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گوش اگر گــوش تو و ناله اگر نـاله  ماست   
 آنچه البته به جــــایی نرسد فریـــاد است

زمانی نه چندان دور شــهر تهران روستای بزرگی بود در شمال شهر 
ری و از آب و هوای ییالقی و بســیار خوبی برخوردار بود. در کنار این 
روستا، شــمیرانات، کن، فرحزاد، داودیه، کاشانک، نیاوران، لواسانات، 
طرشت و روســتاهای دیگر نیز قرار داشتند. انتخاب تهران به عنوان 
پایتخت بدون پیش بینی موقعیت جغرافیایی این منطقه و سیل جمعیت 
در آینده و پیش بینی تامین آب صورت گرفت و متاسفانه شرایط دشوار 
تامین آب برای این شهر که همواره متکی به قنات ها و رواناب ها بود، 
هیچگاه دل مشغولی هیچ مسئولی نبود. از زمانی که درآمدهای ناشی از 
صادرات نفت، جای هر محصول دیگری را در کشور گرفت.کشاورزی، 
دامپروری، تجارت و هر نوع فعالیت درآمدزای دیگری تحت الشعاع این 
درآمد  قرار گرفت و مردم ایران زمین را به مردمی وابسته و مصرف گرا 
تبدیل کرد، آموختیم که پول نفت را خرج زندگی کنیم. مهم ترین بالیی 
که بر سر ما آمده است نداشتن هر گونه برنامه و برنامه ریزی برای آینده 

است و عادت به روزمرگی سبب شده تا پیش خود بگوییم :
از دی که گذشت هیچ از او یاد مکن             

فـــردا که نیامد است فریـــاد مکن
بر نامده و گذشـــته فریــاد مکـــن 
حالی خوش باش و عمـر بر باد مکن

همین تفکر امروز ما را با بحران کمبود آب مواجه کرده و نه تنها تهران 
بلکه شهرهای بزرگ کشور جملگی با خشکسالی و کمبود آب روبرو 
هستند. سیل مهاجرت های بی رویه از روستا به شهرها بزرگترین بالیی 

بوده که بر سر ایرانیان آمده است و هنوز نمی دانیم چگونه با این پدیده 
زیانبار برخورد کنیم. کشور عزیز ما یکی از مناطق خشک و نیمه خشک 
کره زمین اســت. کویر نمک و کویر لوت در آن خودنمایی می کنند و 
شهرهایی مانند یزد و اطراف آن با بارندگی 50 میلی متر و کمتر در سال 

روبرو هستند. 
گرم ترین نقطه زمین در ایران است و به این موارد و مشکالت کمتر دقت 
کرده ایم. زمانی که بر می گردیم به سال های پیش که مردم ما چگونه با 
کمبود آب مبارزه کرده و خود را با آن ســازگار می کردند در می یابیم که 
به جای پیشرفت عقب گرد کرده ایم. مردم یزد با حداقل آب کشاورزی 
می کردند و انواع محصوالت را کشت می کردند و چنان ماهرانه از قنات و 
چاه استفاده می کردند که ذره ای از آب هدر نمی رفت و امروز این بادگیرها، 
قنات هــاو آب انبارها به عنوان میراث بزرگ فرهنگی ایرانیان در جهان 
خودنمایی می کنند. مردم صبور و فهیم یزد با نحوه استفاده از کوزه آب در 
کنار گیاهان قبل از این که با فرهنگ آبیاری قطره ای و بارانی آشنا شویم، 

با این فرهنگ آشنا بوده اند و از آن استفاده کرده اند.
با ســاخت بی رویه صنایع در مکان هایی که فاقد آب بوده اند همه را 
با مشــکل مواجه کرده ایم و هنوز باور نداریم که می توانستیم در کنار 
خلیج فارس و دریای عمان بسیاری از این صنایع را ایجاد کنیم و آب 

مورد نیاز این صنایع را از طریق شیرین کردن آب شور تامین کنیم.
امروز  شــهرهای تهران، اصفهان، مشهد و دیگر شهرهای بزرگ به 
دلیل اشتباه دست اندرکاران و مکان یابی نادرست برای واحدهای صنعتی 
و بهره برداری بی رویه از سفره های آب زیرزمینی با بی آبی مواجه اند و 
فقط یاد گرفته ایم که مردم را دعوت به صرفه جویی کنیم. مشکالتی 
همچون فرار آب از شبکه آب تهران را فراموش کرده ایم و از یاد برده ایم 
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که امروز حداقل 30 درصد آبیاری فضای سبز با آب شرب انجام می شود 
که تاثیری دو چندان در مصرف آب دارد. یک لحظه محاسبه کنید در 
یک آپارتمان 32 واحدی که مســاحت هر واحد حدود 70 الی 90 متر 
مربع است چه میزان آب توسط یک کارمند یا کارگر مصرف می شود؟ 
آیــا بیش از 80 درصد جمعیت تهران بیشــتر از 200 لیتر آب در روز 

مصرف می کنند؟
شهر تهران دارای بیش از 450 رشته قنات بود که جملگی خشک شده 
یا مسیر عبور فاضالب شده اند. از شمال شرقی تهران تا انتهای غرب 
این شد قنات ها به طرف جنوب سرازیر بودند و امروز اثری از آنها نیست. 
ساخت و ســازهای بی رویه و بدون برنامه، ایجاد برج های ساختمانی 
در کوچه های 6 متری و برخورد آنها به مسیر قنات ها انواع خرابی ها 
را به بار آورده اســت و هیچ کس پاسخگو نیست. سال های 1369 و 
1370 سازمان آب تهران به شهرداری هشدار داد اجازه ساخت و ساز در 
شمال تهران را ندهد و در ارتفاع باالی 1800 متر ساختمان سازی نشود. 
اما هرگز گوش شــنوایی نبود و شهر بی آب تهران با هجوم سازه های 
غول آســای  سیمان و آهن روبرو شد و هر آنچه مسئولین آب تهران 
فریاد زدند که منابع آب، پاســخگوی این جمعیت نیست، هیچ کس 
گوشش بدهکار نبود و فقط به فکر برنامه های بخش تحت مدیریت 
خود بودند. سد کرج را ایجاد کردیم و منطقه کشاورزی دشت شهریار 
را از بین بردیم. سد لتیان را ایجاد کردیم و کشاورزی منطقه ورامین و 
گرمســار را نابود کردیم. سد الر را ایجاد کردیم و برنج کاری شمال را 
تحت الشعاع قرار دادیم و امروز با ایجاد سد طالقان دشت قزوین و شمال 
کشور را با مشکل روبرو کرده ایم و با ایجاد سد ماملو و سد نمرود تمام 
آب را به طرف تهران ســرازیر می کنیم و قرار است سمینار و همایش 
برگزار کنیم که برای خشــک کردن شمال و انتقال آب رودخانه های 
شمال رشته کوه البرز به طرف تهران از چه راه هایی باید استفاده کنیم؟! 
لحظه ای تامل کنید. آب شــمال را هم به تهران آوردیم و چایکاری و 
برنج کاری و کشاورزی شمال کشور را نیز از بین بردیم. بعد از آن چه 
خواهیم کرد؟ آیا از بین بردن باغ های شمال تهران کافی نبود. آیا مختل 

شدن کشاورزی منطقه شهریار و دشت قزوین کافی نیست. 
یکبار دیگر کمی فکر کنیم:

چگونه اجازه دادیم در محدوده قنات های تهران ساخت و ساز شود. 
چگونه اجازه دادیم در ارتفاعات شمال تهران ساخت و ساز شود. 

چگونه اجازه دادیم جمعیت شهر تهران به بیش از ده میلیون نفر افزایش یابد. 
چگونه اجازه می دهیم در این شهر بی آب به جای کشت گیاهان مقاوم 

در مقابل کم آبی از گیاهانی که به آب فراوان نیاز دارند استفاده شود؟! 
آیا واقعاً در تهران می توانیم از چمن برای فضای سبز استفاده کنیم و آبی 
را که به راحتی می توانیم با یک تصفیه ساده در شبکه آب شرب وارد 

کنیم به این راحتی هدر دهیم؟!

روستاها را تخلیه کردیم شهرهای بزرگ را مملو از جمعیت کرده ایم و 
فکری برای آب آن نکرده ایم و امروز فریاد می زنیم که اگر صرفه جویی 
نکنید آب را قطع می کنیم. جریمه می کنیم، جیره بندی می کنیم تا گناه 
خود را در پشت آن بپوشانیم. آیا وقت آن نرسیده که به فکر بهداشت 
مردم هم باشیم و بدانیم که اگر مردم از آب کافی برخوردار نباشند چه 
خواهد شد؟ بیماری های مختلف شایع خواهد شد و اگر بهداشت از بین 

برود چندین برابر به ما خسارت می زند. 
بیایید یک بار به جای فشــار آوردن به مردم، در این فکر باشیم که چه 

باید کرد؟!
آیا می توانیم از پساب فاضالب و بازگشت آن به جای آب شرب برای 

فضای سبز و کشاورزی و صنایع استفاده کنیم. 
آیــا می توانیم روش های جدید آبیــاری را همگانی کرده و با آموزش 
صحیح همه را به سمت آن سوق دهیم. آیا می توانیم از حفر چاه های 
غیر مجاز توسط شهرداری ها و ارگان های دولتی جلوگیری کنیم؟ آیا 
می توانیم روش های کاشــت گیاهان را با سازگاری میزان آبی که در 

اختیار داریم، تغییر دهیم؟
آیا می توانیم در بخش کشــاورزی که90درصد آب شیرین را مصرف 

می کنیم الگوهای خود را تغییر دهیم؟
آیا واقعاً تهران به دریاچه چیتگر نیاز داشــت؟ آب آن را چگونه تامین 

می کنیم ؟
آیا می دانیم برای انتقال آب از مرکز تهران به شمال تهران چه میزان 

برق مصرف می شود؟ 
بیاییم یک بار به جای هشدار به مردم و ترساندن آنها خود را فریب ندهیم. 
با ایجاد سدهای ناکارآمد به فرار آب دامن نزنیم. مصوبات غیراصولی 
را باطل کنیم و راهکارهای اصولی را جایگزین آن کنیم. جلوگیری از 
افزایش جمعیت در شهرهای بزرگ را سرلوحه کار قراردهیم و با ایجاد 
فضای کسب و کار در روستاها و شهرهای کوچک مردم را عالقه مند 
کنیم به شهرهای خود بازگردند تا هم شهرهای بزرگ نفس تازه کنند 
و هم شهرهای کوچک ما جان تازه بگیرند. فراموش نکنیم مساحت 
کشــور ما یک میلیون و 648 هزار متر مربع است و ایران عزیز فقط 

شهر تهران نیست.
آرزو می کنم روزی دریاچه ارومیه دوباره پرآب شــود، زاینده رود جان 
بگیرد. سیمین و زرینه رود تالطم کنند. دریاچه پریشان، مارلو، شورمستو  

هامون باز رنگ آب را بازیابند.

                                                                       انـشاا...
                                                                       خسرو رفیعی
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 وزیر نیرو: شور شدن منابع آب زیرزمینی و کاهش جریان روان آب ها از عالمت های بحران آب در کشور است. هم اکنون از نظر مقدار 
سرانه آب در مرحله تنش آبی و از نظر میزان آب تجدیدشونده در مرحله بحران آبی هستیم.

وزیر نیرو: اگر برداشت آب محدود نشود، زندگی مردم تباه خواهد شد.

نگاه روز

بحث بحران آب در کشور بسیار جدی شده است 
و هیچ کس نمی تواند از این مشکل چشم پوشی 
کند. به طوری که وزیر نیرو از دولت، مجلس، 
قوه قضائیه و مردم برای مدیریت مصرف آب 
کمک خواسته است. و هشدار می دهد که اگر 
برداشــت آب محدود و منطقی نشود، زندگی 

مردم تباه خواهد شد.
یکی از عالئم بحران آبی کشور خشک شدن 
دریاچه ها و رودخانه ها است که در زندگی مردم 
ملموس است. دریاچه های بختگان، گاوخونی، 
ارومیه و هامون ) افغان ها، بهار امسال به سبب 
بارش های خوبی که در افغانســتان صورت 
گرفته، مقــداری آب را به ســمت ایران رها 
کرده اند.( خشک شــده اند و مردم این ها را به 

چشم خویش می بینند.
مسئولین مرتب هشدار می دهند که بحران آب 
جدی است؛ چراکه در 10 سال گذشته منابع 

آب تجدید شونده کشور از 130 به 120 میلیارد 
مترمکعب کاهش پیدا کرده است و متوسط 
بارش ها از ساالنه 250 میلیمتر به 242 میلیمتر، 
کاهش یافته اســت. این در حالی است که به 
سبب افزایش جمعیت و رشد و توسعه صنعت 
و کشاورزی و توسعه شهرنشینی و ثابت ماندن 
منابع آب، سرانه آب تجدید شونده هر ایرانی از 
حدود 4 هزار متر مکعب در ابتدای انقالب، به 
کمتر از 1600 متر مکعب رسیده است و طبق 
استانداردهای موجود، مناطقی که کمتر از 1700 
متر مکعب آب تجدیدشونده به ازای یک نفر 
داشته باشند، در معرض تنش آبی قرار دارند. 
به گفته وزیر نیرو اگر کشوری تا 40 درصد از 
آب تجدیدشونده خود را استفاده کند، قابل قبول 
است و باالتر از 40 در وضعیت نگران کننده و 
باالتر از 60 در مرحله بحران آبی قرار می گیرد 
و این درحالی اســت که ما االن 80 درصد از 

آب تجدیدشونده را در کشور استفاده می کنیم! و 
به گفته قائم مقام وزیر نیرو امروز 14 کالنشهر 
و 517 شــهر از نظر منابع آبی در وضعیت سر 
به ســر قرار دارند و این در حالی است که 298 
دشت از مجموع 609 دشت کشور دارای بیالن 
منفی آب هستند، به این معنی که مقدار آبی که 
توسط بارش وارد زمین می شود از آن مقداری 
که برداشت می شود کمتر است، و این دشت ها 
درست وضعیتی مشابه دریاچه ارومیه را دارند اما 

چون زیر زمین است، کسی آنها را نمی  بیند!
موضوع آب در کشور بسیار عمیق و نگران کننده  
است و کلید حل مشــکل آب تنها در دست 
مسئوالن نیســت. برای گذر از بحران آب به 
عزم ملی و همگانی نیاز است. باید توجه کرد که 
دنیا به این نتیجه رسیده که دولت ها نمی توانند 
به تنهایــی آب را مدیریت کنند، و به کمک 
تمام مردم شامل شــهروندان، روستانشینان، 

بازچرخانی آب، بهینه سازی 
مصــرف آب در بخــش 
کشــاورزی و تفکیک آب 
شــرب و غیر شرب برای 
بحرانی  مرحلــه  از  عبور 

کنونی ضروری است. 

مدیریت گروه صنایع پمپ سازی ایران

مهندس احمد چراغ
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صنعتگران و کشاورزان می توان بحران آب را 
مدیریت کرد. به چند مورد مهم در امر مدیریت 

آب و به زعم نگارنده، در زیر اشاره می شود:

الف-نبود یــک برنامه باالدســتی جامع و 
کامل برای آب و صنایع وابسته، مثل آمایش 
سرزمین یکی از عمده ترین مشکل های  است، 
بنابراین رویکرد مدیریتی و نگاه در سطح ملی 
برای بهره وری بهتر در بخش آب کشور بسیار 
ضروری اســت. به طوری کــه بعضی اوقات 
برای جلب رضایت کوتاه  مدت مردم، به منافع 

بلندمدت آنان لطمه وارد می شود.
مثال برآوردها نشان می دهد که 92 درصد منابع 
آبی کشور در بخش کشاورزی مصرف می شود 
در صورتی که بازده و ارزش افزوده محصوالت 
کشاورزی ایران در مقایسه با سایر نقاط جهان 
پایین تر اســت. و به گفته قائم مقام وزیر نیرو 
براساس آمارهای جهانی، به طور متوسط به 
ازای هر متر مکعــب آب دو تا 2.5 کیلوگرم 
محصول تولید می شود، اما این رقم در کشور 
ما حدود یک کیلوگرم است. و به بیان دیگر در 
کشور ما ارزش افزوده به  ازای هر متر مکعب آب 
در بخش کشاورزی 30 سنت )حدود یکهزار و 
صد تومان( است و در جهان به  طور متوسط به  
ازای مصرف هر مترمکعب آب دو دالر )بیش از 
6500 هزار تومان( در بخش کشاورزی ارزش 
افزوده تولید می شود. مهم ترین علت کم بودن 
بازدهی کشاورزی در کشور، کاشت و آبیاری 

محصول به شیوه سنتی و قدیمی است.
هنگام آبیاری به روش سنتی، آب از سه طریق 

در مزارع هدر می رود:
1- در آبیاری غرقابی: در این روش کل مزرعه 
غرق در آب می شــود و بر اثــر آن رواناب یا 
فاضالب کشاورزی ایجاد می شود که این روان 

آب از دسترس کشاورز خارج است.
2- نفوذ آب به اعماق پایینی خاک: در بسیاری 
از موارد این آب به درد کشاورز نمی خورد، زیرا در 
محصوالتی مانند گندم که ریشه کوتاهی دارند، 

نمی توانند آب را از عمق خاک جذب کنند.
3- تبخیر آب مزارع: به طوری که گاهی 30 
تا 40 درصد از آبی که صــرف آبیاری مزارع 

می شود، به دلیل گرما تبخیر می شود.
براساس بررسی علمی و اثبات شده اگر از روش 
آبیاری تحت فشار استفاده شود، می توان با دِبی 

یک لیتــر در ثانیه، یک تا 1.5 هکتار زمین را 
آبیاری کنیم، ولی در حالت غرقآبی به 2 تا 2.5 
لیتر در ثانیه آب نیاز خواهیم داشــت. کاهش 
مصرف آب با آبیاری تحت فشار، و تغییر نوع 
و شیوه کشت سبب افزایش سطح تولید با بازده 
باال شــده و عمال با زیرکشت بردن مساحت 
کمتری زمین، محصول بیشتری تولید کرد و 

درآمد کشاورزی را افزایش داد.
یکی از مهم ترین دستاوردهای طرح آمایش 
ســرزمینی، انتخاب نوع محصــول زراعی و 
روش کشت و آبیاری آن است، بنا به نیاز هر 
استان خواهد بود. مثال هم اکنون چغندر قند در 
استان های خراسان رضوی، اصفهان و ... کشت 
می شود، در حالی که این استان ها به شدت دچار 
کم آبی هستند و چغندر قند محصولی است که 
به آب زیاد نیاز دارد، لذا در صورت اجرا شــدن 
طرح آمایش ســرزمینی در کل کشور، محل 
مناسب با خاک و آب و هوای مطلوب برای این 
محصول و یا هر محصول دیگری پیشنهاد شده 
و همه امکانات برای بهره برداری با بازده باال در 

آن مناطق فراهم خواهد شد. 
آمارهــای اتحادیه خوار و بــار جهانی )فائو،   
)F.A.O می گویند که هم اکنون هر هکتار 
زمین کشاورزی غذای 27 نفر از ساکنان کره 
زمین را تأمین می کند، ولی این رقم تا ســال 
2050 میالدی باید بــه 43 نفر افزایش یابد. 
بنابراین در صورت توجه به شیوه هایی همچون 
بهزراعی، به نژادی، استفاده بهینه از منابع آب 
و سیاست گذاری صحیح درحوزه کشاورزی 
و در مجموع تامین و مدیریت بر عوامل تولید، 
دستیابی به چنین آمارهایی در داخل کشور، دور 

از دسترس نخواهد بود.

ب-مدیریت برداشت آب های زیر زمینی: میزان 
تخلیه از چاه های آب زیرزمینی بر اساس آخرین 
آمار، 58 و نیم میلیارد متر مکعب در کشور اعالم 
شده است. از این میزان، پنج میلیارد متر مکعب 
مصرف غیرمجاز اســت و سه میلیارد و 700 
میلیون مترمکعب اضافه برداشت نیز صورت 
گرفته است. یکی از راهکارهای برون  رفت از 
وضعیت کنونی برقی کردن و نصب کنتورهای 
هوشمند در چاه های کشاورزی است. بدون این 
کنتورها مدیریت منابع آب زیرزمینی امکان پذیر 
نخواهد بود. این امر نیازمند انجام اصالحات در 

قوانین و هماهنگی آن ها با آمایش سرزمینی، 
همکاری های  الزم بین قوای 3 گانه است تا 
موضوع برداشت های غیرمجاز آب و وضعیت 

چاه ها معین شوند.

ج- یکي دیگر از مشکالت صنعت آب کشور، 
هدر رفت آب در شبکه های آب شهری است. 
میزان متوسط هدر رفت آب در کشور 35 درصد 
است. بخش عمده اي از آن به دلیل فرسودگي 
و پایان یافتن عمر شــبکه ها است. از این رو با 
سرمایه گذاري هاي توسعه اي باید شبکه هاي 
موجود اعم از لوله ها، اتصاالت، ایســتگاهای 

پمپاژ و.. نوسازی و بازسازي شوند.

د- بازچرخانی آب: از پساب تولیدی حاصل از 
تصفیه خانه های فاضالب )بسته به ویژگی های 
پساب( می توان برای صنعت و با درنظر گرفتن 
استانداردها، در بخش کشاورزی استفاده کرد. 
بنابراین احداث تصفیه خانه های فاضالب در 
مقیاس های بزرگ و کوچک، ایجاد شــبکه 
فاضالب یکي از ضروري ترین تأسیسات مورد 
نیاز براي رعایت بهداشت عمومي و بازچرخانی 
آب محسوب مي شود . به گفته ی وزیر نیرو، که 
اعتبار دولتی برای احداث تصفیه  خانه فاضالب 
بسیار محدود اســت و اگر قرار باشد این گونه 
طرح  ها با اعتبار دولتی اجرا شود، زمانی در حدود 
20 تا 40 سال نیاز خواهد بود ولی اگر بخش 
خصوصی وارد شود، ظرف دو سال هرکدام از 

این پروژه ها قابل بهره برداری خواهند بود.
وزیر نیرو هم چنین با اشــاره به تجربه سایر 
کشورها در استفاده از پساب، خاطر نشان کرده 
اســت که در آلمان برای هر ساختمان یک 
تصفیه خانه وجود دارد که پساب تصفیه شده 
برای مصرف سیفون و فضاهای سبز استفاده 
می شود و در استرالیا که کشور پربارشی است، 
با ایجاد منبع هایی بر روی ســاختمان ها، آب 
جمع آوری شده از باران برای مصارف آبیاری 
فضای سبز و ســیفون مورد بهره برداری قرار 

می گیرد.

ه- حل مســائل و مشــکالت اقتصادی و 
همکاری با بخش خصوصی: اخیرا دبیر انجمن 
صنفی شــرکت های صنعت آب و فاضالب 
تنها راه برون رفت از معضل آب کشور را، حل 
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مشکل اقتصاد این صنعت عنوان کرده است. به 
گفته ویدر زمان کنونی بیشتر شرکت های آب 
و فاضالب کشور ورشکسته و زیان ده هستند، 
و مدیریت پروژه ها در بخش آبفای کشور به 
شدت مشکل دارد. وی با اشاره به کمبود منابع 
آب، افزایــش آالینده ها و افزایش جمعیت، 
اذعــان دارد در 30 ســال آینده اصلی ترین 
بحران پیش روی ایران مقوله آب اســت. و 
در زمان کنونی، ضرورت پرداختن به اقتصاد 
آب، به شدت در وزارت نیرو و در بخش آب 
کشور احساس می شود. نزدیک به 35 درصد 
از اعضای انجمن صنفی شرکت های آب و 
فاضالب )شرکت های متوسط و کوچک( به 
ویژه در چهار، پنج ســال گذشته به شدت از 
مشکالت اقتصادی آســیب دیده اند، و بقیه 
شرکت های نیز شرایط سخت و ناپایداری را 
تحمل می کنند. دشواری بازپرداخت وام های 
سنـگین به بانک ها از اهم مشکالت بخش 
خصوصی است و سامانه بانکی کاری به این 
ندارد که کارفرما و  وزارتخـانه می تواند تامین 
اعتبـــار کند یا خیر و در موقع سررسید وام،  
براساس قوانین با شــرکت های ما برخورد 

می کند.
باید توجه داشــت که تعــدادی از پروژه ها 
براســاس قراردادهای ســال های گذشته، 
در حال اجراســت که با توجــه به تغییرات 
قیمت، مبالغ قرارداد اصال قابل قبول نبوده و 
تعدیالت نیز پوشش دهنده قیمت اجرا نیستند.

تامین و اجرای کار از ســوی تامین کنندگان 
و پیمانــکاران به دلیل نوســان بیش از حد 
بــازار، به صورت نقدی بوده و این امر باعث 
ایجاد رکود جدی در انجام کارها شده است و 
پایین آمدن ارزش ریالی و افزایش قابل توجه 
هزینه های اجرایی منجر به کاهش بهره وری 
و بازدهی پروژه های اجرایی شده به طوری 
که با سقف اعتبارات سال های قبل حداقل 
یک سوم عملکرد آن ها تحقق خواهد یافت 
و این کاستی موجب توقف پروژه های اجرایی 

شده است.
بنابراین در پیش گرفتن راهکارهای مناسب 
برای ترغیب بخش خصوصــی به منظور 
تامیــن نیازهای تجهیزاتــی صنعت آب و 
فاضالب و مشــارکت دادن واقعی و درست 
آنان در طرح ها و پروژه ها کمک شایانی در 

حّل معضل آب در کشور خواهد بود.

و-در تأمین آب مورد نیاز شرب نباید تنها به 
آب های زیرزمینی اتکا کرد.

استفاده از آب های نامتعارف )شور و لب  شور(، 
پساب، آب شیرین کن و انتقال آب از دریاها 

باید مورد بررسی دقیق تری قرار گیرند.
مســئولین وزارت نیــرو اذعــان دارند که 
شیرین  ســازی هر مترمکعــب آب دریا به  
تنهایی 60 سنت یورو، معادل 2400 تومان، 
هزینه دارد، و همانطور که در بخش )الف( این 
نوشتار اشاره شد، اگر محصولی تولید کنیم که 
30 سنت بازدهی داشته باشد، شیرین  سازی 
آب برای بخش کشــاورزی اصال مقرون به  

صرفه نخواهد بود.
هزینه شیرین ســازی آب بسیار زیاد است و 
اعتبارات دولتی جوابگوی این کار نیســتند؛ 
بنابراین اجرای این طرح  هــا به  ویژه برای 
صنعت به ســرمایه گذاری بخش خصوصی 
نیاز دارد و الزم است که وزارت نیرو قوانین 
و تسهیالت مناسب و الزم را برای این اقدام 

در نظر بگیرد.

از مصــارف  ز-جداســازی آب شــرب 
بهداشــتی: هزینه تهیه آب شرب روز به 
روز افزایــش یافته و تامیــن آن به مقدار 
ظرفیــت شــبکه های موجود مشــکل تر 
می شــود. در نتیجه یکــی از راهکارهای 
مدیریت مصرف، جداســازی شبکه شرب 
از شبکه بهداشتی اســت که خوشبختانه 
امروز بحث های آن در وزارت نیرو مطرح 

شده است.

دانــش  ســطح  کیفــی  افزایــش  ح- 
دســت اندرکاران و اســتفاده از روزآمدترین 
فناوری های جهان و همکاری با شرکت های 
معتبر صاحب فن بین المللی: خوشــبختانه 
اخیرا وزیر نیرو اعالم کرده است که براساس 
تصمیمی که در اسفندماه سال گذشته گرفته 
شده اســت، دســت کم یک نفر از اعضای 
هیات مدیره شرکت های زیرمجموعه وزارت 
نیرو، باید از اعضای هیات علمی دانشگاه ها 
باشــند که با ایــن اقــدام از ظرفیت های 
دانشــگاه ها در حل مشــکالت صنعت آب 
استفاده خواهد شد. ضمن آن که رشته های 
جدیدی برای مدیریت آب در کشــور ایجاد 

خواهد شد.

ط- حمایــت از بخش خصوصــی برای 
صــادرات: امــروزه شــرایط بــرای صدور 
محصوالت و خدمات فنی و مهندسی به خاطر 
تحریم ها، مشکالت مدیریتی، تصمیم های 
نادرست و وجود بخشنامه ها و آیین نامه های 
محدودکننده با مشــکل مواجه است. دولت 
و مسئولین با توجه به این که تضمین بقای 
شــرکت ها امر صادرات است، باید با تهیه و 
اجرای قوانین هماهنگ و حمایت های بانکی 
و معنوی، بخش خصوصی را در امر صادرات 

ترغیب کنند.

ی- ایجاد بانک اطالعاتی مناســب برای 
معرفی توانمندی های تولید کنندگان داخلی، 
و حمایت واقعی از آنــان و اصالح و اجرای 
کامل قانون حداکثر اســتفاده از توانمندی 

تولیدکنندگان داخل کشور.

ک- تــالش در جهــت ارتقــای کیفیت 
تولیدات داخلی و ترغیب و تسهیل استفاده 
از مکانیزم های سرمایه گذاری مختلف برای 

سازندگان داخل کشور.
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نگاه روز

در حال حاضر یکی از چالش های اساسی در 
دنیا آب است و کشور ما نیز به علت موقعیت 
جغرافیایی خود جزو کشورهایی است که به 
طور جدی با این چالش مواجه اســت؛ این 
چالش بحث جدید و یا اتفاقی نیست که ما 
به یکباره با آن روبرو شــده باشیم، کم آبی 
و بی آبی همواره در کشــور ما وجود داشته، 
تنها عمق بحران در شــرایط و ســال های 
متعدد گوناگون اســت. جای ســوال وجود 
دارد که علی رغم این که کشــور ما همیشه 
با این معضل روبرو بوده و همه مســئولین 
اجرایــی از این مســئله آگاه هســتند چرا 
برای برون رفت از این شــرایط و به حداقل 
رســاندن ضرر و زیان های آن چاره اندیشی 
اساســی نشده اســت؟ در بحث مدیریت و 
افزایش بهره  وری آب بــا توجه به کاهش 
نــزوالت جوی و شــرایط بحرانی کاهش 
منابع تغذیه کننده روسای دولت در گذشته 
باید به این موضوع رســیدگی می کردند و 
قبل از جدی شــدن مســئله برای حل آن 
چاره اندیشی می شد اما این اتفاق نیافتاد؛ هر 
چند در این سال ها اقداماتی به ظاهر عملی 
برای حل این مشــکل و به حداقل رساندن 
آســیب ها انجام شد، مانند احداث سدها که 
در دولت گذشته توسعه کمی آن ها سرعت 
گرفت؛ اما کارشناســان مربوطه هم اکنون 

به این نکته رســیده اند که این نوع اقدامات 
مبنای مطالعات کارشناســی نداشته و اگر 
چه در کوتاه مدت مســائل را حل کرده! اما 
مشــکالت جدی برای مناطق دیگر بوجود 
آورده است که اثرات منفی آن در آینده بیش 
از حاال نمایان خواهد شــد. لذا این دیدگاه و 
روش حاکم برای مدیریت آب صحیح نیست 
وکاستی های فراوان دارد. برای حل مسئله 
آب باید نگاه ملی و فراگیر داشــته باشــیم 
و همه جوانــب را همزمان در نظر بگیریم. 
آب از جمله مســائل منطقه ای، سیاسی و 
اجتماعی اســت بنابراین با توجه به تاثیری 
که در تمام جنبه های زندگی مردم دارد باید 
همه جوانب آن بررسی شود. به عنوان مثال 
موضــوع انتقال آب از رود کارون بحثی بود 
که متاسفانه در دولت گذشته با جدیت دنبال 
می شــد و اعتبارات هنگفتی به طرح انتقال 
آب اختصاص یافت اما امروز متوجه شــدند 
که این کار برخالف مصلحت ملی و آینده 
رود کارون اســت و نظر بر این شد که این 
طرح متوقف شــود. من تشــکر می کنم از 
دولت که شهامت داشت صراحتا اعالم کند 
که این کار به صالح کشور نیست و صرفا 
برای انتقال آب شــرب مجوز صادر شد. اما 
متاسفانه این همه هزینه می شود و پس از 
ســال ها کار کارشناسی بیهوده نتیجه ای را 

اعالم می کنند که همان ابتدای امر هم قابل 
تشخیص است؛ این رویه هزینه های مالی و 
زمانی بسیاری را به کشور تحمیل می کند. و 
حالت دیگری کــه در اجرای پروژه ها اتفاق 
می افتد به این صورت است که پروژه ای اجرا 
می شود بعد متوجه می شویم که این راهکار 
اشتباه بوده و این حالت ضمن آسیب رساندن 
به منفعت و سرمایه ملی، آثار زیست محیطی 
غیرقابل جبران را به وجود می آورد. از این رو 
این ضــرورت نمود دارد که وزارت نیرو باید 
برنامه عملیاتی طراحی کند تا صرف تغییر 
دولت سیاست ها تغییر نکند و چارچوب ها به 
گونه ای طراحی شود که مطالعاتی ظاهری 
و بی اساس که صرفا هزینه بر است از رویه 
اجرای پروژه ها قدرت اجرایی نداشته باشد. به 
اعتقاد من چالش اساسی امروز آب، نداشتن 
سیاست کلی و راهبردی در زمینه حفاظت و 
مدیریت آب در کشــور است و من امیدوارم 
وزیر محترم نیرو کــه به این مقوله آگاهی 
کافــی دارد به این موضوع نگاه جامع نگر و 
تخصصی داشــته باشد. و در شرایط بحران 
آب فرصت هــا برای رفــع نقیضه غنیمت 

شمرده شود.
ما شــاهدیم که بخش مهمی از آب کشور 
صرف بخش کشاورزی می شود اما متاسفانه 
بودجــه ای که بــه آب بخش کشــاورزی 

حجة االسالم سید محمد سادات ابراهیمی، عضو هیئت 
رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس:
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تخصیص داده می شــود با ســهم آبی این 
بخش تناسب ندارد. بدون بودجه چگونه این 
انتظار وجود داردکه در این بخش بهره وری 
افزایش یابد؟ وزارت نیرو در تابســتان تمام 
هم و غم خود را برای بخش برق گذاشــته 
و این کم توجهی ها و بی توجهی ها به بخش 
آب باعث می شود که بودجه معقولی به آب 
تخصیــص نیابد. با وجــود آن که در برنامه 
پنجم توسعه آمده اســت که بهره وری آب 
باید افزایش یابد، عمــال بودجه ای به این 
بخش تخصیــص نمی یابد و این امر، توقع 
افزایش بهره وری را غیر معقول و بی حاصل 

کرده است.
با صرف اعتبارات خــاص باید برای ترویج 
شــیوه نوین آبیــاری، آموزش و اســتفاده 
از روش های مکانیزاســیون اقــدام کرد و 
این امــور بدون صرف هزینــه امکان پذیر 
نیســت. به همین سبب تاســیس وزارت 
آب را یک نیاز اساســی می بینم و با توجه 
به گســتردگی ماموریت های وزارت نیرو و 
تداخل تصمیم گیری ها معتقدم که صنعت 
آب خصوصا در بحران فعلی شدیدا نیازمند 
دستگاه مدیریتی تخصصی و متمرکز است. 
در بسیاری از موارد تصمیم گیری ها علیه آب 
اتخاذ می شود و آب علی رغم آشفتگی هایی 
که دارد در اولویت های بعد از برق و نفت قرار 
می گیرد. متاسفانه از آنجا که در برنامه پنجم 
توسعه بحث کاهش وزارتخانه ها مطرح است 
اجرای این طرح با سختی مواجه است. اما من 
به عنوان عضوی از کمیسیون کشاورزی این 
موضوع را مطرح می کنم که این کمیسیون 
آمادگی کافی برای پیشبرد این پیشنهاد را 
دارد و اعضا نســبت به ضرورت و اهمیت 
ایجاد وزارت آب اشــراف کامــل دارند. در 
سابقه مجلس شورای اسالمی این موضوع 
به صورت مستقل مطرح نشده است در حالی 
که همواره کمیسیون این ایراد را به عملکرد 
وزارت نیرو وارد می کند که ساماندهی آب در 
کشور نیازمند تخصیص بودجه معقول، توجه 
ویژه و ستاد اجرایی ویژه است. امروز وضعیت 
آب در کشــور به مراتب از شرایط زاینده رود 
بحرانی تر اســت و تمام تدابیری که برای 
احیای دریاچه زاینده رود اندیشیده شده است 
باید در وسعت کالن در بخش آب اجرا شود. 

نگاه روز
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مدیریت منابع آب در ایران از مشکل غیرعلمی 
بودن و نداشــتن برنامه مــدون رنج می برد. 
اصوال منابع آب در طول تاریخ معاصر کشور 
ما )از 1340 شمسی به بعد( هرگز یک متولی 
مستقل نداشته و همیشه یک زیرمجموعه ای 
از وزارت نیرو بوده اســت. هدف اصلی وزارت 
نیرو احداث سد به منظور تولید برق و تامین آب 
شرب شهرها بوده است تا از ناآرامی هایی که 
احیانا براثر کمبود آب و برق در مناطق تمرکز 

جمعیت پیش می آید، جلوگیری کند.
تقریبا 80 درصد بودجه آب وزارت نیرو صرف 
احداث ســدهای مخزنی و ایجاد شبکه های 
آبیاری اصلی در کشور شده است. حتی همین 
تعداد محدود شــبکه های آبیاری اصلی هم 
اغلب فاقد شبکه مدرن زهکشی بوده اند. بیشتر 
انرژی وزارت نیرو در بخش ســدها، معطوف 
به نگهداری نیروگاه ها بوده است زیرا اگر این 
کار انجام نشود، تولید برق مختل خواهد شد. 
بنابراین تالش چندانی برای نگهداری مخازن 
و حوضه های آبریز سدها و همچنین شبکه های 
آبیاری اصلی نشــده است چون مختل شدن 
ســرویس دهی این بخش ها به تدریج ظاهر 
می شود و به لحاظ گستردگی وسیع، اصوال در 

نزد مردم عادی نمودی ندارد.
یکی دیگر از ناهنجاری های موجود در وزارت 
نیرو استفاده از کارشناسانی است که تخصص 
اصلی آنها یکی از رشــته های دانشکده های 

مهندسی مانند سازه، برق، مکانیک، الکترونیک، 
کامپیوتر و غیره بوده اســت. این مهندسان از 
منابع طبیعی و حساسیت بسیار شکننده این 
منابع در محیط زیست انسان ها و سایر جانداران 
اطالعی ندارند و در نتیجه نمی توان از آنها توقع 
داشت که در طراحی پروژه های مهندسی این 
موضوعات را در نظر بگیرند. همین کم توجهی 
در مقیاس بزرگتری نسبت به شبکه های آبیاری 
فرعی از طرف معاونت آب وزارت نیرو اعمال 
شده است به نحوی که در نهایت ساخت این 
شبکه ها را از برنامه کاری خود خارج کرد و آن را 
تحویل وزارت کشاورزی گذشته و وزارت جهاد 
کشــاورزی فعلی داد که نه تنها فاقد تجارب 
کافی در این زمینه ها بود بلکه به تدریج طی 
سال های پس از انقالب با بودجه ای بسیار ناچیز 
سعی داشت این کارها را در ابتدا به طور امانی 
و سپس در قالب شرکت های وابسته به دولت 
انجام دهد. در حقیقت عمران و آبادی روستاها 
و ماشین آالت کشاورزی که بخش های بسیار 
مهمی برای ایجاد زیرساختارهای روستایی و 
کارهای عملی کشاورزی در زمینه مکانیزاسیون 
بودند )مهندسی زراعی( حذف و به جای این ها 
شــرکت های آب و خــاک و ادارات آبیاری 

سطحی و تحت فشار شکل گرفتند.
بنابراین اولین گام در بهبود مدیریت منابع آب، 
جداکردن بخش آب از وزارت نیرو و جداکردن 
بخش منابع طبیعی مانند خاک، جنگل ها و 

مراتع از وزارت جهاد کشاورزی و قرار دادن آنها 
در وزارتخانه ای مســتقل به نام »وزارت آب و 
منابع طبیعی« است. علت این امر آن است آمار 
هواشناسی نشان می دهد که طی این دهه در 
کشور، خشکسالی های زیادی به وقوع پیوسته 
است. حال باید دید بخش کشاورزی و دامداری 
چگونه با این افزایش جمعیت خود را وفق داده 
است. اولین نیاز کشاورزان در تغذیه جمعیت 
اضافی خانواده خود با افزایش درآمد از کشت 
آبی بوده اســت. مصرف آب کشاورزی چه از 
طریق قانونی و چه از طریق غیرقانونی )مانند 
حفر چاه های غیرمجاز( افزایش چشمگیری 
داشته و بدون توجه با استعداد خاک، اراضی 
تحت کشــت افزایش یافته است. متاسفانه 
راندمان آبیاری به ویژه در ســطح مزارع به 
لحاظ عدم آشنایی کشاورزان با آبیاری علمی 
و کوتاهی موسســات مربوطه جهت تامین 
نیروی تخصصی و تجهیزات علمی الزم در 
قطب های مهم کشــاورزی کشور، افزایش 

چندانی نداشته است.
مســلما پس از ایجاد یک وزارتخانه مستقل 
می توان چارچوب وظایف، بودجه و پرســنل 
ضروری و به ویژه زیرساختارهای مهم همراه 
با وظایف آنها را ارایه کرد. در خاتمه باید تاکید 
شــود که در آینده بدون مجوز این وزارتخانه، 
هیچ پروژه وابسته به آب و منابع طبیعی نباید 

برنامه ریزی و اجرا شود. 

عضو هیات علمی گروه مهندسی آب دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات
مهندس فریدون کاوه

نگاه روز
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یادی از بنیانگذار شرکت آب و فاضالب استان تهران

زنده یاد سید ماشاءاهلل شکیبی،  زاده 1330 در شهرستان طبس و دانش آموخته 
مدیریت اجرایی و مهندسی عمران از دانشگاه اوکالهمای آمریکا بود که پیش 
از این در بخش آب وزارت نیرو، فعالیت می کرد. بخش مهمی از زندگی شغلی 
شادروان شکیبی در بخش آب وزارت نیرو سپری شد و ایشان در این مشاغل 

که شماری از آنها را نقل می کنیم منشاء خدمات ارزنده ای شد:
سرپرست شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس؛ مدیر عامل و رئیس هیات 
مدیره شرکت آب منطقه ای خراسان؛ رییس هیات مدیره شرکت مهندسی 
مشاور طوس آب؛ رییس هیات مدیره شرکت آب و فاضالب مشهد؛ معاون 
اجرایی و عضو هیات مدیره شرکت آب منطقه ای تهران؛ عضو هیات مدیره 
شرکت مهندسی مشــاور الر؛ مدیر عامل و رییس هیات مدیره شرکت آب 
و فاضالب استان تهران؛ مدیر کل بهره برداری از سدها و شبکه های آبیاری 
وزارت نیرو؛ عضو شورای عالی آب کشور؛ عضو کمیته ملی آبیاری و زهکشی 
ایران؛ رئیس کمیته آب کمیسیون نیرو و انرژی اتمی مجلس در دوره پنجم؛ 
رئیس کمسیون آب، کشاورزی و منابع طبیعی مجلس در دوره ششم و مشاور 

وزیر نیرو.
شکیبی علیرغم تحمل نامهربانی های بسیار، به دلیل عشق بی پایان به کشور 
عزیزمان از هیچ کوششی برای کمک به توسعه پایدار کوتاهی نکرد. زمانی که 
از سازمان آب منطقه ای خراسان کنار گذاشته شد و به تهران آمد طرح های آب 
تهران را جانی دوباره داد و برای تشکیل شرکت های آب و فاضالب و تحویل و 
تحول آن از وزارت کشور و شهرداری ها به وزارت نیرو فعالیت های کم نظیری 
داشــت. آثار توجه و خدمات رفاهی ایشان به کارکنان آب و فاضالب تهران 
مثال زدنی است. به یقین دعای خیر کارگران و کارمندان آب و فاضالب همیشه 

بدرقه راه اوست. روحش شاد، راهش پررهرو و یادش گرامی باد.

                                                                                        مهـرآب

ماشاءاهلل شکیبی«،  مهندس »سید 
نماینــده دوره های پنجم و ششــم 
از  اســالمی  شــورای  مجلــس 
شهرســتان های فردوس و طبس و 
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس 
ششــم و از مدیران سابق بخش آب 
کشور، روز یکشنبه نوزدهم مردادماه 
1393در ســانحه سقوط هواپیمای 

تهران- طبس جان باخت.
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• چاره خشکسالی حضور سرشار مردم است
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وقوع  بــرای  شــمارش معکوس 
خشکســالی در ایران آغاز شده و 
تمام پیش بینی هــا حاکی از کمبود 
شدید آب در  سال های آینده است. 
کدام نقص در سیستم مدیریت آب 
کشــور باعث بروز  شتاب در وقوع 

خشکسالی کشور است؟
در حالی که با توجه به شــرایط جوی، وقوع 
خشکسالی در کشور ایران غیرقابل پیش بینی 
نبوده ، عدم مدیریت صحیح به خصوص در 
بخش مصرف در 10 سال گذشته، مدیریت 
آب را با بحران روبرو کرده است. متاسفانه در 
بخش آب مشخص نیست که حرف اول و 
آخر را چه کســی می زنــد و اختالف نظر و 
تصمیم گیری های متعدد در بخش آب بی اندازه 
است. در نتیجه تعدد مراکز تصمیم گیری در 
کنار رها کردن بخش فرهنگسازی و آموزش 
عمومی وضعیت آب را به شرایط امروز رساند. 
عرضه  کاالهــای غیراســتاندارد به مردم 
،مدیریت مصرف در کشــور  را مختل کرده 
و هدررفت بی اندازه آب، شتاب ما را به سمت 
خشکسالی بیشتر کرده است. در صورتی که 
در کشور ما اســتاندارد مدون وجود دارد و از 
سال 1380 کارشناسان از جمله خود من، برای 
تدوین استاندارد شیرهای اهرمی، آب فشان ها 
و سایر تجهیزات مصرف آب زحمات زیادی 

کشیده اند.  3 سال قبل این استانداردها بازبینی 
شــدند و استاندارد شــیرهای الکترونیکی و 
سردوش ها نیز تدوین شد. اما متاسفانه کنترلی 
در بازار وجود ندارد و هیچ نظارت موثری در 
گمرکات و بخش واردات  صورت نمی گیرد. 
نتیجه این شــدکه هر کسی در 8 سال اخیر 
جنس قالبی تر وارد کرد میلیاردرتر شد.! جنس 
چینی به راحتی با تغییر نام و رزومه فروخته 
می شود و با قیمت باال به نسبت قیمت خرید 
ناچیز آن به فروش می رســد! در این سال ها 
شرکت مهندسی آب و فاضالب دو مناقصه 
برگزار کرد که در یکی از آن ها کامال جنس 
چینی با رفرنس های آمریکایی و اروپایی که 
برای آنها ساخته شــده بود، خریداری شد. و 
به همین راحتی تمام اســتانداردهای ایران و 
اروپا را دور می زنند و جنس به ظاهر اروپایی 
و باطنا چینی را با قیمت باالتر از جنس اصلی 
در مناقصه انتخاب می شود. کارشناسان خرید 
هم متوجه موضوع نیستند و مسئله اینجاست 
که مدیر و کارشناســی که چند سال در یک 
پســت می ماند و کاری پیش  نمی برد، از این 
پست عزل و در پست دیگری مشغول به کار 
می شود. در حالی که ما در صنعت آب نیازمند 
تغییر مدیران ناکارآمدیم و نه جابجایی صرف 
مدیران. هدفمندی یارانه ها به ضرر آب تمام 
شد. رییس دولت، مجلس، وزیر نفت و وزیر 

نیرو در هر دو دوره به دنبال این هســتند که 
مشــتقات نفت، گاز و برق گران شــود، اما 
هیچ کــس به فکر آب نیســت. در حالی که 
همین مســئوالن اعالم کردند که حداقل 
تا 200 ســال آینده گاز خواهیم داشت و تا 
60 ســال آینده نفت، که با وجود اکتشافاتی 
که صورت می گیرد قطعا بیشتر از این زمان 
نفت خواهیم داشــت. بنابرایــن دقیقا تمام 
فشــارها روی چیزهایی است که ما نسبتا از 
آن ها فراوان داریم. امــا آب همانطور ارزان 
مانده اســت. معلوم نیست چرا برای حمایت 
از 2 شرکت خودروســازی که استانداردها را 
رعایت نمی کنند بنزین گران شــد، اما برای 
آبی که تجدیدپذیر نیست هیچ اقدامی صورت 
نمی گیرد.؟ اگر برق قطع شود قاعدتا کسی 
نمی میرد، ولی تصور کنید که اگر یک هفته 
آب تهران قطع شــود چه اتفاقات ناگواری 
می افتد؟!. من معتقدم بیش از 9 ســال است 
مدیریت کالن آب مسیر را اشتباه رفته اند و 
رسما شرکت های آب و فاضالب کارایی خود 
را از دســت داده اند. حدود 8 سال است آب را 
گران نکرده اند، از طرف دیگر بودجه شرکت 
آب و فاضالب را در خزانه داری کل کشــور 
می ریزند و شــرکت های آب و فاضالب باید 
بودجه را قطره ای و با پشت سرگذاشتن مراحل 
اداری دریافت کنند. پس عمال شرکت های 

گفت و گو با مهنـدس مطلـبی، مدیر عامل شرکت فردا فن کامـران

گفتگو

اشاره:
بحران کمبود آب و خشکسالی در بخش های وسیعی از کشور ما  به صورت یک مشکل روز در امده 
است .کارشناسان هشدار داده اند که خطر یک دوره  خشکسالی 30 ساله بر بخش هایی از جهان 
به ویژه منطقه خاورمیانه و از جمله کشور ما سایه افکنده است .با توجه به طرح این مسئله مهم برای 
یافتن راه حل های ممکن به منظور مقابله با بحران خشکسالی و پیامد های آن و در ادامه گفت و گو 
با کارشناسان و دست اندر کاران این حوزه ،در این شماره با مهندس مجید مطلبی مدیر عامل شرکت 
فردا فن کامران و عضو کمیته تدوین استاندارد شیر آالت بهداشتی و قطعات و تجهیزات مرتبط با 

صرفه جویی در مصرف آب به گفت گو نشستیم .           
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آب و فاضالب درگیر دریافت و تامین بودجه  
جاری شان هســتند. طی این سال ها حقوق 
کارکنان و هزینه های شرکت های آّ و فاضالب 
افزایش یافت و متعاقــب آن درگیری های 
مالی، شــرکت های آب و فاضالب را از اتاق 
فکر آب به یک شرکت بی پول با دغدغه های 
فراوان تبدیل کرد. از این رو مدیران کرخت، 
هدفمندی یارانه ها و سرگرمی های داخلی از 
جمله تامین بودجه جاری، پاداش بازنشستگی 
کارکنان، هزینه های جاری پرسنل و تاسیسات 
ســاختمان، شرکت های آب و فاضالب را به 
همه کاری غیــر از مدیریت آب و فاضالب 
مشغول کرده است و عمال آب سازمان متولی 

ندارد.
از نظر شما استفاده از فن آوری  چقدر 
می توانست در کنترل وضعیت آب و 
به تعویق انداختن دوران خشکسالی 

کمک کند؟
ما اســتانداردهای الزم را در کشور داشتیم و 
داریم اما به علت  رعایت نکردن  استانداردها 
به اینجا رسیدیم. متاسفانه ما فراموش کردیم 
زندگی با اســتاندارد خوب یعنی چه. همین 
مردم یک زمانی الستیک بریجستون ایرانی 
را که تحت لیسانس بریجستون ژاپن بود به 
الستیک بریجستون ژاپنی ترجیح می دادند 
و می گفتند این الســتیک زیر پیکان بهتر 
کار می کند، امــا االن جنس چینی به دلیل 
ارزانی، به اولویت خرید  مردم تبدیل شــده 
است. در بخش شیرآالت که تکنولوژی های 
ناقص و اجناس قالبی چینی بیداد می کنند 
و بازار شیرآالت وضع بسیار مغشوشی دارد. 
از طرف دیگر حمایتی هم برای اصالح بازار 
وجود ندارد. سردوش های کاهنده مصرف به 
تنهایی می توانند 50 درصد آب را صرفه جویی 
کنند. یعنی براساس نوعی فن آوری  که در 
این ســردوش های  سوییسی به کار گرفته 
شده با اســتفاده از 6 لیتر آب، مصرف کننده 
احســاس پرآبی می کند و براحتی می تواند 
کف را بشــوید و حمام کند. طبق مذاکره ای 
که ما با این شــرکت داشتیم، قرار شد بدنه 
ســردوش را ما بسازیم و فن آوری مورد نظر 
را شرکت سوییسی در اختیار ما قرار بدهد. به 
همین خاطر ما و نماینده این شرکت با شرکت 
مهندســی آب و فاضالب جلسه گذاشتیم و 
در آنجا به مدیران حاضر در جلسه گفتیم، به 
جای این پول هایی که هر چند وقت یکبار به 

استان ها تخصیص می دهند تا اجناس چینی 
بخرند، به ما وام بدهنــد )و نه بالعوض( تا 
برای تولید این محصول یک کارخانه  تاسیس 
شود.  گفتیم اگر ما بخواهیم از یک بانک این 
تسهیالت را بگیریم آن ها فقط به سود مالی 
پروژه توجه می کنند اما شما می دانید که چقدر 
مشکل آب داریم و سردوش یکی از ابزار های  
پرمصرف است که در صورت استاندارد بودن 
تاثیر زیادی در کاهش مصرف آب شرب دارد، 
اماحتــی  دریغ از یک پاســخ منفی محکم. 
پس از این، تقاضای ما وارد روند نامه نگاری 
و امروز و فرداهای سازمان های دولتی شد و 
به هیچ نتیجه ای نرسید. یعنی عمال مدیران 
حاضر شدند برای جنس چینی پول بدهند اما 
برای یک درخواست و پیشنهاد منطقی هزینه 
نکننــد. در حالی که این فــن آوری تنها  در 
بخش استحمام 50 درصد صرفه جویی ایجاد 
می کند. حتی آب فشارهایی است که حداقل 
70 درصد صرفه جویــی می کند و این طرز 
تفکر در تمام دنیا وجود دارد که برای مدیریت 
مصرف آب تمام حداقل ها در نظر گرفته شود؛ 
سنگاپور مشکل آب ندارد ولی چون به حفظ 
محیط زیست بســیار مقید هستند و کاهش 
میزان فاضالب برایشان مهم است، در اماکن 
عمومی هیچ شیری نباید بیش از دو لیتر آب 
مصرف کند. و یا در کالیفرنیا به دلیل کم آبی 
و اهمیتی که برای محیط زیست قائل هستند 
هر شیر زیر 2 لیتر در دقیقه مصرف می کند در 
حالی که در ایران برای یک شســت و شوی 
ســاده 20 لیتر آب هدر می رود و برای کسی 
مهم نیست که آینده این سرزمین خشک چه 
خواهد شد؟!. من معتقدم این بی تفاوتی نسبت 
به مصرف بی رویه آب یک معضل اجتماعی 
در کشور است و با یک برنامه کاله قرمزی که 

اتفاقا در ژانر طنز است، قابل حل نیست.
بــا هدفمنــد شــدن یارانه ها چه 

فرصت هایی برای آب به وجود آمد؟
آب 8 ســال گران نشد، اما در همین 8 سال 
حقوق کارمندان و هزینه های جاری سازمان 
به دغدغه هــای مالی شــرکت های آب و 
فاضالب تبدیل شــد و در حالی که تا قبل از 
این در قالب  بودجه به این سازمان هزینه ای 
پرداخت می شد پس از هدفمند شدن یارانه ها 
ایــن درآمد از بین رفــت. به همین دلیل در 
شرایطی که تمام مدیران باید به فکر جبران 
این کسر درآمد می بودند، به دنبال روزمرگی 

رفتند. در حالی که آب باید گران می شد. مگر 
بنزین 100 تومانی 700 تومان شــد، اتفاقی 
افتــاد.؟ در صنعت تجهیــزات آب برخالف 
صنعت خودروســازی که انحصاری است، 
تعداد تولیدکنندگان زیاد است و خوشبختانه 
ایــن صنعت دولتی نیســت و بخش اعظم 
تولیدکنندگان آن را بخش خصوصی تشکیل 
می دهد. بنابراین تولیدکنندگان برای رعایت 
منافع خودشان هم که شــده، دوست دارند 
محصول باکیفیت  و به روزتر بســازند. ولی 
سرمجموعه این شرکت ها ســازمان آب و 
فاضالب کشور است که باید با تدبیر به هنگام 
به دنبال افزایش مرحله به مرحله قیمت آب 
می بود که نبود و سکان این کشتی را قبل از 

غرق شدن به دست می گرفت.
از نظر شــما گران شدن تعرفه آب 
چقدر در مدیریت مصرف آب موثر 

است؟
آب باید مهم ترین دغدغه هر ایرانی باشــد و 
یک ایرانی قبل از هر چیز باید در عمل، رفتار 
و گفتار خود برای آب اهمیت قائل باشد، اما 
تا وقتی قیمت آب ارزان باشــد کسی به آن 
توجه نمی کند. اگر قیمت باال برود حداقل چکه 
کــردن آب برای مردم اهمیت پیدا می کند و 
من معتقدم که هشدار به مردم باید جدی باشد. 
برنامه های طنز و کودک برای فرهنگسازی 
نسل آینده است اما برای حل مشکل کم آبی 
و بی آبی امروز باید از  همین امروز اقدام شود 
و همین نسلی که آب را بی حد و حصر هدر 
می دهد، باید تحــت تاثیر برنامه های جدی 
تغییر رویه بدهد و نه این که در این شــرایط 
فقط به فکر کودکان امــروز و زنان و مردان 
آینده باشیم. در یک مستند سد طالقان را نشان 
بدهند که سال گذشــته تا کجا آب داشته و 
امســال تا کجا، و یا سد الر و لتیان را نشان 
بدهند. به تصویر بکشند که شهرداری چگونه 
آب را در خیابان رها کرده است و کجاها لوله 
 ترکیده و آب به هدر می رود ولی کسی به فکر 
نیست.! متاسفانه مصرف بی رویه آب فقط در 
بین مردم نیست در تشکیالت دولتی هم هر 
روز صبــح باغبان ها باغچه ها را در آب غرق 
می کنند و کسی نمی پرسد چرا؟!، بیایند اصالح 
امور را از مراکز دولتی شروع کنند. چند سال 
قبل ساخت سد طالقان را به چینی ها دادند و 
انصافا 6 ماه قبل از موعد مقرر این سد تحویل 
داده شد، در آن سال به لطف خداوند بارش ها 

گفتگو
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گفتگو

زیاد بود و علی رغم این که پیش بینی شــده 
بود، پر شدن ســد 2 تا 3 سال زمان می برد، 
در فاصله کمتر از یک بهار ســد سرریز شد؛ 
تا جایی که مشــکل بی آبی غرب تهران به 
کلی حل شد اما از وضعیت امروز سد طالقان 
یک مستند بسازند تا مردم اوضاع امروز سد را 
ببینندو  با عمق فجایعی که اتفاق افتاده آشنا 
شوند. آیا کسی تا به حال دیده که مدیرعامل 
آب و فاضالب اســتان تهران در یک برنامه 
تلویزیونی حضور داشته باشــد و یا در یک 
میزگرد رسانه ای ،مســائل آب مورد بررسی 
قرار بگیرند؟ هیچ وقت فرصتی در اخبار و یا 
قبــل و یا  بعد آن به مدیران بخش آب  داده 
نشد تا بگویند مشکل کجاست. متاسفانه صدا 
و سیمای ما فقط به دنبال تبلیغ کفش راحتی، 
چیپس و پفک اســت و به این فکر نمی کند 
بچه ای که چیپس و پفک می خورد حیاتش 
به آب وابســته اســت، نه خوردنی هایی که 
برای تبلیغ در رسانه ملی هزینه های هنگفت 
پرداخت می کنند. شرکت های آب و فاضالب 
بعد از هدفمندی یارانه ها درگیر مخارج روزمره 
هستند، اما رسانه ملی باید با توجه به بحرانی 
که ملــت را تهدید می کند وظیفه خود بداند 
برای تولید برنامه ها با هدف  فرهنگسازی در 
بخش آب هزینه کند و برای نشان دادن عمق 
فاجعه هرروز به دنبال تهیه برنامه های جدید 

باشد، که متاسفانه اینطور نیست.
از  بــرای جلوگیری  مقاومت  علت 

گران شدن آب چیست؟
آنطور که شــنیده ایم در حال حاضر آب در 
بخش کشاورزی متر مکعبی 7 تومان است، 
اما مگر می شــود در این شرایطی که آب از 
حیث ارزشــمندی حکم طال را دارد، برای 
هر متر مکعب 7 تومان ارزش گذاشت؟ من 
معتقدم آب باید از قیمت فعلی بسیار گران 
تر شــود. یکی از دوستانم که از مدیران آب 
منطقه ای بود تعریف می کرد که در شهری 
که ما بودیم مردم مــدام از گران بودن آب 
گالیه داشــتند تا جایی که حتی امام جمعه 
در خطبه ها باعث و بانی این گرانی ها را لعن 
می کرد که مگر این مسئوالن شمرند که به 
اسم گران کردن جلوی آب را می گیرند.؟! او 
که در این مراســم حضور داشت فردا صبح 
یک وانت تویوتا از سازمان گرفت و 5 بشکه 
200 لیتــری را پر از آب کــرد و با وانت به 
جلــوی در خانه امام جمعه رفت. وقتی حاج 

آقا جلوی در آمدند گفت: حاج آقا این یک متر 
مکعب آب که قیمت آن 5 تومان است معادل 
این 5 بشکه است. از نظر شما مردم برای هر 
بشکه 200 لیتری آب یک تومان پول بدهند، 
زیاد است؟ این دوست ما تعریف می کرد که 
از جمعه همان هفته به بعد امام جمعه محترم 
در خطبه هــا می گفت مردم 5 تومان برای 5 
بشکه 200 لیتری آب ارزشی ندارد، اما شما 
آب را هدر ندهید؛ و این شد که الاقل گروهی 
از مردم متوجه شــدند که یک متر مکعب 5 
بشــکه 200 لیتری آب اســت. بنابراین در 
مقایســه با ارزش واقعی آب و قیمت فعلی؛ 
آب برای گران شــدن جای بسیار دارد منتها 
این گران شدن باید مرحله به مرحله باشد تا 
در کنار واقعی شدن تعرفه آب، مردم بتوانند 
الگوی مصرف خود را متناسب با قیمت جدید 
آب و ارزش واقعی آن تطبیق دهند. مثال اگر 
می گویند باید 30 درصد صرفه جویی شــود، 
همزمان 30 درصد به قیمت آب اضافه کنند و 
افراد باالی الگوی مصرف را مانند جریمه های 

رانندگی به طور ملموس جریمه کنند. 
از نظر شــما با توجه به شکســت 
سیاســت های اعمــال شــده  در 
بخش آب و ســرعت گرفتن وقوع 
خشکسالی، دانش فنی کارشناسان 
ایرانــی برای حل این بحران  تا چه 

اندازه تاثیرگذار خواهد بود؟
کارشناسان ما دانش کافی برای مدیریت آب 
دارند اما سیستم صحیح عمل نمی کند. خیلی 
از اتفاقات جبران ناپذیر در حال وقوع است اما 
هیچ چشمی آنها را نمی بیند. به لطف خداوند 
متعال میلیون ها سال قبل دریاچه ارومیه در 
نقطه ای از کشــور ما به وجود آمده اما بروید 
ببینید در این 10 ســال اخیر چه به سر این 
دریاچه آمده است.؟! آنقدر اطراف دریاچه چاه 
زدند که دریاچه خشک شد و دیگر هیچوقت 
دریاچه ای با ابهت دریاچه ارومیه در این منطقه 
نخواهیم داشت. من یک سوال دارم، چطور ما 
ایرانی ها در کشورهای دیگر که کار می کنیم، 
صاحب اختراعات و افتخارات بزرگ می شویم 
و از ما با عنوان پروفســور یاد می کنند اما در 
ســرزمین خودمان با تمام عرقی که به این 
آب و خاک داریم به هیچ دستاورد ملموسی 
نمی رسیم؟! شرکت مهندسی آب و فاضالب 
کشــور و شــرکت مدیریت منابع آب ایران 
کارشناسان دکترا کم ندارد اما باید بپرسیم که 

چرا نمی توانند برای آب چاره ای بیاندیشند.؟ 
نمی شود که بودجه مدیریت مصرف آب 12 
میلیون نفر تهرانی را به حساب یک اداره دیگر 
واریز کرد و بعد توقع داشــت که مدیریت در 
بخش آب و فاضالب  تهران متحول شود.؟! 
کارشناسان در یک دوره زمانی نسبتا طوالنی 
باید برای آب برنامه ریزی می کردند ،اگر آب به 
مرور گران می شد وضعیت شرکت های آب و 
فاضالب به شــکل حاال نبود و امیدی برای 
تغییر و بهبود وجود داشت. فرهنگسازی ابزار 
صحیح و تکنولوژی می خواهد. فناوری درست 
را در اختیــار مردم قرار بدهیم و و در کنارش 
تعرفه را هم درست کنیم. با تخصیص بودجه 
به کارشناسان هم مجالی داده می شود که از 
دغدغه های روزمره فاصله بگیرند و اقدامی 
موثر انجام دهند. قرار نیست مردم حمام نروند 
و یا کمتر حمام بروند، قرار اســت با استفاده 
از فــن آوری 50 درصد از مصرف فعلی آب 
مورد استفاده در استحمام صرفه جویی شود. در 
کشور سوییس یک آقایی با استفاده از فناوری 
ساعت، یک آبفشــان اختراع کرده است که 
75 صدم لیتر در دقیقه آب مصرف می کند. 
فناوری این آبفشان به قدری دقیق و ظریف 
است که مانند تکنولوژی ساعت با چشم غیر 
مسلح قابل تشخیص نیســت. در بازدیدی 
که از آزمایشگاه این آبفشان داشتم، مخترع 
این آبفشان به من گفت شما که مسلمانید با 
استفاده از این شیر وضو بگیرید. وقتی که شیر 
باز شــد بجای ریزش آب، فقط یک هاله ای 
ابر مانند دیده می شد اما وقتی من شروع به 
وضو گرفتن کردم اگر چه یک مقدار بیشتر از 
همیشه زمان برد اما واقعا با همان مقدار آب 
من به راحتی وضو گرفتم. پس توجه کنیم در 
کشوری که دغدغه آب ندارد مردمش دغدغه 
آب دارند، در کشور خشکی مانند ایران مردم 

باید چگونه بیاندیشند.؟
برای اصــالح مدیریت مصرف آب، 
مســئوالن و  مردم چقدر می توانند 

نقش داشته باشند؟
من معتقدم به مسئوالن هیچ امیدی نیست؛ 
مردم باید خودشان دست به کار شوند. چون 
این مسئله مستقیما روی زندگی همه ما تاثیر 
دارد. به محض قطع شدن آب مردم مستقیما 
ضرر می کنند و زندگی روزمره و بهداشــت 
مردم تخت تاثیرات منفی عدم دسترسی به 

آب سالم و بهداشتی قرار می گیرد. 
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• روزگار دشوار مدیریت آب
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کشور ما ایران  در یک منطقه کوهستانی و نیمه خشک و نیمه بیابانی قرار دارد .از این رو منابع تامین آب  همواره در شکل گیری مناسبات اجتماعی 
و حتی تشکیل حکومت ها دخیل بوده اند. اهمیت آب در زندگی مردم ایران در مقایسه با مناطق پر آب جهان مثل اروپا وکانادا بیشتر وحیاتی تر است؛ 
به همین دلیل از هزاران سال پیش همواره سعی بر این بوده که در مصرف آب صرفه جویی الزم انجام شود و بهره برداری از منابع آب به بهترین 

شیوه های مهندسی و تدبیرهای کافی صورت گیرد.
تاریخ و مستندات تاریخی گواه بر آن است که سرزمین کهنسال ما همواره دستخوش خشکسالی های متناوب بوده است. اما مردم با استفاده از 
روش های مفید و کهن به گونه ای سعی داشته اند با بحران های مقطعی و کم آبی کنار بیایند. شیوه های قدیمی بهره برداری از منابع آب از جمله 
مهندسی اعجاب انگیز قنات در ایران حاصل تجربه های گرانقدری است که در طول هزاره ها از نسلی به نسل دیگر منتقل شده است. اما فناوری های 
نو به همان اندازه که مفید و کارآمد هستند در صورت به کارگیری نادرست می توانند نابودکننده منابع هم باشند. در دهه های اخیر روش بهره برداری 
از منابع آب ایران اعم از رواناب ها و سفره های آب زیرزمینی با استفاده از فناوری های پیشرفته به گونه ای بوده که به فرایند تشکیل آبخوان ها و 
آسیب پذیری این مخازن حساس طبیعی کمتر توجه شده است. و در افراط در بهره برداری بی رو یه از سفره های آب زیرزمینی پیامدهای ناگوار خود 

را به صورت خشک شدن برخی از رودخانه ها و دریاچه ها و فرو نشست دشت ها آشکار کرده اند. 
اکنون زمان آن رسیده که با مروری واقع بینانه در آزمون و خطاهای زیانبار دهه های گذشته در نحوه بهره برداری از منابع آب کشور، راه و روش های 
مناسب و بهینه ای در پیش گرفته شود. از این رو مسئولیت های مدیریت منابع آب کشور بسیار سنگین تر شده است و در این حوزه حساس کاری 
کارستان را می طلبد. کمبود آب به ویژه در کالنشهر تهران محسوس است و برخی از کارشناسان لزوم تفکیک آب شرب و غیر شرب را در این 
شهر ضروری می دانند. حفاظت از منابع آب منوط به حفاظت از آب رودخانه هاست اما در عمل دیده می شود که متولی خاصی حفاظت از منابع آب 
را انجام نمی دهد و می توان مشکالت تجاوز به حریم رودخانه ها را در مسیر جاجرود، شاهرود و طالقان به وضوح دید. سفره های زیر زمینی آب ایران 
با کمبود شدید آب روبرو هستند و گفته می شود بهره برداری های بی رویه و غیر اصولی در دهه های اخیر عامل افت آب در این سفره ها بوده است 
اما برای حل این معضل های رو به رشد هیچ اقدامی صورت نمی گیرد و تمام اقدامات به تبلیغات صرفه جویی در مصرف آب منحصر شده است و 
این سوال همانطور بی پاسخ می ماند که اگر قرار است مردم آب را مدیریت کنند هدف از تاسیس سازمان های متولی چه بوده است. بحران آب در 
آستانه هدف گرفتن بهداشت و سالمت مردم وارد مرحله ای شده است که از قول کارشناسان خطر بی آبی امنیت ملی را نشانه گرفته است. ماهنامه 
مهرآب با برگزاری یک جلسه با حضور مدیران شرکت مدیریت منابع آب ایران راهکارها و گزینه های پیش روی صنعت آب ایران را برای تامین آب 

و خروج از این بحران بررسی کرده که در ادامه شرح آن را می خوانید. 
مهندس احسانی 

باید ابتدا همگي این واقعیت را بپذیریم که در کشور کم آبی زندگي مي کنیم، و باید نحوه زندگي و مصرف آب در بخش هاي مختلف شامل شرب، 

میزگرد

احسانی  مهرزاد  مهندس 
مدیریت  دفتــر  کل  مدیر 
به هم پیوســته منابع آب 
فالت  آبریز  حوضه هــای 
مرز  و  قــوم  قره  مرکزی، 
شرقی شــرکت مدیریت 

منابع آب ایران
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صنعت و کشاورزي مطابق با شرایط کم آبي 
کشور باشد. اگر دقیق تر به نحوه مصرف آب 
در زندگي روزمره، از جمله کشاورزي و صنعت 
نگاه کنیم، متوجه مي شویم همانند شرایطي 
که هیچ کمبود آبي متوجه کشورمان نیست 
عمل مي کنیم. ما همواره کمبود آب در کشور 
را از طریق اقدامات سازه اي و ساخت سدهاي 
جدید جستجو  کردیم. هر چند احداث یک سد 
بزرگ از لحاط مهندسي کار پیچیده اي است 
ولي از جنبه مدیریت منابع آب، ســهل ترین 
اقدام بشمار مي رود. اگر صریح تر سخن بگویم، 
احداث سد را نباید جزو اصول اولیه مدیریت 
منابع آب بشمار آورد. طبیعی است وقتی پول 
باشد می توان کوه دماوند را هم جابجا کرد و به 
مکان دیگري منتقل کرد. ولی وقتی به مسائل 
فرهنگی و نرم افزاری می رسیم نشان می دهد 
که مدیریت آب کار بســیار دشواری است و 
به دلیل اینکه در این حوزه کمتر کار کردیم، 
تجربه چنــدان مفیدي هم نداریم. در بخش 
کشاورزي با احداث سدهاي جدید، سطح زیر 
کشت اراضي را توسعه دادیم، چون راحت تر 
بود و کمتر به بهینه سازي مصرف آب توجه 
کردیم. ما بــه جای افزایش بازدهی در واحد 
ســطح، تالش کردیم زمین های بیشتری با 

بازدهــی کم، به کشــاورزی اختصاص داده 
شده است، در سر جمع تولیدات بیشتر مورد 
نظر تامین شود.  در حالی که می شد در همان 
زمین های سابق و با همان آبی که در اختیار 
بــود بازدهی را افرایــش و آب جدید را جزو 
ذخایر قرار داد. اما چون این کار ســخت بود 
ما آن را رها کردیم و بــا آب جدید به دنبال 
آبادانی زمین جدید رفتیم.  متاسفانه در بخش 
فرهنگ سازی در مدیریت مصرف آب اقدام 
جدی صورت نگرفته و مردم هنوز باور ندارند 
که در کشور خشک زندگی می کنند. اگر در 
یک جا رودخانه و یا سد پرآبي می بینند، فکر 
می کنند کشور پرآب است و هیچ دغدغه ای 

برای بی آبی وجود ندارد. 
در امر سیاستگذاری کالن ملي، وقتی نهاده ای 
کم باشــد، برنامه ریزی برای آن پیچیده تر 
و دشــوارتر اســت. اما آیا برای کشوری که 
منابع آبی محدودی دارد بهای آب در بخش 
کشاورزی، شرب و صنعت باید به این شکل 
که االن هست باشد؟! وقتی بهای یک کاال 
خیلی ارزان و گاها مجانی در نظر گرفته شود 
معنایش این است که آن کاال خیلی ارزشمند 
نیست. اما وقتی یک کاال را گران می خریم 
حس می کنیم که کاالی ارزشــمندی بوده 
که مجبور شــده ایم برای آن بهای متناسبي 
بپردازیم. ولی در کشور ما در بخش آب کسی 
ارزشمند بودن آب را حس نمی کند و در بخش 
کشاورزی وضع بدتر است. در جایی که دولت 
سرمایه گذاری کرده، شبکه های آبیاری و سد 
ساخته شده، فقط سه درصد ارزش محصول به 
عنوان آب بها دریافت مي شود، که در مقایسه 
با سایر هزینه هاي کشاورزي سهم معنا داري 
نیست. در بخش مصارف خانگي هم وضع به 
همین شکل است. در کشور پرآبی مثل آلمان 
فقط 18 درصد منابع آب مصرف می شــود و 
طی یک برنامه 10 ســاله سرانه مصرف آب 
شــرب به ازای هر نفر از 150 لیتر در روز به 
129 لیتر رسیده است، در حالی که در کشور 
ما 75 درصد منابع آب مصرف می شود، سرانه 
مصرف چیزي حدود یــک و نیم تا دو برابر 
کشور آلمان است. در این کشور بابت هر متر 
مکعب آب حدوداً 2/5 یورو از بخش خانگي 
دریافت می شود و برای فاضالب نیز به طور 
جداگاه باید همین قیمت پرداخت شود. یعنی 
یک شهروند آلمانی متوجه است برای اینکه 
بهای کمتری بپردازد بایــد هر دو بخش را 

مدیریت کنــد و آب کمتری مصرف کند تا 
فاضالب کمتری داشته باشد. در آنجا 4/5 تا 5 
یورو برای هر مترمکعب آب پرداخت می شود 
که به پول ما حدود 20 هزار تومان می شود. 
ممکن است این گونه مطرح شود که سطح 
درآمدی ما با آنها متفاوت اســت اما با طراز 
کردن درآمدها این مبلغ برای آنها هم مبلغ 
قابل توجهی است. جالب است با وجودی که 
آلمان کشور پرآبی است اما آلمانی ها اقدامات 
صرفه جویانه جدي را دنبال مي کنند و همین 
عوامل باعث می شود که مصرف شان تا این 
انــدازه کاهش یابد. یکی از فاکتورهای مهم 
در مدیریت مصرف آب، قیمت اســت. اگر 
هزینه مصرف خانــوار از تلفن ثابت و تلفن 
همراه در ســبد خانوار را در نظر بگیریم و با 
هزینه قبوض آب خانوار مقایسه کنیم، تفاوت 
ایــن اعداد فاحش اســت در حالی که بهای 
مخابرات صرفا بابت سرمایه گذاری است که 
در این بخش قرار گرفتــه و در واقع چیزی 
از منابع طبیعی کشــور کم نمی شود. اما با 
منابع آبی که مصرف می شــود خساراتی به 
محیط زیست وارد می شــود و این خسارات 
پدیده های جدیدی را ایجاد می کند. از این رو 
من معتقدم که باید با تعیین تعرفه جدید آب 
می توان مدیریت مصرف را به عنوان گامی در 
راستای فرهنگ سازی در بخش آب در بین 
مردم نهادینه کرد. هر چند نباید آموزش هاي 
همگاني بویژه برنامه ریزي براي درک بهتر 
نسل آینده از وضعیت مدیریت مصرف آب را 

از مدارس شروع کنیم.

خسرو رفیعی
از دیرباز همواره آب بــرای ایرانیان مقدس 
بوده است. با وجود خشکسالی و بی آبی هایی 
که داشــتیم وقتی به تاریخ کهن کشورمان 
برمی گردیم، می بینیم آب راچقدر خوب نگه 
می داشتند. اما چه شده که امروز ما می خواهیم 
با قیمــت آب را حفظ کنیم؟! چرا نمی توانیم 
فرهنــگ را بدون قیمت، جریمه و زور تغییر 
دهیم؟! آیا آلمانی ها فقط با قیمت فرهنگسازی 
می کنند و وقتی بنزین را گران کردیم مصرف 
پایین آمد کــه االن می خواهیم آب را گران 
کنیم. عده زیادی هســتند کــه می توانند با 
تعرفه جدید آب را مثل سابق مصرف کنند. 
آن بیچاره ای که قیمت آب برایش مهم است 
االن 400 لیتر در روز مصرف نمی کند که با 
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این کار بخواهیم مصرف آب را مدیریت کنیم. 
چون می خواهیم سدســازی کنیــم و آب را 
انتقال دهیم قیمت آب را به نوان یک فاکتور 
ببینیم تا مجبور نباشیم مثل همیشه به نفت 
تکیه کنیم اما آیا با گران کردن آب می توانیم 
مدیریت آبی که در طول تاریخ از بین بردیم را 
افزایش قیمت دوباره زنده کنیم؟ سال ها قبل 
گفتیم شمال تهران ساختمان سازی نکنید اما 
کســی گوش نکرد و تهران برای تامین آب 
این ســاختمان های بهای سنگینی پرداخت 
کرد. مدیریت پایدار یعنی همه با هم فکر کنیم 
نمی شود هر کس می خواهد بسازد و وزارت 
نیرو به هر قیمتی مسئول باشد که آب راتامین 
کند. تمام باغ های شــمیرانات از بین رفته و 
ساختمان جای آنها را گرفته است. از خودمان 
پرسیده ایم که چرا در کشور خشک ما شهر 
قم در کویر بی آب جزو شهرهای پرجمعیت 
است؟! مگر کرج آب داشتکه آن همه جمعیت 
را به آنجا سرازیر کردیم. پس مسئله قیمت آب 
نیست، مشکل اصلی ما مدیریت یکپارچه آب 
است که در کشور ما وجود ندارد. ما باید هشدار 
بدهیم به کسانی که خارج از وزارت نیرو با ما 
هماهنگ نیستند. تا کی می خواهیم ذخایر آبی 
هدر بدهیم. کشاورز که نباید آب را حفظ کند ما 
باید به او بگوییم که کشاورزی مدرن چیست 
و چگونه باید اجرا شود. تا کی می خواهیم در 
کشور خشــک ایران چمن بکاریم؟! اینهمه 
در مورد گیاهان کویــری صحبت کردیم و 
به نتیجه رســیده ایم که چگونه بدون چمن 
شــهرمان را زیبا کنیم. فقط باید به این باور 
برســیم که ما نمی توانیم مثل آلمان چمن 
بکاریم و چمن باید از پروسه زیباسازی شهر 
تهران حذف شود. باید بفهمیم که زمان آن که 
آب را با این قیمت و محدودیتی که دارد پای 
چمن ها نریزیم. به اعتقاد من سهم مردم در 
مدیریت آب را نادیده بگیریم و به این موضوع 
بپردازیم که مدیریت آب غلط اســت و این 

مدیریت را چگونه باید اصالح کنیم؟

مهندس چراغچی
متاســفانه مدیریت منابع آب و کشاورزی ما 
اجازه می دهد کــه در اصفهان برنج معروف 
به لنجون در کنار زاینده رودکشــت شــده 
وحق النظارت دریافت شــود. هر کســی که 
در صنعت آب باشــد می داند و می فهمد که 
مدیریت آب در کشــور مشکل دارد و بی آبی 

ما نتیجه بی برنامه بودن است. در کشور وزارت 
کشاورزی و وزارت نیرو این دوسازمان متولی 
به جای رسیدگی به امور کالن وبرنامه ریزی، 
مردم را از بی آبی می ترسانند و مدام زیرنویس 
تلویزیون نزدیک شدن دوران سهمیه بندی 
را هشدار می دهد. من فهمیدم المپ اضافی 
خاموش یعنی چه و اگر اتاقی مورد اســتفاده 
نیست المپ آن اتاق را خاموش می کنم اما در 
مصرف آب شرب و بهداشت چه صرفه جویی 
می توان انجام داد؟! مگر می شود حمام نرفت 
و یا ســبزی را نشســت تــا در مصرف آب 
صرفه جویی شود؟! قدیم شیرفشاری بود بعد 
دیدند که بهداشت مردم زیر سوال می رود آب 
را به داخــل خانه ها آوردند. آن زمان پدر من 
500 تومان به آب منطقه ای داد و ما تا ســر 
حوض یک شیر آوردیم. همین چیزی که در 
بسیاری از روستاهای ایران هنوز هم هست. 
عید همان سال هم 500 تومان را پس دادند 
یعنی حق انشعاب را به عنوان ودیعه و کمک 
مالــی به آب منطقه ای دادیم و پس از مدتی 
به ما پس داده شــد. متاسفانه دانش بشر در 
همه زمینه ها به ویژه تولید شیر االت مصرفی 
بــا حداقل تلفات آب پیشــرفت کرد ولی ما 
ماندیم. اگر آریاشهر که شهرکی ویالیی در 
کنار نیروگاه الستوم را به برج تبدیل کردیم و 
اگر شهرداری منطقه 21 و 22 را ایجاد شد و 
تهران را توسعه دادیم آب به فکر منابع تامین 
آب آن بودیم یا فقط در آمدها فرض اول بود 
واقعیت این اســت که 3 درصد آب کشور در 
بخش شرب استفاده می  شود اما همه فشارها 
به همین 3 درصد اســت. آیا 3 درصد بشود 
1/5 مشــکل آب در کشور ما حل می شود؟ 
بر اســاس آمار بخش در آمد و مشــترکین 
حدود 80 در صــد مصرف کنندگان تهرانی 
زیر الگوی مصرف قــرار دارند این در حالی 
است که مصرف بی رویه در بخش کشاورزی 
حدود 90 درصد اســت و تلفات بسیاری دارد 
فراموش می شود در حالی که مشکل اصلی 
در این محدوده اســت! هزینه تولید آب یک 
اصول و حســاب کتابی دارد اما در ایران این 
آب گران تولید می شود. اینقدر مدیر و کارمند 
در بخش آب استخدام کردیم که تامین حقوق 
آنها هزینه سربار آب شده است. مدیریت آب 
درجهان به این نتیجه رسیده است که مردم 
بــدون حمایت و اســتفاده از تکنولوژی روز 
نمی توانند صرفه جویی کننــد لذا قطعات و 

شیراالت دچار تحول شد و تولیدات قدیمی 
از رده خارج شدند اما مسئولین ما می گویند که 
صرفه جویی کنید و هنوز استفاده از شیراالت 
قدیمی وجود دارد. در ســایر کشورها دوشی 
که مردم اســتفاده می کنند 50 درصد آب را 
بدون ایجاد مزاحمت برای مصرف کننده کسر 
می کند. اما دوش های ایرانی که با تکنولوژی 
قدیمی تولید می شود بخش عظیمی از آب را 
به هدر می دهند و این تقصیر مردم نیست. در 
بحران سال 80 به مدت 12 ساعت آب یک 
منطقه بسته می شد و مسئوالن آن دوره فکر 
می کردند که اگر 12 ساعت آب یک منطقه 
بسته باشد 50 درصد آب صرفه جویی می شود 
در حالی که سیفونی که در آن 12 ساعت زده 
نشــده بعدش زده می شود، حمامی که رفته 
نشده بعدش رفته می شــود و عالوه بر این 
تانکر آبی که خانوارها برای خودشان ذخیره 
می کردند نیز بعد از آمدن آب جدید دور ریخته 
می شد. با این وجود هر وقت کارشناسان دور 
هم می نشینند در نهایت به این موضوع که 
می رسند که مردم باید صرفه جویی کنند. شهر 
تهران 36 سانتی متر در سال فرونشست دارد 
یعنی روزی یک میلی متر و این برای مدیریت 
آب کشــور فاجعه اســت. در آینده نزدیک 
سفره های آب در تمامی دشت ها افت شدید 
خواهند داشت و شهر هایی مانند نسیم شهر 
و اسالمشهر بی آب می شــوند و این فاجعه 
است. اگر قرار است مردم با صرفه جویی آب را 
مدیریت کنند پس چرا شرکت آب و فاضالب 
را ایجاد کردیم. برای شرکت های خصوصی 
این حسن اســت که مردم کاالیش را حتی 
زیاد مصرف کنند، مگر می شود یک شرکتی 
درست کنید و بعد بگویید که محصول این 
شرکت را نخرید. بر اساس پیش بینی هادر 30 
سال آینده ایران وارد خشکسالی می شود اما 
در حالی که همه ما می دانیم برای تولید یک 
بطری آب،حدود 7 لیتر آب مصرف می شود اما 
مردم را به مصرف استفاده از آب های بطری 
سوق دادیم. به طوری که حتی جلسات درون 
ســازمانی شــرکت های آب و فاضالب آب 
بطری روی میزها قرار دارد بخش خصوصی 
هم استقبال می کند و به جای اینکه برای یک 
بطری نوشابه درصدی سود ببرد آب بطری 
تولید می کند تا حتی دو برابر سود می برد. در 
حالی که کسی نظارت نمی کند کیفیت آب 
بطری و آثار زیســت محیطی وحتی ضربه 
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اقتصادی آن چقدر فاجعه آمیز است. 

مهندس امین نژاد
سدها نقش مهمی در تامین آب پایدار دارند 
ولی متاسفانه آمار به گونه ای است که ما هر 
ســال اعالم می کنیم نسبت به سال گذشته 
مقادیر کاهش داشــته است. در  موارد خیلي 
کم خبر از افزایش وضعیت ورودي و ذخیره 
سدها داده می شود. این فرآیند نشان می دهد 
که آینده نگران کننده و ســختی بر مدیریت 
آب کشور حاکم خواهد بود. حتی پیش بینی 
می کنم شاهد مهاجرت های آنچنانی باشیم 
و یا با چالش های جدی و اساســی در تامین 
آب شــرب برخي مناطق و حتي شهرهاي 
بزرگ روبرو شویم. به گذشته که نگاه می کنم 
به نظرم یک توســعه ناهمگــون در بخش 
مدیریت منابــع آب وجود دارد. یک عجله و 
رقابت درونی در بخش توسعه سازه های  منابع 
آب داشــتیم و سعی کردیم که هیچ سهمی 
را برای آیندگان  در توســعه منابع آب در بعد 
سازه اي و بخصوص سد سازي نگذاریم. هر 
جا که ممکن  بود سد ساخته شده است، در 
گذشته 13 سد در رودخانه هاي مهم کشور 
و در بهترین ســاختگاهها از هر نظر  ساخته 
شده  و در حال حاضر هم عملکرد این سدها 
از جنبه منابع آبي و مشــخصات سازه اي و 
پایداري بسیار مناسب است. به نظر مي رسد 
یک نگاه جامع گرایانه، توسعه پایدار و  مد نظر 
قراردادن مسائل بهره برداري و آینده نگري در 
طراحي و ســاخت آنها حاکم بوده است. این 
سدها  با وجودی که  بیش از 50 سال از عمر 
آنها می گذرد، هنوز مهم ترین سدهای کشور 
هســتند. ولی در دهه های 70 و 80 با شتابی 
که در سدسازی داشــتیم اگر امروز فرصت 
تصمیم دوباره داشتیم  قطعا برخي از اقدامات 
سازهاي را به شکل و الویتهاي دیگر انجام مي 
دادیم. شاید بهتر بود که اقدامات سد سازي ما 
با تدبیر و در قالب یک برنامه جامع بلند مدت 
مدیریت آب که سد سازي فقط بخشي از آن 
مي باشد صورت مي گرفت. وجود برخي سد 
هاي کوچک و بزرگ که با تولي گري جهاد 
سازندگي وقت ساخته شده و یا سدهایي که 
توســط وزارت نیرو احداث گردیده و امروز با 
اهداف پیش بیني شــده فاصله زیادي دارند 
از اینوع اقدامات شــتابزده مي باشد که البته 
فشارهاي سیاســي و اجتماعي و بخصوص 

منطقه اي در ایجاد اینوع سدها بسیار مهم و 
اثر گذار بوده است. فلذا امروز نیازمند مطالعه 
تغییر کاربري و یا حتي برچیدن برخي از آنها 
هستیم. در روند توسعه سد سازي اثر گذاري 
طرح هاي جدید بر طرح هاي قبلي تا حدودي 
نادیده گرفته شــده و بدون مد نظر قراردادن 
الزمات مدیریت بهم پیوسته منابع آب اقدام 

گردیده است.
اما ایــراد بزرگی کــه در فرهنگ مدیریتی 
ما وجود دارد این اســت که متاسفانه از بیان 
خطاهای گذشته سر باز می زنیم. در حالی که 
به اعتقاد من تجربه ناموفق نیز یک تجربه 
است که می تواند اساس برنامه ریزی آینده قرار 
گیرد. امــا مدیریت آب نمی خواهد تجربیات 
ناموفقش را بیان کند و از این تجربیات استفاده 
کند. بخشی از سدهای کشور سال های سال 
است که مخزن تبخیر است و منابع آب آن ها 
با طراحی و ظرفیت هایی که ســاخته شده 
همخوانی ندارد. در برخی کشورها ترمینولوژی 
برچیدن ســدها طرفداران زیادی دارد و آنها 
بعد از یک مدت به این نتیجه رســیده اند که 
برخی ســدها را باید از بین ببرند و این تغییر 
رویکرد در مدیریت آب آنها اتفاق افتاده است. 
اما هنوز در کشــور ما راهنما و دستورالعملی 
مبنی بر برچیدن ســدها وجود ندارد. در کنار 
این موارد نقش بسیار مهم سدها در مدیریت 
سیالب، تولید انرژي برقابي، تامین مصارف 
بخصوص در سال هاي خشکسالي بسیار مهم 
بوده و کشور را از چالش هاي عمده تامین آب 
نجات داده است نباید غافل شویم. اقلیم کشور 
و روند آورد رودخانه هاي کشور از نظر زماني 
و مکاني طوري است که ایجاب مي نماید تا 
با ذخیره سازي آب در ســدها و با استفاده از 
تاسیسات انتقال اقدام الزم صورت گیرد. ولي 
مهم آن است که هر توسعه اي بایستي ضمن 
متوازن بودن با دیگــر بخش هاي مختلف 
کشور در چارچوب یک پالن و برنامه جامع 
مدیریت بهم پیوسته حوضه آبریز شکل گیرد.

اما در بحث تعرفه که دوســتان به آن اشاره 
کردند، باید عرض کنم که همه مشکالت ما 
با تغییر بهای آب حل نمی شود اما به هر حال 
تعرفه هم در مدیریت آب یک ابزار کارآمد و 
مهم است. کماکان که در افزایش قیمت نان 
نیز تجربه موفقی در کنترل مصرف و تلفات 
نان به دســت آمد. اما در خصوص اینکه با 
توجه به سهم 6 درصدی آب شرب تاکید بر 

صرفه جویی در این بخش تاثیری در مدیریت 
آب ندارد، باید گفت که حداقل، کســانی که 
در حــوزه آب کار کردنــد و اطالعات دارند، 
مي دانند که نحوه و منابع تامین آب شرب در 
هر منطقه متفاوت است. در مناطقي از کشور 
مانند تهران بیش از 90 درصد آورد سدهای 
تهران مربوط به تامین آب بخش شرب است. 
لذا صرفا صرفه جویی در بخش کشاورزی در 
اســتان تهران بدون توجه به درست مصرف 
نمودن آب شــرب راهکار صحیحي نیست 
از طرف دیگر، ما برای تصویه آب شــرب و 
توزیع و انتقال آن هزینه های زیادی را متحمل 
می شــویم. به همین دلیل معتقدم که بحث 
صرفه جویی در هر بخش در مدیریت منابع 
آب سهم و تاثیر خودش را دارد. صرفه جویی 
به معنای کم مصرف کردن نیست به معنای 
درســت مصرف کردن اســت و در درست 
مصرف کردن استفاده از تکنولوژی نیز نقش 
دارد. امــا نگاه ما به آب، فرهنگ و رفتار ما با 
آن خیلی مهم تر اســت. هر تکنولوژی را که 
بکار ببریم تا زمانی که بخواهیم بی حدو حصر 
آب مصرف کنیــم و رقابت غیر منطقي و با 
تعصاب منطقه اي در سهم خواهي از منابع 
محدود آب داشــته باشیم  نه تنها مشکالت 
ما در این زمینه کم نمي شــود بلکه بیشتر و 

نژاد  امین  مهندس موسی 
مدیر کل دفتر بهره برداری 
از تأسیســات تأمین آب 
شرکت مدیریت منابع آب 
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پیچیده تر هم مي گردد. اگه فرهنک مصرف 
ما در هر بخش درست نشود تاثیر تکنولوژی 
را در صرفه جویي آب را هم از بین می بریم. 
علیرغم تالشــهاي صورت گرفته در بخش 
فرهنگ سازی و اطالع رسانی خیلی کم کار 
شده است. شفافیت در آمار و اطالعات و بیان 
حقیقت هاي منابع آب از اصول اصلي اعتماد 
سازي و فراهم آوري زمینه مشارکت مردم در 
مدیریت منابع و مصارف آب است. همگرایي 
و همسویي دستگاههاي مختلف بخصوص 
وزارت جهاد کشاورزي به عنوان مصرف کننده 
بیش از 90 منابع آب، بســیار مهم اســت 
چند گانگي در ارائه آمار و اطالعات توســط 
مسئولین مختلف در زمینه آب در دستگاه هاي 
مختلف به عدم اعتماد مردم سبب شده است 
در نتیجه االن که فریاد می زنیم که بحران آب 
جدی است کسی نمی پذیرد و عمال مردم باور 
نمی کنند که این هشدارها جدی است. این 
بی توجهی، تبعات یکسری عدم شفافیت در 
ارائه آمار و از همه مهم تر عدم مشارکت همه 
ذینفعان در تصمیم سازي و تصمیم گیري با 
مردم در گذشته است. گرفتاری که امروز در 
بحث مدیریت آب وجود دارد جای نقد بسیار 
دارد. مهم ترین موضوعی که در این ارتباط باید 
مطرح کرد این اســت که مدیریت منابع آب 
یکی از بخش های مدیریت کشور است. سایر 
بخش ها نیز بي مشــکل نیست، مشکالت 
بخش آب که تحت تاثیر شدید عوامل بیرونی 
دیگر بوده اســت نیز زیاد است. به خصوص 
دخالت های سیاســیون در امر مدیریت آب 
کشــور در بروز این مشــکالت تاثیر زیادی 
داشته اســت. نمایندگانی هستند که در این 
شرایط بحرانی، برای یک منطقه ای که ده ها 
بار به آن جواب منفی داده ایم درخواست آب 
دارند و مکاتبه می کنند. و هیچوقت موضوع 
را واکاوی نمی کنند که آیا این درخواســت 
در وضعیت فعلی کشــور و حتی در غیر این 
شــرایط، منطقی است یا نه. در شرایطی که 
ما باید نگاه کارشناسانه و منطقی به موضوع 
داشته باشیم، یکسری رقابت های منطقه ای و 
محلی در سهم خواهی بیشتر از آب وجود دارد 
که قابل کنترل نیست. بنظرم باید به مدیریت 
کالن آب کشور اعتماد کرد و به هیچ وجه در 
نحوه مدیریت دخالت نکرد. به هر حال وزارت 
نیرو متولی مدیریت آب کشور است و باید به 
فرآیندها و دانش مهندســی آن اعتماد کرد، 

اگر چه نظارت ها باید پابرجا باشد. متاسفانه 
ارزیابي روند شــکل گیــري برخي طرح ها 
که با فشــارهاي سیاسي و اجتماعي و بدون 
لحاظ کلیه موارد فني و مهندســي طرح و از 
همه مهمتر مد نظر قــراردادن اثرات آن بر 
باالدســت و پایین دست و توجه به تقاضا و 
نیاز ذینفعان، بیانگر اثرات سوء در جنبه هاي 
مختلف بوده است. امروز همگان بخصوص 
نمایندگان محترم مردم در مجلس شــوراي 
اســالمي بایستي نگاه ملي، یکپارچه به این 
نعمت حیات بخش الهي داشــته باشند. ما 
مسئولین و دســت اندرکاران همه در مقابل 
نســل آینده مسئولیم و باید پاسخگو باشیم. 
بخشودگي حق النظاره منابع آب، تعرفه ناچیز 
آب، عدم تــوازن در هزینه اي تامین، انتقال 
و توزیع آب با درآمدهاي آن بســیار فاحش 
بوده و در صورت عدم برقراري توزان، شاهد 
شکنندگي و پایداري سازه هاي آبي کشور در 
بود.  سرویس دهي و خدمات رساني خواهیم 
وضعیت امروز منابع آبي کشــور بخصوص 
منابع آب زیرزمیني و موضوع کم توجه شده 
کیفیت منابع آب و مســائل زیست محیطي، 
نگران کننــده و نیازمند اقدامات اساســي و 
مشارکت نهادهاي مختلف بخصوص صدا 
و ســیما، آموزش پــرورش، معاونت نظارت 
راهبردي ریاست جمهوري و ... است. با توجه 
به اینکه منازعات بر سرآب در سطح جهاني، 
بین کشورها و منطقه اي ازچالش هاي اساسي 
دولت ها و بقای نسل بشر و امنیت غذایي و 
پایداري شرایط زیســت محیطي در گرو آن 
اســت، و خشک شــدن برخي از تاالب ها، 
دریاچه، رودخانه ها و افت شــدید سطح آب 
زیرزمیني در این منطقه نیمه خشک همگي 
شواهد بحراني بودن وضع منابع آبي و شرایط 
بسیار سخت آتي در مقوله آب است. برای گذر 
از این شرایط بحراني و کمک به نجات آب 
نیازمند مشارکت تمام اقشار جامعه و عزم ملي 
در تغییر رویکرد به مقوله آب در کشور هستیم. 
شناسایی مواردی که نقش مهم تری در ایجاد 
این بحران داشته اند اهمیت بسزایی دارد و در 
موفقیت سیاست های بعدی تاثیرگذار خواهد 
بود. شاید بگوییم که تا کنون آب و برق مردم 
قطع نشده پس مدیریت ما کامال صحیح بوده 
است. من معتقدم مدیریت ما مي توانست بهتر 
هم باشد چرا که سرمایه گذاری که در بخش 
آب صورت گرفته در مقایسه با سایر بخش ها 

کمتر نبوده ولی امــروز که بارش ها کاهش 
یافته تزلزل در مدیریت آب کامال مشــهود 
است و رفع این تزلزل نیاز به بررسی و اقدام 

فوری دارد. 

مهندس چراغچی
اخیرا اعالم شده که در صورت بی آبی، از خارج 
آب می خریم و به مصرف کننده امنیت داد تا 
دوبار ه مصرف عادی داشته باشد سوال این 
است آیا آب کاالی استراتژیک نیست حتی 
مهم تر از گندم و متاسفانه اشتباه در مدیریت 
آب همچنــان ادامه دارد و به تجربیات قبلی 
ختم نمی شود. اینکه مردم را روانه شهرک پرند 
می کنیم هم اشتباه است. من نمی دانم آب این 
مناطق را چگونه تامین می کنند. در جای دیگر 
و منطقه کوهستانی شــرق تهران شهرک 
ساختند نه می توان فاضالبش را جابجا کرد نه 
می توان آب آن را تامین کرد. این مشکل را با 
صرفه جویی هم نمی شود حل کرد. بهتر است 
سیاست کنترل مصرف آب به ویژه در بخش 
کشاورزی و بررسی استفاده از آب مجازی که 
امروزه در دنیا کامال شــناخته شده در دستور 

کار قرار گیرد.

مهندس مصطفوی
آب یک موضوع چند انضباطه اســت. بدین 
معنی کــه اگرچه حکمرانی آب بــا وزارت 
نیروســت ولیکن توفیق درایــن مقصود در 
صورت همراهی همه بخشــها از تامین –
انتقــال- توزیع و مصرف اســت که اگر با  
برنامه و نظارت و اراده عمل نزد همگان باشد 
اثرش را به نحو مطلوب نشان خواهد داد. در 
بسیاری از اقدامات انجام شده تاکنون متاسفانه 
بخش ها مانند جزایر مستقل از هم بی توجه به 
این معیارهای چندگانه گفته شده اقدام کرده اند 
مانند شهرک هایی که به آنها اشاره شد. که در 
بسیاری بدون اخذ نظر وزارت نیرو که به قطع 
یقین با این شیوه اقدام با احداث آنها موافق 
نبوده است و هنوز هم موافق نیست مثال های 
بارزی است که هم اکنون با مشکالتش مردم 
و دولت مواجه اند. اما همانطور که عرض کردم 
آب یک موضوع چند مقوله است و وزارت نیرو 
در بخشهای تامین–انتقال و در مواردی هم 
توزیع حســب قانون مسئولیت مستقیم دارد 
که البته آن هم تابع شرایط فنی و تخصصی 
باید باشد اگر فشارهای سیاسی و یا اجتماعی 
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که خارج از قاعده مذکور باشد و نهایتا مسیر 
اقدام را از اختیار بخش تخصصی خارج نماید 
شرایطی مثل حوضه های آبریز با مخاطرات 
زیاد  و برداشتهای بیش از پتانسیل تجدید پذیر 
منابع آب که رویکردهای افت سطح آب –
کاهش آبدهی چاه ها و نیز بروز فروچاله های 
بزرگ و فرونشست زمین که امنیت مردم و 
کشور و سازه های زیر بنایی کشور را با تهدید 
مواجه کرده پیش خواهد آمد که متاسفانه این 
موضوع بخش وسیعی از کشور عزیزمان ایران 
را شامل شده است. لذادر زمینه مدیریت آب 
تنها وزارت نیرو تصمیم گیرنده صرف نیست و 
با توجه به نقشی که همه جامعه اعم از سایر 
وزارتخانه و دستگاه ها و مردم بعنوان بهره بردار 
اصلی در این مقوله دارند باید همکاری الزم 
را معمول بنمایند و از عمل جزیره ای خوداری 
کنند و علی القاعده مسئولیت تصمیم گیری ها 
در موضوع حکمرانی آب با وزارت نیرو است. 
تصمیمات برای مدیریت آب مثل یک پیکان 
است که وزارت نیرو نوک پیکان قرار دارد و 
اولین ضربه ها را می خورد ولی ادامه آن چوبی 
است، کمانی است،زه ای است و نیرویی است 
که کمان را بکشد تاثیر در توفیق به اصابت به 
هدف را دارد. اگر قرار باشد این پیکان به هدف 
بخورد تعامل الزم در همه بخشهای موثر که 
مولفه های این معیاره ها است الزم و ضروری 
است وگرنه ما را با مشــکل روبرو می کند. 
ارزشی که برای آب قائل بوده ایم از بین رفته 
است. ما ایرانیان همیشه برای آب ارزش قائل 
بودیم. ابتدا که موحد بودیم آب برایمان جزو 
مقدســات بود و از زمانی که مسلمان شدیم 
آب برایمان جزو مطهرات است. ولی چطور 
شــد که نگاه ما به آب عوض شــد؟ به نظر 
من مقصر وزارت نیرو نیست.  معتقدم ما در 
بهینه سازی مصرف مشکل داریم. کشور ما 
در یک وضعیت طبیعی خشک و نیمه خشک 
قرار دارد، 85 درصد از کل کشــور در شرایط 
بیابانی، نیمه بیابانی و فرابیابانی قرار دارد و کمتر 
از 15 درصد کشور در منطقه معتدل و بارانی 
اســت. در نمام دنیا تمدن ها کنار رودخانه ها 
شــکل پیدا کرده اند و اما درایران وضع طور 
دیگری بدلیل شرایط کشورمان رقم خورده 
است. در یزد که سابقه 8 هزار سال تمدن دارد 
و یا در اســتان خراسان جنوبی و رضوی و یا 
کرمان رودخانه ای پراهمیت و یا بسیار پر آب و 
دائمی نداریم ولی تمدن غنی و کهن داریم که 

دلیل آن نقش آفرینی مهندسین ایران باستان 
است که آب را از زیر زمین بیرون کشیدند و 
کاریز و قنات را خلق کردند و به همین وسیله 
تمدن های شــکل گرفته در کنار این آب ها 
اســتقرار پیدا کردند پس بی راه نیست اگر 
بگوییم تمدن و مدنیت ایران و ایرانی وابسته 
به آب زیرزمینی اســت و وابستگی شدید و 
تاریخی به این مهم دارد. و متاسفانه تمام نقاط 
حساس و پرتراکم ما در همین مناطق خشک 
و بیابانی شکل گرفته است. از این رو کشور ما 
به شدت به آب زیرزمینی متکی است. قطعا 
حکومت ها در تغییر این دیدگاه ها و تنبل کردن 
مردم نقش داشتند اما خود مردم هم مقصرند 
که راحت طلبی را پذیرفتند. همین مردم یزد 
که کوزه های آب خود را زیر درختان مدفون 
میکردند و با خلق روش آبیاری ترواشی یگانه 
عالم شدند و شبانه آبیاری می کردند و مبدع 
این نوع روش آبیاری هستند امروز در عمده 
کشــور حتی مناطق ایران مرکزی سر ظهر 
و در گرمترین ســاعات روز آب زیرزمینی را 
پای درختان و مزارع رها می کنند و کشــتی 
را انجام می دهند که به هیچ وجه شایســته 
آن منطقه نیست. من معتقدم اینکه به دنبال 
مقصر بگردیم و بعد از اینکه مقصر را یافتیم 
خیال مان راحت باشد که می دانیم چه کسی 
مقصر اســت و قضیه را به حال خودش رها 
کنیم کار صحیحی نیست. وزارت نیرو باید 
بحث حکمرانی آب را انجام دهد اما همکاری 
همه آحاد جامعه اعم از مردم و سایر مسئولین 
ضروری است. شــیوه ای که امروز ما اتخاذ 
کردیم و هدفی که به دنبال آن هستیم این 
است که با کمک رسانه ها آب را به دغدغه ملی 
تبدیل کنیم. اگر آب دغدغه ملی شود فردی 
که شمال شهر سکونت می کند نمی گوید هر 
چقدر بخواهم مصــرف می کنم و بهایش را 
می دهم. او هم صرفه جویی می کند به شرطی 
که آب دغدغه ملی شود و مردم این دغدغه 
را باور کننــد. 6 درصد از اب زیرزمینی ما در 
بخش شرب، 2 درصد در صنعت و 92 درصد 
در کشاورزی مصرف می شود اما تمرین را باید 
از آب شرب آغاز کنیم که همه با آن سروکار 
دارند. طبق آمار 65 درصد ســرانه آب شرب 
هر نفر برای بهداشت مصرف می شود لذااگر 
ما برای آب ارزش قائل باشــیم این رقم این 
اندازه نخواهد بود. وزارت نیرو زیربار توسعه بی 
قید مصارف حتی توسعه صتعت هم نم یرود و 

تجارب حاصله و وضعییت بحرانی پیش رو به 
اندازه کافی مهم است که بر اصالح روشهای 
قدیم و شیوه های نادرست قدیم اصرار شود 
و تصمیم بر این شد که همه مصارف حتی 
صنایع مثل سایر بخشها باید با بهینه سازی 
مصرف همانند کشورهای دیگر آب را چندبار 
مصرف کنند. وزارت نیرو حکمرانی می کند 
اما ما و رسانه ها باید تالش کنیم که دیدگاه 
مردم را تغییــر دهیم و به همین اصالتی که 
ایرانی برای آب ارزش قائل بود بازگردیم. فارغ 
از اینکه چه کسی مقصر است باید تقصیرها 
را پیــدا کنیم و به حل آنهــا بپردازیم. اما در 
خصوص نرخ گذاری ها من معتقدم که گران 
کردن بهای آب در اصالح دیدگاه مردم موثر 
است. در کشورهای اروپایی که بیش از چند 
دهه است که مردم ترافیک را رعایت می کنند 
هم اگر پلیس و جبر برداشــته شــود مردم 
بی نظم می شوند. و این نشان می دهد که دنیا 
فرهنگسازی هایش را با ارتقا آگاهی ها ایجاد 
و باوضــع مقررات و قوانین بازدارنده از جمله 
وضع جرایم برای آنانی که به منافع ملی بی 
توجه اندو با تاکید به نظارت و عملیاتی کردن 
آن بدون هیچگونه اغماضی برای هر شخص 
در هر مقام و منزلتی پایدار میکند. نرخ گذاری 
یکی از روش  های ارزش گذاری است که به 
این فرهنگسازی کمک میکند.  نمی شود ما 
روش ها را تخطئه کنیم و انتظار تغییر داشته 
باشــیم. الویت کنترل مصرف در بخش آب 
شرب از این جهت مهم است که همه مردم را 
در نظر می گیرد. ما صرفا به دنبال این نیستیم 
که در این 6 درصد به صرفه جویی برســیم، 
می خواهیم بهینه سازی مصرف و آموزش آن 
همه آحاد جامعه را شامل گردد که البته این 
حرکت در بخشــهای دیگر بویژه کشاورزی 
هم باید آغاز شــود و صنعت و خدمات  هم 
از این قاعده مســتثنی نخواهد بود. ما مردم 
باید بــاور کنیم که بیهوده آب را هدر ندهیم 
در کالیفرنیا که 20 درصد گندم دنیا را تولید 
می کند، نیم متر از سطح آب رودخانه پایین 
رفت، آب را جیره بنــدی کردند و پلیس آب 
راه اندازی شــد و جرایم تا هزار دالری برای 
افرادی که توصیه هــا و برنامه های دولتی 
و ایالتــی را عمل نمی کنند وضع میشــود و 
نمیگویند که متخلفینی که منافع ملی را بهر 
توجیهی که میخواهد باشد را محل حمایت 
قرار دهند  ، اما ما دستورالعمل های اینچنینی 
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نداریم و در بسیار مواقع می بینیم که متخلفین 
با مظلوم نمایی خویش دست بدامان مقامات 
سیاسی و اجتماعی برای جلوگیری از اعمال 
قانون میشوند و متاسفانه برخی سیاسیون و 
یا مقامات اجتماعی بی توجه به حقایق مذکور 
و خطری که تمامیت کشــور و مدنیت مارا 
تهدید میکند به صورت قابل توجه ای بخش 
حکمرانی آب را تحت فشارهای اینچنینی قرار 
می دهند و قدرت ابتکار عمل را از وزارت نیرو 
سلب میکنند که چنین اعمال ترحم گونه بر 

خالف منافع ملی است.

مهندس چراغچی 
کاهــش مصــرف در 3 درصد آب شــرب 
بهداشت مردم را تحت تاثیر قرار می دهد. ما 
میزان مصرف آب شرب را می بینیم مردم را 
جریمه می کنیم، اما دنیا می خواهد با استفاده 
از تکنولوژی این مصرف را کنترل کند. مگر 
از صد درصد آب مملکت چقدر به آب شرب 
اختصاص دادید کــه توقع صرفه جویی هم 

دارید؟

مهندس مصطفوی
اســتفاده از روشهای آسان برای بهینه سازی 
مصرف آب به تکنولوژی سطح باال نیاز ندارد. 
نگاه ما تغییر کرده اســت که حاضر نیستیم 
آبــی که بیهوده در حمام هــدر می رود را در 
ســطل بریزیم و برای آبیاری باغچه ها از آن 
استفاده کنیم یا با تغییر ساعات آبیاری مزارع 
در کاهش هدر روی آب نقش داشته باشیم 
و یــا با مطالعه و تنظیم آب مورد نیاز گیاه نه 
بیشــتر و نیز خوداری از کشت گیاهانی که 
مناسبتی با شرایط آب و هوایی مناطق کشور 
ندارد و مطابق الگوی کشت مناطق نیست 
میشود حداقل تا بیش از 10 درصد از مصارف 
آب کشاورزی کم کرد بدون هیچ تغییری در 
امکانات موجود کشور ولی این موضوع قدری 
زحمت برای تغییر در عادات ناپسندی دارد که 
متاسفانه بدلیل عدم آگاهی از عمق فاجعه ای 
که خودمان و کشــور را درگیر آن کرده ایم 
براحتی حاضر به پذیرش زحمت اصالح آن 
نشدیم. االن سرانه مصرف آب شرب در دنیا 
برای هر نفر 150 لیتر است، اما در تهران 350 
لیتر. باید نگاه مردم تغییر کند. درست است که 
دولت به آسانی آب را در اختیار مردم قرار داده 
تا همه از آن بهره مند شوند اما نگاه و الگوی 

مصرف ما باید تغییــر کند. 92 درصد آب در 
بخش کشاورزی مصرف می شود که بازدهی 
کمتــر 30 درصد دارد. اما مجلس با تصویب 
یک قانون آب را مفت می کند، آنوقت ما باید 
از کشــاورزی که آب مفت در اختیار دارد چه 
انتظاری داشته باشیم؟! سال 1383 و 1384 
و 1389 قانونگذار بی توجه به شرایط کشور 
و خطراتی که متوجه کشوری که از محدویت 
منابع آبی رنجور است    ومصرف آب در بخش 
اصلی مصرف که کشاورزی است به صورت 
سنتی و با راندمان بسیار کمتر از نرخ متوسط 
مصرف بین المللی است و حتی بدون توجه به 
تجارب بین المللی با تصویت 3 قانون به کل 
مصرف گنندگان آب کشور که عمدتا اگاهی 
کمی به شرایط پیش رو دارند و هنوز باور کم 
آبی بطور الزمی به ایشان منتقل نشده است  
پیام داد که آب مفت است و این احساس در 
متخلفینی که بدون رعایت مقررات اقدام به 
حفــر چاه و بهره بــرداری از منابع آب اقدام 
کرده اند بوجود آیدکه مشمول رحمت قانونی 
برای مجاز شدن تخلفاتشان شده اند و اینان 
هم اکنون مدعی وزارت نیرو که حافظ منافع 
ملی باید باشند شده اند. این نحوه اقدامات و 
آثار حاصله قطعا دســت مسئولین ذیربط را 
برای اجرایی نمودن سیاستهای درست کاری 
را میبندد که خود باز گواه چند انضباطه بودن 
نحوه اقدام در بخش آب اســت. دولت بابت 
نظارت و اعمال حاکمیت برانفال که آب هم 
یکی از انفال است باید از کسی که منتفع از 
این بهره مندی است حقوق دولتی اخذ نماید 
تا ضمن تامین هزینه های عمومی حفظ و 
نگهداری از این منبع مهم انگیزه کافی برای 
بهینه سازی مصرف برای بهره برداری که از 
منابع آبی بهره مند شــده است ایجاد شود. 
تاریخ قانونگذاری در مقوله آب در کشورمان 
سابقه بیش از 60 ساله دارد بطوریکه قانونگذار 
برای اصالح و هدایت صحیح نحوه استفاده 
از آب تنبیه و تشویق قرار داده بود اما یکباره 
طومار 60 ساله بسته شده و نتیجه این میشود 
که امروز بیش از 6000 روســتا در کشور با 
تانکر آبرسانی میشود در 12 کالنشهر امکان 
تامین آب شرب بسیار سخت میشود و مزارع و 
باغات زیادی که بی توجه به شرایط آبی کشور 
ایجاد و توســعه یافته اند خشک و یا با عدم 
قطعیت تامین آب مواجه اند. اما وقتی دولت 
آب را در اختیار بهره بردار قرار می دهد، جای 

ســوال دارد که چرا بهره برداران آب را هدر 
می دهند. ما به عنوان دولت یک تقصیر داریم 
کــه آب را ارزان و رایگان در اختیار بهره بردار 
قرار دادیم و بهره بردار هم یک تقصیر که آب 

را بی  قاعده مصرف می کنند.

مهندس رفیعی
وقتــی نمایندگان مجلــس همچین کاری 
را می کنند این نگاه مســئولین است که باید 
عوض شود نه نگاه مردم. سال 1375 مصرف 
آب 3 میلیون لیتر بود االن 3 میلیون و پانصد 
هزار لیتر. پس در حالی که جمعیت دوبرابر شده 
اما مصرف تهران تکان نخورده و این نشان 
می دهد که مردم به نحوی با این میزان آب 
کنار آمده اند. اما نگاه مسئولین باید تغییر کند تا 

از این بحران نجات پیدا کنیم.

مهندس چراغچی
ســال 1363 من به وزارت نیــرو یک نامه 
نوشتم و در آن منطقه ممنوعه اعالم کردن 
دشت تهران راخواســتار شدم. درست 6 ماه 
بعد در روزنامه ها نوشته شد که حفاری چاه در 
دشت تهران ممنوع شد. اما به محض اینکه 
خصوصی سازی در این بخش معنا پیدا کرد و 
بابت هر لیتر آب برای بخش خصوصی یک 
میلیون درآمد حاصل شد، در دشت ممنوعه 
برای احداث چاه پروانه صادر شد و با فروش 
آب تهران وارد یک بحران فرو نشســت شد 
که در حال حاضر رکورددار فرونشست در دنیا 

است. 

مهندس تهرانی
من از ســال 61 در آب کشــور مشغول به 
فعالیت بودم اما امروز به نقطه ای رسیدیم که 
به می بینم داریم به سمت یک فاجعه عظیم 
می رویم. ما آمارهایی داریم که نشان می دهد 
وضعیت خیلی خطرناک تر از آن چیزی است 
که بیان می کنیم. مشکل آب از جایی شروع 
شــد که یک زمان خان هایی در ایران بودند 
که آب را کنتــرل می کردند. هر خان حدود 
60 روستا داشــت و در حوزه استحفاظی آن 
کسی حق نداشت بدون هماهنگی خان چاه 
غیر مجاز بزند. در آن زمان نسبت به وسعت 
کشور ما حداقل چاه ها را داشتیم. همانطور که 
می دانید در غلب کشورها همه چیز آزاد است 
به جز آب و منابع طبیعی که در اختیار حکومت 

مهندس سید اصغر تهرانی
 مشاور مدیر عامل شرکت 

مدیریت منابع آب ایران
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مرکزی قرار دارد. جون حیات هر کشــور به 
این دو عامل بســتگی دارد. مشکل آب در 
ایران مربوط به زمانی است که خان ها رفتند 
اما کســی به جای آنها نیامد. در این شرایط 
ما با گروهی از مردم روبرو شــدیم که فکر 
می کردنــد اگر خان به آنها گفته چاه نزنید با 
آنها دشمن بوده، پس بعد از خان تا آنجا که 
توانستند چاه زندند. متاسفانه در ایران جنگ 
شد و در دوران جنگ نظارت بر آب کمتر شد 
و بعد از آن اســتانداران و نمایندگان مجلس 
بــه زور از ما آب گرفتند. هر مدیری هم که 
آب را در اختیار قرار نمی داد برکنار می شد تا 
به جایی رســیدیم که ما امروز 7 هزار حلقه 
چاه داریم که از زیرزمین آب بیرون می کشد. 
تمام آمارهای ما درست که می کوید در سال 
گذشــته 250 میلی متر بارندگی داشتیم ولی 
تحلیل های ما غلط است که ما را با مشکل 
روبرو می کند. درست است که آمار می گوید 
ما 250 میلی متر بارندگی داشتیم اما در گذشته 
این 250 میلی متر در 3 یا 4 مرحله می بارید، 
بخشی از آن اشــباع می شد و بخشی دیگر 
سیالب می شد که ما آنرا مهار می کردیم. اما 
امروز این 250 میلی متر در 10 نوبت می بارد 
که تا به زمین می رسد قطع می شود و دوبار 
بخار می شود. تفاوت امروز با گذشته این است 
که ما رواناب نداریم. دو هفته قبل در ریاست 
جمهوری راجع به فضای ســبز جلســه ای 
داشتیم. من سوال کردم که شهرداری برای 
فضای سبز چقدر آب تخصیص می خواهد. در 
حالی که شهرداری 300 تا 400 میلیون آب از 
ما می گیرد، پاسخ دادند که ما داریم آب خام 
می بریم، مگر آب خام هم تخصیصی است. 
آنجا من گفتم آب خامی که آنها برای فضای 
ســبز می برند همان آب شرب تهران است. 
یک آب برای تهران بیشتر وجود ندارد و آن 
سدهای تهران است به انضمام یک مقدار آب 
زیرزمینی که در مجموع آب تهران را تامین 
می کنند. در ایــن عالوه بر مصرف تبخیر و 
تعرق هم داریم. قبال فاضالب خانه ها از زیر 
زمین عبور می کرد و به شبکه باز می گشت اما 
امروز که ما در تهران سیستم فاضالب داریم 
و فاضالب مستقیما  به سمت جنوب تهران 
می رود، اغلب درختان خیابان ولیعصر خشک 
شده و این نشان می دهد که تخصیص این 
همه آب برای فضای سبز بیهوده است و در 
نهایت نیز  بخشی از فضای سبز ما به فاضالب 

متکی است. ضمن اینکه کیفیت فضای سبز 
شهر با توجه به آبی که به آن تخصیص داده 
می شود اصال خوب نیست و در شرایط مشابه 
کشورهای دیگر فضای سبز بهتری دارند. ئر 
نتیجه به عنوان یک مدیری که 32 سال در 
این کشور کار کرده عرض می کنم که ما در 
بخش مدیریت آب در حالت نرمال به جایی 
نمی رســیم مگر اینکه به بحران برسیم. از 
آنجایی که مدیریت بحران کشور قوی است 
آن زمان می توانیم برای آب کاری کنیم. امروز 
هر چقدر می گویم تهران یک آب بیشتر ندارد 
با 12 میلیون جمعیت، این آبی که امروز برای 
فضای ســبز برده می شــود آب شرب مردم 
اســت و در آینده نه مردم آب خواهند داشت 
نه فضای سبز، اما کسی توجهی نمی کند و 
هر کس به دنبال سهم خواهی بیشتر است. 
بنظرم تهران باید خشک شود و ما به نقطه ای 
برســیم که هیچ آبی نداشــته باشیم تا آن 
زمان مدیریت یکپارچه به فکر آب بیافتد. در 
اصفهان هر چقدر ما فریاد می زدیم که بحران 
نزدیک است، کسی باور نمی کرد تا امروز که 
اصفهان به قسمت امنیتی کشور تبدیل شده 
و همه توجه ها معطوف به آنجا اســت. االن 
همه ارگان ها به دنبال حل مشکل اصفهان 
هستند و من معتقدم تهران هم باید به این 
نقطه برسد تا بتوانیم برای آن کاری کنیم.ما 
سال 93 بحران نداشتیم، امسال آب سال 91 
و 92 را مصرف می کنیم اما این زمستان بدتر 
از زمستان سال قبل است و سدها پر نمی شود، 
آب زیرزمینی هم که به مردم قم، همدان، پرند 
و ورامین تخصیص داده شده است و تهران 
خیلی زود به آن نقطه خشکی که زمینه اش 
فراهم شده، می رسد. این خشکسالی تلفات 
دارد، اگر وضــع ریزش های جوی همینطور 
باشد سدها خالی می شود، آب زیرزمینی هم 
که نداریم پس آب تهران قطع می شود. وزارت 
نیرو دو وظیفه بیشتر ندارد، یک تامین آب و 
دیگــر تامین برق. در رابطه با تامین برق هر 
چقدر بخواهیم می توانیم تولید و تامین کنیم 
اما نمی توانیم ذخیــره کنیم، بنابراین باید بر 
حســب میزان مصرف وارد مدار کنیم. اما در 
ارتباط با آب هر چقــدر بخواهیم می توانیم 
ذخیره کنیم اما به هیچ وجه نمی توانیم تولید 
کنیم. وقتی درایران می گویند 60 هزار روستا 
با تانکر آب می خورند این یعنی این مردم آب 
خوردن ندارند چه برسد به آب کشاورزی، در 

نتیجه اگر در این 6 ماه باران مناســب نبارد، 
بین 30 تا 40 میلیــون مهاجر آب خواهیم 
داشــت که از روستاها به شهرها می آیند در 
حالی که شهرها برای خودشان هم آب ندارند. 
بنابراین باید گذشــته را رها کنیم و قضیه را 
خیلی جدی تر ببینیم.کشور وارد بحران شده 
است و جان مردم در خطر است. برق تهران 
چند ســاعت قطع می شود 20 تا 30 جنازه از 
آسانسورها بیرون می آورند مگر می شود قطع 
آب را جدی نگرفت. باید برای اصالح سیستم 
مدیریت کشور بهای ســنگینی بدهیم. در 
جلسه ای که هفته گذشته برگزار شد در جمع 
مدیران و مسئوالن اعالم کردم که سال 93 
به هر طریقی تمام می شــود از االن به فکر 
سال 94 باشید که فاجعه است. امسال ذخایر 
2 سال قبل را استفاده می کنیم اما برای سال 
دیگر هیچ ذخیره ای نخواهیم داشت و فقط 
مدیریت صحیح است که می تواند ایران را از 

تشنگی نجات بدهد.

مهندس چراغچی
مدیریت در شرایط بحران هم مرتکب اشتباه 
می شود و این تکرار اشتباهات فاجعه آمیزتر 
از خشکسالی ســال های آینده است. روزی 
که بحث فاضالب تهران مطرح شــد اکثر 
کارشناسان به نحوه ونوع طراحی آن مخالفت 
کردند زیرامنابــع تجدیدناپذیر آب زیرزمینی 
دشت تهران را در خطر نابودی می برد، ولی 

کاردر دست اجرا است. 
دریاچــه چیتگر راســاخته شــد تهرانی که 
ســاکنینش در چند سال آینده تشنه خواهند 
شــد از مراکز تفریحی آبی استفاده می کنند. 
این در حالی اســت که پارک چیتگر واقع در 
جنوب آن در تشــنگی می سوزد واین فیلتر 
هوای تهران در خطر نابودی اســت تمامی 
فضای سبز شهرها چمن است که بیشترین 
آب را نیاز دارد آن هم در یک کشور خشک، 
و می گوییم از آب زیرزمینی استفاده می شود 
،این گونه تصمیمات است که باید کنترل شود 
تا از شتاب ما به سمت خشکسالی کاسته گردد 

و باید دست اندرکاران بایک الگو عمل کنند.
مهندس تهرانی

ما در تهران با یک بحران فضای سبز مواجه 
می شــویم.  در تهران 235 مجــوز چاه به 
شهرداری داده شده و برای آبیاری فضای سبز 
از 700 چاه غیرمجاز نیز استفاده می کنند. 3 
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میلیون لیتر آب چشمه در اختیار آنها قرار دارد؛ 
اگر امروز شهرداری ادعا می کند که برای حفظ 
روحیه مردم به آب بسیار برای آبیاری فضای 
سبز بیشتر احتیاج دارد، سوال من این است 
سال آینده که هیچ آبی برای آبیاری فضای 
سبز وجود ندارد چه می خواهند بکنند. همین 
االن مردم از دیدن درختان خشکیده افسرده 
خیابان ولیعصر افسرده شده اند، پس اگر این 
نحوه درختکاری در تهران اصالح نشود چه 
خواهد شد. من معتقدم قبل از هر چیز به داد 
آب برســیم مردم از بی آبی افسرده می شوند 
نه از نداشتن فضای سبز. متاسفانه من بارها 
اعالم کردم که پساب های ما به معنای واقعی 
پساب نیست، تغذیه آب های زیرزمینی است 
اما کسی به این نکته توجه نمی کند. از نظر 
من باید به داد این طرز تفکرها رسید و تعاریف  
صحیحی را برای هر مفهوم در نظر گرفت تا 
تغذیه آب زیرزمینی به اسم پساب از چرخه آب 

ما خارج نشود.
مهندس مصطفوی

در دنیــا اجازه نمی دهند کــه آب آلوده به آب 
تمییز اضافه شود. برای اینکه یک مترمکعب 
آب آلــوده، 40 مترمکعــب آب تمییز را آلوده 
می کند. من معتقدم جمع آوری پساب ها یک 
اصل اســت که باید اجرا بشود. ولی انتقال آن 
به جای دیگر موضوعی است باید مورد بحث 
قرار بگیرد. در این رابطه ما موضوعاتی را مطرح 
کردیم که بر اساس آن اگر بنا است فاضالب 
از یک مجموعه خارج شود باید با لحاظ نگرش 
سیستمی به مسایل مبدا و مقصد بطور دقیق 
پرداخته شود و بررسی شود چه سهمی از این 
آب باید بعد از تصفیه بــه آبخوان بازگردد و 
مــواردی از این قبیل. در نتیجه من معتقدم 
امروز که مــا درباره آب صحبت می کنیم ما 
در معرض خطر بی آبی نیســتیم، کامال در 
دوران بی آبی و خشکسالی قرار داریم و تمام 
برنامه ریزی ها باید با حساســیت و دقت نظر 
کافی انجام شــود. طبق بیالن 40 ساله ای 
که در ســال 1385 بسته شــد، در بیش از 
45 درصد حوضه های آبریز درجه 2 کشــور  
تخلیــه و بهره برداری از منابع آب زیرزمینی 
بیشتر از 100 درصد از ظرفیت تجدیدپذیر از 
آبخوان های زیرزمینی  است و نتیجه مطالعات 
آمار منابع آب زیرزمینی در یک دوره 50 ساله 
اخیر بالغ بر 110 میلیارد مترمکعب، معادل 25 
درصد ذخایر استاتیک  از آبخانه های زیرزمینی 

را نابود کردیم که از نظر اســتانداردهای بین 
المللی بسیار اسفناک اســت و این مقدار در 
این شرایط قابل چشم پوشی و جبران نیست 
و صدمات بسیار نامطلوبی بر پیکره منابع آب 

زیرزمینی کشور وارد کرده است.
مهندس ذوالفقاری

تغییر و اصالح باید از منابع باالدســتی آغاز 
شود. دغدغه امروز ما آب و خاک کشور است 
مصرف بهینه و فرهنگ صرقه جویی نیز در 
همین راستا است. من معتقدم که اصالحات را 
باید از حوضه آبریز آغاز کنیم. طبق آمارهای 
ارائه شده از وزارت نیرو 130 میلیارد مترمکعب 
آب تجدیدپذیر در کشــور وجــود دارد. 105 
میلیارد متر مکعب بــه رواناب و 25 میلیارد 
مترمکعب بــه آب زیرزمینی اختصاص دارد. 
دوســتان اشاره کردند که ســدهایی که در 
گذشته ساخته شده50 درصد ظرفیت دارند و 
پایداری آنها به مراتب از سدهای جدید بیشتر 
اســت. بنابراین با توجه به وضعیت سدهای 
جدید، معضل و دغدغــه  ما باید آبخیزداری 
باشد. سدهایی که در حال حاضر داریم ساالنه 
200 میلیون مترمکعب رسوب می گیرد و از 
آنجایی که این سدها منبع آب هستند ما باید 
آبخیرداری را شروع کنیم. اگر آبخیزداری را 
انجام ندهیم فرسایش خاک داریم و آب را از 
دست می دهیم. حفظ و نگه داری سدها بدون 
امکان سنجی در خصوص کیفیت آنها ، یک 
اصل است که باید مدیریت منابع آب به آن 
توجه کند. سال 1420 جمعیت کشور به 100 
میلیون نفر خواهد رســید واین مردم عالوه 
بر آب غذا هم می خواهنــد، این موضوعی 
اســت که به دور از هر مناقشه ای امروز باید 
به آن بپردازیم. متاسفانه بازدهی آب در تولید 
مواد غدایــی، در هر یک متر مکعب 7 دهم 
کیلوگرم است که رقم بسیار ناچیزی است. 
در دنیا این عدد حدود 2 الی 3 کیلوگرم برای 
هر مترمکعب آب است و ما به شدت از این 
آمار عقب هستیم. ما در مدیریت آب انضباط 
نداریم و با تحوالت روز همســو نیستیم، در 
دوره ای که دنیا تجارت آب مجازی می کند ما 
در زمین های کشاورزی هندوانه تولید می کنیم 
و اینگونه برخالف جهت آب شــنا می کنیم. 
بنابراین نداشــتن برنامه کشت متناسب با 
آبی که در کشــور وجود دارد، معضل اساسی 
است. توسعه کشاورزی باید با ظرفیت منابع 
آبی کشور همسو باشد. 93 درصد منابع آب 

کشور در بخش کشاورزی استفاده می شود اگر 
الگوی کشت صحیح داشته باشیم می توانیم 
بسیاری از کشورهای همســایه را از لحاظ 
غذا تامین کنیم امــا این قابلیت مورد توجه 
هیچ یک از این مسئوالن قرار ندارد. تا زمانی 
که به شرکت های آب منطقه ای گفته شود که 
برای مخارج جاری  خودتان باید پول دربیاورید، 
این شرکت ها مانند یک بنگاه اقتصادی عمل 
خواهند کرد. یک عده ای تحت فشار سیاسی و 
تامین حقوق کارکنان خود ، برای حفر چاه های 
غیرمجاز و تخلفاتی از این نوع مجوز می دهند. 
بنابراین مدیریت آب باید یکپارچه باشد و با 
توجه به اهمیتی که دارد مانند بســیاری از 
بخش های تحت پوشش مورد حمایت مالی 
قرار گیرد تا رسالت راهبری آب جای خود را با 
بازاریابی آب عوض نکند. آمایش سرزمین باید 
در کشور اجرا شود و آب باید محور عمل قرار 
بگیرد. به اعتقاد من با استفاده از فناوری روز 
باید بازدهی آب را در بخش کشاورزی و شرب 
افزایش بدهیم، چرا که صرف صرفه جویی و 
استفاده بهینه از آب که از طریق ترغیب مردم 
صورت گیرد کفایت نمی کند. در این شرایط 
بحرانی وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی 
اگردست به دست هم بدهند مشکل مدیریت 
آب در کشــور حل می شود و آب مازادی که 
از این هماهنگی ها بدست می آید، وسیله ای 
برای توسعه کشور می شود. در حال حاضر 6 
هزار روستا با تانکر آب می خورند و این فاجعه 
است. سال 1386 که با مشکل بی آبی روبه رو 
شدیم، از کل شهرهایی که مشکل آب داشتند 
تعداد را به 22 شــهر رساندیم و بعد قرار شد 
مشــکل این شهرها با توزیع آب بسته بندی 
برطرف شود. در مدیریت یکپارچه از وزیر تا 
کارشناس باید یک هدف واحد داشته باشند. 
اگر می خواهیم الگوی کشت مناسب داشته 
باشیم، کشــت های گلخانه ای را در کشور 
توسعه بدهیم و به دنبال کشت محصوالتی 
باشیم که آب کمتری مصرف می کنند. مثل 
گنــدم و جو که بازدهی آبیاری در آنها خیلی 
زیاد است. روستایی که تشنه است و نماینده 
آن برای آب نامه نــگاری می کند را باید آب 
بدهیم امــا برای بهینه ســازی مصرف آب 
کشاورزی ســرمایه گذاری کنیم تا آب مازاد 
داشته باشیم. ما اگر در بخش آب کشاورزی 
6 درصد صرفه جویی کنیم آب یکسال کل 

شهرهای ایران تامین می شود.  

مهندس یزدان پناه ذوالفقاری
مدیر بازرگانی مجتمع تولیدی 

صنعتی دنا صنعت یاسوج
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• میراب همگام با فناوری های روز جهان
قابل  نوین  فناوری های  از  استفاده  برای  میراب  •تالش 

تحسین است
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همایش شــرکت های میراب و فســتو در 
راستای اعالم علنی آغاز همکاری این دو 
شرکت برای ارائه خدمات ارزنده به صنعت 
کشور برگزار شد و شرکت میراب همکاری 
جدیدی را در حوزه عملگرهای پنوماتیک 
با شــرکت فســتو آلمان به عنوان یکی از 
بزرگترین برندها در حوزه عملگرهای برقی 
آغاز کرد تا همگام با ارائه محصوالت خود، 
خدمات فنی و مهندسی در زمینه اتوماسیون 
فرآیند را در قالب یک بســته مهندسی به 
روز، در خدمت جامعه صنعتی کشــور قرار 
دهــد. همواره تعامل با شــرکت های برتر 
صنعت جهان در صدر اهداف ترسیم شده 
شــرکت میراب قرار داشته تا ضمن ایجاد 
تولیدی پویا، با حفظ استقالل، در همکاری 
با شرکت های معتبر بتواند دانش و تخصص 
تراز اول جهانی را به صنعت تزریق نموده 
و در پروژه های عظیم ملی، بهترین کیفیت 
و فناوری را به کار ببندد تا اثری جاودان از 
خود به یادگار گذارد و این همایش نمایانگر 
اقدامی نو در راستای ارائه خدمات بهتر در 

راستای تحقق این هدف است. 
در ایــن همایش که با حضــور مدیران و 
کارشناســان صنعــت آب و فاضالب در 
مرکــز همایش هــای بین المللــی صدا و 
برگزار  ایران  اســالمی  سیمای جمهوری 
شــد، مدیرعامل شرکت میراب با اشاره به 
تاریخچه 34 ساله شــرکت میراب گفت: 
شــرکت میــراب فعالیت خود را از ســال 

1358 با نــام فرمینکار در زمینه طراحی و 
مدل ســازی قطعات ریخته گری در کارگاه 
آذری  میــدان  اجاره ای کوچکــی حوالی 
تهران با یک نفر پرسنل آغاز نمود. آن ایام 
مصادف بود با آغاز جنگ تحمیلی و از این 
جهت شرایط اقتصادی کشور در وضعیتی 
خاص قرار داشــت، اما به هر شکل سعی 
شــد تا خللی در روند رشــد و پویایی رخ 
ندهد. در سال 1363 این شرکت از طریق 
مصوبه هیات وزیران و سپس اخذ موافقت 
اصولی از وزارت صنایع سنگین وقت، کار 
خود را در همان زمینه با اضافه کردن واحد 
ریخته گری توسعه داد و قطعات صنعتی از 
قبیل ســیلندر لوکوموتیو راه آهن، سیلندر 
موتورهــای درمن دیــزل، قطعات چدنی 
انواع پمپ های سانتریفیوژ، و انواع قطعات 

حساس مورد نیاز صنعت تولید نمود.
وی افــزود: تا قبــل از پیــروزی انقالب 
شکوهمند اسالمی، شیرهای صنعتی مورد 
نیاز کشور مانند بسیاری از کاالهای دیگر 
از طریق واردات تامین می شــد. شرکت 
فرمینکار با حمایت مسئولین وقت، ضمن 
ایجــاد ارتباط با شــرکت های صاحب نام 
صنعت شیرســازی دنیا و کسب تجارب و 
فناوری آنها، ساخت اولین سری شیرهای 
پروانه ای را برابر با استانداردهای بین المللی  
در سال 1366 آغاز نمود و به همین دلیل 
نیــز نام خود را از فرمینــکار به میراب که 
نامی آشــنا برای ما ایرانیان است تغییر داد 

و این ســرآغاز راهی بود که امروز شرکت 
میراب با توان تولید بیــش از 25 خانواده 
از شــیرآالت صنعت آب، توانســته ضمن 
صادرات به بســیاری از کشــورها، بخش 
عمده ای از نیاز داخلی را نیز پاسخگو باشد.

وی اظهار داشــت: میراب در سال 1374 
به عنوان یکی از اولین شرکت ها در ایران، 
 9002 iso اقدام به اخــذ گواهینامه های
نمود و  ســپس این گواهی را توسعه داده 
و موفق به اخذ گواهینامه های IMS شد. 
در طی این دو دهه هر سال نیز مورد تایید 
ممیزان شرکت های بین المللی قرار گرفته 
و پایبندی به اصول تعریف شده در الزامات 

iso  را سرلوحه کار خود قرار داده است.
مهندس توجه در اشاره به بخش های متعدد 
شرکت میراب گفت: واحد های مدلسازی 
و ریخته گری با توان تولید بیش از 5000 
تن قطعه در سال، واحد آزمایشگاه با داشتن 
مجوز از موسسه اســتاندارد در قالب یک 
آزمایشــگاه همکار بخصوص برای تست 
انواع شیرآالت در مصارف مختلف صنعتی، 
واحد رنگ پودری الکترواستاتیک با داشتن 
دو خط رنگ سبک و سنگین برای قطعات 
با ابعاد مختلف، واحد براده برداری با داشتن 
بیش از 30 دســتگاه cnc  و بیش از 40 
دســتگاه خاص و کم نظیــر از نظر ابعاد و 
توانایی و واحد مونتاژ و تست برای مونتاژ 
کلیه شــیرآالت با ابعــاد مختلف از جمله 

بخش های این شرکت هستند.

نگاهی به اولین نتایج اولین همایش مشترک 
شرکت های میراب و فستو
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وی افزود: در ســال 1386، در پی افزایش 
تولید و تقاضا از طرف مشــتریان داخلی و 
خارجی، تصمیــم بر آن گرفت تا با احداث 
طرح توســعه در زمینی به مســاحت 200 
هزار متر مربع در شــهرک صنعتی شمس 
آباد فعالیت خود را گسترش دهد و با یاری 
خداوند متعال پس از طی فراز و نشیب های 
فراوان، موفق شــدیم در سال 90  فاز اول 
این طرح  را به مرحله بهره برداری رسانده 
و تمامی واحدهای کارخانه قدیم، بجز واحد 
ریخته گری را به این سایت منتقل نماییم.

اکنون شرکت میراب در سه محل مجموعا 
به مســاحت 223 هزار مترمربع و زیربنای 
بالــغ بر 50 هزار متر مربــع فعال بوده که 
این میــزان زیر بنا برای تولید شــیرآالت 
صنعتی در مقایسه با رقبای بزرگ اروپایی 
بسیار جالب و شاخص است. مهندس توجه 
ضمن بیان این مطلب گفت: تعداد پرسنل 
این شرکت نیز که در سال 58 یک نفر بود، 
امروز به بیش از 500 نفر به طور مستقیم 
و  500 نفر به طور غیرمستقیم رسیده است 
و از این حیث نیز توانستیم سهمی، هرچند 
کوچک در اشــتغالزایی کشــورمان داشته 

باشیم.
وی خاطرنشــان کرد: میــراب با بیش از 
ســی نمایندگی در تمامی استان ها یکی از 
گســترده ترین شبکه های فروش در سطح 
کشور را دارا است که به همت نمایندگان 
متعهد و مجرب توانسته ایم نیاز شیرآالت و 
تجهیزات مربوطه صنعت آب را در تمامی 
استان ها پوشش داده و با اتخاذ تصمیماتی 
جدیــد، در این حــوزه نیز شــاهد بهبود 

چشمگیری در آینده خواهیم بود.
مدیر عامل شرکت میراب صادرات به بیش 
از 40 کشور آســیایی، اروپایی، آفریقایی و 
آمریکای التیــن را برگ زرین دیگری در 
افتخارات میراب دانست و گفت: علی رغم 
همه نامالیمــات بین المللی، همچنان این 
روند ادامه داشــته و انشــااهلل با بهبود این 
روابط شاهد رشد فزاینده در عرصه صادرات 

نیز خواهیم بود.
مهندس توجه همچنین یارآور شــد: برای 
بهبود مســیر صادرات و ســهولت در این 
 AB امر، در ســال 2002، شــرکتی بنام
VALVES GmbH در شهر فرانکفورت 

بــه عنوان شــعبه گروه میــراب، ولی در 
قالب یک شــرکت مســتقل و مرکزیت 
تاسیس شده است  نمایندگی های خارجی 
که می تواند حضور رســمی ما در بازارهای 
بین المللی به خصوص اروپا را تثبیت نماید.

وی ضمن اشاره به برخی پروژه های ملی 
شرکت میراب گفت: پروژه نیروگاه سیکل 
ترکیبی کرمان که شامل شیرهای پروانه ای 
سایز 3000 است، شیر هالوجت سایز 1300 
نصب شده در پروژه سد طالقان، پروژه سد 
دوســتی که به عنوان پــروژه ای عظیم با 
موفقیت به انجام رســید و پروژه ونزوئال 
که در ســال 88 با صادرات تعداد 20 هزار 
دستگاه شیر همراه بود از جمله پروژه هایی 
شیرآالت و تجهیزات مربوط به آن توسط 
شرکت میراب تامین شده است. مدیرعامل 
شــرکت میراب همچنین خاطرنشان کرد: 
در چندین بار بازرسی نمایندگان میراب از 
پروژه ونزوئــال، این پروژه بدون هیچ گونه 
خللی همچنان مشــغول به کار اســت و 
خوشبختانه مســئولین آب و فاضالب آن 
کشــور، همیشــه به نیکی از نام میراب و 

ایران یاد می کنند.
وی افــزود: از ابتــدای فعالیــت میراب، 
تعامل با کشــورهای صاحــب صنعت به 
ویژه آلمان در دســتور کار قرار داشت تا 
بتوانیــم خود را با دانــش و تخصص روز 
دنیا همــگام نماییم. از این رو بر حســب 
نیاز آن روز و تجهیز شــیرهای موجود از 
سیستم دستی به سیستم برقی، همکاری 
خود را از ابتدای دهه 70 با شــرکت آئوما 
در زمینــه عملگرهای برقی آغاز کردیم و 
توانستیم در طی دو دهه همکاری مستمر، 
تجارب موفقی را کسب نموده و بسیاری 
از تجهیزات صنعت آب و فاضالب کشور 
را به سیســتم های پیشــرفته اتوماسیون 
مجهز کنیم، به طوری که امروز نام آئوما 
تقریبا برای همه کارشناســان و مدیران، 

نامی آشنا و مورد اعتماد است.
مهندس توجه خاطرنشان کرد: از آنجایی 
کــه فواید فرآیند اتوماســیون در صنعت، 
بــه خصوص در صنعــت آب، در اولویت 
مســئولین وزارت نیرو است، بر آن شدیم 
ضمن اخذ نمایندگی عملگرهای ربع  گرد 
شرکت فســتو آلمان، تلفیقی از تولیدات 

اتوماسیون فرآیند،  صنعتی خود به همراه 
در قالــب یک پکیج مهندســی به روز و 
کارآمد به مشــتریان خود عرضه کنیم و 
در این زمینه نیز پاسخگوی نیاز مشتریان 
خود بوده و دغدغه و نگرانی عدم انطباق 
تجهیزات بــا عملگرها را از میان خواهیم 

برد.
مدیر عامل شــرکت میراب با اشــاره به 
ســوابق شرکت فســتو گفت: پروژه های 
موفق بســیاری در سراســر دنیا توســط 
شــرکت فستو به اجرا رســیده است. وی 
افزود: همانطــور که جناب آقای مهندس 
چیت چیــان در صحبت هــای خــود در 
نمایشــگاه IFAT 2014 به آن اشــاره 
کردنــد، امیدواریم بتوانیــم بیش از پیش 
در تعامل با کشورهای صاحب صنعت، به 
ویژه آلمان پیشگام باشیم و با حمایت های 
دولت و سایر بخش های خصوصی شاهد 
اجرای پروژه های عظیمی در سرزمین مان 

باشیم.
وی افزود: در آینده نزدیک ضمن برگزاری 
جلســات تخصصی و آموزشی بیشتر در 
زمینه اتوماســیون فرآیند در سطح کشور، 
کارشناسان مدعو را با جزئیات بیشتری از 
همکاری شــکل گرفته آشنا خواهیم کرد 
و امیدواریــم با حضور مجــدد مدیران و 
متخصصین مجرب، بتوانیم در این عرصه 
به موفقیت های چشــمگیری دست یابیم 
و خدمتگــزار الیقی بــرای صنعت میهن 

عزیزمان باشیم.
شایان ذکر است شــرکت فستو در سال 
1925 توسط Gottlieb Stoll تاسیس 
شده است و جزو اولین شرکت هایی است 
که به عنوان ارتقا دهنــده، تولیدکننده و 
فروشنده لوازم پنوماتیک شناخته می شود. 
سال 1975فستو در ایران تاسیس شد. در 
حال حاضر این شــرکت دارای 60 دفتر 
در تمام قاره ها اســت و در مجموع 187 
نمایندگی در سراســر جهان دارد. فســتو 
تولیدکننده بیش از 63000 محصول است 
و بیش از 16 هزار و 700 کارمند دارد و در 
صنایع کنترل و اتوماسیون فرآیند، صنایع 
انتقال مواد، صنایع غذایی و بســته بندی، 
صنایع الکترونیک و صنایع اتومبیل سازی 

فعالیت دارد.
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در این همایش، مهندس حمیدرضا جانباز، 
مدیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضالب 
کشور ضمن اشاره به عملکرد وزارت نیرو 
طی ســال های اخیر خاطر نشان کرد: این 
شرکت طی سال های اخیر اقدامات وسیعی 
در راستای شکوفایی صنعت برداشته است 
و در زمان حاضر، 149 تصفیه خانه فاضالب 
در شــهرها و 24 تصفیه خانه فاضالب در 
روستاهای کشور در مدار بهره برداری وجود 
دارد. اما عقب ماندگی دیرین در فاضالب در 

کشور وجود دارد.
مدیــر عامل شــرکت مهندســی آب و 
فاضالب کشــور افزود: از ســال 69 و با 
تشــکیل شــرکت های آب و فاضالب در 
کشــور، بحث توسعه شــبکه فاضالب به 
یکی از برنامه های مهم وزارت نیرو تبدیل 
شده است و اکنون تاسیسات فاضالب در 
شــهرها 38.9 درصد و تاسیسات فاضالب 
در روســتاها را 0.4 درصد را تحت پوشش 

قرار داده است.
وی با اشاره به اینکه صیانت از سالمت آب 
توزیع شده مشترکان در واحدهای کنترل 
کیفیت در کشور، یکی از موارد بسیار مهم 
در شرکت های مهندســی آب و فاضالب 
اســت، اظهار داشــت: اکنون 443 واحد 
آزمایشگاهی آب در بخش شهری و 288 
واحد آزمایشگاهی آب در بخش روستایی 

وجود دارد.
مهندس جانباز با اشــاره به لزوم مشارکت 
بخش خصوصی در توســعه صنعت اظهار 
داشــت: وزارت نیرو باید نیازها و انتظارات 
خود را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد 

تا بخش خصوصی بتواند هم سو با توقعات 
این وزارتخانه حرکت کند. 

به گفتــه وی صنعت آب و فاضالب برای 
نیل به اهداف و چشم انداز خود به راهبری 
وزارت نیرو و مشــارکت بخش خصوصی 
نیــاز دارد و حضور هر دو بخش در صحنه 

توسعه پایدار صنعت را رقم می زند.
مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب 
کشــور افزایش اعتبــارات ردیف خردی 
تضمینی آب و پســاب، استفاده از ظرفیت 
های صندوق توسعه ملی و امکان استفاده 
از اعتبارات منــدرج در ردیف کمک های 
فنی و اعتباری خطوط انتقال و طرح های 
مشــارکتی آب و فاضــالب را از الزامات 
برای تداوم پایدارتر پروژه های مشــارکتی 
صنعت آب و فاضالب عنوان کرد. و ایجاد 
امکان واگذاری تخصیص پساب به بخش 
خصوصی جهت افزایش تعداد قراردادهای 
بیع متقابــل را از دیگر مــوارد مهم برای 
تداوم و پایدارتر کردن طرح های مشارکتی 
و حضور بخش خصوصی در صنعت آب و 

فاضالب مطرح کرد.
مهنــدس جانباز ضمن تاییــد عملکرد و 
خدمات شرکت میراب، اقدام این شرکت 
بــرای اســتفاده از فناوری هــای نوین و 
هوشمندسازی سیستم ها را قابل تحسین 
خوانــد و اظهار داشــت: فنــاوری آب و 
فاضالب در کشــور تا حــد قابل انتظار و 
ایده آل فاصلــه دارد و برای نیل به هدف 
مــا نیازمند اســتفاده از الگوهای موفق و 
تخصص شــرکت های معتبــر داخلی و 

خارجی هستیم.

وی خاطر نشــان کرد: متاسفانه علی رغم 
وجود تولیدات اســتاندارد در کشور، هنوز 
تعداد تولیدات غیراســتاندار در صنعت آب 
و فاضالب زیاد است و تغییر این وضعیت 

نیازمند استراتژی است.
به گفته مدیر شــرکت مهندســی آب و 
فاضالب کشور شــرکت میراب طی چند 
دهه عملکرد قابل قبولی داشــته است و 
از  وزارت نیــرو در پروژه های بســیاری 

تولیدات این شرکت استفاده کرده است.
وی همچنیــن اظهار داشــت: هدفی که 
امروز در راستای مشارکت با شرکت فستو 
به دنبال آن است، نیاز واقعی صنعت است 
و توسعه این دیدگاه در بین تولیدکنندگان 
بــرای در اختیار قــراردادن فناوری های 

دقیق و هوشمند یک ضرورت است.
مهندس جانباز اشــاره کرد سیستم آب و 
فاضالب کشــور تا هوشمند شدن فاصله 
زیادی دارد و هنوز در مرحله ای نیست که 
بتوانیم به عنوان یک سیستم هوشمند از 

آن یاد کنیم.
جانباز با بیان اینکه در نقاط مختلف کشور 
از تــوان بخش خصوصی بــرای اجرای 
طرح  های فاضالب اســتفاده می شــود، 
اضافه کــرد: در مناطق مختلف کشــور 
اجرای طرح فاضالب از پتانســل باالیی 
برخوردار اســت و پســاب آن به مزایده 
گذاشته می شــود و از پساب تصفیه شده 
نیز اســتفاده های خوبی در بخش صنعت 
و کشــاورزی غیرمثمر می شود. از این رو 
تعامــل بخش خصوصــی در این بخش 

راهگشای صنعت خواهد بود.

مدیر عامل شرکت مهندسی آب و 
فاضالب کشور:

گزارش ویژه
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• اهمیت درمانی و گردشگری چشمه های آب ایران
• فناوری نانو، امیدهای تازه برای تصفیه آب
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چکیده
امروزه انواع بیماری های جسمی و روانی به 
علت رواج زندگی شهری و هم چنین توسعه 
شهرها افزایش یافته است. از طرف دیگر 
با توجه به اهمیت چشــمگیر گردشگری، 
به ویژه در بخش طبیعت گردی در ســطح 
جهانــی و از جنبه هــای مختلف خصوصًا 
گردشــگری ســالمت، نقش چشمه های 
آب در جذب گردشــگران انکارناپذیر است 
چشــمه محل تالقی سفره های زیرزمینی 
آب با سطح زمین است. بسته به ثبات منبع 
آب، یک چشمه می تواند موقتی، دائمی یا 
خودجوش )آرتزین( باشد. از انواع چشمه ها 

منـصوره قوام1، مجید رمضـانی سربندی2، حسین افشـاری3، محمـود دره رودی4

دانشکده

می توان به چشــمه آب گرم و چشمه آب 
معدنی اشــاره کرد. چشــمه های آبگرم و 
آب معدنی به عنوان یکی از شــگفتی های 
طبیعت و مواهب ارزشمند که از گذشته های 
دور در درمان بیماری ها استفاده می شده اند، 
جایگاه خاصی را در گردشــگری سالمت 
و توریســم درمانی دارنــد. مقاله حاضر به 
تشــریح این موهبت عظیــم در ایران و 
جنبه های گردشگری درمانی آن ها پرداخته 

است. 

1-مقدمه
ساالنه در جهان میلیون ها انسان براي مقاصد 

درماني و به عنوان توریست به نواحي مختلف 
جهان مسافرت ميکننــد. اکوتوریسم یکي 
از مهم تریــن جنبههاي توریستي در جهان 
زندگي  از  خسته  انســان های  و  ماشینزده 
ماشیني اســت. به عبارتــی زندگی صنعتی 
در بیشتر کشــورهای دنیا نیازهایی را برای 
مردم جوامع مختلف ایجاد کرده اســت که 
دسترسی به تندرستی از مهم ترین آن ها است. 
کشورها با مد نظر قرار دادن این نیاز بشر در 
قرن 21 درصــدد بهره  مندی از فرصت های 
موجود کشورشــان از مبحثی به نام توریسم 
سالمت هستند )نصیرپور و سلیمانی،1389(. 
پدیدههاي  میان سایر  در  معدني  چشمههاي 

1.استادیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه کاشان
2.دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشگاه کاشان
3.دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشگاه کاشان
4.دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشگاه کاشان
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طبیعي عالوه بر جنبههاي زیباشناختي که 
با داشتن مناظر  در محیطهاي کوهستاني 
چشمنواز ایجاد ميکنند، از خاصیت درماني 
و شفابخش بودن نیز برخوردارند گردشگری 
و گردشگران به شیوه های گوناگون استفاده 
از آب وابســته اند. افزون بر این بسیاری از 
برنامه ریزان و سیاســتگذاران توســعه نیز 
از صنعــت گردشــگری به عنــوان رکن 
اصلی توســعه پایدار یاد می کنند )سرایی 
و مویدی فر،1389(. چشــمه های آب گرم 
و معدنی در نقاطــی از زمین پدید می آیند 
که در آن ها شرایط مورفولوژی، تکتونیکی، 
ماگمایــی و جوی فراهم آمده باشــد. در 
ایران چشــمه های معدنی و گرم بســیار 
است و این وفور به سبب فعالیت گسترده 
آتشفشانی در سراسر این مرزو بوم و تکرار 

چرخه های آن از زمان های بســیار دور تا 
عهد حاضر اســت. ایران با داشتن بیش از 
113 چشمه آب معدني با کیفیت مناسب، 
مي تواند یکي از قطب هاي جذب گردشگر 
با مناظر بدیع طبیعي و کاربردهاي درماني 
باشد؛ اما در عمــل در انجام این امر مهم 
این در حالي  نداشته است.  توفیق چنداني 
از چشمه هاي آب معدني عالوه  است که 
از  متنوعي  استفاده هاي  شرب  مصارف  بر 
قبیــل کاربردهاي درماني و اکوتوریسم در 
کشورهاي مختلف به عمل مي آید، ایــن 
منابع همچنین در رونق صنعت توریســم 
 ،Ebrahimzadeh( نقش مهمی دارند
2004(. هدف از انجام این مطالعه بررسی 
اهمیت درمانی چشــمه های معدنی و آب 
گــرم ایــران و بهره گیــری از این نعمت 

خدادادی برای رونق صنعت اکوتوریسم در 
کشور در جهت توسعه پایدار است..

2-مبانی نظری
استفاده  ضمن  تحقیقي  گزارش  این  در 
کتابخانه اي  موجود  اطالعات  و  منابع  از 
و برخي از مقــاالت موجــود فهرستي از 
معدني کشور  آب  مهم تریــن چشمه هاي 
اقدام  آنها  فضایي  پخشایش  چگونگي  و 
شــد    ، تا از این رهگذر اطالعات الزم 
براي عالقهمندان به پژوهش  بیشتر فراهم 
شود. ســه بعد اصلی گردشگری عبارتند 
از: ســرمایه، مدیریت و فناوری، و دو رکن 
فرعی شــامل، عوامل طبیعی و مجموعه 
میراث فرهنگی است )پاپلی یزدی،1386(. 
گردشگری امروزه به یک رکن تجارت بدل 
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شــده است و درآمد سرشاری برای کشورهایی که جاذبه توریستی 
دارند، به همراه دارد. کشــورهای مختلف با بهره گیری از مواهب 
طبیعی، آثار باستانی، تمدن کهن یا حتی فناوری جدید، شهرک های 
توریســتی و امکانات تفریحی و قطب های توریســتی هر ســاله از 
چهارگوشــه جهان افرادی را به سوی خود فرا می خوانند تا با فروش 
کاال و خدمات، ســیل درآمد  را به کشورشان جاری کنند. کشورهایی 
مانند چین، هند، ترکیه، ایتالیا و... امروزه در این قبیل فعالیت های تجاری 
که بخش مهمی از صنعت توریسم است، سرمایه گذاری می کنند و از 
عواید آن بهره مند می شوند )الندبرگ و دیگران، 1383(. گذر از آب های 
گرم معدنی، استفاده از اثر شفابخش چشمه های آب گرم برای درمان 
برخی بیماری ها قدمتی چندهزار ساله دارد. این روش در پزشکی نوین 
از جایگاهی بایسته برخوردار بوده و توصیه شده است. به همین دلیل در 
سراسر جهان مناطقی که دارای چشمه های آب گرم حاوی امالح مفید 
هستند از جمله جاذبه های گردشگری به شمار می آیند. شمار کیفیت و 
پراکنش چشمه های آب گرم در ایران نیز به گونه ای است که طبیعت 
درمانی با اســتفاده از آب های گرم طبیعی به عنوان یکی از مهم ترین 
جاذبه های طبیعت گردی کشور معرفی می شود. اغلب چشمه های آب 
گرم ایران در دامنه های رشــته کوه البرز قرار دارند. با این وجود شمار 

چشمه های آب گرم در دیگر نقاط کشور نیز جالب توجه است.

1-2 تعاریف
توریسم درمانی نوعی از گردشگری است که به منظور حفظ، بهبود و 
حصول مجدد سالمت جسمی و ذهنی فرد به مدتی بیش از 24 ساعت 
و کمتر از یک سال انجام می گیرد، سازمان جهانی گردشگری به طور 
خاص گردشگری درمانی را چنین تعریف می کند؛ استفاده از خدماتی 
که به بهبود یا افزایش ســالمتی و افزایش روحیه ی فرد )با استفاده از 
آب های معدنی، آب و هوا یا مداخالت پزشــکی( منجر می شود و در 
مکانی خارج از محل سکونت فرد که بیش از 24 ساعت است به طول 

می انجامد )حقیقی و همکاران،1388(.
گردشگری درمانی شــامل زیرمجموعه ی متنوعی مانند گردشگری 
درمانــی طبیعی،مراقبت و دوره نقاهت، درمــان غیر متعارف، درمان 
پزشــکی، جراحی، کلینیکی، تشــخیصی، طب سوزنی، طب سنتی، 
انرژی درمانی، یوگا، مدیتیشــن و گردشــگری پیشــگیرانه اســت 

.)2002.Harahsheh(
چشمه آب گرم یا چشــمه گرمابی مکانی است که در آن به صورت 
مداوم آب گرم یا داغ از زمین خارج می شود. به خاطر درصد باالی مواد 
حل شده معدنی در  آب، بعضی از این چشمه ها خواص درمانی دارند و 

عده ای از آن ها استفاده درمانی می کنند.
بیرون آمدن آب از منافذ پوســته زمین و فوران آن به سمت باال رفتار 
طبیعی یک چشمه آبگرم است. این چشمه ها در اصل از آب هاي فرو 
رو در طبقات زیرین پوسته زمین که به مواد داغ ماگما برخورد کرده و به 
صورت بخار درآمده اند تشکیل می شوند و این فشار بخار آب، آب هاي 
باالیي را که در روي آن ها جمع شده اند، با فشار به بیرون می رانند و به 

این ترتیب چشمه های آب گرم به وجود می آیند.
اگر درجه حرارت آب چشــمه ای حداقل حدود 5 یا 6 درجه سانتی گراد 

از درجه حرارت متوســط هوای محیط منطقه ای بیش تر باشد آن را 
چشمه  آب گرم می گویند. ازدیاد درجه حرارت آب به نوع و ساختمان 
زمین شناسی مناطقی بستگی دارد که آب از آن عبور می کند. در بیشتر 
مناطق آتش فشــانی جدید ایران، چشمه های آب گرم وجود دارد. آب 
تمام این چشمه ها تقریباً منشاء سطحی دارند. آب های سطحی با نفوذ 
خود از خالل شکستگی ها به تدریج گرم تر شده و در افق های تحتانی ، 
هنگامی که به ســطح زمین می رسند به صورت چشمه های آب گرم 

نمایان می شوند.

2-2 آب های معدني و اثرات درماني آن  ها
باتوجه به اثبات علمي کاربردهاي درماني چشمهها از یک ســو و وجود 
صدها چشمه آب گرم معدني در گستره جغرافیایي ایران از سوي دیگر، 
مي توان با برنامه ریزي و مدیریت کارآمد در چارچوب صنعت توریسم 
کاربردهاي  از  بهرهگیري  با  فراغت  اوقات  گذران  اهداف  بر  عالوه 
بهداشتي- درماني چشمههاي معدني بر کارکردهاي آن افزود. مهم ترین 

کارکردهاي چشمههاي آب معدني به شرح زیر است:

1-2-2خواص درماني آب هاي معدني
آب معدني جزو اولین داروهاي طبیعي بشر بوده که آثار استفاده از آن 
از چندین هزار سال قبل تا کنون وجود داشته و دارد )بدیعــی،1362(. 
استفاده علمي از آب هــای معدني پس از شناخت ترکیب و اثرات 
درماني آن در قرون اخیر تحقق یافته است. در درمان بیماران عالوه 
بر ترکیب شیمیایي و فیزیکي آب معدني، عوامل دیگري چون؛ آب و 
هواي منطقه، ارتفاع، نحوة درمان و غیره نیز بسیار موثر است. خواص 
مثبت آب های معدني بر بیماران متنوع است که از آن جمله اند؛ اثر بر 
روي دستگاه گوارش از طریق ازدیاد تبادالت بافتي ، اثر ضد سمي، 
اثر ضد حساسیت و اثر کانيسازي در بدن؛ و این بسته به ترکیبات 
آب اســت. در واقع هر نوع آب با ترکیبات خاص خود، داراي نوع اثر 
مخصوص بر روي اعضای بدن انسان است. آب هــای معدني داراي 
ترکیبات سولفاته کلسیک سرد، آب هــای سولفاته سدیک و منیزیم ، 
آب های بیکربناته سدیک موثر بر حالت تعادل اسیدي و بازي اعضاء، 
آب ها کلروره سدیک محرک قوا در اثر مصرف خارجي حمام کردن 
با این آب،  موجب گشادی رگ های خونی می شود. آب های سولفوره 
سدیک رادیواکتیوگرم در بیماری های دستگاه تنفسي موثر هســتند. 
آب های گوگردی، ورود گوگرد به دســتگاه متابولیسم بدن از طریق 
آب های گوگردی باعث بروز فعل و انفعاالت مختلف در این دستگاه ها 
شده و در درمان بیماری های مختلف تنفس ، رماتیسم و بیماری های 
جلدی موثر واقع می شود. درعین حال آب های حاوی مواد رادیواکتیو 
باعث فعالیت و ترمیم سلولي و بافتي ازدیاد کلسیمسازي، آرامبخش 

و باکتريکش نیز هستند.

2-2-2چشمههاي آب معدني ایران
چشمه هاي آب معدني در ایران که داراي ترکیبات شیمیایي و خواص 
درماني متنوعي هستند، در جاي جاي کشور به طور متناوب پراکنده 
شده اند. محل استقرار برخــی از چشــمه های آب معدنی در فضاي 
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جغرافیایي ایران به شرح زیــر جانمایي شده  اند) غفــوری 1383 و 
جنیدی 1346(.

تأثیر اقتصادی گردشــگری و توریسم در هر منطقه موضوعی است 
که باید توســط اقتصاددانان و جغرافی دانان مورد مطالعه و ارزیابی و 
بررسی قرار گیرد بدون شک توسعه صنعت توریسم تأثیرات عمده ای 
در اسکان جمعیت، توسعه حمل و نقل و افزایش سطح درآمدی دارد.
هم اکنون در بخش جاذبه های طبیعی و اکوتوریســم رتبه پنجم به 
ایران اختصاص دارد از محل گردشگری هر ساله میلیون ها دالر عاید 
کشورهای توریستی جهان می شود و به همین دلیل میزان اشتغالزایی 
در این صنعت 2/11 برابر سریع تر از سایر بخش هاست. چرا که این 
صنعت بیش از 100 میلیون شغل در سراسر جهان ایجاد کرده است. 

بنا به آمارهای ارائه شده شمار گردشگران جهان با رشد 10 درصدی 
740 میلیون نفر رســیده اســت و بر اساس همین گزارش به خاطر 
مزایای اقتصادی این صنعت کارشناســان بــر ضرورت نگاه کالن 
اقتصادی به صنعت گردشگری تأکید می کنند. صنعت گردشگری به 
دلیل داشتن فواید اقتصادی و اجتماعی و نداشتن آثار مخرب زیست 
محیطی مانند آنچه که در صنایع ســنگین مشاهده می شود، نقش 
مهمی در توســعه پایدار دارد.  از ایــن رو همواره به عنوان گزینه ای 
مناســب برای رشــد و توســعه جوامع مورد توجه قرار گرفته است 

)سعیدی،1384(.
بیشــتر کشــورهای جهان که حداقل  زمینه را برای جذب توریست 
دارند اقدامات و ســرمایه گذاری های فراوانی را برای رونق و توسعه 
اقتصادی صنعت توریسم انجام داده اند اما متاسفانه درکشور پهناورمان 
که قابلیت های فراوانی در این زمینه دارد این امر انجام نشده است. 
)موالیی و ملک پور1382( یکی از مسائل مهم توریسم و گردشگری 
در ایــران اختالف فاحش موجود در جذب درآمدهای بالقوه و بالفعل 
ناشی از صنعت توریسم است. این موضوع نیاز به انجام تحقیقات الزم 
برای پر کردن این شکاف قابل توجه و رسیدن به شرایط مطلوب را 
نشان دهد. توسعه گردشگری در ایران فعالیتی چند جانبه و گسترده 
اســت و باید آن را از طریق همفکری و همکاری مردم و مسئولین 
تأمین کرد بدون شک برنامه ریزی و توسعه صنعت توریسم در سطح 
ملی مستلزم در نظر داشتن مالحظات و چالش های خاصی است که 
در قالب همکاری های بین سازمانی و نهادی های مرتبط و متولی این 

صنعت قابل اجراست.

نتیجه گیری
در جهان امروز فایده های اقتصادی و اجتماعی صنعت گردشــگری 
بر کســی پوشیده نیست به طوری که جایگاه به لحاظ اهمیت، این 
صنعت را در کنار صنایع ســنگین قرار می دهد. با این تفاوت که این 
صنعت فاقد هر نوع آلودگی بوده و نســبت به صنایع ســنگین آثار 
منفی زیست  محیطی ندارد و در نتیجه با توجه به این ویژگی ها و با 
در نظر گرفتن ظرفیت های گردشگری کشورمان که از جمله آن ها 
وجود چشمه های آب معدنی و آب گرم و سرد، آفتاب درمانی، ماسه 
درمانی، لجن درمانی، گل درمانی و جاذبه های سیاحتی مشابه است، 
می توان برنامه های مفیدی را برای رونق و ارزآوری این صنعت انجام 
داد. زیرساختهاي الزم جهت بهره برداري از این صنعت مهم فراهم 
نشــده است. اگر چه امروزه از بسیاري از چشمه هاي آب معدني هم 
در جهت درماني و هم در جهت زیبا شناختي و اکوتوریسم عمدتًا 
توسط گردشگران داخلي بهره برداری می شــود، در مقایسه با درآمد 
سایر کشورها، درآمد حاصله در این بخش در ایران بسیار ناچیز است. 
توصیه مي شود در فرآیند اجراي برنامه چهارم توسعه و برنامه پنج 
ساله آتي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ایران تدابیر و تمهیدات کافي 
به منظور توسعه زیرساخت ها، تأسیسات، امکانات و تسهیالت رفاهي 
به منظــور دسترسي و بهره برداري از چشمه هاي آب معدني کشور 
در پیش گرفته شــود. با توجه به این که توریســم درمانی در کشور 
ایران یک امر بین دســتگاهی است، باید یک برنامه قوی در زمینۀ 

نام چشمه معدنی

چشمه سرعین
چشمه آب گرم خلخال

چشمه عرب دیزج
چشمه سیه چشمه

چشمه میناس
چشمه زندان سلیمان

چشمه قارنجه
چشمه ورجوی

چشمه بش قارداش
چشمه قلعه دختر
چشمه حوض نو

چشمه ترشاب تفتان
چشمه محالت

چشمه وننق
چشمه گنو

چشمه آب گرم سمنان
چشمه باباگر

چشمه ورتون
چشمه آب معدنی 
آب گرم الریجان

چشمه غرغره
چشمه قاسم آباد

چشمه آب گرم بستان آباد
چشمه ایسی سو

چشمه نور آباد ممسنی
چشمه سادات سخت سر
چشمه آب سرخ فریز هند

سرعین
خلخال
بازرگان

ماکو
سلماس

تکاب
خوی
مراغه

بجنورد
هراز

کرمان
خاش

محالت
زنجان

بندرعباس
سمنان
همدان

اصفهان
الریجان

راین
رفسنجان

تبریز
سلماس

نور آباد ممسنی
رامسر
کاشان

اردبیل
اردبیل

آذربایجان غربی
آذربایجان غربی
آذربایجان غربی
آذربایجان غربی
آذربایجان غربی
آذربایجان شرقی

خراسان
تهران
کرمان

سیستان و بلوچستان
مرکزی
زنجان

هرمزگان
سمنان
همدان

اصفهان
گیالن

کرمان
کرمان

آذربایجان شرقی
آذریایجان غربی

فارس
مازندران
اصفهان

جدول شماره1: محل استقرار برخی از چشمه های آب معدنی

محل استقرار

استان شهرستان
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توسعه توریسم درمانی بین سازمان میراث فرهنگی، وزارت بهداشت 
و آموزش پزشکی، وزارت امور خارجه، وزارت کشور، سازمان تبلیغات 
اسالمی، سازمان محیط زیست و سازمان توسعه تجارت ایران طراحی 
شــود؛ تا از این طریق گامی در ارائه خدمات ممتاز توریسم درمانی و 
طبیعت درمانی برداشته شود. دستیابی به چنین هدفی نیازمند مدیریت 
قوی و برنامه ریزی هدفمند اســت. و می توان از این صنعت به عنوان 

گامی مهم به مثابه اولویت اول در اهداف توسعه بهره برد.
 

پیشنهادات
برای توســعه توریســم گردشــگری در ایران عالوه بر داشــتن 
جهت گیری درســت و برنامه ریزی های کوتاه مــدت و بلندمدت، 

مواردی به شرح زیر پیشنهاد می شود:
1- ایجاد نظام های کنترل با رویکرد توسعه توریسم پایدار مبتنی 

بر حفظ محیط زیست وفرهنگ اسالمی و محلی
2-  ایجــاد و طراحــی فضاهای مناســب برای بهره بــرداری از 

چشمه های آب گرم و معدنی مطابق با استانداردهای جهانی 
3- زمینه سازی برای ایجاد صنعت مستقل و غیروابسته در کشور و 
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آموزش نیروی انسانی در این زمینه
4-  ایجاد شرکت های راهنمایی طبیعت گردی بین المللی

5-  تشویق هنرمندان برای ایجاد مجتمع های فرهنگی با محوریت 
صنایع دستی منطقه

6-  بررســی آمــار خرید و بازدید توریســت ها از نمایشــگاه و 
فروشگاه های صنایع دستی

7-  ایجاد اتحادیه های توریستی منطقه ای
8-  تــالش در جهــت شناســایی بازارهای پردرآمــد و معرفی 

محصوالت صنایع دستی
9-  ایجاد پایگاه اطالعات خدمات گردشگری

10-  توسعه راه ها و ایجاد و تقویت عوامل ایمنی و آرامش برای 
گردشگران

بــا در نظر گرفتن موارد پیش گفته و جاذبه های گوناگون به لحاظ 
اولویت سرمایه گذاری باید وجود اکوتوریسم یا گردشگری طبیعی 

به لحاظ درآمد زایی و کمک به توسعه پایدار بهای الزم داده شود.
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1-مقدمه 
بشر از دیرباز به دنبال زندگی بهتر و آسایش 
بیش تر بوده است و به مرور به تولید مواد و 
وسایل مصنوعی پرداخته تا از آن ها در این 
جهت سود ببرد. ولی به تازگی، با پیشرفت 

چشــمگیر صنایع، اکوسیستم های طبیعی 
دستخوش تغییر شده و برخی مشکالت را 
برای زندگی بشر به وجود آورده اند. از جمله 
مشــکل های به وجود آمده بر اثر توســعه 
صنایــع، آلودگی هوا، خاک و آب اســت و 

به طــور روز افزون نیاز به برطرف شــدن 
این معضل احســاس می شود. در این میان 
راههای گوناگون برطرف کردن آلودگی آب 
توجه دانشمندان را به خود جلب کرده است؛ 
چون آب مایۀ حیات است و ادامه ی زندگی 

مهدیه جاللی1زهره زرنگار2

1. دانشجوی کارشناسی ارشد
2.دکترای شیمی آلی

چکیده:
یکی از مسایل مهم پیش روی جوامع امروزی، مشکل آلودگی آب است. پژوهشگران بسیاری 
در این حوزه مشغول پژوهش و بررسی برای رفع این مشکل هستند. یکی از راهکارهایی که 
مورد توجه بسیاری از پژوهشگران قرار گرفته، استفاده از نانوساختارها برای حذف انواع آالینده ها 
است. در میان نانوساختارها، نانوذرات نقش مهمی در سامانه های نوین تصفیه ی آب دارند. در 

این مقاله به نقش نانوذرات در تصفیه ی آب های آلوده و فاضالب ها پرداخته شده است. 

فنـاوری نانـو، امیــدهای تازه برای تصفیــه آب
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بدون آن ممکن نیســت. به بیان دیگر، منابع آب در سراســر جهان وارد یک مرحله بحرانی شده اند. مشکل کمبود آب و کیفیت آن مسایل 
بی شــماری برای جهانیان به وجود آورده اســت. در دستور کار 21 کنفرانس جهانی ریو تاکید بسیاری بر اصول اساسی مدیریت در آب دارند. 

مسایل مربوط به مدیریت آب از دیدگاه سازمان ملل متحد پس از مشکل جمعیت، به عنوان دومین مشکل اصلی جهان شناخته شده است.
آسیب های ناشی از کمبود آب سالم و بهداشتی، استفاده از فناوری های نوینی مانند نانو را الزم می کند.

روش های بسیار زیادی برای تصفیه آب و فاضالب وجود دارد که هریک معایب و سودهای فراوانی دارد. اما همان طور 
که می دانیم باید به دنبال روشی بود که حداقل ضرر، با بازده کاری باال را داشته باشد، مثال یکی از مشکل های 

موجود در تصفیه ی آب و فاضالب عدم امکان تصفیه ی مواد آالینده در غلظت کم و خواص سمی برخی 
مواد آالینده است که به سادگی تصفیه نمی شوند و چه بسا در مقابل عوامل بیولوژیکی نیز مقاومت 

نشان دهند. برای حل این مشــکل به تازگی پژوهش های فراوانی بر روی فرآیندهای اکسایش 
پیشــرفته )AOPs( صورت گرفته اســت. امروزه انواع نانوذرات مانند نانوذرات آهن اکسید و 

تیتانیوم دی اکسید از مهم ترین و کارآمدترین روش های تصفیه ی این نوع آالینده ها هستند. 

2- پساب )فاضالب(
پساب ) فاضالب( به آبی گفته می شودکه خاصیت اولیه آن به علت مصرف زیاد بشر 

از دست رفته باشد به طوری که نشود دوباره از آن برای مصرفی دیگر استفاده کرد. 
پساب ها به دو دسته پســاب های شهری و صنعتی تقسیم بندی می شوند. وجود 
مواد آلی، میکروارگانیسم ها و فلزهای سنگین در پساب ها بسیار مهم است چرا 
که این آلودگی ها مشکل های زیادی را برای محیط زیست و سالمت بشر ایجاد 

کرده است.

3-تصفیه ی پساب های صنعتی و فاضالب های شهری به کمک 
فناوری نانو

روش های مختلف تصفیه ی پســاب با استفاده از علم نانو در سه دسته ی اصلی 
خالصه می شوند:

1-جذب سطحی: در این روش به کمک جاذب مناسب، آالینده ها از پساب جذب 
و جدا می شوند.

2-نانوفیلتراسیون: نانوفیلتراسیون یک فرایند غشایی است که مابین فرآیندهای اسمز 
معکوس و اولترافیلتراسیون قرار دارد.

3- اکسایش نورکاتالیزگری: به طور کلی فرآیندهای اکسایش پیشرفته در برگیرنده کلیه ی 
فرایندهایی هستند که در آن  ها با روش های مختلف، رادیکال های فعال هیدروکسیل تولید 

می شوند که باعث تجزیه ی کامل بیشتر آالینده ها می شوند. فرایندهای اکسیداسیون پیشرفته، 
اکســنده قوی هیدروکسیل رادیکالی تولید می کنند که این اکسنده قوی می تواند همه موادآلوده را 

تجزیه کرده و با اکســایش موادآالینده به ترکیبات ســاده تر و نیز غیرسمی مانند: دی اکسیدکربن، آب 
ویون های معدنی مانند: نیترات، کلرید، ســولفات، فســفات باعث از بین رفتن کامل آلودگی آب شود. برخی 

روش های اکسایش پیشرفته فقط با افزودن هیدروژن پراکسید یا ازن، باعث حذف کامل آالینده ها می شود و برخی 
روش های دیگر باید همراه با تابش های نور انجام پذیرد. در فرآیند اکســایش پیشرفته، اکسید قوی هیدروکسیل رادیکالی از 

هیدروژن پراکسید که از اکسنده های سبز به شمار می آید تولید می شود.
 Horseradish فرآیند اکسایش پیشرفته به وسیله برخی کاتالیزورها کاتالیست می شود که از مهم ترین کاتالیزورها، پراکسیدازهای تجاری مانند
peroxidas اســت که از فرآیند کاتالیزوری اکســایش، در حذف آالینده ها کاربرد گسترده ای دارد. اما این روش بسیار گران قیمت است 
و صرفه اقتصادی ندارد. به خصوص که، این کاتالیزورها فقط برای حذف مواد رنگزا مورد اســتفاده قرار می گیرند. اما پژوهشگران به تازگی 
دریافته اند که نانوذرات آهن اکسید مگنتیت )Fe3o4( را می توان به جای کاتالیزورهای پراکسیداز مورد استفاده قرار داد. این نانو ذرات  مگنتیت 
می توانند نه تنها تولید رادیکال هیدروکسیل کنند بلکه رادیکال های مناسب دیگر را در حضور هیدروژن پراکسید کاتالیست می کنند، به طوری 

که فرآیند اکسایش پیشرفته با استفاده از فناوری نانو پیشرفت قابل توجهی کرده است. شکل 1 نحوه انجام این فرآیند را نشان می دهد.
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شکل 1: سازوکار برای فعالیت آب اکسیژنه با کاتالیزگر نانوذرات مگنتیت برای حذف آالینده های 
آلی در آب

4- تصفیه ی آب با استفاده از نانوذرات
نانو ذرات با داشــتن ســاختار بســیار کوچک و منحصر به فرد که ایجاد ویژگی های 
مکانیکی، مغناطیسی، نوری، الکترونیکی و... می کند، برای تصفیه ی آب بسیار مناسب 
است. احتمال استفاده از نانوذرات فلزی و اکسیدهای فلزی مانند: نقره و تیتانیم اکسید 
برای از بین بردن نانومواد آنتی باکتریال به مراتب از دیگر نانوذرات بیش تر است. از 
روش های دیگر تصفیه آب های آلوده، استفاده از نانوذرات آهن است. که برای این 
منظور آهن را به داخل آب آلوده تزریق می شود. این فلز در تماس با اکسیژن آب به 
اکسیدآهن تبدیل می شود و آالینده ها در تماس با اکسید آهن خنثی می شوند. این 
روش نسبت به روش های مورد استفاده امروزی بسیار به صرفه تراست. نانوذرات 
آهن از یک طرف به دلیل اندازه کوچک دارای توزیع زیرســطحی موثر و آسان 
است و از طرفی دیگر با ســطح مقطع بزرگ که واکنش پذیری باالیی را ایجاد 
می کند، نانوذرات آهن ابتدا مواد آالینده را به محصوالت کم خطرتر کاهش داده 

و سپس آن ها را بر روی سطح خود جذب کند.
هم چنین در حذف آالینده های آب از ساختارهای مختلفی نظیر نانومیله، نانوصفحه 
و نانوبرگ های اکســید مس نیز استفاده شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، 
از میان ساختارهای مختلف، بازده عملکرد نانومیله ها باالتر از سایر موارد بوده است؛ 
به گونه ای که میزان حذف رنگ قرمز کنگو با استفاده از نانومیله ها 67 درصد و برای 

نانوبرگ ها و نانوصفحه ها به ترتیب 48 و 12 درصد گزارش شده است.

4- نتیجه گیری
اســتفاده از فناوری نانو در کاربردهاي زیست محیطي به تازگی موجب توسعه ی آن در سال های 
اخیر شده است. آنچه از توانمندي  فناوری های نانو ارایه شد به این معني است که مي توان از این روش 
براي حفاظت محیط زیست آینده اي نه چندان دور استفاده کرد و در کنار استفاده از منابع طبیعي با کمک 

فناوري هاي پیشرفته بتوان به تعاملي پایدار با طبیعت رسید.

دانشکده
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• سقاخانه های تهران
• کارتون آب
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آب در فرهنگ و هنر

ساختن سقاخانه در تهران با این شهر پیوستگی عمیق دارد. بنا به نوشته ها و آثار مورخان، نخستین سقاخانه های تهران توسط مردم متدین و خیری 
که زمین یا مکان تحت تملک خودشان را برای ساخت آب انبار یا سقاخانه وقف می کردند به وجود می آمدند. گاهی نیز کسانی که در مورد یک 
مکان خاص، خواب نما شده بودند، با نصب بیرق سیاه، قصد خود را برای سقاخانه در آن محل اعالم می کردند و به زودی با کمک و مساعدت مردم، 
سقاخانه در آنجا شکل می گرفت و عالوه بر تامین آب رهگذران تشنه لب، به مکانی برای نذر و نیاز تبدیل می شد. سقاخانه های اولیه در تهران 
بیشتر شکل یک مکعب سنگی را داشتند که بر فراز آن ها گنبدی زیبا و زرین می درخشید. روی هر ضلع پنجره ای مشبک قرار داشت. منبع آب 
به صورت حوضچه یکپارچه در درون این مکعب جا گرفته بود. آب این حوضچه بر اثر جریان و تبادل هوا توسط پنجره ها خنک می شد. معماری 
سقاخانه های تهران بر اساس موقعیت و مکان گزینی آن ها متفاوت بود. سقاخانه هایی که ساختمان آن ها با بناهای اطراف خود پیوند و بستگی داشتند 
مکعبی شکل ،استوانه ای و یا هشتگوش ساخته می شدند. سقاخانه های موسوم به دکانی شبیه یک دکان یک بابی یا نیم بابی در کنار مجموعه ای از 
دکان ها، خانه ها و بناهای اطراف قرار می گرفتند. همچنین سقاخانه های رفی شکل که وابسته به بناهای همراه خود بودند و از لحاظ تملک جزیی 
از بنای خانه یا مسجد مجاورشان شناخته می شدند. در سقاخانه های گروه سنگی، بنا با قطعات سنگی، نمای آجری و کتیبه ها و تزیینات حجاری 
مختصر آرایه می یافت. سقاخانه های گروه کاشی کاری با کاشی هایی که صحنه هایی از واقعه عاشورا بر آن ها نقش بسته بود مزین می شدند. تزیینات 
آینه کاری بیشتر شامل سقاخانه های بزرگ و پر زائر بود. کتیبه نویسی در این سقاخانه ها از ادبیات حماسی عاشورا و تعزیه نشات می گرفت و یا برگرفته 

از قصیده های مشهور محتشم کاشانی بود.

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
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ظاهرا خشکسالی و کمبود آب در سال جاری دامنگیر بسیاری از مناطق جهان شده است و به ویژه درمناطقی مثل کشور ما که به طور طبیعی 
با کمبود منابع آب شیرین روبرو هستند، نمود بیشتری دارد. همچنان که در ایالت کالیفرنیای آمریکا خشکسالی و کمبود آب به یک مشکل 
فراگیر تبدیل شده و در مناطقی از این ایالت حتی آب جیره بندی شده است. به هرحال کمبود آب در ایران و بسیاری از کشورهای جهان وارد 
مرحله حادی شده است به همین دلیل هنرمندان کارتونیست در سراسر جهان بخشی از موضوعات آثار خود را به این مشکل فراگیر اختصاص 
داده اند. خشکسالی گسترده در جهان ناشی از یک بحران آب وهوایی است که عامل آن گازهای موسوم به گلخانه ای هستند. هرچند از سوی 
مجامع جهانی تالش هایی برای کاهش تولید این قبیل گازها که کشورهای توسعه یافته به ویژه آمریکا، کانادا فاسترالیل، استرالیا و چین بیشترین 
تولیدکنندگان آن به شمار می روند، صورت گرفته است اما در مقایسه با آثار سوء این گازها بر آب و هوای زمین هنوز اقدامات انجام شده کافی به 
نظر نمی رسند. در کارتون این شماره که از آثار فرانسیسکو هنرمند کارتونیست فیلیپینی است، ابعاد خشکسالی های پی در پی و در واقع پیامدهای 

ناگوار تغییرات آب و هوای جهان بر کره زمین به خوبی نمایانده شده است.

M.Fransisco-1

آب در فرهنگ و هنر
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• آیا یخچال های طبیعی نازک تر شده اند
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ترجمه

یخچال های طبیعی در سراسر جهان سریع تر از حد معمول در حال 
ذوب شــدن هستند. آیا باید نســبت به تهدید از بین رفتن برخی از 

بزرگ ترین و قدیمی ترین منابع آب شیرین نگران باشیم؟ 
اگر آب شــیرین را پول در نظر بگیریم، یخچال های طبیعی طالی 
جامد خواهند بود. آن ها حدود 75 درصد آب بدون نمک زمین را در 
قله ی کوه های دور  پنهان کرده اند و الیه های یخ به آرامی به شکل 

رودخانه ها، دریاچه ها و سایر منابع مایع در می آیند. 
مردم در سراســر کره زمین بیش از هزاران ســال است که به این 
منبع آب تکیه می کنند، اما در چند دهه اخیر، بسیاری از یخچال های 
طبیعی کره زمین سریع تر از هر زمان دیگری در تاریخ بشر در حال 
ذوب شدن هستند. دانشمندان به طور گسترده ای مقصر این روند را 
تغییرات آب و هوایی می دانند و بسیاری هشدار می دهند که اگر درجه 
حرارت بیش از حد افزایش یابد، بر اثر ذوب شدن یخچال های طبیعی 
ســطح آب دریا باال می آید و انعکاس حرارت خورشیدی کمتری به 

فضا صورت می گیرد. 
در قســمت پایین این فوریت، یک پیچ وجود دارد: در حالی که اکثر 
یخچال های طبیعی در حال محو شدن سریع هستند، برخی با ثبات و 
حتی در حال رشد هستند. مخالفان نظریه گرم شدن کره زمین اغلب 
به این موضوع به عنوان اثبات این که در ذوب شــدن یخ ها اغراق 
شده، استناد می کنند. بسیاری از متخصصان آب و هوایی سازمان ملل 
متحد اعتراف کردند که شدت ذوب شدن یخچال های طبیعی هیمالیا 
را دست کم گرفته بودند و پیش بینی کردند که هیمالیا ممکن است در 

سال 2035 به یخچال های طبیعی آزاد تبدیل شود. 
ذوب شدن یخ ها باعث توجه بیشتر به تغییرات آب و هوایی و همچنین 
شکست توافق های بدست آمده در نشست آب و هوا در گردهمایی 
کپنهاگ شد. این بار برای دانشمندان آب و هوا نتیجه گیری و اطمینان 
از داده ها آسان نبود. اما سوالی از سوی معتبرترین کارشناسان آب و 
هوای سازمان ملل متحد مطرح شده است: آیا تغییرات آب و هوایی 

واقعا باعث بحران یخچال های طبیعی جهان است؟ 

ساخته شدن یخ

یخچال های طبیعی هنگامی که مقدار زیادی برف می بارد، سال ها به 
ســادگی آن را مانند ستون نگه می دارند تا زمانی که بر اثر سنگینی 
وزن خود خرد شوند. این فرآیند، می تواند در هر نقطه 5 تا 3000 سال 
بسته به محل، تمام حباب های هوا را در یخ سفید نگه دارد و یخ های 
عصر یخبندان قوی تر و متراکم تری را تولید کند. همانطور که برف در 
حال بارش در منطقه تجمع یخچال های طبیعی نگه داشته می شود، 
یخ در طوالنی مدت، به سمتی که گرانش و فشار داخلی وجود دارد 

آهسته شروع به حرکت می کند .
بــروس مولنیــا )Bruce Molnia( کارشــناس از ســازمان 
زمین شناسی ایاالت متحده می گوید: یخچال های طبیعی براساس 
روند آب و هوا در دراز مدت پیشروی و یا عقب نشینی دارند. همچنین 
یخچال ها نیاز به برف پایدار برای پیشروی و نیز سرمای ثابت برای 
جامد ماندن دارند. آنها بی ســر و صدا سوابق آب و هوایی منطقه ای 
را که در آن تشــکیل شده اند را حفظ می کنند. دانشمندان می توانند 
با بررســی یخچال های طبیعی متوجه شوند که زمین قبل از انسان 

تاثیر انکارناپذیر گازهای گلخانه ای و گرمایش زمین بر یخچال های دایمی

نسرین مرادي مجد

1. دانش آموخته کارشناسي ارشد علوم محیط زیست، دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقیقات خوزستان
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چگونه بوده اســت. این ارتباط قوی با آب و هوا باعث می شــود که 
یخچال های طبیعی در مورد آنچه در اینجا اتفاق می افتد مفید واقع 

شوند.
او می گوید: یخچال های طبیعی از آب منجمد شده ساخته شده اند، 
بنابرایــن اگر درجه حرارت باال بــرود، یخچال های طبیعی کوچک 
خواهند شد. یخچال های طبیعی تقریبا به طور انحصاری به تغییرات 

آب و هوا پاسخ می دهند.
به گفته این کارشناس ما شاهد تغییر فاجعه بار در بعضی از یخچال های 
طبیعی هســتیم اما در برخی موارد، یخچال های طبیعی با توجه به 
شرایط محلی که به نفع بارش است در حال پیشرفت هستند. برخی 
از افراد با توجه به این روند می گویند که گرم شدن کره زمین واقعی 
نیست. اما این سیستم پیچیده است و اگر شما انتظار دارید که با یک 
درجه گرم شدن ذوب شدن یخچال های طبیعی در کره زمین ببینید 

اشتباه بزرگی می کنید. 

تنوع یخچال ها

بزرگترین یخچال های طبیعی ورقه های یخی هستند که می توانند 
کل یک قاره را در زیر یک مایل از یخ دفن کنند. آن ها این سیاره را 
حداقل یک بار در تاریخ به یک رویداد شناخته شده به عنوان "گلوله 
برفی زمین" تبدیل کرده اند. اخیــرا، یخچال های طبیعی در عمق 
شمال آمریکا و اوراسیا در طول عصر یخبندان پلیستوسن گسترش 
یافته اند و از جنوب تا شهر نیویورک و کپنهاگ پیشروی کرده اند. اگر 
چه نسخه های کوچک تری به نام "کپسول های یخ" و "زمین های 
یخی" هنوز هم در اطراف دایره قطب شــمال پراکنده هســتند اما 
ورق هــای یخ ، تنها در قطب جنوب و گرینلند باقی مانده اند )تصویر 
باال(. در مجموع آن ها بیش از 99 درصد از آب شیرین یخ زده بر روی 

زمین را نگه داشته اند. 
بسیاری از یخچال های طبیعی امروز که کوچک تر و نازک تر از این 
ورق های یخ غول پیکر هستند، از کوه های پوشیده از برف و از طریق 

پشــته ها و دره ها به ســمت زمین جاری می شوند و اغلب به شکل 
دریاچه ها و رودخانه ها دیده می شوند. آن ها می توانند مایل ها از ارتفاع 
محل تشکیل خود فاصله بگیرند، گاهی از دره ها بر روی دشت های 
وسیع )یخچال های طبیعی تشکیل شده در کوهپایه( جاری می شوند 
و یا به صورت کوه های یخ به اقیانوس وارد می شــوند ) پیشــروی 
یخچال های طبیعی(. برخی دیگر ثابت تر هستند، به سادگی حوضه 
خود را مانند کاسه پر می کنند )یخچال های طبیعی cirque( و یا 
 .)hanging چسبیده به دیوار شیب دار هستند )یخچال های طبیعی

مولینا در مورد این اندازه ها، نوع و مکان های مختلف توضیح می دهد: 
دلیل اصلی این است که بعضی از یخچال های طبیعی سالم هستند 

و برخی سالم هستند. 
او می گویــد: در ارتفاعات پایین تر آن ها به ســرعت در حال کاهش 
هســتند، اما در ارتفاعات باالتر آن چنان سرد است که تاثیر کم و یا 
هیچ دیده می شود. هر چه باالتر بروید، این تغییرات را کمتر می بینید.

 

حتی زمانی که یخچال های طبیعی به اقیانوس می رســند، آب های 
ســاحلی گرم لزوما مانع رشد آنها نیستند. مگر در مواردی که درجه 
حرارت ســطح دریا برای زمان طوالنی بیش از حد افزایش می یابد. 
بارش بــرف در کوه ها می توانــد ذوب یخچال هــا را کند کند. به 
طور مشــابه، در مرکز قطب جنوب و گرینلند ورق یخ به شــدت از 
تغییرات آب و هوایی به صورت بافر عمل می کنند، اما آب گرم دریا 
میکروکلیماســت که سرعت ذوب شدن یخ را در امتداد لبه ها تعیین 
می کند. این تعامل بین رشد خالص و ذوب خالص به عنوان "موازنه 
جرم" )تصویر باال را ببینید( شناخته شده است، که در هر سال برای 
تعیین سالمت یخچال های طبیعی محاســبه می شود. موازنه جرم 

مثبت رشد و منفی عقب نشینی یخ را نشان می دهد. 
این کارشــناس می گوید: در ارتفاعات پایین تر از مبدا، یخچال های 
طبیعی وضعیت وخیم تری دارند. بســیاری از یخچال های طبیعی و 

سالم در سطح دریا از ارتفاعات باالتر تغذیه می کنند.
به گفته وی این مزیت ارتفاع باعث رشد یخچال های طبیعی هیمالیا 
و همچنین برخی از یخچال ها در آالسکا، رشته کوه های آند، رشته 
کوه های آلپ و رشته کوه های دیگر در سراسر جهان شده است. در 
مورد ذوب شــدن یخچال ها اغراق شده حداقل زمانی که به هیمالیا 
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می آیید، به این نکته می رسید. 
او می گوید: پاسخ من این است که یخچال های طبیعی هیمالیا هرگز 
ناپدید نمی شــوند. این امر به دلیل قرن ها درجه حرارت کم در این 

ارتفاع است.

شکستن یخ 

بسیاری از دانشمندان نسبت به این که چرا هیئت بین دولتی سازمان 
ملل با توجه به پیش بینی غیرواقعی 2007 در مورد تغییرات آب و هوا 
بیانیه ای صادر نمی کند، اعتراض کردند. گزارش "2035" طرح ریزی 
شــده توسط گروه مدافع گازهای گلخانه ای که در سال 2005 منتشر 

شده است، یک شکست آشکار از سیاست توافق های پیشین است. 
احتمال دیگر پیش بینی یک دانشمند روسی در سال 1996 است که 
یخچال های طبیعی هیمالیا )در سمت راست از ماهواره NASA دیده 
می شــود( تا سال 2350 ذوب می شوند. این نظر یک چارچوب زمانی 

محتمل تر از سال 2035 است. 
برخی منتقدان آب و هوا، دانشمندان متخصص در تغییرات آب و هوا را 
متهم به پیش بینی های معیوب شده عمدی می کنند. اما مولینا می گوید 
که در حال حاضر انتقادها باعث پیشرفت است. وقتی که یک گزارش 
800 صفحه ای را کنار هم قرار می دهید، می توانید اشتباهات را بررسی 
کنید. با این حال آن اتفاق پیش آمده است، ولی در مقیاس کمتر تغییر 

حالت یخچال های طبیعی در زمین رخ داده است. 
طبق نظر این کارشــناس، مقدار زیادی از اطالعات ضد و نقیض در 
برخی از یخچال های طبیعی وجود دارد، اما اگر حاصل تمام مطالعات 
را بررســی کنید، شواهدی وجود دارد که روشن می کند تغییرات آب و 

هوایی عقب نشینی یخچال ها را تحت تاثیر قرار داده است. 
تقریبا 160،000 یخچال طبیعی در سراســر جهان وجود دارند. اما از 
آنجایی که بســیاری از آن ها درمحدودة آب و هوای مشــابه هستند، 
دانشمندان زبانه های این یخچال ها را در چند "یخچال طبیعی مرجع" 
که نشــان دهنده محیط زیست منطقه اســت بررسی می کنند. گروه 
بین المللی سرویس مانیتورینگ جهانی یخچال ها در گزارش مربوط به  
30 یخچال طبیعی مرجع، در آخرین تجزیه و تحلیل خود از اطالعات 
سال 2007-2008،  گزارش از دست دادن شماری از یخچال ها ارائه 
کرده است. یخچال Sarennes در کوه های آلپ فرانسه، در طول 

سال 2007-2008، بخش قابل توجهی از یخ را از دست داده است. 

اطالعات جدید ادامه روند جهانی از دســت دادن یخچال ها در طول 
چند دهه گذشته را بسیار شدید اعالم می کند، بر اساسی گزارشی که در 
مکان های تحت مطالعه ارائه شده؛ به طور متوسط 12 متر از ضخامت 

آب معادل یخچال های طبیعی مرجع سال 1980 از دست می رود.
بیشتر یخچال های طبیعی ایالت متحده آمریکا در آالسکا هستند، اما 
در کالیفرنیا، کلرادو، آیداهو، مونتانا، نوادا، اورگان، واشنگتن و وایومینگ 
نیز وجود دارند. USGS سه یخچال طبیعی  Gulkana درآالسکا و 
Wolverine و جنوبCascade  در واشنگتن )در تصویر پایین( را 
مورد پایش و مانیتورینگ قرار داده شده اند. هر سه یخچال به طور کلی 
از اواسط قرن 20 کاهش یافته اند و به سرعت در دهه گذشته شروع به 
ذوب شدن کرده اند. مولینا می گوید که در حالی که آالسکا دارای چندین 
یخچال طبیعی و سالم باالتر از 9800 فوت است، اغلب یخچال ها در 

ارتفاعات کم در48 ایالت در حال عقب نشینی هستند. 
او می گوید، در مناطق معتدل سراسر جهان، یخچال های طبیعی حدود 
50 درصد در 100 سال گذشته کاهش یافته اند. تقریبا همه این موارد با 
افزایش درجه حرارت جهانی، که توسط سازمان های علمی در سراسر 

جهان گزارش شده است مطابقت دارد. 

 

 

ا

به گفته این کارشناس، در حالی که درجه حرارت غیر قابل انکار در حال 
افزایش است و یخچال های طبیعی در حال ذوب شدن هستند، انسان 
تنها آشپز این آشپزخانه است که این امر می تواند به سردرگمی منجر شود. 
او می گوید: تغییرات طبیعی به عالوه افزایش گازهای گلخانه ای باعث 
ذوب شدن یخچال های طبیعی است. یکی از نگرانی های من، به وضوح 
گرم شدن درجه حرارت است، اما ما نمی توانیم بگوییم که ذوب چقدر به 
علل طبیعی بستگی دارد. گازهای گلخانه ای نقش انکار ناپذیری را بازی 
می کنند، اما من نمی توانم بگویم که آیا این نقش 5 درصد و یا نقش 95 

درصد است. من این توانایی را ندارم. هیچ کس نمی تواند.
 

/http://www.mnn.com   :منبع                                                 
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•  آلودگی آب خطر فراگیر
• بحران کم آبی در هند
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اشاره:
آب مایه حیات اســت و و زندگی انســان و 
تمام موجودات زنده در کره زمین وابســته به 
این عنصر حیاتی اســت. در دهه های اخیر با 
توسعه بیشتر شهرها و گسترش شهرنشینی 
روند فزاینده آلودگی آب به صورت یک خطر و 
تهدید جدی درآمده است. از این رو مجامع بین 
المللی  برای کاهش این آلودگی ها با بهره گیری 
از فناوری های نویــن دور تازه ای از تالش ها 
را  آغــاز کرده انــد. در میان انــواع آلودگی ها، 
آلودگی های شیمیایی که بیشتر ناشی از فعالیت 
انســان در مناطق مختلف جهان است  جنبه 
تهدیدکنندگی بیشــتری دارد. برای شناخت 
بیشتر علل آلودگی آب حاصل یک پژوهش 
اجمالی را که از منابع گوناگون گرد آمده است، 

پیش روی شما قرار می دهیم .
در پاییز ســال1986 میالدی بر اثر نفوذ مواد 
آالینده به خصوص جیوه و انواع مواد سمی از 
جمله آفت کش ها در رودخانه راین آلمان تمامی 
آبزیان از شهر بال سویس تا سواحل هلند مردند. 
این رخداد غم انگیز به عنوان سر فصل خطرات 
تهدیدکننده برای منابع آب شیرین جهان مورد 
توجه قرار گرفت و برای نخستین بار تعریف 

مشخصی درباره آلودگی آب ارائه شد:
" آلودگی آب عبارت اســت از افزایش مقدار 
هرگونه معرف شیمیایی، فیزیکی یا بیولوژیکی 
که موجب تغییر خواص و نقش اساسی آن در 
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تاکنون با وجود کوشش های قابل تحسینی 
که برای پیشگیری ازآلودگی آب به عمل آمده 
است، این روند به مثابه یک خطر جدی به ویژه 
در کشورهای در حال توسعه، رو به رشد است و 
باید برای مهار آن اقدامات همه جانبه به عمل 
آید. از زمان واقعه تکان دهنده رود راین در اروپا 
تا کنون تحت تاثیر عوامل گوناگون به خصوص 
غرق شدن نفتکش ها در دریاها و اقیانوس ها، 
بخش های وسیعی از این آب ها دچار آلودگی 
شده اند. به عنوان مثال تنها در ایاالت متحده 
آمریکا بیــش از 12 هزار مورد آلودگی با 120 
میلیون لیتر مواد آلوده کننده آب ثبت شده است.
عوامــل آلوده کننده آب به طور کلی شــامل 
آلوده کننده های صنعتــی، فاضالب خانگی، 
حشره کش ها، سموم دفع آفات نباتی و کودهای 
شیمیایی هستند .بر اساس استانداردهای جهانی 
برای برخی از آالینده هــای اصلی  آب حد و 
ســطح معینی از آلودگی ذکر شده است. اگر 
سطح آالینده از آستانه تعریف شده بیشتر باشد، 
آب برای یک مصرف خاص نامناسب خواهد 
بود. برخی از کانون های آالینده آب در فهرست 

زیر درج شده اند:
• رواناب سطحی 

• رواناب کشاورزی )نفت، فلزات ،آفت زداها.(
• نشت تصادفی مواد شیمیایی مثل نفت

• مواد پرتوزا 

• نشت از مخازن ذخیره یا خط لوله )بنزین،نفت، 
روغن وغیره (

• رســوبات از کانون هــای متعــدد از جمله 
زمین های کشاورزی و کارگاه های ساختمانی اما 
آالینده های منابع آب در سفره های زیر زمینی 
که در بسیاری از مناطق جهان به صورت یک 
خطر جدی رخ نموده ا ست، فهرست بلندتری 

را شامل می شود :
نشت از محل های دفع ضایعات ) محل انباشت 

زباله، مواد شیمیایی یا پرتوزا (
نشت از مخازن و لوله های دفن شده ، نشت 
از فعلیت های کشاورزی شامل : نیترات، فلزات 

سنگین آفت زداها ،علف کش ها و غیره ...
البته نشــت از چاه های توالت و سیستم های 
بهداشتی، نشت آب های اســیددار، نشت از 
نخاله ها و باطله های انباشته شده معادن و نشت 
حالل ها و سایر مواد شیمیایی گوناگون  از جمله 

مواد پرتوزا را باید بر این فهرست افزود .
با توجه به نتایج پیش گفته باید توجه داشت 
که آلودگی آب برای 75 درصد مردم جهان در 
کشور های رو به توسعه یک مسئله بسیار جدی 
است.   همچنین اثبات شده است که بیش از 
80 درصد بیماری ها در سراسر جهان ناشی از 
مصرف آب های آلوده است. برای بهبود کیفیت 
آب و پیشگیری از شیوع بیماری ها باید اقدامات 
جدی تری انجام شود. این بحث مهم و حیاتی 

را  در شماره های آینده پی می گیریم . یار
وه

م ک
هرا

 ب

جهان آب



65 www.mehreab.com

جهان آب

 شاید کشور هند همچون چین در معرض پیشروی بیابان ها و دفن شدن 
هزاران روســتا در توفان شن نباشد اما مشکل کم آبی در این سرزمین 
پهناور بسیار جدی است و به گفته یکی از کارشناسان منابع آب در این 
کشور روزی که بحران کم آبی چهره واقعی خود را نشان بدهد بسیاری از 

روستاهای هند تخلیه خواهند شد.
بر اساس یافته های پژوهشی در هند نیز افزایش جمعیت و تالش برای 
دستیابی به اراضی قابل کشت بیشتر به بحران کنونی منجر شده است .بنا 
به تحقیقات، پس از آن که از اواخر دهه 1950 میالدی روستاییان هند 
برای به دست آوردن زمین های قابل کشت، بیشتر علفزار ها را تصرف 
کردند فرسایش شدید خاک نخستین پیامد این رویکرد غیر مطالعاتی و 
زیان آور بود. در نتیجه برای آن که علفزارهای وسیع که در چرخه طبیعی 
نیازی به آبیاری نداشتند و تنها متکی به آب باران و رطوبت اندک خاک 
بودند به اراضی کشــاورزی تبدیل شوند باید چاه های آب جدیدی حفر 
می شدند .این کار در پهنه وسیعی از هند به ویژه ایالت گجرات منجر به 
کاهش شدید آب در سفره های آب زیرزمینی شد .و تنها در طول چهار دهه 
آب سفره ها صدها متر کاهش یافت به طوری که امروز در برخی نقاط 

برای دسترسی به آب باید تا عمق هشتصد متری چاه حفر شود.
در دهه 60 میالدی ایاالت متحده آمریکا با چنین مشکلی روبرو بود و 
کشاورزانی که با هجوم به علفزارها در جست و جوی کشتزارهای جدید 
بودند باعث کاهش شــدید سفره های آب زیرزمینی شدند اما دولت به 
سرعت این کار را متوقف کرد و با ممنوع ساختن دست اندازی به علفزارها 

برای توسعه زمین های کشاورزی بخش های پهناوری از مناطق را حفاظت 
شده اعالم کرد. هرگونه تغییر کاربری در این علفزارها ممنوع شد. اما در 
هند دست اندازی به علفزارهای طبیعی همچنان ادامه دارد و در نتیجه 
سفره های آب زیر زمینی کاهش شدیدی پیدا کرده اند. اکنون در برخی 
نقاط هند شرایط به  اندازه ای بحرانی است که با پایین رفتن سفره های آب، 
حفاران از فناوری تعدیل شده حفاری چاه نفت برای رسیدن به آب استفاده 
می کنند. در مناطقی که آب زیرزمینی به کلی خشک شده کشاورزی تنها 
به آب باران متکی است و آب آشامیدنی مورد نیاز مردم با تانکرهای سیار 

تامین می شود.
در کشور هند به دلیل کمبود آب، برداشت غله به شدت کاهش یافته است. 
طبق گزارش بانک جهانی 15 درصد غذای مورد نیاز مردم هند با استفاده 
از منابع آب زیرزمینی تامین می شود .به عبارتی نزدیک به 185 میلیون نفر 
از مردم هند با غله ای که متکی به استخراج آب از زیرزمین است زندگی 
می کنند. از این رو می توان دریافت که از این پس هند با توجه به کاهش 
شدید سفره های آب زیرزمینی با چالش های جدی برای تامین غذای مورد 

نیاز مردم این کشور روبروست.

منبع :
گزارش دفتر محیط زیست سازمان ملل متحد  نجات محیط زیست . لستر براون .ترجمه دکتر حمید 

طراوتی  انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد .1391

 آرش طالقانی 
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بنا به تعریف آب مجازی، حجم آبی است که به صورت واقعی برای تولید 
یک محصول در یک منطقه خاص به کار می رود. آب مایه حیات است 
از این رو، نحوه مصرف آب در جهان امروز که کم آبی و خشکسالی در 
بسیاری از کشورها معضل ایجاد کرده است، درخور اهمیت شایان است 
و رعایت استانداردها در مصرف سرانه آب، بیش از بیش مورد توجه قرار 
گرفته است. طبق قاعده مصرف بهینه، سرانه مصرف آب برابر استاندارد 
نباید بیشــتر از 200 لیتر در روز باشد.اما چنان که می دانیم مصرف آب 
در بســیاری از کشورهای جهان، از جمله در کشور ما به مراتب فراتر از 
استاندارد است پژوهشگران طیسال ها تحقیق و ارزیابی در روند مصرف 
آب به این نتیجه رسیده اند که حجم باالیی از مصرف آب محاسبات قید 
نمی شود. این همان آب مجازی است.بخشی از آب مورد نیاز بدن ما، در 
شبانهروز از طریق خوردن مواد غذایی و میوه ها و تامین می شود. این مقدار 
حجم باالیی ازمصرف آب در جهان امروز را تشکیل می دهد. در واقع آب 
مجازی عبارت از مقدار آبی است که برای تولید یک محصول یا فراورده 
مشخص به کار می رود. به عنوان مثال شاخص مصرف آب برای تولید 

یک کیلو گندم، بسته به شرایط آب و هوایی یک منطقه بین یک تا دو 
متر مکعب است. برای تولید برخی اقالم غذایی از جمله لبنیات نیازمند آب 

بیشتری است.
به عبارت دیگر، آب مجازی مقدار آبی است که برای تولید یک کاال یا 
فراورده کشاورزی در مرحله تولید آن مصرف می شود و مقدار آن معادل 
جمع کل آب مصرفی در مراحل مختلف زنجیره تولید از لحظه شروع تا 
پایان اســت به این مقدار آب از آن رو مجازی گفته می شود که بخش 
عمده آب مصرف شده در فرایند تولید، در محصول نهایی وجود فیزیکی 
ندارد. و تنها بخش کمی از آن در پایان و در بافت محصول باقی می ماند .
امروزه به دلیل افزایش جمعیت و همچنین افزایش تقاضا برای مصرف 
بیشتر آب و از سوی دیگر بروز خشکسالی در مناطق وسیعی از جهان 
،مدیریــت بهینه مصرف آب در هر دو بخش، مصرف واقعی و مجازی 
مورد توجه واقع شده است. بدیهی است که نسل کنونی باید با مدیریت 
بهتر و صرفه جویی دقیق تر،حافظ حقوق نسل های آینده برای تامین آب 

موردنیاز آن ها باشد.
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• تازه ها
• اخبار ایران
• اخبار جهان
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یک تیم دانشجویی از دانشگاه امپریال کالج لندن، موفق به ساخت نوعی 
محفظه   ی ژله   ای شدند که می تواند به جای بطری   های آب فعلی به کار رود.
ایــن اختراع که »Ooho« نام دارد، از الیه   ای از نوعی جلبک خوراکی 
ساخته شده و می   تواند در آینده   ای نزدیک کمک بزرگی برای نجات محیط 

زیست در مقابل انبوه مواد پالستیکی و غیرقابل تجزیه در طبیعت باشد.
»رودریگو گارسیا گونزالس« که رهبری این تیم را برعهده دارد، ایده   ی 
ساخت Ooho را از شیوه   ی آشپزی یک سرآشپز معروف اسپانیایی به   نام 
»فران آدرینا« گرفت که محفظه   های خوراکی حاوی آب میوه را به چای 

در حال جوشیدن اضافه می   کرد.
گونزالس می   گوید: »این بطری که از مواد خوراکی ســاخته شده، شبیه 
عروس دریایی ست و می   تواند به صنعت بطری   های پالستیکی آب پایان 

دهد.«
به نوشــته   ی مجله   ی »اسمیتسونین«، تنها در ایاالت متحده   ی آمریکا 
هرساله 50 میلیارد بطری پالستیکی استفاده می   شود، آماری که تهدیدی 

جدی برای تخریب محیط زیست و نابودی منابع طبیعی است.

اختراع بطری های آب خوردنی کمکی بزرگ به 
نجات  محیط زیست

به گفته   ی این محقق، محفظه   ی Ooho از نظر استحکام مشابه پوست 
میوه است و آن ها سعی دارند که الیه   های آن را افزایش دهند.

این محصول، قابل خوردن، بهداشتی و قابل تجزیه    در طبیعت بوده و از 
نظر هزینه   ی تولید نیز مقرون به صرفه است.

»Ooho«، هنوز در مرحله   ی آزمایش است و پژوهشگران در حال کار 
بیشتر روی این اختراع هستند.

محقق پژوهشگاه مواد وانرژی ایران از تولید ماده یا قطعه جدید برای تصفیه آب با عنوان مونولیت کربنی دراین پژوهشگاه خبرداد.
مهران سجاد، پژوهشگر پژوهشگاه مواد و انرژی کشور، در گفت و گو با ایرنا اعالم کرد: پیش از این یک نوع پودر از این محصول در جهان و این 
پژوهشگاه تولید شده بود لیکن ماده جدید از قابلیت ها و مزایای باالیی نسبت به نوع پودری آن در تصفیه بهتر آب، جذب رنگ های آلی و مواد سمی 

محلول در آب برخوردار است.
به گفته وی این ماده به صورت قطعه طراحی و با استفاده از کاتکول به عنوان پیش ماده رزین فنلیکی برای جذب رنگ های آلی و مواد سمی محلول در 
آب ساخته شده است.سجاد افزود: با توجه به فرآیند سخت و پیچیده تصفیه آب و نیاز روز افزون جوامع به آب آشامیدنی سالم و تمیز، جذب رنگ های آلی 
محلول در آب می تواند یک گام موثر برای تحقق این هدف و پاسخی به نیاز جوامع انسانی باشد. این پژوهشگر خاطر نشان کرد، حل مشکالت ناشی از 

جاذب های پودری و حذف آالینده های رنگی و سمی ، دو هدف عمده در طراحی و ساخت این محصول است. 
این پژوهشگر با اشاره به مزیت های این نوع جاذب گفت: یکی از مهم ترین مزیت های این جاذب نسبت به جاذب های مشابه آن این است که جاذب های 

قبلی به صورت پودر هستند در حالی که این جاذب به صورت قطعه است و پس از تصفیه به راحتی امکان جداسازی آن وجود دارد.
وی با اشاره به دیگر مزیت های این جاذب اظهار کرد: ما از پیش ماده کاتکول برای نخستین بار در جهان در سنتز این جاذب استفاده کردیم و با ابداع 
روشی جدید، محصولی با فرم مونولیت پایدار حاصل شد. به گفته وی کاهش مصرف انرژی و هزینه از مزیت های دیگر این محصول است. برای بررسی 

مورفولوژی این محصول از میکروسکوپ الکترونی روبشی و عبوری استفاده شد. 

ساخت ماده جدید تصفیه آب
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اختراع جدید براي صرفه جویي در مصرف آب

یک شرکت سوییسي براي صرفه جویي از مصرف آب سیستم جدید 
شاور را طراحي کرده است.

این سیستم طوري کار می کند که در زمان شاور نمودن آب شاور به 
سرعت دوباره تصفیه شده و از شاور به پایین مي ریزد و به این ترتیب 

مصرف آب به حداقل مي رسد.
این گردش سریع توسط دستگاه انجام مي شود و آب حرارت خویش 
را ازدست نمي دهد و آب تصفیه شده که از شاور دوباره مي ریزد بسیار 

شفاف و قابل آشامیدن است.
این سیستم 80 فیصد کاهش را در مصرف آب به وجود مي آورد.

 تحقیقات آزمایشگاه ملی صرفه جویی انرژی سازمان بهره وری انرژی ایران )سابا( در 
زمینۀ بررســی تأثیر سختی آب بر پاک کنندگی و میزان مصرف انرژی ماشین های 
لباسشویی نشان می دهد که درصورت استفاده از آب نرم امکان صرفه جویی انرژی و 

پودر شوینده در هنگام شست وشو با ماشین لباسشویی وجود دارد. 
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران )ایسنا(، با توجه به تأثیر سختی آب در کاهش 
کارآیی لوازم برقی خانگی، آزمایشگاه ملی صرفه جویی انرژی سابا از طریق آزمایش، 
سختی آب بر پاک کنندگی و مصرف انرژی ماشین های لباسشویی را بررسی کرده است. 
 mmol/l 0.5 )آب نرم( به mmol/l بر اساس نتایج تحقیق، افزایش سختی آب از
2.5  )آب سخت( موجب کاهش پاک کنندگی لباس ها در ماشین لباسشویی به میزان 
14 درصد می شــود که برای جبران آن باید دمای آب و میزان پودر شوینده را هنگام 

شست وشو افزایش داد. 
همچنین درصورت اســتفاده از آب نرم در شست وشــو با ماشین لباسشویی، امکان 
صرفه جویی انرژی تا 0/84 کیلووات ساعت )کاهش61 درصدی مصرف انرژی( برای 
هر سیکل شست وشو و همچنین کاهش پودر شوینده به میزان 44 درصد برای یک 

ماشین لباسشویی 6 کیلویی وجود دارد.
به این ترتیب استفاده از فیلترهای مناسب برای کاهش سختی آب عالوه بر کمک 
به اقتصاد خانواده، موجب کاهش عوامل آالیندة محیط زیست از جمله کاهش مواد 
شیمیایی حاصل از پودرهای شوینده در پساب ها و همچنین کمک به کاهش میزان گاز 

CO2 و اثرات انتشار گازهای گلخانه ای خواهد شد. 

کاهش 61 درصدی مصرف انرژی با استفاده 
از آب نرم در لباسشویی 
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عضو هیات علمی دانشگاه  فردوسی مشهد با رد این گفته که اتالف آب در بخش کشاورزی 
ایران زیاد است،  خاطرنشان کرد: با توسعه سیستم های آبیاری تحت فشار هم  نتوانستیم در 
مصرف آب صرفه جویی کنیم .  یک میلیون هکتار سیستم  های آبیاری تحت فشار در کشور 
اجرا شده است اما کجا صرفه جویی شد؟! در حقیقت ما کم آبیاری هم می کنیم. در حالی که 

اگر جلوی بعضی از تلفات آب را بگیریم،  شوری خاک  ها افزایش می یابد.
دکتر امین علیزاده گفت: اینکه می گویند 70 درصد آب در بخش کشاورزی تلف می شود، 
این گونه نیست. ما باید مقداری آب برای خنک کردن مزرعه و برای شستن نمک صرف 
کنیم که این آب به ظاهر تلف شده، این کار را انجام می دهد. عالوه بر این، از علف های 
هرزی که بر اثر این آب در مزرعه می روید، کشاورزان برای خوراک دام استفاده می کنند. 

پس این تلفات نیست.
وی با اشاره به این که توسعه کشاورزی در کشور ما بیش از حد بوده است و میزان منابع 
آبی ما، جوابگوی این حجم زمین های زراعی نیست، گفت: ما باید به سمت کشاورزی 
صنعتی حرکت کنیم. در حال حاضر زمین های کشاورزی ما به درستی آب نمی خورند و 

به همین دلیل تولید محصول پایین است.
مولف کتاب »طراحی سیستم های آبیاری« در ادامه گفت: در نرم بین المللی، در شرایط 
اقلیمی ایران و با الگوی کشت ما، هر هکتار زمین باید حدود 6 هزار مترمکعب آب دریافت 
کند. بر این اســاس، راندمان آبیاری ما باالی 50 درصد است. پس بخشی از تلفات ما 

قانونی است یعنی کشاورز از آن استفاده می کند.

علیزاده با اشاره به اینکه 8 میلیون هکتار زمین را کم آبیاری می کنیم، تاکید کرد: تا جایی 
که می توانیم باید از سیستم های آبیاری نوین بهره بگیریم به شرط آن که مزرعه آب 

کافی دریافت کند.

این استاد دانشگاه در پاسخ به این پرسش که چرا توسعه سیستم های آبیاری با راندمان 
باالتر نسبت به آبیاری سطحی، نتوانسته برداشــت از سفره های آب زیرزمینی برای 
کشــاورزی را کاهش دهد؟ گفت: 85 درصد هزینه سیستم های آبیاری تحت فشار را 
دولت می دهد و 15 درصد هم به صورت وام در اختیار کشاورز قرار می گیرد یعنی تقریبا 
رایگان. اما آیا تا به حال شده به کسی بگویند با اجرای این سیستم ها در مزرعه، میزان 
برداشت آب از چاهت را نصف می کنیم؟ هرگز این اتفاق نیفتاده است بلکه با آب حاصل 

از صرفه جویی، زمین های بیشتری را زیر کشت برده می شوند.  

در سفر اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور به اصفهان بحث احیای 
زاینده رود ، مسئله آب اصفهان و چند طرح مهم دیگر مورد بررسی قرار گرفت و 

بر اجرای طرح احیای زاینده رود تاکید شد .
به گزارش ایلنا رسول زرگرپور استاندار اصفهان با اشاره به سفر اخیر معاون اول ریس 
جمهور به اصفهان، ازدستاوردهای این سفر به خصوص در رابطه با مسایل آب 

سخن گفت و یادآور شد ، این سفر به ویژه برای احیای زاینده رود بسیار موثر بود .
به گزارش ایلنا در این ســفر که وزرای نیرو، صنایع و معادن، جهاد کشاورزی، 
پرورش جوانان و معاون فناوری رییس جمهور حضور داشتند، بحث احیای زاینده 
رود و مسئله آب اصفهان در جلسات مختلف مطرح شد و برای رفع هر یک از 
مشکالت، تصمیمات گوناگونی اتخاذ شد، از جمله تاکید شد به منظور استقرار 
مدیریت یکپارچه و بهم پیوسته در حوضه زاینده رود ،یک تیم بیست نفره مستقر 
در مسیر ورودی به سد زاینده رود، پیگیر برداشت بی رویه آب باشند و این مسئله 
را گزارش کنند. بنا به همین گزارش اســتاندار اصفهان از موافقت دولت برای 
تشکیل ستاد ملی احیای حوضه آبریز زاینده رود خبر داد و خاطر نشان کرد که در 

خصوص تشکیل این ستاد مشکل قانونی وجود نخواهد داشت.
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به دنبال انتشار شایعاتی مبنی بر احتمال آلودگی آب آشامیدنی شهرکرد 
مرکز استان چهارمحال و بختیاری، مدیر گروه بهداشت محیط این استان 
گفت که به دلیل برخی شرایط محیطی در منابع تامین کننده آب استان، 
رنگ آب در برخی نقاط کدر شده است اما این به مفهوم آلودگی نیست. 
زیرا این امالح در حد مجاز اســت. به گزارش ایســنا وی در عین حال 
بــه مصرف کنندگان توصیه کرد که تا رفع کدورت موجود در آب، برای 

مصارف شرب  از آب بطری استفاده کنند.

ساالنه به میزان 10 تا 11 مترمکعب بیالن منفی در مصرف آب وجود دارد. 
به گزارش ایسنا عباس پاپی زاده از اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس 
شورای اسالمی با اشاره به مشکالت کمبود آب در کشور و بروز برخی 
دشواری ها در بخش کشاورزی گفت که به دلیل بهره برداری های بی رویه 
از منابع آب زیرزمینی کشــور این ذخایر در سال های اخیر رو به کاهش 
نهاده است. به گفته وی ذخایر آب زیرزمینی کشور حدود 500 میلیارد متر 
مکعب برآورد شده است و ساالنه به نسبت آبی که از این سفره ها بیرون 
می کشیم و میزان آبی که وارد سفره ها می شود، تا 10 میلیارد مکعب بیالن 
منفی داریم. وی هشدار داد که بهره برداری بی رویه از این سفره ها به ویژه 
در 50 سال اخیر و با استفاده از روش ها و موتورآالت الکترونیک  بیشترین 

فشار را به این منابع وارد کرده است.
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خشکسالی طوالنی 
خطر خشکسالی طوالنی بخش های وسیعی از جهان را تهدید می کند. ایرنا به نقل از منابع 
ناســا بر این خبر افزوده است، به دالیل شرایط الیه اوزون و انحراف زمین به میزان یک 
میلیونیم درصد از مسیر چرخشــی خود به دور خورشید، در بخش های وسیعی از جهان و 
از جمله 45 کشــور یک دوره خشکسالی طوالنی پیش آمده است که ممکن است تا سی 
ســال به طول انجامد. ناســا علت این تغییرات را انباشت گازهای گلخانه ای در جو زمین 

اعالم کرده است.
بنا به همین گزارش در صورت عدم ذخیره ســازی در کشورهای درگیر پدیده خشکسالی، 
امور کشــاورزی دراین کشورها با اختالل جدی روبرو خواهد شد. شایان یادآوری است که 

در میان کشورهای درگیر با خطر خشکسالی، ایران در رتبه چهارم قرار دارد.
در این گزارش همچنین آمده اســت که در خالل 30 ســال آینده و تداوم خشکســالی، 
کشورهای نیمه خشــک مثل ایران به سرزمین های خشک تبدیل خواهند شد. به همین 
دلیل از هم اکنون باید تمهیدات الزم برای تحمل این دوره و تغییرات اقلیمی ناشی از آن 

را داشته باشند.

تشدید بحران آب در شمال آفریقا 
خشکسالی و کاهش جریان آب درسر چشمه های رود نیل بخشی از کشورهای آفریقایی را که به نحوی درمسیر این رود قرار دارند با تهدید جدی روبرو 
کرده است. بیش از همه مقامات مصری از تاثیرات منفی ناشی از کاهش آب در باالدست رود نیل ابراز نگرانی می کنند. زیرا کشاورزی مصر وابستگی 
تام و تمام به رود نیل دارد و هرگونه کاستی آب ناشی از بهره برداری توسط کشورهای باالدست نیل به صورت سدسازی و یا هر علت دیگری می تواند، 
تهدیدی جدی برای منابع آب مصرفی به ویژه کشاورزی در مصر باشد. به همین دلیل این بخش از قاره آفریقا در آستانه یک تنش جدی بر سرمسایل 

مربوط به تامین آب قرار دارد.
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پیش بینی تشکیل نیروهای صلح سازمان ملل برای پیشگیری از جنگ آب 
عکس های ماهواره ای جدید که ناسا دریافت کرده است، نشان می دهد که منابع زیرزمینی آب  در اغلب نقاط جهان همچنان در حال کاهش اند. وقتی 

این ذخایر کاستی بگیرند، تبدیل به عامل مهمی برای بروز جنگ  میان کشورها خواهند شد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، اکنون 12 میلیارد نفر از مردم جهان به آب اشامیدنی سالم دسترسی ندارند. خاورمیانه، شمال آفریقا و جنوب آسیا از جمله 
نقاطی هستند که پیش بینی بحران آب در باره آنها هر روز به واقعیت نزدیک تر می شود  بنا به همین گزارش در یک دهه گذشته، منابع آب زیرزمینی 
70 درصد سریع تر از دهه 1990 پمپاژ و استفاده شده اند. به گزارش روزنامه گاردین سازمان های اطالعاتی غرب در در پیش بینی های خود نسبت به 
درگیری های گسترده و حتی حمالت تروریستی به خاطر منابع آب هشدار داده اند. سوء مصرف آب و کمبود منابع آن در نقاط مختلف جهان به صورت 

بالقوه می تواند عامل جنگ و حمالتی باشد که امنیت ملی کشورها را مورد تهدید قرار خواهد داد.
از جمله در این گزارش خاطر نشان شده است: هنگام بحث درباره کمبود آب، بیشتر نگاه ها متوجه آفریقا می شود اما واقعیت این است که کشوری مانند 
آمریکا هم با مشکالت گسترده ای در این زمینه دست و پنجه نرم می کند، همچنان که اخیرا با کاهش شدید منابع آب زیرزمینی در ایالت کالیفرنیا، فرماندار 

این ایالت اعالم کرد که باید مصرف آب در این منطقه حد اقل 20 درصد کاهش پیدا کند.
در گزارش نهادهای بین المللی گفته شــده اســت که با وجود همه تالش های صورت گرفته، هنوز هیچ نظام و سازمان جدی برای تنظیم مصرف 
وبهره برداری از منابع آب در جهان ایجاد نشده است. از این رو با پیش بینی وقوع جنگ میان کشورها برسر آب، تشکیل نیروهای کاله سبز )معادل نیروهای 

حافظ صلح کاله آبی سازمان ملل( پیشنهاد شده است.

نقش حیاتی اقیانوس اطلس
در حالی که  کابوس خشکسالی بر مناطق وسیعی از جهان سایه افکنده 
است، منابع سازمان ملل به نقل از پژوهشگران اعالم کرده اند که به دلیل 
بروز برخی تغییرات در چرخه طبیعی جریان آب در اقیانوس اطلس، بخش 
قابل توجهی از گرمای زمین توســط این جریان آبی جذب می شود. به 
همین دلیل گرمایش شــدید زمین که باید از مقطع زمانی سال 1999 

میالدی اتفاق می افتاد ،تحت تاثیر همین جریان به تاخیر افتاده است.
طبق همین گزارش تغییرات رفتاری اقیانوس اطلس که طی آن ،چرخه 
جریان کند آب گرما را به قعر اقیانوس منتقل می کند، ممکن است تا سه 
دهه دوام یابد. این روند اعجاب انگیز طبیعی می تواند تا حد زیادی در تعدیل 
آب و هوایی جهان تاثیر داشته باشد و به نوعی از شدت  دوره خشکسالی 

30 ساله بکاهد.
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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.
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