانک پاسارگاد 
کلیه  در  پرداخت  )قابل  مرکزی  شعبه 

شعب بانک پاسارگاد(

یکساله 360.000 ریال

دوساله 720.000 ریال  

لطفاً کپی فیش بانکی به شماره 982189771010 +  فاکس یا به صندوق پستی 1966645615 ارسال فرمایید
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