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• مسئولیت مطالب عنوان شده در مصاحبه ها اعم از تمایزها، دستاوردها و موفقیت ها صرفاً
بر عهده شخص مصاحبه شونده است.

• تحلیل های کارشناسی ثبت شده در مقاالت به منزله دیدگاه ها و نظرات مهرآب نیست.
• مهرآب در اصالح و یا تلخیص مطالب ارسالی آزاد است.
• استفاده ازمطالب مهرآب فقط با ذکر منبع مجاز است.
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یکبار دیگر در آبان ماه نمایشــگاه صنعت آب را برگزار می کنیم. 
نمایشگاهی که دستاوردهای آن می تواند بسیاری از معضالت و 
کمبودهای مقابله با کمبود آب را برطرف کند. شیرهای کم مصرف، 
پمپ های اســتاندارد،لوله های بــادوام و بطور کلی فن آوری های 
جدید که تأثیری عمیق در توســعه داشــته و راهکارهای جدید 
را بــرای جلوگیری از فرار آب، نشــتی و اســتفاده اصولی از آب 
فراهم می کنند. از 30 ســال پیش تاکنــون به ویژه در کنفرانس 
صرفه جویی آب در سال 63 در تهران و در سال 69 در مکزیک ، 
جمله دست اندرکاران بخش آب و محیط زیست، نهادهای مرتبط 
در ارتباط بــا افزایش جمعیت، افزایش دمای کره زمین، تغییرات 
جوی، کمبود ازن، افزایش آلودگی، تبدیل آب های شیرین به آب 
شور، کاهش منابع سطحی و زیر زمینی، خشک شدن دریاچه ها، 
تاالب ها و رودخانه ، همگی هشــدار داده اند و می دهند و روز به 
روز این بحران افزایش می یابد. کارشناســان و استادان دلسوزی 
نیز که در این بخــش فعالیت می کنند به صورت مقاله، گزارش، 
تحقیقات، تجربه های خود را به رشته تحریر درآورده و به صورت 
مستمر گوشزد کرده اند. سال های سال است که از هدر روی آب 
سخن می گوییم. و از فرسودگی شبکه های آبی گزارش تهیه شده 
اســت. سال های سال است نگرانی خود را از افزایش جمعیت در 
شــهرها اعالم کرده ایم و مهمترین مســئله ای که همواره اعالم 
کرده ایم مدیریت یکپارچه در بخش آب است. حوضه های آب ریز 
را بدون تفکر تقســیم استانی کرده ایم و اجازه نداده ایم برنامه ای 
اصولی در این زمینه پیاده شــود و بدون هدف و بدون جامع بینی 
سدســازی کرده ایم و بدون کارآمدی شبکه های آبیاری اعتبار و 
بودجــه کالنی را در این بخش هزینــه کرده ایم و هنوز راه های 

اشــتباه را ادامه می دهیم .به یقین اگر قبل از فاجعه که از بحران 
گذشته اســت به فکر چاره باشــیم یک قدم پیش افتاده ایم. نه 
تجربه گذشتگان را باور می کنیم نه سخن متخصصین امروزی را 
و نه هشدارهای سازمان های بین المللی را. نمایشگاه آب فرصتی 
است تا به دور هم نشسته و راهکارها را مجدداً بررسی کنیم. کمی 
صادقانه با مهم ترین مسئله حیات و زیر بنایی "آب" برخورد کنیم. 
ما باید باور کنیم درستی و صداقت و راستی بهترین نیکی و خوبی 
است و موجب آبادی و توسعه است. اما دروغ آزار دهنده، ویرانگر 
و موجب عقب افتادگی است. تولیدکنندگان ما، پیمانکاران ما در 
هر بخشــی از آب نیاز به توجه دارند، خوشبختی ما با خوشبختی 
دیگران کامل می شــود و خوشبخت بودن در میان جمعی فقیر و 
تهیدســت مفهوم و معنی ندارد. ما با خوشــبختی یکدیگر کامل 
می شــویم و در کنار هم می توانیم شاد باشیم. ما در یک جهان، 
در یک کشــور، در یک شهر و در یک اجتماع زندگی می کنیم و 
می توانیم نوع دوست باشــیم. می توانیم یکدیگر را دوست داشته 
باشیم. می توانیم فرقه های مختلف، اقوام گوناگون ، سیاه ، سفید، 
زرد ، قرمز را دوســت داشته باشیم. می توانیم حیوان ها را که آنها 
هم مخلوق خدای یگانه هســتند آزار ندهیــم. هر پرنده ای، هر 
جونده ای، هر جهنده ای باید برای، ما حرمت داشــته باشــد. باید 
سعی کنیم شعر فردوسی بزرگ را پیش روی خود قرار دهیم و از 

او یاد بگیریم.

باید آگاه باشیم که سرنوشــت ما در اختیار ما نیست و سرنوشت 
ما با دیگــران پیوند دارد. هر فردی می توانــد با رفتار و کردار و 

نمایشگاه صنعت آب  در سال بحران آب 

میــازار مــوری کــه دانه کش اســت                    
که جان دارد و جان شیرین خوش است



9 www.mehreab.com

سرسخن

منش خود که برگرفته از اخالق نیک و حسنه است مهربانی را با 
دیگران تقسیم کند. اخالق حرفه ای به ما می آموزد که از آلودگی 

دوری کنیم و پاکی و درستی را جانشین کنیم.
 هر کســی می تواند بــا رفتار و کردار پاک، دیگــران را به خود 
نزدیــک کنــد و از این نزدیکی و پیوند دوســتی ها، لذت برده و 
آســایش و آرامش را برای خود و دیگران بدســت آورد. داشتن 
اخالق خوب و به دیگران احترام گذاشــتن نه مدرک می خواهد و 
نه ثروت. اخالق خوش و اخالق حســنه و نیک بهترین مدرک و 
بهترین ثروت است و دیگران انتظاری بیش از این ندارند. زندگی 
کردن در کنار دیگران با خرســندی، شــادی، سازش ، نو شدن، 
خنده و لبخند، ما را به یکدیگر نزدیک می کند. حســادت، دروغ، 
حیله، نیرنگ، فریب، دو رویی ما را از یکدیگر دور کرده و موجب 
می شود همیشه انزوا را به جای تجمع انتخاب کنیم و این در ذات 
انســان و مخلوق خداوند نیســت. پس بیاییم راستی و درستی و 

اخالق خوب و نیک را جایگزین همه زشتی ها کنیم.
به نظر نگارنده همین امروز به فکر تعجیل در بازسازی شبکه های 
فرســوده آب در شــهرهای بزرگ باشــیم تا حداقل از پرت آب 
جلوگیری کنیم و مرتبًا از مردمی که نیاز به بهداشــت دارند تا از 
آلودگی و بیماری فاصله بگیرند درخواســت نکنیم در مصرف آب 

صرفه جویی کنند.
آمارها نشان می دهند که حدود 20درصد از شهرنشینان 80 درصد 
آب را مصرف می کنند و سایرین نظاره گر هستند. در یک آپارتمان 
8 طبقه که هر واحد آن 70 متر است و در هر واحد حداقل 4 نفر 
زندگــی می کنند جمع مصرف آنها که نه حیاط دارند نه باغچه و 

حتی هر روز هم اســتحمام نمی کنند و بیش از دو سوم وقت خود 
را در خــارج از منزل در محل کار طی می کنند  چگونه می توانند 
مصرف بی رویه ای داشته باشند. به راستی ما برای کاهش مصرف 
آب تاکنون چه کرده ایم در حالی که بیش از دو ســوم اسراف آب 
در اختیار سازمان ها، ارگان های دولتی و شهرداری هاست. هشدار 
برای جلوگیری از مصرف بی رویه برای ســازمان ها و ارگان هایی 
اســت که هر روز می بینیم چگونه این آب ارزشمند را برای جلوه 
بیشتر هدر می دهند. ســازمان های بزرگی که فضای سبز آنها و 
چمنی را که کاشته اند هر روز سرسبزتر می شود و حتی تفکر تغییر 

کاشت گیاه در مقابل بی آبی را به خود راه  نمی دهند. 
این نمایشگاه و نمایشگاه های مشابه می توانند ما را با آن چه که 
در جهان امروز و در فن آوری های نوین ایجاد شــده، آشنا کنند و 
از همین راه برای عمومی سازی و استفاده جمعی  تسهیالت کافی 
در اختیار تولیدکنندگان و مصرف کنندگان قرار دهیم تا بتوانند با 
آسودگی خاطر و بدون دغدغه هزینه های هنگفت، از آن استفاده 
کننــد. به امید آن روزی که ابتــدا خودمان روش های مصرف را 
از طریق بهسازی وسایل با اســتفاده از فن آوری ها اصالح کنیم 
و ســپس در صــدد ترغیب و یــا واداشــتن مصرف کنندگان به 

صرفه جویی برآییم.

                                                                                                                                                      
       انشا...
خسرو رفیعی 
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براســاس مطالعات سازمان یونسکو که 
توسط هاکسترا و همکاران مبتني بر آمار و 
اطالعات دوره پنج ساله )1995  تا1999( 
انجام گرفته اســت حجم کل تجارت آب 
مجازي ساالنه محصوالت کشاورزي دنیا 
به  طور متوســط 695 میلیارد مترمکعب 
در دوره یاد شــده اســت و حجم مبادله 
شــده نســبت به کل آب مصرفي براي 
تولید محصوالت کشاورزي در جهان به 
میزان 5400 میلیارد مترمکعب حدود 13 
درصد را شامل مي شــود، به عبارتي 13 
درصد از آب مصرفي در بخش کشاورزي 
از طریق تجارت محصوالت کشــاورزي 
از کشــورهاي برخــوردار از منابــع آب 
با محدودیت  به کشورهایي مواجه  کافي 

منابع آبــي صادر مي شــود. در دوره یاد 
شــده کشــورهاي آمریکا، کانادا، تایلند، 
آرژانتیــن و هند باالتریــن صادرات آب 
مجازي را به خــود اختصاص داده اند؛ در 
مقابل کشورهاي سري النکا، ژاپن، هلند، 
جمهوري کره و چین باالترین واردکننده 

آب مجازي بوده اند.
براســاس تعریف آب مجازي میزان آب 
مصرفــي در فرآیند تولیــد هر محصول 
)کشاورزي، صنعتي( و خدمات را تشکیل 
مي دهد. کشــورها با توجه به فراواني آب 
در دســترس و یا محدودیــت منابع آب 
براي تولیــد و تأمین محصوالت و انجام 
خدمــات با رویکردهــاي متفاوت مواجه 
هســتند. کشــورهایي که دسترســي به 

منابع آب فراوان دارند از امکان صادرات 
تولیدات و خدمات به کشــورهاي مواجه 
با محدودیت آب، برخوردارند. این امکان 
موجب شده است که تجارت آب به شکل 
مجــازي جایگزین تجارت مســتقیم آب 
شود. ایده تجارت مستقیم آب که از منظر 
و  اقتصادي  فني،  اکولوژیکي،  تعادل هاي 
سرمایه گذاري غیرعلمي و عملي است در 

واقعیت قابل طرح نمي باشد.
در محاســبه منابع آب در کــره زمین و 
محاســبه و تعیین مصارف هر کشــوري 
با توجه بــه تجارت آب مجازي مفهوم و 
تعریف ردپاي آب در ادبیات مدیریت آب 
وارد شــده است. ردپاي آب  مجموع آب 
مصرفــي داخلي از منابع آب داخلي و آب 

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

کنونی ضروری است

  مهندس جعفر غفاري شیروان
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مجازي خالص وارداتي هر کشــور است. با مشخص شــدن ردپاي آب هر کشور کل مصارف آب از منابع آب کره مشخص مي شود. 
عالوه بر مفهوم ردپاي آب شــاخص هاي مرتبط شــامل میزان بي نیازي آب که مبتني بر منابع آب داخلي اســت و همچنین میزان 

وابســتگي آبي که مبتني بر منابع آب وارداتي به شکل آب مجازي است تعریف شده است.
در مطالعه تجارت آب مجازي عالوه بر محصوالت کشــاورزي، محصوالت صنعتي و خدماتي نیز محاســبه مي شود. محاسبه دقیق 
تجارت آب مجازي هر کشور راهنماي سیاست گذاري براي برنامه ریزي و دخالت دولت ها و مشارکت در تجارت آب مجازي با هدف 
افزایش راندمان مصرف آب به  منظور داشــتن کره زمین متوازن و پایدار اســت. ســه دهه از مطرح شدن کاالي اقتصادي بودن آب 
که در اصول کنفرانس دوبلین تصریح شــده است مي گذرد. اجماع در موضوع آب به عنوان کاالي اقتصادي و راهبردها و برنامه هاي 
عمــل براي عملیاتي کردن آن در بخش هاي مصرف عاقبت منجر به تغییر رفتار مصرف کنندگان در بهره برداري از منابع آب خواهد 
شد. این تغییر رفتار موجب افزایش راندمان مصرف و کاهش تلفات و کاهش آلودگي و جهت گیري در دستیابي به پایداري سیستم ها 
و منابع آبي خواهد شــد. در اســتفاده از منابع آب قابل دسترس با افزایش راندمان اقتصادي، سه سطح قابل تعریف است که مي توان 

در مورد آن برنامه ریزي نمود.
اولین ســطح، ســطح مصرف کننده اســت، که قیمت و تکنولوژي نقش موثر دارند. در این سطح با افزایش آگاهي ها، اخذ قیمت ها با 

پوشــش هزینه کامل و استفاده از فناوری صرفه جویي آب بازدهی مصرف محلي افزایش مي یابد.
ســطح دوم تخصیص آب به بخش هاي مختلف اقتصادي )شــامل بهداشت جوامع و محیط زیســت( براي تولید محصوالت و انجام 
خدمات است. در این سطح مي توان با اختصاص بهینه آب به بخش هاي مصرف به راندمان تخصیص آب دست یافت. آب به عنوان 
کاالي عمومي در ســطح حوضه آبریز و ملي در اختیار حکومت ها اســت، سؤال این است، چگونه مي توان کلیه تقاضاها براي آب را 
پوشــش داد و در کجا )در شــرایط کمبود آب( تأمین آب باید محدود شود. فراتر از سطح راندمان مصرف محلي و راندمان تخصیص 
آب سطح راندمان مصرف جهاني مطرح است. واقعیت این است که بعضي از مناطق جهان با کمیابي آب و بعضي از مناطق با فراواني 

آب مواجه اند، و در بعضي از مناطق تقاضاي آب کم و در بعضي از مناطق تقاضا به آب بیشــتر است.
متأســفانه هیچ رابطه مستقیمي بین تقاضاي آب و در دســترس بودن آن وجود ندارد. تا کنون کشورها براي پاسخگوئي به تقاضاي 

آب به منابع آب در دســترس در سطح ملي یا در دو مقیاس حوضه آبریز و رودخانه توجه داشته اند.
موضوع این اســت که چگونه مي توان آب در دسترس را با بیشترین راندمان به بخش هاي مصرف تخصیص داد؟

در کشــورهایي که داراي اقتصاد بسته هستند، براي رسیدن به اهداف توســعه صرفا به منابع خودشان متکي هستند، در صورتي که 
کشــورهاي داراي اقتصاد باز، مي توانند محصوالتي را وارد کنند که براي تولید آنها با کمبود منابع مواجه هســتند و محصوالتي را 
صادر کنند که براي تولید آنها به منابع فراوان دسترســي دارند. یک کشــور مواجه با محدودیت آب مي تواند محصوالتي را که به آب 
زیــاد نیاز دارد وارد کنــد )محصوالت با مصرف باال( و محصوالت یا خدماتي که نیاز به آب کمتري دارد را صادر کند )محصوالت با 

مصرف پایین(.
این مبادله را تجارت آب مجازي مي نامند، )در مقابل واردات مســتقیم آب که خیلي گران و غیرعملي است( که موجب کاهش فشار 
بر منابع آب ملي مي شــود. بطورخالصه با رویکرد افزایش راندمان مصرف و پایداري منابع کره زمین ســه سطح اقدام به ترتیب زیر 

عمل مي کند:
 
 

به طــور خالصه راندمان مصرف از کل منابع آب کره را مي توان با جمع راندمان هاي مصرف آب محلي، راندمان هاي تخصیص آب 
و راندمــان مصرف آب مجازي مصرفي کره تعیین و تعریف کرد.

تاکنون توجه دانشــمندان و سیاسیون و متخصصین آب به راندمان مصرف آب محلي معطوف بوده است که باید در سطح مدیریت 
تخصیص و مدیریت تجارت آب مجازي نیز گسترش یابد.
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در زمینــه آب تنها با یــک معضل روبرو 
از مشــکالت  نیســتیم، بلکه زنجیره ای 
فراروی ما قرار گرفته که ریشه در تاریخ، 
جغرافیا، فرهنگ و اقتصاد ما دارند و طی 
قــرون و اعصــار به دالیــل طبیعی و یا 

دخالت های انسانی تشدید شده اند. 
برخی از تعیین کننده ترین آن ها عبارتند از:
1-کمبود ماهوی بارش های آســمانی با 

توزیع بسیار نامتوازن آن در پهنه کشور
تبخیر)متوســط( حــدود 70 درصد   -2
بارش هــا به نحوی کــه تبخیر در مناطق 
کویری و بیابانی مرکز و جنوب کشور بسیار 
فراتر از رقم یادشــده است و در بسیاری از 
مواقع اگر بارشــی هم باشد قبل از آن که 

ثمری داشته باشد تبخیر می شود. 
3- رو به کاهش نهادن بارش ها به خاطر 
پدیده گرمایش زمین و تغییرات اقلیم که 
آثار آن در یکی دو دهه اخیر محســوس 

بوده است.
4- مصارف بسیار فراتر از حدود متعارف 
آب در بخش کشــاورزی بــه دلیل ادامه 
دادن همان شــیو های آبیاری قرن ها قبل 

در غالب موارد
5- استفاده از منابع آب برای یک بار در 

چرخه مصرف
6- جدی نگرفتن مســایل محیط زیست، 

حفاظت کمی و کیفی منابع آب، بهداشت 
و نبود فرهنگ سازی در این زمینه ها

7- رشــد طبیعی جمعیت بــدون توجه 
درخور بــه مقولــه آمایش ســرزمین و 
پایدار که پیش نیاز  توســعه  شاخص های 
الزم در این زمینه ها است. به این ترتیب 
سهم سرانه آب پیوسته رو به کاهش بوده 
و اینک کشــور به مرز تنش آبی رســیده 
است که 1700 مترمکعب برای هر نفر در 
سال است و عوارض آن را در گوشه و کنار 
شاهد هســتیم. در حالی که این مشکل با 
اعمال مدیریت موثر از نیم قرن قبل و در 
هنگامی که مشکالت پیچیده نبوده قابل 

پیشگیری و تخفیف بوده است. 
8- بی عنایتــی به دســتاوردهای علمی 
و کارشناســی که در کشورهای پیشرفته 
جهان تجربه شــده و پاســخ داده است و 
همچنین عدم توجه بــه مقوله هایی مثل 
آمایش سرزمین، توسعه پایدار، حفاظت از 
محیط زیســت و نظایر آن ها سبب تشدید 
مشــکالت آبــی موجود شــده و به نظر 

می رسد این روند همچنان ادامه دارد.
9- قــدرت محدود و نامتناســب برخی 
دستگاه ها با ماموریت های محوله به آنها 
مثل سازمان حفاظت از محیط زیست که 
در نتیجه آن امروز با تجاوز گســترده به 

منابــع آب و جنگل هــا، مراتع و ... روبه 
رو باشیم. 

10- ساخت و سازهای بی رویه، احداث 
شهرها و شهرک های جدید بدون توجه به 
فقدان آب مــورد نیاز که به تدریج انتقال 
حوضه به حوضه آب را ضرورت بخشیده 
و زمینه بحران آب را در آینده تشدید کرده 
و در مجموع این روند در جهت توســعه 

پایدار نمی باشد. 
11- مغفول ماندن مدیریت یکپارچه آب 

در حوضه های آبریز 
12- ضرورت بهره گیری از فناوری های 
جدید تصفیه، پایش و بهبود استانداردهای 

آب شرب، پساب و مدیریت پسماندها
جمع آوری و تصفیه فاضالب های شهری 
به منظور اســتفاده مجدد از پساب ها در 
کشاورزی و محیط زیست. هر چند این کار 
علمی و قابل دفاع در کالن قضیه است، 
اما باید توجه شــود که بسیاری از شهرها 
از ســفره آب زیرزمینی محلی آبرســانی 
می شــوند و با اجرای ســامانه جمع آوری 
فاضالب و انتقال پســاب تصفیه شده به 
پایین دست برای دیگر مصارف مختلف، 
تغذیه ســفره نیز تقریبا قطع شده و در پی 

آن بحران آب حادث می شود.
از ابتــدا این چاه های فاضالب بوده اند که 

مهندس عباس حاج حریری

نگاه روز
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تقریبا به طور رایگان وظیفه ســامانه های 
فاضــالب گرانبهای شــهری را عهده دار 
بودند و عملکرد قابل قبولی هم داشــتند 
و ســفره ها را نیز تغذیه می کرده اند، مگر 
آن که در مــوارد محدودی از جمله جاذب 
نبــودن خاک یــا باال بودن ســطح آب 
فاضالب  ســامانه های  احداث  زیرزمینی 

محلی ضرورت می یافته است. 
• یکی دیگر از دالیل طرفداری از احداث 
از  نگرانی  سامانه های فاضالب شــهری 
آلودگــی آّب های زیرزمینی بــه نیترات، 
آلودگی  هایی  از  برخــی  دارویی  ترکیبات 
است که در فیلتراسیون طبیعی آب بوسیله 

زمین حذف نمی شوند.
• هر چند این موضوع صحیح است ولی 
وجود آب در سفره ها حتی اگر آلوده باشد 
بسیار بهتر از خشک شدن آنها است، زیرا 
اگر آبی در اختیار باشد می توان آنرا تصفیه 
و توزیع کرد و بحران آب را تحت کنترل 
قرار داد. و حتی اگر الزم باشد با جداسازی 
آب شــرب که حداکثر نیــاز به آن 5 لیتر 
در روز از ســوی سازمان بهداشت جهانی 
تعیین شده است، نگرانی از آلودگی هایی 
مثل نیترات را کاهــش داد. ضمن اینکه 
باید یادآور شــد که توزیع آب شــرب به 
صورت بسته بندی یا به هر روش استاندارد 
دیگر، دلیلی برای برای غیراستاندارد شدن 
آب شبکه توزیع شهری نبوده و آب شبکه 
توزیع در هر حال نباید ســبب بیماری در 
کوتاه مدت و یا بلند مدت شــود. در واقع 
کیفیت آب شــبکه می تواند به سمت کف 
اســتانداردها میل کند، لیکــن نمی تواند 
غیراســتاندارد باشــد، هم به لحاظ حفظ 
سالمت شهروندان در استحمام و شستشو 
و یا نوشیدن احتمالی و هم به لحاظ خط 
تاسیسات شهری و خانگی مثل شیرآالت، 
شوفاژ و سیستم های خنک کننده و امثالهم

• نکتــه دیگر آن اســت که بــا احداث 
آلودگی  فاضالب شــهری  ســامانه های 
آب های زیرزمینی سریعا برطرف نخواهد 
شــد، حذف آلودگی هایی مثل نیترات به 
صدها ســال زمان نیاز دارد کــه طبیعتا 
خشک شــدن ســفره ها قبل از آن و به 

سرعت اتفاق خواهد افتاد.
• توجه خاص به مدیریت تقاضا و مصرف 

آب در تمام ابعاد آن به ویژه در کشاورزی 
کــه اینک بیش از 90 درصــد منابع آب 
کشــور را به خود اختصــاص داده و آنکه 
مدیریــت تامین عمال به پایــان راه خود 

رسیده در اولویت تام قرار دارد. 
نظر به ایــن که مدیریــت تقاضای آب 
شــهری و مدیریت مصرف آب شهری و 
صنعتی کاری مشکل و بســیار پرهزینه 
اســت بنابراین باید اولویت ها به درستی 
تبیین و با برنامه مشــخص اقدام به کار 
شود. سهم بخش های مختلف از منابع آب 

تجدیدشونده کشور عبارت است از : 
کشاورزی حدود 92 درصد

شرب حدود 6 درصد 
صنایع و محیط زیست حدود 2 درصد 

در حالی که در کشورهای ثروتمند صنعتی 
پیشرفته سهم این بخش ها به صورت زیر 

می باشد:
کشاورزی حدود 30 درصد

صنایع حدود 59 درصد 
شرب حدود 11 درصد

• اگر نظر به اینکه کل ظرفیت تامین آب 
تجدید شونده کشور در سال حدود 100 
میلیارد مترمکعب برآورد  شــود مالحظه 
می گــردد کــه منابع آب کشــور عمدتا 
در بخش کشــاورزی آن هــم با بازدهی 
آبیاری و برداشــت محصول  محدود در 
مصرف می شــوند و سهم سایر بخش ها 
عمــال ناچیــز اســت بنابرایــن اصالح 
الگوهــای تامین و مصرف نیــز باید از 

بخش کشاورزی آغاز شود. 
• اگــر مدیریــت تقاضــا و مصرف آب 
کشاورزی موفق شــود و در آینده میزان 
هدر رفت آب در این بخش که هم اکنون 
بیش از 60 درصد برآورد می شود، به نصف 
تقلیل یابد، بیش از 25 میلیارد مترمکعب 
آب اضافه فراهم خواهد شــد و این مقدار 
آب تا سال ها می تواند کمبود آب در سایر 
بخش ها را پوشــش داده و امکان توسعه 

صنایع کشور را نیز فراهم کرد. 
• در بخش آب شهرها و روستاها علی رغم 
ناچیز آن، به خاطر محدودیت های  مقدار 
کیفی و اقتصادی، اعمال مدیریت تقاضا و 

مصرف همچنان یک ضرورت است. 
• استفاده از آمارهایی که مصداق ندارند، 

سودی هم نخواهد داشت و به ایجاد رابطه 
مثبت با مشترکین نمی انجامد. امروزه آب 
دقیق  کنتورهای  با  مصرفی شــهروندان 
نتایج موید  اندازه گیری می شود و  خانگی 
آن اســت که ســرانه مصرف واقعی در 
خانه ها به طور متوسط به الگوهای تعیین 

شده نزدیک است.
• تفاوت چشمگیر وقتی ایجاد می شود که 
رقم متوسط سرانه تقاضای آب شهری که 
مجموعه ای از مصــارف خانگی، اداری- 
تفریحی،  آموزشــی،  صنعتــی،  تجاری، 
فضای ســبز،  آتش نشــانی و آب بدون 
درآمد و ... اســت و شــهروندان دخالت 
مستقیمی در این مصرف ندارند، به جای 
متوسط سرانه مصرف شهروندان قرار داده 
شــود و نتیجه گیری شود که مصرف آنان 

سه برابر مقدار الزم است.
• از همین نوع اســت مقایســه متوسط 
مصرف ســرانه خانگی در یک کشور کم 
مصرف اروپای شــمالی بــا آب و هوای 
ســرد و بارندگی های مســتمر، فرهنگ 
بســیار متفاوت و برخوردار از فناوری روز 
متوســط مصرف ســرانه خانگی در یک 
کشــور کویری خشــک و نیمه خشک با 
تابســتان های گرم و طوالنــی و فقدان 

بارش های جوی 
• به نظر می رســد که گفتمان صمیمانه 
با مردم و درخواســت همکاری آنها برای 
مقابله با بحران هــای آب ثمربخش تر از 
ان مثال ها باشــد، زیرا با حمایت دولت و 
وزارت نیــرو این فرصت را فراهم خواهند 
ســاخت تا دســتگاه های متولی آبرسانی 
شهری مشکل را به طور ریشه ای اصالح 

کنند.
• خوشــبختانه وزارت نیرو کــه توان و 
ظرفیت های بــاالی خود را در زمینه های 
تامیــن و توزیــع آب و بــرق و خدمات 
فاضالب شــهرها و روستاها در چند دهه 
اخیر به طــور قابل تقدیــری به نمایش 
گذاشــته اســت، قادر خواهد بــود که با 
حمایت های مردمی و دولت بر مشکالت 

آبی موجود نیز فایق آید.

                         
                                          انشاا...

نگاه روز
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گرامیـــداشت زنــده یــاد اســتاد رســول رهنمــا

دفتــر ما هم به جهان بســته شــد
دهر ز جان ســختی ما خســته شد

کنیــم درشــتی  و  بمانیــم  چنــد 
بــا فلک ایــن دعوی کشــتی کنیم

نوبــت برکنــدن دل از دل اســت
وه که جدایی چقدر مشــکل اســت

بیشــتر از ایــن نتــوان صبــر کرد
جنــگ و جــدل بیهده بــا جبر کرد

مــرغ دل آخــر قفس تن شکســت
رفــت و بــه منزلگه اعال نشســت

ما نــه طلبــکار جهــان بــوده ایم
خفتــه در این گوشــه و آســوده ایم

تــا چــه کنــد بــار دگــر روزگار
با تــن محکــوم در این خــاک تار

ســاز مــن افتــاد ز شــور و نــدا
رهنمــا نبــود  و  رســول  نیســت 

"به میرزا علی اکبر شیدا پرداختن و خاطرات شخصی او را به تحریر درآوردن کار هر کسی نیست و این استاد بزرگ 
هنر و موســیقی کشور است که غریبانه از او می نویسد. استاد رهنما فرهیخته ای تمام و کامل بود که تسلط کافی 
بر نظم و نثر داشت. او بود که سال های زندگی میرزا علی اکبر شیدا را با قلمی فصیح به رشته تحریر درآورد. استاد 
رهنما برای بیان زندگی نامه میرزا علی اکبر شــیدا در زندگی او ســال ها تحقیق کرده و از آنچه بر او گذشته کم و 

بیش آگاهی یافت.
استاد رهنما موسیقی دان، شاعر و نویسنده ای بود که کمتر می توان در عالم هنر همه اینها را با هم داشت و در نوع 
خود بی نظیر بود. او با بزرگان موسیقی کشور سال ها طی طریق کرد، آشنایی استاد با خالقی، ملک، شهناز، یاحقی 

و بسیاری از ادیبان و موسیقی دان ها خود گواه این مطلب است."
ادیبان فرهنگ و هنر کشور ما همواره یکی از پایه های روشنفکری جامعه بوده و به جز عالقه و ادامه فعالیت های 
فرهنگی هیچگاه مسئولیت های اجتماعی خود را فراموش نکرده اند و پیشگام در هدایت مردم جهت شناخت راه و 

شناخت موقعیت های ایجاد شده در کشور عزیزمان در دوران خود بوده اند و رسول رهنما از آن جمله بود.

خبر کوتاه بود. استاد رهنما هنرمند، ادیب و شاعر فاضل و ادب دوست از جهان خاکی 
پر کشید و به دیار باقی پیوست. استاد رهنما در طول همکاری با مهرآب، زیبا ترین 
سروده هایش را به خوانندگان و مخاطبان این نشریه هدیه کرد. برای آشنایی بیشتر 
با روح لطیف، منش انسانی، ذوق سرشار هنری و نگاه غنی زنده یاد استاد رهنما به 
بزرگان عرصه هنر و ادب، یادداشتی را که از قول  نگارنده در کتاب عشق پنهان شیدا 
چاپ شده است، از نظر شما خوانندگان عزیز و مخاطبان گرامی مهرآب می گذرانیم. روح 

استاد شاد و یادش همواره گرامی باد. 

یار همیشــگی مهــرآب از میــان ما پر کشــید



فرصتـــی برای بالنـــدگی آب
به دنبــال بهبود جایگاه انجمن های بخـــش خصوصی هســتیم
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به دنبال بهبــود جایگاه 
تشــکل ها و انجمن های 
بخـش خصوصی هستیم

دهمین نمایشــگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضالب 26 لغایت 29 آبان ماه سال جاری در محل دائمی نمایشگاه های 
بین المللی تهران برگزار می شود و 239 شرکت داخلی و خارجی برای نمایش توانمندی های خود در این محل گرد هم جمع  می شوند. 
شــکل گیری کمیته های متعدد برای کیفیت بهتر و باالتر نمایشــگاه حاکی از اهمیت این نمایشگاه به عنوان ابزار موثری برای بهبود 
جایگاه انجمن های بخش خصوصی و توســعه صنعت آب و تاسیســات آب و فاضالب از دیــدگاه وزارت نیرو به عنوان متولی اصلی 
صنعت آب و تاسیســات آبفا است که هر سال به نسبت سال گذشــته قوت بیشتری پیدا می کند. سال گذشته نمایشگاه آب و برق به 
طور همزمان برگزار شد و این موضوع نارضایتی شرکت های آب را به دنبال داشت. شرکت های صنعت آب و تاسیسات آب و فاضالب 
که هزینه زیادی برای حضور در نمایشــگاه متحمل شــده بودند در سایه شرکت های صنعت برق آن طور که باید به چشم نیامدند و از 
نمایشگاه پارسال دلخور بیرون آمدند، اما امسال با عنایتی که وزارت نیرو به بحث آب دارد و با  پیگیری انجمن های خصوصی صنعت 
آب و تاسیســات آبفا، مقدمات تفکیک این دو نمایشــگاه فراهم شد و بستر امسال نمایشگاه صنعت آب با قوت  بیشتر فرصت مغتنمی 
برای استفاده حداکثری از سایت نمایشگاه و جذب متخصصان و مسئوالن خاص مرتبط با صنعت را دارد. در خصوص کیفیت برگزاری 
این  نمایشگاه و بررسی چالش های پیش روی آن گفت و گوی مفصلی با کیومرث جلیلیان، دبیر ستاد برگزاری نمایشگاه هاو جشنواره 

های صنعت آب وبرق وزارت نیرو انجام داده ایم که در ادامه می خوانید: 

یاسمین اثنی عشری

کیومرث جلیلیان، دبیر ســتاد برگزاری نمایشگاه هاوجشنواره های 
صنعت آب و برق وزارت نیرو در گفتگو با مهرآب:

ویژه ی نمایشگاه
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بین المللی  نمایشــگاه  امســال 
صنعت آب و تاسیســات آبفا را با 
توجه به نمایشــگاه های گذشته 

چگونه ارزیابی می کنید؟
پیرو برگزاری نمایشــگاه ها در دوره های 
قبل و تالش برای بهبود  سطح برگزاری 
نمایشــگاه ها در حــوزه صنعــت آب و 
تاسیسات آب و فاضالب، سعی کردیم از 
و  تشکل ها  انجمن ها،  هاونظرات  دیدگاه 
مدیران دولتی استفاده کنیم. برای همسو 
کردن اهداف این مجموعه در یک راستا، 
یک شورای سیاستگذاری و یک شورای 
عالی سیاســتگذاری ایجاد شده است که 
متشــکل از انجمن ها، تشــکل ها، دفاتر 
مرتبط با حوزه نمایشــگاهی و صادرات 
وامور بین لملل اســت کــه در رابطه با 
تصمیماتی که در حوزه مباحث محتوایی 
ونحوه برگزاری نمایشگاه گرفته می شود 
دیدگاه  از  دارنــد.  مشــارکت همه جانبه 
نمایشگاه   برگزاری  حاشیه  در  نرم  افزاری 
نشســت های تخصصی در حــوزه های 
صادرات، ساخت داخل، قوانین و مقررات 
و مناقصــات و...برگزار خواهد شــد. در 
نهایت شــورای عالی سیاســتگذاری با 
ریاست قائم مقام محترم وزیر نیرو، آقای 
مهندس ســتار محمودی نسبت به نحوه 
پاســخگویی به تقاضاهــا تصمیم گیری 
می کند و مصوبــات الزم برای برگزاری 
نمایشگاه آماده اجرا می شود. در سه مقطع 
برای برگزاری نمایشــگاه برنامه ریزی و 
مقطع  که  می گیرد  صورت  هم اندیشــی 
اول مربوط به قبل از نمایشــگاه، مقطع 
دوم حین نمایشــگاه و مقطع سوم برای 
بعد از نمایشــگاه صورت می گیرد که در 
نهایت نتایج بررسی نمایشگاه مورد توجه 
قرار می گیرد و نقاط قوت و ضعف آن در 
قالب گزارش ارائه می شود. بر این باوریم 
که  اهــداف برگزاری نمایشــگاه نباید 
معطــوف به همان 5-4 روز باشــد. این 
روند باید اســتمرار داشــته و کمیته های 
متعدد و دبیرخانه برای سال های آینده و 
نمایشگاه های آتی  به طور مستمر نقاط 
قوت و ضعف را بررسی کنند تا برگزاری 
نمایشگاه ها متناسب با نیاز واقعی صنعت 
در عرصــه داخلی و بین المللــی برگزار 

شود. از این جهت  به طور معمول 4 تا 5 
جلسه در طول سال در حوزه هر نمایشگاه 
برگزار می کنیم و موشــکافانه مسائل را 
مورد نقد و بررسی قرار می دهیم. عالوه 
بر بحث نمایشــگاه ســاالنه بین المللی 
تهران، مســائل مربوط به نمایشگاه های 
اســتان ها نیز دراین جلسات مورد توجه 
قــرار می گیرنــد و در خصــوص نحوه 
حضور در نمایشــگاه های خارج از کشور 
که در بازارهای هدف برگزار می شود به 
تصمیم گیــری می پردازیم. خوشــبختانه 
طبق گزارش های ارائه شــده با توجه به 
نظرات و تصمیماتی که در این شــوراها 
گرفته می شــود ســطح کیفی نمایشگاه 
افزایش یافته اســت و ایــن موضوع به 
نگرش مثبت  بخــش خصوصی کمک 
از  شــایانی کرده اســت. بحث حمایت 
تولید داخل، تشــویق برای تولید بهتر و 
صادرات قوی تر اهدافی است که در 3-4 

سال اخیر محقق شده است. 

محور اصلی نمایشــگاه امســال 
چیست؟

بــا توجه به کمبود آب و مشــکالتی که 
در مدیریــت مصــرف وجــود دارد، به 
صــورت خیلی ویژه ایــن موضوع را در 
نمایشگاه امســال پیگیری می کنیم و در 
بحث محتوایی نشســت های متعددی در 
زمینه چالش کمبود آب و نحوه مدیریت 
آن برگزار خواهیــم کرد. تا بتوانیم برای 
ســال آینده برنامه ریزی دقیق تری برای 
مدیریــت منابع و مدیریــت مصرف آب 
داشته باشیم. امسال با تعدادی ازمدیران  
در این زمینه گفتگو کرده ایم و پنل های 
متعددی  با همــکاری بخش خصوصی 
برگــزار خواهد شــد. در رابطــه با این 
موضوع یک نشست با حضور نمایندگان 
مرتبط  )کمیســیون های  مجلس  محترم 
برگــزار  آب و کشــاورزی و عمــران( 
می شــود. تا به طور مســتمر این مسائل 

در نمایشگاه ها پیگیری شود.

نشســت های  در  که  تصمیماتی 
نمایشگاه گرفته می شوند  معموال  
پشتوانه اجرایی پیدا نمی کنند و از 

جمله هم اندیشــی های نمایشگاه 
هنوز به مرحله بلوغ نرسیده اند . 
برای رفع این موانع  چه راهکاری 

وجود دارد ؟
طــرح موضوعات در جلســاتی که تمام 
مســئوالن مرتبط به یک موضوع در آن 
حضور دارند به حل مسائل کمک شایانی 
تصمیمات  اجرایی شــدن  امــا  می کند، 
نیاز به اســتمرار و پیگیــری دارد که ما 
بــه نوبه خودمان هر ســاله با تکرار این 
نشســت ها به دنبال پیگیری آن هستیم. 
نمایشگاه بزرگترین ابزار تبلیغات است و 
تولیدکنندگان  تمام  که  اســت  رویدادی 
بخش خصوصی و مدیران ارشــد دولتی، 
نمایندگان مجلس، دانشگاهیان و تمامی 
جامعــه هدفی که مدنظــر صنعت آب و 
تاسیســات آب و فاضالب اســت در آن 
حضور دارند و رســانه ها بــه طور کامل 
مســائل مطرح در این نمایشــگاه را به 
صــورت گســترده پوشــش می دهند و 
هیــچ فرصت مغتنمی غیــر از این زمان 
وجود ندارد که همه ابزارهای الزم برای 
با  بازارایابی و طرح مسائل  دیده شــدن، 
اهمیت مــورد توجه قرار بگیرند. بنابراین 
فرصت بسیار ایده آلی است و بستر برای 
طرح مشــکالت و راهکارها مهیا است. 
اما همانطور که اشاره شد این روند برای 
رســیدن به نتیجه باید پیگیری شود. اگر 
استمرار نداشته باشد تمام حرف هایی که 
در این نشست ها مطرح می شوند فراموش 
می شــوند. از این حیث امسال یک گروه 
مستند ســاز تمام این نشست ها را ضبط 
و پیاده سازی می کنند و سپس برای تمام 
اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط ارسال 
می شــود تا زمینه برای انتشــار مطالب 
بــرای همه مهیا شــود و مباحث به نحو 
بهتری قابــل پیگیری باشــد. همچنین 
استقبال می کنیم از مدیران و مسئوالنی 
کــه در خصــوص مســائل مطروحــه 
از  نظراتی که  تمامی  اظهارنظر می کنند. 
جانب اشــخاص حقیقی یا حقوقی مطرح 
می شــود، جمــع آوری و در قالــب یک 
گزارش، پس از خاتمه نمایشــگاه برای 
مقامات ارشد صنعت آب ارسال می شود. 
مقررشده اســت تا جلسه شورای مدیران 

ویژه ی نمایشگاه
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شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب 
ایران و شرکت مهندسی آب و فاضالب 
نیز در نمایشگاه بین المللی برگزار  کشور 
شود؛ همانطور که مســتحضرید ساالنه 
مدیران ارشد صنعت آب در جلسه ای در 
خصوص مســائل آب و فاضالب کشور 
بــه تبادل نظر می پردازنــد. بعد از پایان 
این جلســه تمامی مدیــران حاضر برای 
بازدید به ســمت غرفه هــا می روند تا با 
ســطح  توانمندی شرکت های تولیدی و 
پیمانکاران جدید آشنا شوند. قطعا مدیران 
عامل آب منطقــه ای نیازهایی دارند که 
توسط شــرکت های حاضر در نمایشگاه 
برآورده خواهد شــد. از سوی دیگر یک 
بازنگری در رابطه با مســائل مربوط به 
مقابله با تحریم ها بــه عمل خواهد آمد 
برنامه ریزی می شــود و  آینــده  برای  و 
در خصــوص شــرکت های خارجی که 
احتمــال ورود آنها به بــازار وجود دارد، 
تصمیم گیری می شود، به نظر می رسد در 
باید  دوران تحریم، کیفیت ساخت داخل 
به گونه ای مدیریت شود که پس از ورود 
داخلی  شــرکت های  جدید،  شرکت های 
دچار چالش نشــوند. در نتیجه نمایشگاه 
امســال فرصت مغتنمی برای اســتفاده 
همه جانبه مســئوالن و شرکت کنندگان 

است.

سال گذشــته همزمانی برگزاری 
نمایشــگاه صنعت آب و برق به 
و  تمام شــد  آب  ضرر صنعــت 
آب  به صنعت  بهترین ســالن ها 
اختصاص یافت. بــه همین دلیل  
بیشترین بازدیدها به ویژه بازدید 
نمایندگان مجلس به ســالن های 
برق اختصاص یافت  و سالن های 
آب آن طور کــه باید در معرض 
توجه قــرار نگرفتند در حالی که 
آب خصوصا در دو ســال اخیر در 
بحــران جدی به ســر می برد و  
از همیشه مورد عنایت  باید بیش 
کیفیت  بهبود  برای  امسال  باشد. 
آب  صنعت  نمایشــگاه  برگزاری 
و تاسیســات آبفا چه برنامه هایی 

پیش بینی شده اند؟

حضــور شــرکت های صنعت بــرق در 
نمایشــگاه از صنعت آب قوی تر اســت 
و این نابرابری نشــات گرفته از توانایی 
بالقوه ایــن دو بخش اســت. مقرر بود 
همانطــور که نمایشــگاه نفــت، گاز و 
می شــوند  برگزار  همزمان  پتروشــیمی 
نمایشــگاه صنعت آب و برق نیز در یک 
زمان برگزار شود اما متاسفانه با توجه به 
مسائلی که شــما نیز به آن اشاره کردید 
تداوم این روش بــه مصلحت نبود. البته 
بیــش از 50 درصــد از کیفیت برگزاری 
نمایشــگاه به سایت نمایشــگاه مربوط 
می شــود که در حوزه کاری نمایشــگاه 
متاســفانه ســایت  و  اســت  بین المللی 
نمایشــگاه مــا ضعف ها و کاســتی های 
خــاص خــودش را دارد. از طرفی دیگر 
نمایشــگاه برق ســالن های بیشتری را 
تحت پوشــش قرار می دهــد و طبیعی 
است که سالن های بزرگ تر که در سمت 
غرب نمایشگاه هستند به آنها اختصاص 
یابند و سالن های کوچک تر که در شرق 
نمایشــگاه قرار دارند ، برای صنعت آب 
در نظر گرفته شــوند و تصمیم گیری در 
این خصوص  از دست ما خارج بود و به 
فضا و ظرفیت  نمایشگاه بستگی داشت. 
با این حال من معتقدم که نمایشگاه های 
تخصصــی مخاطبان خــاص خودش را 
دارد و مخاطبان صنعت آب و تاسیســات 
آب و فاضــالب با مخاطبان صنعت برق 
فــرق می کننــد. مدیران شــرکت  مادر 
تخصصی مدیریت منابع آب فقط با حوزه 
آب کار دارنــد و همــه مدیران حاضر از 
غرفه های صنعــت آب بازدید کردند، هر 
چند که جمعیت غالبا در قســمت غرب و 
در محــل غرفه های صنعت برق متمرکز 
می شد. به همین سبب پیرو جلساتی که 
برگزار شد و نظراتی که در این باره ارائه 
شــد، نمایندگان شرکت های صنعت آب 
و تاسیســات آبفا تقاضا کردند که این دو 
نمایشــگاه به صورت مجزا برگزار شوند. 
از آنجاکه جدول برنامه های نمایشگاه در 
ابتدای هر ســال تنظیم و بسته می شود 
با مســئولین نمایشــگاه مذاکراتی انجام 
دادیم و قرار بر این شــد که امســال به 
صورت آزمایشی این دو نمایشگاه جدا از 

یکدیگر برگزار شــوند. از این رو براساس 
این برنامه امسال نمایشگاه برق از 17 تا 
20 آبان ماه و نمایشگاه آب و تاسیسات 
آب و فاضالب از تاریخ 26 تا 29 آبان ماه 
در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی 

برگزار خواهد شد. 

با بر گزاری جداگانه نمایشــگاه 
مزایای  ،کــدام  بحث  مورد  های 
مشترک  برگزاری  در  که  احتمالی 
نمایشگاه ها وجود داشتند، نادیده 

گرفته می شوند ؟
از دیدگاه کارشناســی برگزاری همزمان 
ایــن دو نمایشــگاه کامــال صحیــح و 
اصولی بــود اما بــا توجه بــه امکانات 
فیزیکی نمایشــگاه و مباحثی که ســال 
گذشــته پیرامون این مسئله مطرح شد، 
آب  بخش خصوصی صنعت  انجمن های 
و تاسیســات آب و فاضالب فشار زیادی 
برای تفکیک این دو نمایشگاه وارد کردند 
و ما علی رغم این که می توانستیم شرایط 
پارسال را بهبود ببخشیم تصمیم گرفتیم 
این دو نمایشــگاه را به صورت جداگانه 
برگــزار کنیم. این فاصلــه یک هفته ای 
که بین ایــن دو نمایشــگاه وجود دارد 
فشار کاری ســنگینی به برگزارکنندگان 
نمایشــگاه وارد می کنــد و ما باید از 10 
آبان ماه به مدت 20 روز برای برگزاری 
دو نمایشــگاه آماده به خدمت باشیم. با 
این حال هدف رســیدن به نقطه مطلوب 
در حوزه برگزاری نمایشــگاه است و هر 
افزایش بهره وری  اقدامی که منجر بــه 
شرکت ها در نمایشگاه شود برای ما قابل 

قبول و اجرا خواهد بود. 

ویژه  به  شــرکت ها   اســتقبال 
حضور  برای  خارجی  شرکت های 
در این نمایشــگاه به چه صورت 

است؟
حضــور کشــورهای خارجــی در حوزه 
برق بســیار قوی تر از حوزه آب اســت 
و از نمایشــگاه صنعــت آب اســتقبال 
خوبی نمی شــود. در حال حاضر فضای 
تحــت پوشــش نمایشــگاه 23 هزار و 
400 مترمربع اســت. از ایــن مقدار 13 

ویژه ی نمایشگاه
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داخلی  سرپوشــیده  فضای  هزارمترمربع 
اســت، 300 مترمربع فضای سرپوشیده 
خارجی اختصاص دارد.  امسال 3 کشور 
چین، اتریش و آلمان به صورت مستقیم 
نمایندگی  و  می شــوند  نمایشــگاه  وارد 
ندارند. اما کشورهای ایتالیا، ژاپن، آلمان، 
ســوییس، اتریــش، فرانســه، انگلیس، 
بلژیــک، ترکیه، آمریکا، هنــد، تایوان و 
اســپانیادر غالب نمایندگــی حضور پیدا 
می کنند. تعداد کل شــرکت کنندگان در 
حوزه آب 239 شــرکت است که از این 
تعداد 19 شــرکت خارجی می باشد  به 
طور کلی در مقایسه با سال گذشته تعداد 
شــرکت کنندگان 5 درصد افزایش داشته 

است. 

با توجه به نارضایتی محســوس  
اقتصادی  وضــع  از  شــرکت ها 
افزایــش  علــت  موجــود، 
شــرکت کنندگان در نمایشــگاه 

امسال چیست؟
شــرکت های صنعــت آب عموما وضع 
اقتصادی مطلوبی ندارند و طبق دســتور 
دولــت تا قبل از اتمــام پروژه های قبلی 
پــروژه جدیــدی تعریف نمی شــود. اما 
خوشــبختانه فرهنگ شــرکت ها به این 
حد مطلوب رسیده است که در نمایشگاه 
حضــور یابند و از ابزار نمایشــگاه برای 
بهبــود موقعیت خود بهره مند شــوند. با 
باید  شــرکت کنندگان  تعــداد  حال  این 
بیش از این باشــد و نمایشــگاه آب باید 
قوی تــر و پررونق تــر از قبــل  برگزار 
شــود. ما ســه گروه مخاطــب در حوزه 
نمایشــگاه داریم، گروه اول به حضور در 
نمایشــگاه اعتقاد دارند و در هر شرایطی 
در نمایشــگاه حضور می یابند، گروه دوم 
شرکت هایی هســتند که وقتی فراخوان 
و دعوتنامــه نمایشــگاه را می بینند، در 
این شرکت ها  می یابند.  نمایشگاه حضور 
اغلــب شــرکت های تازه تاســیس و یا 
شــرکت هایی هســتند که سیاست های 
جدید آنها را وادار به حضور در نمایشگاه 
می کند و گروه سوم که هیچ اعتقادی به 
نمایشــگاه ندارند و از دانش الزم برای 
نمایشگاه برخوردار  از مزایای  بهره مندی 

نیســتند. ماموریت ما برقراری ارتباط با 
گروه دوم اســت به نحوی که آنها را از 
این رخدادســاالنه مطلع کنیم  برگزاری 
و دریابنــد کــه  چگونه حضــور در این 
نمایشــگاه می تواند بــه آنها کمک کند. 
بیش  باید  تعداد شرکت کنندگان  بنابراین 
از تعداد فعلی باشد و این 5 درصد عموما 
به شــرکت هایی اختصــاص دارد که به 
صورت قوی تــر حضور پیدا کردند و چند 
شــرکتی که برای اولین باردر نمایشگاه 

شرکت می کنند. 

شرکت کنندگان  کمرنگ   حضور   
و  آب  نمایشــگاه  در  خارجــی 
تاسیسات آب و فاضالب تابع چه 

علت هایی  است؟ 
ما با شــرکت های بســیاری در اروپا و 
شرق آسیا صحبت کرده ایم اما اغلب آنها 
منتظر نتیجه تحریم ها هســتند. در  حال 
حاضر شــرکت های خارجی به حضور در 
بازار ایران عالقه مندند که به محض حل 
مسئله تحریم با ورود به بازار ایران باعث 
بهبود کمــی و کیفی شــرکت کنندگان 
خارجــی در نمایشــگاه و صنعت آب و 
تاسیسات آب و فاضالب ایران می شوند.

در بحث نرم افزاری امســال چه 
برنامه ای دارید؟

امســال یک نرم افــزار جدیــد طراحی 
کرده ایم که روی سیســتم موبایل  نصب 
می شود و تمام اطالعات شرکت ها را در 
اختیــار کاربران قــرار می دهد. در اصل 
یک سیســتم اطالع رسانی مجازی است 
که پس از مرحله ثبت نام، کاربر می تواند 
روی نام هر ســالنی کلیک کند به محل 
غرفه شــرکت ها راه می یابد  و با کلیک 
روی نــام شــرکت می توانــد اطالعات 
شناســنامه ای شرکت را مشــاهده کند. 
در خارج از نمایشــگاه نیز از طریق این 
مورد  شرکت  مســیر  می توان  اپلیکیشن 
نظر را از طریق این سیستم مسیریابی و  
پیدا کرد و به اطالعات شرکت دسترسی 
داشــت. در کل، دید ما به نمایشگاه یک 
دید نرم افزاری اســت و ما به دنبال این 
هدف  هســتیم که با افزایش امکانات، 

بســتری را فراهم کنیم که شــرکت ها 
بهره بیشــتری از نمایشگاه ببرند. امسال 
طبق روند سال های گذشته از هیات های 
مانند کشورهای  بازارهای هدف  خارجی 
عراق و ســوریه دعوت کرده ایم. در این 
بازدید آنهــا بازار و توانمنــدی  ایران را 
مطالعــه می کنند و در نشســتی که بین 
آنها و بخش خصوصــی برگزار خواهیم 
کرد فرصتی خوبی برای توسعه صادرات 
به وجود می آید که شرکت ها می توانند از 

آن بهره مند شوند. 

با توجه به تفکیک دو نمایشــگاه 
جــذب  بــرای  برنامــه شــما 

بازدیدکنندگان چیست؟ 
هر نمایشــگاه تخصصی مخاطب خاص 
خودش را دارد و معموال نمایشــگاه های 
نمایشــگاه های  برخــالف  تخصصــی 
عمومی در هر شــرایطی بازدیدکنندگان 
خود را دارند. امسال یک کمیته در حوزه 
ارتباط صنعت با دانشگاه به ریاست آقای 
دکتــر بنکداری، مدیــر کل محترم دفتر 
آموزش وزارت نیرو تشــکیل شده است 
با  نمایشــگاه  ارتباط  افزایش  که موجب 
دانشگاهیان خواهد شــد. بر این اساس 
در  رایگان  به صورت  را  ســرویس هایی 
اختیار دانشگاه ها قرار می دهیم تا اساتید 
و دانشــجویان وارد نمایشــگاه شــوند.
در بحــث حمایت از حضــور مبتکرین، 
نمایشگاه،  در  ودانشجویان  پژوهشگران 
هر ساله یک غرفه دراختیار دانشجویان 
خالق جهت ارائه طرح و برنامه هایشان 
مجموع  شــود.در  می  داده  اختصــاص 
تالش داریــم با توجه به دســتور وزیر 
محترم نیرو تمام توان و ظرفیت  موجود 
را در خدمــت برگزاری هر چه بهتر این 
هدف  مهم ترین  دهیم.  قرار  نمایشــگاه 
ما در این نمایشــگاه بهبــود جایگاه و 
وجاهــت انجمن های بخش خصوصی و 
به رســمیت شــناختن آنها است. از این 
حیث با توجه به اصل 44 قانون اساسی 
و سیاســت های دولت محترم به دنبال 
در  تا  بخش خصوصی هســتیم  تقویت 
راستای پیشــرفت صنعت یاریگر دولت 

باشند. 
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امـروزه با توسعه و گسترش تجارت و روش هـاي مختلـف داد و سـتد، نمایشگاه های جهانی به بهترین محل براي عرضه و نمایش آخرین 
دستاوردهاي صنعتي، تولیدي و خدماتي و مکانی مناسب و صمیمانه براي تبادل دیدگاه هـاي تجاري و صنعتي وانجام مـذاکرات رو در رو تبدیل  

شده اند.
نمایشگاه یک رویداد مهـــم اقتصـــادي است که در یک زمان و مکان معین، عرضه کنندگان یک گروه کاالیي گـــرد هـم آمده و آخرین 
فناوری های خود را در معرض دید بازدیدکنندگان و دیگر مشارکت کنندگان قـــرار مي دهند و در مدت برپایي آن اطالعات و دانش خود را 
با یکدیگر مبادله کرده و به ایجاد فرصت هاي جدید شغلي، افزایش سطح تولید و فروش و ایجاد زمینه هـاي نـوین در امـر تجارت و صنعت 

مساعدت می کنند.
هر چند در دنیاي امروز با وجود فناوري پیشرفته تبادل اطالعات، از قبیل شبکه هـاي معرفي و فروش کاال، اینترنت، تبلیغات مختلف و. . .  عرضه 
و معرفـي کـاالها و حتـي فروش آنان تسهیل شده است،  اما وجود تمام این ابزارها، صنعت نمایشـگاهي نـه تنهـا از رونق نیافته است بلکه 

روز به روز توسعه یافته و در حال رشد و گسترش است.
نمایشگاه ها در محلي برگزار مـي شـوند کـه نـه قلمـرو اختصاصـي غرفـه دار اسـت و نـه بازدیدکننده، بلکه یک محل بیطرف است که 
باعث مي شود بازدیدکننـده بـا آزادي عمل از میان مجموعه اطالعات موجود ، بدون تعهد و به راحتي حق انتخاب داشته باشد، ضمن این که 

هم بازدیدکنندگان و هم غرفه داران از برخی موانع روزمره شرکتي دور هستند.
یکي از بزرگترین مزایاي نمایشگاه ها، حضور مشتریان بالقوه هنگام بازدید از نمایشگاه است. هنگامي که یک بازدیدکننده یک یا چند روز 
وقـت خـود را صـرف بازدیـد از نمایشگاه مي کند، قطعاً یک مشتري جدي محسوب مي شود که با قصد و نیت ایجـاد یـک رابطه تجاري، پا 
به محیط نمایشگاه گذاشته است. از دیگر مزایاي حضور درنمایشگاه ها عالوه بر به دست آوردن مشتریان جدید و حفظ بازار و مشتریان قبلي، 

کسب آخـرین اخبـار و اطالعـات محصوالت مشابه از قبیل کیفیت، تنوع، قیمـت و . . . کـه توسـط رقبـا عرضـه شـده اسـت.
باید توجه داشت که در سی سال گذشته به اندازه تمام سده های سپری شده در تاریخ جهان با رشد فناوری های جدید روبرو بوده است. تحوالتی 
که مناســبات اقتصادی، سیاســی و اجتماعی را در دنیای امروز دگرگون کرده است. از این رو برای محک زدن توسعه یافتگی یک کشور، به 
رشد فناوری به ویژه در حوزه صنعت توجه خاصی می شود. صنعت آب، هنوز در کشور ما در مقایسه با ممالک توسعه یافته، جوان است. اما 
ظرفیت های وسیعی برای رشد و توسعه دارد. در دو دهه اخیر به ویژه، صنعتگران این حوزه، توانمندی خوبی در نمایش تولیدات داخلی از خود 
نشان داده اند و با توجه به تحوالت آب و هوایی و به ویژه معضل خشکسالی، مجموعه شرایط ایجاب می کند که تولیدکنندگان این بخش که 
متکی به منابع و فناوری های داخلی هستند، بیشتر مورد توجه و حمایت قرار بگیرند تا در هر نمایشگاهی با ابعاد بین المللی، بتوانیم شاهد عرضه 

غرورآفرین تولیدات و فناوری های ایرانی در صنعت آب و آبفا باشیم.
در همین راســتا شرکت میراب نیز در ادوار مختلف سعی کرده اســت علیرغم هزینه های سنگین نمایشگاهی ، با حضوری مقتدر در 
نمایشگاه های داخلی و خارجی حوزه آب ، عزم راسخ خود را در خدمت رسانی به مشتریان این صنعت نشان داده و امیدواریم با حمایت 
های صمیمانه بخش های دولتی و بویژه مسئولین محترم وزارت نیرو ، بتوانیم در این راه گام های بلندتری را برداشته و بیش از پیش 

در خدمت صنعت میهن عزیز اسالمی ایران باشیم.

حاصل فناوری های نوین جهانی صنعت آب در نمایشگاه دهم

فرصتـــی برای بالنـــدگی آب

ویژه ی نمایشگاه

از پاییز 1347 که نخستین نمایشگاه بین المللی در حوزه صنعت در تهران 
برگزار شد، بیش از 4 دهه سپری شده است. اما در این دهه ها تحت تاثیر 
رشد و شتاب فناوری ها در نمایشگاه ها نیز متحول شدند. تعاریف گوناگونی 
که که تا کنون از نمایشگاه های بین المللی مرتبط با تولیدات صنعتی ارائه 
شده، خود بیانگر سیر تحوالت مربوط به این رخداد مهم جهانی است. 
روزگاری گفته می شود که نمایشگاه بین المللی تولیدات صنعتی، ماهیت 
عرضه و فروش دارد. با گذشت زمان و رشد فناوری ها از این اتفاق مهم 
به مثابه محل تالقی دانش و فناوری یاد شد. اما مهم ترین تعریف از یک 
نمایشگاه بین المللی با ماهیت اقتصادی و صنعتی، این میدان را به عنوان 

آیینه تمام نمی توان اقتصادی و صنعتی یک کشور ارزیابی می کند.
امروزه نمایشگاه های بین المللی به عرصه ای برای نمایش توان تولید و 
فناوری و رشــد اقتصادی یک کشور تبدیل شده اند و هر سال رقابت ها 
به ویژه در عرضۀ فناوری های نوین و دستاوردهای ممتاز بیشتر می شود. 
با این تعاریف می توان با صراحت بیشــتری به این پرسش که چرا در 
یک نمایشگاه بین المللی حضور می یابیم، پاسخ گفت. در ادامه مجموعه 
دیدگا هایی که از سوی جمعی از مسئوالن و دست اندرکاران شرکت کننده 
در دهمین نمایشگاه بین المللی آب و تاسیسات آبفا را که در پاسخ به همین 

پرسش، در اختیار مهرآب قرار گرفته است، می خوانید:
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مهندس علی قاسمی
کارشناس ارشد آب و آبفا

نمایشــگاه های بین المللی به صورت متعارف برگزار می شوند تا محل ارائه آخرین دستاوردهای نوین 
در یک صنعت خاص باشــند. بنا به تعریف، نمایشگاه محل تالقی دانش و فناوری همراه با تجارب 
مفید پاســخ به سواالت و ارائه راه حل برای دستیابی به شکوفایی صنعتی است. اما در عین حال یک 
نمایشــگاه جهانی چشم انداز، اقتصادی و صنعتی کشورها را به تصویر می کشد. نمایشگاه ها در وهله 
اول شرایط اقتصادی یک کشور را به تصویر می کشند و چشم انداز آینده اقتصادی آن کشور را نیز به 
نمایش می گذارند. به همین دلیل یک نمایشــگاه می تواند دورنمای پیشرفت یا پس رفت یک کشور 
در عرصه های صنعتی و فناوری باشــد. از سوی دیگر نمایشگاه محلی است تا صنعتگران به صورت 

فعال آینده خود را در آن رقم بزنند.
با توجه به اهمیت بین المللی نمایشــگاه ها تولیدکنندگان و صنعتگران بی صبرانه تالش می ورزند تا دســتاوردهای خود را ارائه دهند و 
پشــتیبانی سازمان ها و مدیران ارشد کشور را به دست آورند. این ضرورت ایجاب می کند که تولیدکنندگان و اتحادیه های صنعتی خود 

در برپایی و حضور همه جانبه مشارکت داشته و مشوق صنعتگران باشند.
حداقل دســتاورد حضور تولیدکنندگان و صنعتگران در نمایشــگاه می تواند آگاهی آنها از ارزیابی بازار نسبت به تولیدات و فناوری های 

عرضه شده باشد، به این دلیل می توان گفت که حضور در نمایشگاه هزینه نیست بلکه سرمایه گذاریست.

مهندس یزدان پناه ذوالفقاری
مدیر بازرگانی مجتمع تولیدی صنعتی دناصنعت

بدیهی است برگزاری هر ساله نمایشگاه صنعت آب و فاضالب و عرضه ظرفیت ها و توانمندی های 
داخل و خارج از کشور در بخش های مشاوران، پیمانکاران، سازندگان، کارفرمایان و بهره برداران 
عــالوه بر آشــنایی با تغییرات و رفع نقایص گذشــته موجــب ارتقا کیفیت نمایشــگاه و تامین 
خواســته ها و انتظــارات بازدیدکنندگان خواهد شــد. برای هر چه بهتر برگزار کردن نمایشــگاه 
ضرورت دارد قبل از برگزاری با فعاالن صنعت آب و آبفا جلســاتی تشــکیل دهند و نظرات آن ها 
دریافت شــود. از مشاوران و پیمانکاران و سازندگان خارجی که دارای دانش و فن آوری روز دنیا 
هســتند دعوت به عمل می آید. کارگاه های مختلف جهت بررســی مسائل مبتال به صنعت آب و 
فاضالب در زمان برگزاری پیش بینی شــود. برای حضور پررنگ تسهیالت الزم برای غرفه داران، 

کارشناســان و بازدیدکنندگان مهیا شود. برگزاری نمایشــگاه از جهات زیر دارای اهمیت برای شرکت ها و ابزاری برای موفقیت 
و دوام بازار است:

1- عرضه ظرفیت و توانمندی های کشــور در بخش صنعت آب و فاضالب
2- مقایســه ظرفیت و توانمندی کشور با فن آوریو تکنولوژی روز دنیا

3- شناســایی نقاط ضعف و قوت و شناســایی راهکار مناسب به منظور رفع نقاط ضعف
مشتریان خواسته های  شناسایی   -4

5- افزایش ســطح دانش و آگاهی فعاالن در صنعت آب و فاضالب کشور
6- تقویت مبانی کارشناســی و نهایت افزایش بهره وری در بخش صنعت آب و فاضالب

ویژه ی نمایشگاه
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مهندس سید محمد صادق حسینی
 از مدیران گروه پمپیران

این پرسش مهمي است که از خود بپرسیم چرا در نمایشگاه شرکت می کنیم؟
بسیاری از شرکت های تولیدی و تجاری برای فعالیت های بازاریابی و دست یافتن به یک بازار جدید و یا 
تقویت بازارهای قدیم به هدف کسب موفقیت در بازاریابی  در نمایشگاه حضور پیدا می کنند. و این کار را به 

منزله فعالیت بازاریابی یا حتی در مواردی تنها ابزار دستیابی به یک بازار تلقی می کنند.
نحوه شرکت در نمایشگاه ها اصواًل بر اساس کمپین بازاریابي و تبلیغات شرکت ها صورت مي گیرد اما در 
ایران به دلیل عدم ثبات برنامه هاي اقتصادي در اکثر کسب و کارها، این روند اجرا نمي شود و مستقیماً بر 

اساس شرایط اقتصادي بنگاه ها و موقعیت زماني و ... شرکت ها در نمایشگاه حضور به هم مي رسانند.

اما اصوال نمایشگاه یعنی چه؟
 مفهوم نمایشگاه در طول تاریخ دستخوش تغییر و تحول شده است. برخی نمایشگاه را محل داد و ستد 

کاال تعریف کرده اند. گروهی آن را محلی برای عرضه کاال دانسته اند. در روزگاران باستان نمایشگاه را فستیوال یا جشنی می  دانستند که در خالل 
آن امکان عرضۀ کاال یا خدمات به خریداران بالقوه فراهم می شد.

واژه نمایشگاه  )FAIR(  از کلمۀ التین ) FERIA با FERIAE ( مشتق شده است که به معنی جشن یا فستیوال است. در دوران قدیم مردم عادت 
داشتند که در طول هفته یا در ایام مشخصی در هر ماه یا سال در مکان یا محل خاصی به انگیزة جشن یا مراسم خاصی دور هم جمع شوند و ضمن 

برپایی جشن و پایکوبی و برگزاری برخی از آداب و رسوم به تجارت نیز بپردازند و کاالهایی را که قصد فروش آنها را داشتند همراه خود بیاورند. 
امروز نمایشگاه از شکل ابتدایی آن خارج شده و صرفاً محلی برای خرید و فروش کاال نیست، بلکه به مفهموم عام، محل عرضه و تقاضا کاالها و 

خدمات، نوآوری ها، خالقیت ها، اطالعات و ابتکارات عرضه کنندگان برای پاسخ به نیازهای جامعه شده است. 
عرضه کنندگان کاال، اقالم مورد نظر خود را به معرض نمایش می گذارند، خود را عرضه می دارند، قیمت کاالهای خود را بیان می کنند، ویژگی های 
اساسی و جنبه های قابل ذکر کاالی خود را به منصه ظهور می گذارند و بازدیدکنندگان نیز ذوق و سلیقه، تمایالت و امکانات خود را عرضه می دارند. 

بدین ترتیب این دو گروه، مناسب ترین شرایط را برای انجام داد و ستد با برقراری ارتباط در آینده در برابر خود مهیا می بیننند.
نمایشگاه، هزینه جستجو برای یافتن کاال یا دسترسی به اطالعات را کاهش می دهد. در یک نمایشگاه، مهمترین عاملی که به پیشرفت می انجامد، 

مهندس جمشید چراغچی
مدیر عامل شرکت کاریزآزما

یادم هست که وقتی در آب تهران  مشغول کار بودم در انبار تمامی اجناس خارجی بود شیر، پمپ، لوله و ....
کلیه قطعات از خارج از کشور وارد می شد.

در سال 1367 با توجه به نیاز سازمان کارگاهی تاسیس و شروع به ساخت پمپ توربینی و بخشی از قطعات 
مورد نیاز کردم که مشــکل کم آبی آن سال و سال های بعد را برطرف نمود. مدیر روابط عمومی وقت آقای 

رفیعی از این کار بسیار دفاع نمود و برای اولین بار درکشور به فکر ایجاد نمایشگاه جهت ارائه تولیدات افتاد.
تاسیس نمایشگاه در خیابان اصلی محوطه سازمان، راه پیشرفت و سازندگی تجهیزات صنعت آب را هموار کرد 
به طوری که موسس نمایشگاه  سال بعد از کلیه سازمان های آب دعوت کرد تا در نمایشگاه حضور یابند که 5 

سازمان آب و شرکت میرآب که اولین تولید کننده شیراالت در کشور بود اعالم آمادگی کردند و نمایشگاه در محوطه سازمان آب و زیر چادر برگزارشد. 
دو سال قبل در بازدید از نمایشگاه صنعت آب و یادآوری خاطرات ضمن آرزوی سالمتی برای آقای رفیعی دیدم که تمامی اجناس خارجی آن زمان 
در کشور تولید شده و حتی صادر می شود، برخود بالیدم. سال گذشته نمایشگاه آب با برق همزمان برگزار شد که از نظر من این دو صنعت اصال با هم 
مشابهتی به غیر از حضور در یک وزارت خانه ندارند. در نمایشگاه سال گذشته دور افتاده ترین غرفه ها به آب اختصاص داشت و غرفه های مرغوب 
در اختیار صنعت برق قرار گرفته بود. قصد تطبیق دادن دو صنعت را ندارم ولی سوال برایم پیش آمد که یعنی آب در سایه قرار گرفته است و این 
کار باعث کمرنگ شدن عملکرد شرکت های تولیدکننده شده بود و من در همه شرکت کنندگانی که  از غرفه های آنها بازدید کردم، روح پشیمانی از 
حضور را  احساس نمودم. از نظر من این دو صنعت هر کدام دنیایی تخصص را به همراه دارند و  هیچکدام اولویت خاصی نسبت به دیگری  ندارند 
و هر یک مهمترین کاالهای خدماتی جامعه را پوشش می دهند. بنابراین ضرورت دارد همانند گذشته نمایشگاه آب دو ساالنه و بتنهایی برگزار گردد، 

که هیچ کدام در سایه دیگری قرار نگیرند و چرخ تولید در هر دو صنعت پر شتاب تر به کارخود ادامه دهد.

ویژه ی نمایشگاه
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رقابت است و نقش اطالعاتی یک نمایشــگاه در جوامع امروزی، از 
نهایت اهمیت برخوردار اســت. اصوالت مبادله اطالعات درست و به 
اندازة مبادله کاال و خدمات دارای ارزش و اعتبار اســت. برخی از افراد 
در خالل برپایی یک نمایشگاه بدنبال پیداکردن موقعیت های استثنایی 
یا پژوهشی در مورد مسأله خاصی هستند و اغلب مشاهده شده است 
که نوآوری ها و ابتــکارات و اختراعاتی پس از بازدید یک صنعتگر یا 
پژوهشگر از یک نمایشگاه اتفاق افتاده است. تکامل و توسعه تولید یا 
دستیابی به منابع جدید عرضۀ کاال نیز می تواند از دستاوردهای جانبی 
یک نمایشگاه باشد.  مهمترین خصیصه یا ویژگی یک نمایشگاه آن 
است که فعالیت های اقتصادی را در یک محدودة خاص ]از نظر زمان و 
مکان[ متمرکز می سازد به گونه ای که عرضه کنندگان کاال و خدمات یا 
افرادی که عالقه مند به انتخاب کاال هستند، می  توانند از این »تمرکز« 

حداکثر بهره را ببرند. لذا می توان اذعان نمود که: 
" نمایشگاه عبارتست است از یک فضای اقتصادی استثنایی همراه 
با موقعیت اقتصادی ویژه و خارق العــاده که در آن عرضه  کنندگان و 
بازدیدکنندگان می توانند با فعالیت های ســازمان یافته و هماهنگ به 

مبادله کاالها، خدمات و اطالعات اقدام کنند. "
به عبارتی دیگر نمایشــگاه،  محلي براي ارائه و نمایش توانمندي ها، 
خدمات و محصوالت است و در تجمعات نمایشگاهي، اصواًل جدیدترین 
و کارآمدترین راه حل ها براي زندگي و کســب و کار  ارائه مي شوند و 
می تواند در یک شهر به صورت محلی، یا استان، یا کشور و بین المللي 
برگزار گردد.شاید مهمترین خصوصیت یک نمایشگاه تمرکز آن بر یک 
صنعت خاص در یک زمان و مکان مشخص است که همه مشتریان و  

عرضه کنندگان بتوانند حداکثر بهره برداری را از این شرایط ببرند.
از آنجاییکه نمایشگاه ها در اجراي بسیاري از استراتژي هاي شرکت مفید 
هستند، نحوه انتخاب و تصمیم گیري صحیح در خصوص حضور و یا 
عدم حضور در نمایشگاه اهمیت بیشتري پیدا مي کند. نتایج حاصل از 
حضور در نمایشــگاه مي تواند در بهبود روابط با مشتریان، حفظ بازار، 
مسایل فنی و مهندسی خطوط تولید، محصول جدید، کسب بازارهاي 
جدید، خدمات مهندسی فروش و پس از فروش، و حضور در عرصه هاي 
بین المللي و شناســاندن محصول جدید، گردآوری و تکمیل داده ها و 
اطالعات بازار و ... نقش موثري را ایفا نموده و موجب اخذ یک تصمیم 
کلیدي در شرکت شود. بنابراین هر قدر به اطالعات مربوط به کیفیت و 
کمیت یک نمایشگاه بیشتر دسترسي پیدا کنیم تصمیم گیري دقیق تر 
خواهد شد. همانگونه که اشاره گردید مهمترین ویژگی یا خصیصه یک 
نمایشگاه متمرکز سازی فعالیت های اقتصادی را در یک محدوده خاص 
زمانی و مکانی به گونه ای که عرضه کنندگان و مصرف کنندگان کاالها 

و خدمات قادر خواهند بود حداکثر بهره را در این فرصت ببرند.
شرکت هایی که قصد حضور در یک نمایشگاه را دارند معموال انتظار 
حضوری موفق در نمایشگاه، و سپس موفقیت نمایشگاه را دارند، اما 
ممکن است به دالیلی این انتظار برآورده نشود، علل شکست یا عدم 
موفقیت یک نمایشــگاه را بطور اجمال می توان ناشی از عوامل زیر 

دانست:
•  اهداف برپایی نمایشگاه مشخص نباشد

• شرکت در نمایشگاه بدون برنامه بازاریابی انجام شود

• استقبال بازدیدکنندگان از نمایشگاه به حد کافی نباشد
• کاالهای عرضه شده متناسب با بازار نباشد

• اطالعات کافی از بازار در دسترس نباشد
• جانمایی غرفه ها مناسب نبوده و از طراحی مناسبی برخوردار نباشد

• اعتبار برگزاری نمایشگاه کافی نبوده و تبلیغات نیز بطور کافی انجام 
نپذیرفته باشد

• برنامه ریزی برای حضور و برگزاری پرشتاب باشد
• نتایج نمایشگاه های قبلی مورد توجه و پیگیری قرار نگیرد

در حالی  که نیرویی که صرف برگزاری یک نمایشــگاه یا ایجاد یک 
غرفه نمایشگاهی می شــود؛ بیشتر از نیرویی است که در هر فعالیت 
بازاریابی دیگری صرف می شــود. اما علیرغم همه تالش ها، گاهی 
نتیجه کار نامطلوب و اندوهبار می شــود. اغلب مواقع در بین شرکت 
کنندگان، با شرکت هایي روبرو مي شویم که واقعا نمی توان فهمید که 
این مجموعه چرا در نمایشگاه شرکت کرده است؟ چرایی که با اولین 
صحبت هاي رد و بدل شــده در مي یابیم آمادگي کامل حضور در آن 
نمایشگاه را نداشته است. همه کارفرمایان و صنعتگرانی که در نمایشگاه 
شرکت می کنند، در نگاه اول به موفقیت فعالیت های بازاریابی و فروش 
فکر می کنند. اما در برخی از مواقع این موفقیت جای خود را با شکست 
عوض می نماید زیرا به مهم ترین مورد که برنامه ریزی برای چگونگی 
حضور در نمایشگاه های تجاری و بازار یابانه است، توجه کافی نداشته اند.

اگر برگزارکنندگان و شــرکت کنندگان هدف مشخص و برنامه ریزی 
کاملی نداشته باشند، شکست در بازاریابی نمایشگاهی قطعی و بی تردید 
است. پیشنهاد می شود به منظور جلوگیری از این شکست، موارد زیر 

مورد توجه قرار گیرند:

• آیا محصول ما مناســب عرضه در نمایشگاه و قابل رقابت می باشد 
یا خیر؟

• آیا محصوالت ما درخواستی در بازار دارند و یا تنها عالقه ما به تولید 
آن می باشد؟

• چه مشکالتی در بازاریابی نمایشگاه وجود دارد؟ آیا ما می توانیم آن 
را حل کنیم؟

• آیا شرکت در نمایشگاه بهتر از دیگر ابزار بازاریابی و فروش می باشد؟
• آیا این نمایشگاه که ما در آن حضور داریم، بهترین نوع از نمایشگاه 

است؟
• آیا هزینه ها و ســودهای نمایشگاه محاســبه شده است؟ و قابلیت 

پیش بینی وجود داشته است؟
• آیــا هزینه ها از نظر اقتصادی و بازاریابی و فروش مقرون به صرفه 

است؟
•  و پاسخ به این سوال که مهمترین موضوع آمادگی ما در خصوص 

شرکت در نمایشگاه چیست؟

از دیدگاه من ســازمان دهندگان هر نمایشــگاهی به عنوان میزبان 
می کوشند تا راه را برای شما )شرکت کننده( هموار سازند. اما، در نهایت 
سرنوشــت پیروزی و یا شکست شما در این تالش جمعی، به دست 

شرکت کنندگان رقم زده می شود.  

ویژه ی نمایشگاه
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تابستان سال 93 با یکی از خشکسالی های نادر در تاریخ اقلیم ایران 
سپری شد. اما مشکل کاهش منابع تامین کننده آب و پیامدهای آن 
همچنان باقی اســت. چشــم انداز بارش های پاییز در زمستان سال 
جاری طبق نظر کارشناسان چندان امیدوارکننده نیست، از این رو، به 
کارگیری تدبیرها و راهکارهایی که طبق نظر کارشناسان و مسئوالن 

و تجارب گرانقدر آنها، پیشنهاد شده، اجتناب ناپذیر است.
واقعیتی که مورد پذیرش همگان اســت، کم آبی سرزمین پهناور ما 
ایران است. وضعیت منابع آبی ما حتی در بهترین شرایط به هیچ وجه 
با یک کشور اروپایی در قاره ای که به سبز بودن شهرت دارد، یا کانادا 
قابل مقایســه نیست. اما در همین کشورها و مناطق علی رغم وفور 
آب شیرین، بهترین برنامه ها برای حفظ منابع آب به ویژه سفره های 
زیرزمینی، ذخیره سازی و صرفه جویی در مصرف به اجرا درآمده است. 
اما در کشور ما متاسفانه بهره برداری از منابع آب به صورت بی قاعده 
انجام شده و سطح سفره های آب زیرزمینی را چنان کاهش داده که 

در بسیاری نقاط موجب فرونشست زمینی شده است.
خشکســالی، کمبود آب و راه حل های ممکــن موضوع مورد بحث 
در پرونده این شــماره از ماهنامه مهرآب اســت. دیدگاه ها و نظرات 
مسئوالن و کارشناسانی که با آن ها گفت و گو شده است راهگشای 

برنامه ها و تدبیرهای دولت برای مقابله با بحران کم آبی است. 
بحث مهم این پرونده، بررسی ضرورت کاهش آب مصرفی در بخش 
کشاورزی است تا بتوان، آب شرب مورد نیاز شهرها را تامین کرد و 
منابع آب زیرزمینی را از فشــار سنگینی بهره برداری رهانید. در عین 
حال بســیاری از کارشناسان بر این باورند که توسعه شهرها باید بر 
مدار توسعه پایدار باشد تا مصرف آب در این بخش هم تحت کنترل 

منطقی قرار بگیرد.
دکتر امین علیزاده، استاد دانشگاه فردوسی مشهد با اشاره به بازدهی 
پایین فعالیت  کشاورزی در اغلب مناطق ایران، بهره وری کم و با ذکر 

این واقعیت که برای تامین 9 میلیون هکتار اراضی آبی کشاورزی به 
90 میلیارد مترمکعب آب نیاز داریم، خاطر  نشان می سازد که تامین 

چنین آبی از توان ظرفیت منابع کشور خارج است.
مهندس علیرضا نوذری پور، معاون مهندســی و توسعه آبفای استان 
تهران هشــدار می دهد که وضع بارش خوب نیســت و ذخیره آب 
ســدهای الر، لتیان، امیرکبیر و طالقــان که تامین کننده آب تهران 
هســتند در مقایسه با سال 1391 از 740 میلیون مترمکعب به 340 
میلیون رسیده است؛ یعنی حدود 400 میلیون مترمکعب کاهش داشته 

است.
مهندس رحیم سجادی، معاون وزیر جهاد کشاورزی، ضمن مخالفت 
با کاهش یکسویه آب بخش کشاورزی تاکید دارد که وزارت نیرو تنها 
می تواند جلوی اضافه برداشت ها را بگیرد، چاه های غیرمجاز را تعطیل 
کند. اما نمی تواند آب بخش کشاورزی را کم کند و اساسا بدون قانون 

نمی توان چنین کاری انجام داد. 
مهندس عیســی کالنتری، وزیر پیشین جهاد کشاورزی و دبیر کل 
خانه کشــاورز با تصریح بر این که با کشورم را بیشتر از کشاورزی 
دوست دارم، می گوید: باید از مقدار مصرف آب کشاورزی تا آنجا که 
مقدور اســت، کاسته شود. وی خاطر نشان می کند، همه کشورهای 
دنیا به طور متوســط زیر 45 درصد آب تجدیدپذیرشــان را استفاده 
می کنند، ولی ما 85 درصد از این منابع را تحت استفاده قرار داده ایم 

که روش نادرست و زیانباری است.
مهندس محمدتقی توکلی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع 
طبیعی مجلس، بر این باور اســت که کاهش آب بخش کشاورزی 
نــه به صورت قهری که به دلیل کاهش ظرفیت اتفاق می افتد. وی 
می گوید: اگر وزارت کشــاورزی بخواهد آب مصرفی این بخش را 
کم کند، مقدور نیست، اما به دلیل وضعیت اقلیمی و خشکسالی در 

بسیاری از مناطق، خود به خود سهم این بخش حذف می شود.

بهینه سازی مصرف آب کشاورزی در دوره بحرانی پیش رو یک ضرورت است

تخصیص آب کشاورزی 
بـــر ســـردوراهی!
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استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی 
مشــهد گفت: اینگونه که ما کشــاورزی 
می کنیم و یک تولید نسبتا پایین داریم، در 
حقیقت هم داریم منابع آب را هدر می دهیم 
و هم منابــع خاک را از بیــن می بریم. در 
صورتی که ما این توانایــی را داریم که در 
یک مقیاس کوچــک، همان مقدار تولید را 

داشته باشیم.
دکتر امین علیزاده در گفت و گو با ماهنامه 
مهرآب، با اشــاره به طرح وزارت نیرو برای 
کاهش سهم آب کشاورزی از فصل زراعی 
پیش رو، گفت: مــن صدردرصد با کاهش 
سهم آب برای کشاورزی موافقم. اما اینکه 
آیا این کار عملی اســت یا نه، بحثی است 
که به سیاســت های دولت مربوط می شود 
که چگونــه آن را اجرا کند. من معتقدم که 
کشور ما این توانایی را ندارد که 90 میلیارد 
مترمکعب آب را در بخش کشاورزی مصرف 

کند.
علیزاده افزود: تصور ما این است که وظیفه 
آب تنها تولید مســتقیم مواد غذایی است 
در صورتی که آب در طبیعت یک ســری 
وظایف دارد. مــن فکر می کنم باید به این 
ســمت برویم که از توانایی های خود برای 
آب های مجازی اســتفاده کنیم و سهم آب 
کشاورزی را کاهش دهیم. این که بخواهیم 
در تمام محصوالت کشاورزی به خودکفایی 
برســیم، به نظر من کار درستی نیست. این 
خودکفایی نباید به بهای از بین رفتن منابع 

آب و خاک محقق شود.
استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی 
مشــهد، خاطرنشــان کرد:  اینگونه که ما 

دکتر امین علیزاده، اســتاد دانشکده 
مشهد: فردوسی  دانشگاه  کشاورزی 

کشاورزی می کنیم و یک تولید نسبتا پایینی 
داریم، در حقیقت هم داریم منابع آب را هدر 
می دهیم و هم منابع خاک را از بین می بریم. 
در صورتی که ما این توانایی را داریم که در 
یک مقیاس کوچــک، همان مقدار تولید را 

داشته باشیم.
وی یادآور شــد: همه اقداماتی که تاکنون 
انجــام داده ایم در جهــت صرفه جویی آب 
نبوده است. مثال به فرض اگر 1000 هکتار 
زمین داشــتیم برای کشت محصولی چون 
چغندرقند کــه آب زیادی مصرف می کرده 
است، زارع آمده عوض آن پسته کاشته که 
مصرف آب کمتری دارد اما به جای 1000 
هکتار 2000 هکتــار یا 3000 هکتار را زیر 
کشت برده است. بنابراین عمال همان مقدار 

آب مصرف شده است.
مولف کتاب »طراحی سیستم های آبیاری« 
در ادامــه اظهار داشــت: زراعت به آب نیاز 
دارد، چه سیســتم های آبیاری نوین باشد و 
چه غیرنوین. اینکه فکر کنید سیستم های 
نوین آبیاری باعث صرفه جویی در مصرف 
آب می شــوند، بــه نظر مــن خیلی باعث 
صرفه جویی آب نمی شــوند. بــه این دلیل 
که گسترش سیستم های نوین هم معایبی 
دارد. مثال اگر آب شور باشد، می تواند باعث 
شوری خاک شود. عالوه بر این روی اراضی 
کشاورزی سالیان سال سرمایه گذاری شده 
اســت چه در بحث تســطیح اراضی و چه 
آماده ســازی زمین برای کشــت. بهتر بود 
این سیستم ها در جاهایی مورد استفاده قرار 
می گرفت که سرمایه گذاری های اولیه روی 

زمین انجام نشده باشد.

علیزاده تاکید کرد: کشــور ما از نظر منابع 
زیرزمینی مثل نفت و گاز و معادن بســیار 
غنی اســت. چه اشکالی دارد در حال حاضر 
که کشــور با کمبود آب روبه روست، آب را 
در قالــب آب نهفته شــده در محصوالت 

کشاورزی به کشور وارد کنیم. 
وی افزود: البته قبول دارم که ممکن است 
بر اثر کاهش سهم آب کشاورزی و محدود 
کردن کشــاورزی، بیکاری افزایش یابد و 
عده ای مشاغل خود را از دست بدهند. حتی 
ممکن است این مســاله باعث جابه جایی 
نیروهای انسانی شود. این موضوعی بود که 
برخی از متخصصان از اول می گفتند که ما 
باید روی صنایع آن هم صنایعی که به آب 
کمتری نیاز دارند، ســرمایه گذاری کنیم. در 
حال حاضر بســیاری از صنایع ما وابسته به 
کشاورزی است که مصرف آب زیادی را به 

دنبال دارند.   
استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی 
مشهد، خاطرنشان کرد:  اگر به جای تولید 
برخی از محصــوالت در داخل، آن ها را از 
خارج وارد کنیم، می توانیم منابع آب موجود 
را برای زمانی که مشکالت جهانی برای ما 
مساله ســاز خواهد شد، حفظ کنیم. در حال 
حاضر هم باید به کشت محصوالتی بپردازیم 
که بهره وری باالیی دارند. مثال به جای این 
که بیاییم محصوالت جالیزی مثل خربزه و 
هندوانه را در ســطح مزرعه بکاریم که آب 
زیادی مصرف می کنند، بخشی از این آب را 
برای تولید با کشت گلخانه ای، کشت فشرده 
و کشت صنعتی در مقیاس کوچکتر صرف 
کنیم و به همین میزان تولید هم برســیم. 

پرونده
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معاون مهندسی و توســعه آبفای استان 
تهران گفت: امســال تمام تالشــمان را 

کردیم کــه کمبود آبی کــه ممکن بود 
برای مــردم در فصل تابســتان و گرما 
پیش بیاید، به فصل های ســردتر منتقل 
شود و امیدواریم که باران ببارد. اگر نبارد 
پیش بینی ما برای آذرماه وضعیت خوبی 

نیست.
مهندس علیرضا نوذری پور با اشــاره به 
وضعیت آب تهران گفت: ذخیره 4 ســد 
الر، لتیــان، امیرکبیــر و طالقان در حال 
حاضــر 340 میلیــون مترمکعب اســت 
که در ســال 91 این عــدد 740 میلیون 
در حــدود 400  یعنی  بــوده  مترمکعب 
میلیون مترمکعب ذخیره آب این 4 ســد 
کمتر شــده اســت. حجم مفید سدهای 
الر و لتیان چیــزی در حدود 44 میلیون 
مترمکعب اســت که این عدد نسبت به 
ســال 91 نزدیک بــه 80 درصد کاهش 

پیدا کرده است.
نوذری پــور افــزود: وضعیــت خوبی در 
ذخیره ســدها نداریــم و بارندگی ها هم 
در ســال آبی قبل 243 میلی متر بود که 
میانگین 46 ساله بارش ما حدود 347 و 
ســال 91 این عــدد 420 میلی متر بود. 
نســبت به متوســط بلندمدت 32 درصد 

کاهش بارندگی داریم.
معاون مهندسی و توســعه آبفای استان 
تهــران با بیان اینکه شــرایط منابع آبی 
خوب نیســت بنابراین بایــد به مصارف 
پرداخــت و مصــارف را مدیریــت کرد، 
متذکر شــد: پروژه هایی که برای جبران 
این کمبود در دســت داریم، ســد ماملو 
و تصفیه خانــه هفتــم تهران اســت که 
انشااهلل در مهرماه وارد مدار بهره برداری 
خواهد شد. مدول اول این تصفیه خانه به 
ظرفیت 2.5 مترمکعب بر ثانیه وارد مدار 
می شود و بخشی از آب شهرهای جنوب 
شرق اســتان را تامین می کند و بخشی 

هم به سمت تهران می آید.
وی خاطرنشــان کرد: در 9 ماه گذشته 
کــه برنامه ریزی کردیم بــرای عبور از 
بحــران، نزدیک بــه 120 حلقه چاه را 
حفــر و تجهیز و بازســازی کردیم که 
از این طریق هــم 3 مترمکعب بر ثانیه 
تولید جدید صــورت گرفت و 50 حلقه 
چــاه دیگر هم در حال حفــر داریم که 

مهندس علیرضــا نوذری پور، معاون 
آبفای استان تهران:

پـرونده

منتها نیاز به سرمایه  گذاری دارد. به طورکلی 
سرمایه گذاری در بخش کشاورزی کم است 

و به اندازه صنعت نیست.
علیــزاده متذکر شــد: هم اکنون توســعه 
کشــاورزی در کشــور ما به صورت افقی 
صــورت می گیــرد در حالی که توســعه 
کشــاورزی در مناطقی که بــا کمبود آب 

مواجهند باید به صورت عمودی باشد. 
مترجم کتاب »رابطه آب و خاک و گیاه« در 
ادامه گفت: همانطور که گفتم، اعتقاد دارم 
که سهم آب کشاورزی باید کاهش پیدا کند 
و این کار را باید از خیلی قبل از اینها شروع 
می کردیم. در صورتی که نه تنها این کار را 
نکردیم بلکه بهره برداری از منابع آب برای 
کشاورزی را گســترش هم دادیم. در حال 
حاضر حدود 9 میلیــون هکتار اراضی آبی 
کشاورزی در کشور وجود دارد که حدود 90 
میلیارد مترمکعب آب نیاز دارد. واقعا کشور 
این توان را ندارد. بسیاری از روستاها به دلیل 

نبود آب در حال تخلیه هستند.
وی تاکید کرد: درســت اســت که کاهش 
یکباره سهم آب کشــاورزی پیامدهایی به 
همراه دارد اما باالخــره این کار باید انجام 
شــود. با نصیحت و راهنمایــی این عمل 
صورت نخواهد گرفت. دولت می بایست در 
این زمینه قاطعانه عمل کند اما فکری هم به 
حال پیامدهای آن بکند چون حیات مملکت 
از هرچیز دیگری مهم تر اســت. االن بحث 

بودن و نبودن مطرح است.

با  کند  تهران همکاری  اگر شــهرداری 
انجام می شود. این کار  سرعت بیشتری 

نوذری پور تاکید کرد: همه منابع موجود 
اعم از ســطحی و زیرزمینی را استفاده 
کردیــم و تنها می مانــد بحث مدیریت 
توزیــع و مصــرف. عمده مشــکلی که 
پیش بینــی می شــود، در شــرق تهران 
را  تمام تالش مان  امســال  بود.  خواهد 
کردیــم که کمبود آبی کــه ممکن بود 
برای مــردم در فصل تابســتان و گرما 
پیش بیاید، به فصل های ســردتر منتقل 
شــود و امیدواریم که بــاران ببارد. اگر 
نبــارد پیش بینی ما برای آذرماه وضعیت 

نیست. خوبی 
معاون مهندســی و توسعه آبفای استان 
تهران در پاســخ به این پرسش که آیا 
بحــث جیرنده بندی در دســتور کار این 
شــرکت قرار دارد؟ گفت: ما تا اینجای 
کار به هیــچ عنوان دنبــال جیره بندی 
نیســتیم و جیره بندی را در دســتور کار 
نداریــم. ســناریوهای دیگر در دســت 
داریــم که یکی از آن ها درخواســت از 
دولــت برای دادن مجــوز جریمه برای 
مشــترکان پرمصرف و اجــازه قطع آب 
طوالنی تر از آن چیزی اســت که تا به 
حال به عنــوان دو پروژه کوتاه مدت 7 

ساعته اجرا کرده ایم.
وی با بیان اینکه شــبکه خود را مجهز 
کردیــم بــه تجهیزاتی بــرای مدیریت 
توزیــع آب، تاکید کــرد: قطعا به دنبال 
جیره بندی به شــکلی که سال 80 اتفاق 

افتاد و آب شبکه قطع شد، نیستیم.
نوذری پــور افزود: آنچه کــه تاحاال در 
افتاده  اتفــاق  زمینه کاهش فشــار آب 
است. همانطور  داشته  مانور  بیشتر جنبه 
آماده ســازی شبکه  مشــغول  گفتم  که 
هســتیم و مانورهایــی در نقاط مختلف 
مقاطع  برای  پیاده کردیم  تهران  شــهر 
کوتاه مدت یکی دو روزه که شــبکه را 
تست کنیم، برای این که اگر در ماه های 
آذر و دی باران نیامد، این کمبود آب را 
جبران کنیــم. البته باید به رحمت الهی 
امیدوار باشــیم و اگر میزان بارش کافی 
نبود بسته به شرایط راهکارهای تازه ای 

در نظر خواهیم گرفت.
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مهندس رحیم سجادی، معاون وزیر 
جهاد کشاورزی:

معاون وزیر جهاد کشــاورزی در امور آب 
و خاک و صنایع گفــت: وزارت نیرو تنها 
می  تواند جلوی اضافه برداشت ها را بگیرد 
و چاه هــای غیرمجاز را تعطیــل کند اما 
نمی تواند آب بخش کشاورزی را کم کند.
مهندس رحیم سجادی با اعالم مخالفت 
وزارت جهاد کشــاورزی بــا کاهش 50 
درصدی ســهم آب کشــاورزی توســط 
وزارت نیرو، گفــت: ما مخالف صددرصد 
این بحــث هســتیم و وزارت نیرو اصال 
نمی تواند این کار را انجام دهد چون این 
آب مال کشاورزان است. مگر کشاورزی 
که باغی را احداث کرده اســت، می تواند 
همین جوری 50 درصد آبش را کم کند؟

ســجادی با تاکید بر این که وزارت نیرو 
بــدون قانون نمی تواند ســهم آب بخش 
کشــاورزی را کم کند، افزود: هشــتمین 
جلسه شــورای عالی آب، مصوبه ای دارد 
که در بند 5 آن قید شده است که وزارت 
جهاد کشــاورزی در دشت های بحرانی و 
ممنوعه باید از توسعه کشاورزی جلوگیری 
کند. تبصره ای هم دارد که باید میزان آب 
صرفه جویی شــده را از کشــاورز بخرد. 
االن وزارت نیرو نمی تواند 50 درصد آب 
کشــاورزی را کم کنــد. وزارت نیرو تنها 
می تواند جلوی اضافه برداشت ها را بگیرد 
و چاه های غیرمجاز را تعطیل کند. وقتی 
به کسی مجوز داده اند مگر می توانند بروند 

سهمیه آبش را کم کنند؟
امور  در  کشــاورزی  جهاد  وزیر  معاون 
آب و خــاک و صنایــع، خاطرنشــان 

کــرد: وزارت نیرو اگــر می خواهد این 
کار را در قالــب آییــن نامه انجام دهد 
بایــد آن را بــه دولت بیــاورد و ما در 
نظر می دهیم.  کمیســیون های مربوطه 
باید  قانون شــود،  اگر هــم می خواهد 
برود مجلس و آنجا به تصویب برســد. 
آب  نمی تواند ســهم  همیــن طــوری 

را کم کند. کشاورزی 
وی در پایــان متذکــر شــد: در بحران 
دریاچــه ارومیــه گفتند که کشــاورزان 
منطقه کشت نکنند، ما هم گفتیم چشم! 
ولی باید خســارت نکاشت آنها را بدهند 
که می شــود هکتاری 5 میلیون تومان. 
حــاال رفته اند دنبــال پولــش! بنابراین 
همینطوری که نمی شود آب را کم کرد. 
اگر امکان این کار وجود داشــت تا حاال 

صد باره انجام شده بود. 
بــه تازگــی مشــاور عالی وزیــر جهاد 
کشــاورزی با اشــاره به تصمیم وزارت 
نیرو برای کاهش آب بخش کشــاورزی 
از مهرماه امســال، گفته بــود: پیش از 
این از ســوی وزارت نیرو اعالم می شد 
ســاالنه 85 تا 90 میلیارد متر مکعب آب 
در بخش کشــاورزی مصرف می شود که 
از  این وزارتخانه اعالم کردند  مسووالن 
ســال زراعی آینده - مهر مــاه - نهایتا 
باید روی حــدود 50 میلیارد متر مکعب 
آن بــرای تولیــد محصول کشــاورزی 

حساب کنیم.

دکتر عیسی کالنتری، دبیرکل خانه کشاورز

از  بیشتر  را  کشــورم 
کشاورزی دوست دارم
دبیرکل خانه کشــاورز با اشــاره به بحث 
کاهش سهم آب بخش کشاورزی از پاییز 
امسال، گفت: من قطعا با این اقدام موافقم 

چون کشور را بیشتر از کشاورزی دوست 
دارم. به همین دلیــل باید مقدار مصرف 
آب کشــاورزی را تا آنجا که ممکن است 

کاهش دهیم.
دکتر عیســی کالنتری با اشاره به مباحث 
مطرح شــده در مورد کاهش ســهم آب 
بخش کشــاورزی از پاییز امسال، گفت: 
کشــور چاره ای جز کاهش مصرف آبش 
نــدارد چون به هر حال کشــور مهم تر از 
کشاورزی و اقتصاد است. کشور در معرض 
خطر جدی قرار دارد و این موضوع اجتناب 
ناپذیر اســت. همه کشورهای دنیا به طور 
متوسط زیر 40 درصد آب تجدیدپذیرشان 
را اســتفاده می کنند ولی ما 85 درصد از 
این منابع خود اســتفاده می کنیم. درست 
اســت که بارندگی های کشور یک مقدار 
کم شــده ولی برداشــت مداوم و بیش از 
حد از منابع آبی، کشور را به حالت نابودی 
می کشاند. قطعا باید مصرف آب در بخش 

کشاورزی کم شود.
کالنتری تاکید کرد: من قطعا با این اقدام 
موافقم چون کشور را بیشتر از کشاورزی 
دوســت دارم. به همین دلیــل باید مقدار 
مصرف آب کشاورزی را تا آنجا که ممکن 

است کاهش دهیم.
دبیرکل خانه کشــاورز خاطرنشــان کرد: 
اول از همه باید استفاده از منابع آب های 
زیرزمینی کاهــش یابد. هم اکنون قدرت 
ما  زیرزمینی  منابع آب های  تجدیدپذیری 
37 میلیارد مترمکعب در سال است که اگر 
ما 50 درصد آن را برداریم می شود چیزی 
نزدیک به 19 میلیارد مترمکعب، در حالی 
که ما حدود 50 میلیارد مترمکعب در سال 
از منابع آب های زیرزمینی مان برداشــت 
می کنیم. هم آب را از بین می بریم و هم 
آبخوان را، به نحوی که زمین های کشور 
دیگر ظرفیت نگهداری آب را از دســت 
خواهند داد و این دیگر فاجعه اســت. در 
واقع ما داریم خودکشــی می کنیم بدون 

آنکه خودمان بدانیم.
وزیر پیشــین کشــاورزی در پاســخ به 
پرسشــی مبنی بــر این که آیــا کاهش 
تخصیص آب به بخش کشــاورزی بدون 
تبعاتی در پی نخواهد  ایجاد زمینه سازی، 
داشت؟ گفت: قطعا هر کاری تبعاتی دارد 
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ولی شــما فرصت ها را از دســت داده اید. 
وقتی فرصت هــا را از دســت داده ایم و 
بخواهیم 10ســال هم زمینه سازی کنیم، 
دیگرکشــور به لحاظ هیدرولوژیکی مرده 
اســت. لذا ما باید از این کار خوب وزارت 
نیــرو حمایت کنیم. چون بــه فکر بقای 
کشــور هســتند. البته همه چیز یک شبه 
درست نمی شــود. مصرف آب به تدریج 
ظرف 7-8 ســال کاهش پیــدا می کند، 
هرســال 3-4 درصد. عموم ملت باید از 
این تصمیم حمایــت کنند و کمک کنند 
که وزارت نیرو در راســتای سیاست های 

خودش در مورد آب موفق شود.
دبیرکل خانه کشــاورز، در پاســخ به این 
پرســش که آیا فکر نمی کنید کشاورزان 
از شــما به عنوان دبیرکل خانه کشــاورز 
توقع عنایت بیشتری در این زمینه داشته 
باشند؟ اظهار کرد: من همانطور که گفتم 
کشــورم را بیشتر از کشــاورزی کشورم 
دوســت دارم. اینجــا دیگــر منافع ملی 
مطرح است نه منافع کشــاورزی. منافع 
ملــی ایجاب می کند کــه در مصرف آب 
صرفه جویی شــود. البته راه های دیگری 
هم بــرای جبران و افزایــش بهره وری 
آب هســت که دولت مصمم است آنها را 
انجام دهد. کشــاورزان باید تالش کنند 
کــه بهــره وری آب را افزایش دهند. من 
در ابتدای هفته ســفری به استان کرمان 
داشتم و دیدم که کشاورزان دارند به این 
نتیجه می رســند که ده ها هزار هکتار از 
باغ های پســته خودشان را قربانی کنند تا 
آب کمتری مصرف شــود و بقیه باغ ها را 
نجات دهند. یعنی خود کشــاورزان اولین 
قربانی کم آبی هستند. تنها کمیت آب هم 
مطرح نیســت بلکه کیفیت آب مهم تر از 
کمیت آن اســت. آب های شور، آب های 
لب شور و خاک های شور، بهره وری تولید 
را به شدت کاهش داده و کشاورزان را در 
معرض نابودی قرار داده است. این معضل 
ملی اســت و وزارت نیرو ایــن کار را در 
راســتای منافع ملی کشور انجام می دهد. 
حتی اســتان هایی مثل گیالن در معرض 

تهدید کم آبی هستند.
کالنتری افزود: مســووالن وزارت جهاد 
کشــاورزی هــم در کلیت بــا این بحث 

موافقند حاال ممکن است در اجرا اختالف 
نظری باشــد. البته جامعــه باید بداند که 
اعمال می شــود،  این سیاســت ها  وقتی 
نباید انتظــار افزایش محصول به صورت 
خارق العاده از مســووالن جهاد کشاورزی 
را داشته باشد. االن مهم نجات آب کشور 
است نه نجات کشــاورزی کشور. نجات 
کشاورزی کشور به تبع نجات آب کشور 
اســت. خشکســالی ها هم در بروز این 
مشــکل موثر بوده اما عمده مشــکل ما 
به دلیل بهره برداری های بی رویه از آب ها 

است. 
وی در با اشــاره به ضــرورت همکاری 
رســانه ها در این زمینــه، اظهار کرد: من 
از همه رســانه ها و خبرنــگاران خواهش 
می کنم که وزارت نیــرو را در انجام این 
مسوولیت کمک کنند و اگر نارسایی هایی 
در اطالع رسانی وجود دارد، تالش خود را 

برای برطرف کردن آن انجام دهند.

مهندس محمد تقی توکلی، عضو کمیسیون 
کشــاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس:

کاهش آب کشاورزی نه به 
صورت قهــری که به دلیل 
کاهش ظرفیت اتفاق می افتد

کاهش آب کشاورزی نه به صورت قهری 
که به دلیل کاهش ظرفیت اتفاق می افتد
یک عضو کمیســیون کشــاورزی، آب و 
منابع طبیعــی مجلس گفــت: در قانون 
توزیع عادالنه آب تصریح شده که باید از 
آب، استفاده معقول صورت بگیرد و قانون 
اجازه داده هرجــا که ظرفیت آب کاهش 
پیدا می کند، میزان حقابه ها تعدیل شود. 
یعنــی وزارت نیرو این حــق را دارد که 
میــزان حقابه ها را به اندازه ای که امکان 
تامین وجود دارد، برساند. اما اگر آب وجود 

داشــته باشد، وزارت نیرو نمی تواند حقابه 
کسی را کاهش دهد.

مهندس محمدتقی توکلی در گفت و گو با 
خبرنگار مهرآب، با اشاره به طرح مباحثی 
دربــاره کاهش آب بخش کشــاورزی در 
ســال زراعی پیش رو توسط وزارت نیرو، 
گفت: این که وزارت نیرو بخواهد ســهم 
آب کشــاورزی را به صراحــت کم کند، 
امکان پذیر نیست. در مناطقی که به دلیل 
تغییرات اقلیمــی و کاهش ظرفیت منابع 
آبی، آب کشاورزی قابل تامین نباشد، خود 
به خود ســهم این بخش حذف می شود. 
طبیعتا تامین آب شرب و سپس صنعت و 
محیط زیست نسبت به آب کشاورزی در 
اولویت قرار دارند. این بدان معنی نیست 
که کاهش سهم آب کشاورزی به صورت 
قهری اتفاق می افتد بلکه به دلیل کاهش 

ظرفیت، این کار انجام می شود.
توکلی افزود: در مناطقی هم که آب وجود 
دارد و تا به امروز کشاورزان از آن استفاده 
کرده اند، باعث خســارت به منابع موجود 
شــده اســت. به این دلیل کــه مدیریت 
خوبی اعمال نشــده و ساختار مصرف آب 
در بخش کشاورزی، ساختار مناسبی نبوده 

است.
عضو کمیسیون کشــاورزی، آب و منابع 
طبیعی مجلس، خاطرنشان کرد:  بیش از 
90 درصد منابع آب تجدیدپذیر کشور در 
اختیار بخش کشــاورزی بوده اما راندمان 
بهره وری این بخش بســیار پایین است. 
اگر به دلیل خشکسالی و کاهش ظرفیت 
منابع آب، کشاورزی دارد تحت تاثیر قرار 
می گیرد، ما می توانیــم با ظرفیت موجود 
بهره وری و بازدهــی آبیاری را باال ببریم 
و نگذاریم تولیدات کشاورزی کاهش یابد.
وی تاکیــد کرد: مــا می توانیــم با یک 
از  اســتفاده  و  صحیــح  برنامه ریــزی 
آمــوزش  نیــز  و  مــدرن  آبیاری هــای 
کشــاورزان، از منابــع آب در اختیارمان 
بهره وری باالتری داشته باشیم و به ازای 
هر مترمکعب آب، تولید بیشــتری داشته 
باشــیم تا میزان کاهش منابع آبی که بر 
اثر خشکسالی یا افزایش مصرف به وجود 
آمده، جبران شود. این بدان معنی نیست 
که کشــاورزی حذف شــود چراکه چنین 
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چیزی نه در مجلس تصویب شــده و نه 
در دولــت. بازنگری، احیــا، برنامه ریزی 
راندمان  افزایش  اســتفاده صحیح،  برای 
آبیاری و... از جمله مســایلی است که در 
کنار وضع موجود مطرح می شــود و باید 

عملیاتی شود.
توکلی در ادامه اظهار داشــت: در قانون 
توزیع عادالنه آب تصریح شده که باید از 
آب، استفاده معقول صورت بگیرد و قانون 
اجازه داده هرجــا که ظرفیت آب کاهش 
پیدا می کند، میزان حقابه ها تعدیل شــود. 
یعنــی وزارت نیرو این حــق را دارد که 
میــزان حقابه ها را به اندازه ای که امکان 
تامین وجود دارد، برساند. اما اگر آب وجود 
داشته باشــد، وزارت نیرو نمی تواند حقابه 

کسی را کاهش دهد.
عضو کمیســیون کشاورزی، آب و منابع 
طبیعــی مجلس، یادآور شــد: در قانون 
برنامــه چهارم و پنجــم آمده که 12.5 
درصد آب ســطحی و 12.5 درصد آب 
زیرزمینی کاهش پیــدا کند منتها چون 
عملیاتی نشــده، شورای عالی آب تاکید 
می کند که این اقدام انجام شــود. یعنی 
اگــر ما از منابــع آب هــای زیرزمینی، 
برداشــت های غیرمجاز را هم که حذف 
کنیم این اتفاق می افتد و نیازی نیســت 
بــه حقابه های قانونی افراد دســت زده 
شــود. افرادی هســتند کــه به صورت 
غیرمجــاز از منابع زیرزمینی برداشــت 
می کننــد. حدود 10 میلیــارد مترمکعب 
زیزمینی  آب هــای  از  برداشــت  اضافه 
صورت می گیرد. این به آن معنی اســت 
که از بیــالن آب زیرزمینی، 10 میلیارد 
مترمکعب بیشــتر برداشــت می شود که 
عملی غیرقانونی اســت. همین ها را هم 
که کاهش دهیم، آن هدفی که در قانون 
دیده شــده، محقق خواهد شــد. ضمن 
ایــن که طرح دیگری هــم داریم و آن 
طرح تعادل بخشــی است که بحث های 
مثل  زیرزمینی  آب  زمینــه  در  مدیریتی 
مدیریت  و  آبخــوان داری  و  آبخیزداری 
منابــع و افزایش راندمان و جلوگیری از 
برداشت های غیرمجاز در آن دیده شده 
اســت. اگر این طرح به خوبی حمایت و 
عملیاتی شــود و گشــت های بازرسی و 

پلیــس آب در کنار آن قرار گیرند، قطعا 
به هدفی که شــورای عالــی آب معین 

کرده، خواهیم رسید.
وی در پاســخ به اظهاراتــی که اجرای 
چنیــن طرح هایی را زمینه ســاز کاهش 
در کشــور عنوان  تولیدات کشــاورزی 
می کنند، گفت: مــا نمی توانیم به خاطر 
نابود  را  تولیدات کشــاورزی، منابع آب 
باید بر  کنیم. باالخره برداشــت های ما 
اســاس موازین توســعه پایدار باشد. ما 
باید فکر آینده هم باشیم نه اینکه آنقدر 
آب مصــرف کنیم که تنهــا به اهداف 
تولید برســیم. ما می توانیم برای کشت 
برنامه ریزی  اســتراتژیک  محصــوالت 
کنیم و الگوی کشت را به اجرا درآوریم 
و مازاد محصوالت آبی مثل صیفی جات 
را بــه جای این که خودمان تولید کنیم، 
وارد کنیــم. در بســیاری از نقاط دنیا با 
این که آب زیادی هــم دارند از طریق 
آب  کشــاورزی،  محصــوالت  واردات 
وارد می کننــد که بــه آن آب مجازی 
وقتی  است.  تجارت  نوع  می گویند. یک 
آب نداریم خب می توانیم به این شــکل 
آب وارد کنیــم و آب موجود را به تولید 
محصوالت اساسی مثل گندم، برنج، جو 

و... اختصاص دهیم.

معاون دفتــر برنامه ریــزی کالن آب و 
نیرو گفت: کاهش ســهم  وزارت  آبفای 
آب بخش کشاورزی تنها به اراده وزارت 
نیرو بستگی ندارد بلکه تحقق این امر و 
عملیاتی شدن این سیاست، نیازمند یک 

معاون  فهمــی،  اهلل  هدایــت  دکتر 
آبفا: و  آب  کالن  برنامه ریــزی  دفتر 

کاهش آب کشاورزی نیازمند 
یک عزم سیاسی در باالترین 
سطــوح مدیـریتی است

عزم سیاسی در باالترین سطوح مدیریتی 
کشور است.

دکتر هدایــت اهلل فهمی در گفت و گو با 
خبرنگار مهرآب با اشاره به بحث کاهش 
آب بخش کشــاورزی گفت: ما باید نیاز 
پایه آب بخش کشــاورزی را محاســبه 
کنیم که تا به حال این کار انجام نشــده 
اســت. برآورد کلی کارشناسانه من این 
اســت که نیاز پایه آب بخش کشاورزی 
ایران با جمعیــت فعلی حدود 50 میلیارد 
مترمکعب در ســال اســت. در حالی که 
آنچه هــم اکنون در بخش کشــاورزی 
مصرف می شــود حدود 92 تا 93 میلیارد 
مترمکعب در ســال است. بنابراین حدود 
43 میلیارد مترمکعب برداشــت مازاد از 

منابع آبی کشور صورت می گیرد. 
 فهمی افزود: توجه داشــته باشــید که 
 FAO راندمان آبیاری ما بر اساس آمار
حدود 32 تا 36 درصد است در حالی که 
ایــن میزان تا رقــم 65 درصد هم قابل 

حصول است. 
معاون دفتــر برنامه ریــزی کالن آب و 
کرد:  خاطرنشــان  نیرو،  وزارت  آبفــای 
میزان تبخیر در کشور ما به طور متوسط 
بالغ بر 3 متر در ســال است و آبیاری به 
صورت غرقابی کامال به ضرر کشور تمام 
می شــود چراکه آن بخش از آب آبیاری 
که به اســتفاده گیاه می رسد، بسیار کمتر 
از مقــداری اســت که در اثــر تبخیر از 

دسترس خارج می شود.
وی تاکیــد کرد: واقعیت این اســت که 
کاهــش ســهم آب بخش کشــاورزی 
تنها به اراده وزارت نیرو بســتگی ندارد. 
همه کارشناسان آب کشــور چه آنهایی 
که در وزارت نیرو شــاغلند و چه آنهایی 
که در وزارت جهاد کشــاورزی هســتند 
و حتی کســانی که خــارج از مجموعه 
دولــت فعالیــت می کننــد، معتقدند که 
بخش کشــاورزی بایــد در مصرف آب 
صرفه جویــی کند. اما تحقــق این امر و 
عملیاتی شدن این سیاست، نیازمند یک 
عزم سیاسی در باالترین سطوح مدیریتی 

کشور است. 
فهمی در ادامه افزود: اینکه می گویم به 
یک عزم سیاسی در سطوح باالی کشور 

پرونده
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نیــاز دارد از آن جهت اســت که بخش 
کشــاورزی با بحث امنیت غذایی پیوند 
دارد و متاســفانه امنیت غذایی در کشور 
ما به معنی خوداتکایی قلمداد شده است. 
در حالی که این دو بحث از هم متفاوتند. 
بنابراین متخصصان و کارشناســان باید 
خیلــی تالش کننــد تا این دیــدگاه را 
تغییر دهند که کشــوری همچون ما در 
کشــاورزی مزیت نسبی ندارد. اصوال در 
هیچ کجای دنیا، بخش کشاورزی بخش 
تجارتی نیســت و از تجارت دنیا چیزی 
حدود 6-7 درصــد را به خود اختصاص 

می دهد.
این اســتاد دانشــگاه یادآور شد: برای 
کشــور کم آبی مثل ایران که در منطقه 
خشــک و نیمــه خشــک واقع شــده، 
کشــاورزی تنهــا برای محصــوالت با 
ارزش اقتصادی باال که قابلیت صادرات 
دارد، قابل توجیه اســت و می بایســت 
محصوالت کشاورزی آب بر را از خارج 
وارد کنیم کــه اصطالحا به آن واردات 
آب مجازی گفته می شــود. بــه اعتقاد 
مــن این تصمیم با آنکه تصمیم بســیار 
درستی است اما اجرایی شدنش با تردید 
روبه روســت چون هنوز این عزم را در 

نمی بینم. سیاسی  مسووالن 
معــاون دفتــر برنامه ریــزی کالن آب 
و آبفــای وزارت نیرو در پاســخ به این 
برای  الزم  زیرســاخت های  که  پرسش 
اجــرای ایــن تصمیم چیســت؟ گفت: 
زیرســاخت هایی که برای این کار الزم 
اســت، مجهز کردن نقــاط تحویل آب 
اندازه گیری  سیســتم های  به  کشاورزی 
حجمــی و مجهــز کــردن چاه هــا به 
تصمیماتی  با  است.  هوشمند  کنتورهای 
که در شــورای عالی آب گرفته شده که 
از منابع آب زیرزمینی  میزان برداشــت 
میزان تجدیدشــوندگی  75 درصــد  به 
این منابع کاهش یابــد و اعتباراتی که 
برای این منظور دیده شــده، ما خواهیم 
توانســت این نقاط را به سیســتم های 
پایــش و اندازه گیری مجهز کنیم. منتها 
تــا زمانی کــه آب به صــورت حجمی 
تحویل داده نشــود، واقعــا نمی توان به 
صــورت دقیق مشــخص کــرد که چه 
میزان آب تحویل شــده و در مقایســه 
با گذشــته میزان مصرف چقدر کمتر یا 

است. بیشتر شده 
وی خاطرنشــان کــرد: در وزارت نیرو، 
محاســبات مربــوط به آب مــورد نیاز 

پایه کشــاورزی و نیز برنامه ریزی برای 
تجهیز نقاط تحویل آب به سیســتم های 
اندازه گیــری بــه طور جــدی پیگیری 
می شــود و این دو موضــوع باید با هم 
اتفــاق بیفتد. بنابراین نمی توانیم بگوییم 
از همین حــاال این کار انجــام بگیرد. 
البته در مناطقی که پیش بینی می شــود 
خشکســالی ادامه یابد و بــارش کافی 
اتفــاق نیفتد، هشــدار الزم را می دهیم 
و به کشــاورزان می گوییم که آب کافی 
بــرای کشــاورزی در اختیــار آنها قرار 

گرفت.  نخواهد 
فهمــی در پایــان تاکید کــرد: در این 
زمینــه قطعا با وزارت جهاد کشــاورزی 
تعامالتــی انجــام خواهد شــد. هر ماه 
جلســات هماهنگــی بیــن وزارت نیرو 
و وزارت جهــاد کشــاورزی در ســطح 
معاونین آب و آب و خاک دو وزارتخانه 
برگزار می شــود و خوشــبختانه در حال 
حاضر همکاری خوبی بین دو دســتگاه 
در شــورای  اینکه  دارد. مضافا  وجــود 
عالی آب  هــم که نماینــدگان هر دو 
وزارتخانه و دیگر نهادها و سازمان های 
ذینفع آب حضور دارنــد، تصمیماتی که 
است.     گرفته می شود تصمیم جمعی 

پـرونده
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از نظر شما کدام عوامل باعث تشدید 
مشکالت آب و بروز تنگناهای امروز 

در صنعت آب شده است؟
مهم ترین مسئله، استفاده از الگوی ناکارآمد 
در مدیریت منابع آب اســت. دوگانه نگری 
بر مدیریت اجتماعی با دو نوع تفکر غربی 
سرمایه داری و نوع جامعه نگری حل مسائل  
آب کشــور را با مشکل روبه رو کرده است 
به نحوی که هیچ یک از تفکرات مدیریت 
بخش خصوصی و یا مدیریت دولتی به تنهایی 

مشکالت و دغدغه های امروز نه تنها ایران را 
بلکه کل جهان را پاسخگو نیست. در واقع برای 
مدیریــت آب، از برخورد این دو ایده باید یک 
الگوی واحد به وجود آید که در حال حاضر در 
بسیاری از کشورها، شاهد شکل گیری چنین 
الگویی هســتیم به نحوی که بخشی از امور 
از طریــق مدیریت دولتی به نمایندگی از کل 
جامعه و بخش دیگر از طریق مشارکت بخش 
خصوصی و مدیریت سرمایه انجام می شود. از 
سوی دیگر آب حیاتی ترین نیاز زندگی و مدنیت 

در جهان است. یعنی هم حیات ما مولود آب 
اســت و هم مدنیت ما با توجه به توزیع آب 
در جهان شکل گرفته اســت. به طوری که 
در دنیای تا400-300 سال پیش تمام مراکز 
جمعیتی حول آب شکل می گرفتند و در طول 
تاریخ زندگی بشر، مدنیت به سمت آب رفته 
است. اما از آن جایی که آبی که مدنیت به دور 
آن جمع شده است بی نهایت نیست،  همواره 
مدنیت و کشــاورزی تابع میزان آب موجود، 
توسعه پیدا  کرده است، تا جایی که رفته رفته 

مهندس جاویدانی، مدیر ارشد پروژه های طرح و اجرا 
در مهندسین مشاور تهران بوستن:

گفت وگو

تشکیل کمیته ملی آب 
برای خروج از بحران 
کنونی ضروری است
یاسمین اثنی عشری

مدیریت منابع آب این روزها نیازمند اقدامات سازنده و سیاستگذاری های بنیادی است. ورود مدیریت آب به مرحله بحران 
فرصت را برای هرگونه آزمون و خطا گرفته است و مدیریت آب امروز با توجه به تاثیرگذاری که در حیات مردم، اقتصاد 
و حیات کشــور دارد به اولویت برنامه ریزی تبدیل شده است. اما هنوز در اولویت بودن مسائل مربوط به آب در ظاهر 
تصمیم گیری ها مشهود نیست و خطر خشکسالی ای که کشور را تهدید می کند در مرحله اجرا به دغدغه اصلی تبدیل 
نشده است. تفکرات دوگانه در خصوص مدیریت آب و تزلزل در مرحله تصمیم گیری و اجرا کامال مشهود است و علی رغم 
وقوع بی آبی جدی در کشور مسئوالن برای حل بحران راهکار و اقدامات ویژه ای در نظر ندارند. مدیریت آب در قعر فاجعه 
همچنان منتظر تحولی مدیریتی و اجرایی به سر می برد و برای خروج از این مرحله در انتظار تغییر تفکر تصمیم گیرنده ها 
است. مهندس جاویدانی، مدیر ارشد پروژه های طرح و اجرا در مهندسین مشاور تهران بوستن، در گفت و گو با ماهنامه 
مهراب، دوگانه نگری به مسئله مدیریت آب را مهم ترین معضل صنعت آب می داند و تشکیل کمیته ملی آب را الزمه و 

راهکار خروج از بحران آب معرفی کرد. در ادامه حاصل این گفت و گو  را می خوانید:
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گفت وگو

به علم بشــر افزوده شد و بشــر مانند جوان 
قدرتمندی شد که قدرت دارد اما خرد او کامل 
نیست. از این پس بشر با ساختن موتورهای 
عظیم و در اختیار گرفتن انرژی، کره زمین را 
تغییر داد که بخشی از این تغییرات وقوع یافته در 
زمینه آب بود. اما متاسفانه مدیریت آب طی صد 
سال گذشته آن طور که باید هوشمندانه نبود تا  
بتواند این تحوالت را مدیریت کند و 200 سال 
آینده را ببیند و اصوال تغییرات اقلیم در مطالعات 
طرح های آب 50 سال پیش محلی از اعراب 
نداشته است. بنابراین باید به این موضوع توجه 
کرد که اصوال توسعه مدنیت باید تابع امکانات 
آبی و خاکی اطراف ما باشد. موضوع دیگری آن 
است که آنچه در کره زمین وجود دارد هیچوقت 
از بین نمی رود فقط از شکلی به شکل دیگر 
تغییر می کند، در اثر این تغییر یا انرژی می گیرد و 
یا انرژی از دست می دهد. بنابراین ، یک مقدار 
مشخص مولکول H2o در کره زمین وجود 
دارد که بخشی از آن بخار می شود و دوباره به 
زمین برمی گردد، بخش دیگر آن به زیر زمین 
می رود و بخش دیگر نمکی می شود و به دریاها 
می ریزد. در نتیجه اگر چــه مقدار آب در کره 
زمین ثابت است اما لزوما مقدار آب شیرین ثابت 
نیست و بخشی از آب شیرینی که بخار می شود 
پس از شور شدن به دریا می ریزد. موقعی که 
این آب شور شد، استحصال آب شیرین از این 
آب انرژی فوق العاده می خواهد، انرژی ای که 
مصرف آن باز به اقلیم زمین و محیط زیست 
آسیب می زند. پس باید توجه داشته باشیم که 
آب شــیرین را خوب نگه داریم تا هزینه های 
استحصال آب کاهش یابد و با مصرف انرژی 
مضاعف تغییرات اقلیم کره زمین را دچار آسیب 

نکنیم.
چه کاستی هایی در نظام مدیریت آب 

کشور  در  بحران خشکسالی  باعث 
شده است؟

یکی از این عوامل تغییر تدریجی الگوی مصرف 
آب است. مناطقی در کشور ما وجود دارند که  
ساکنان اش به صرفه جویی در آب عادت داشتند 
اما این عادات در بین مردم در حال ازبین رفتن 
اســت. از طرف دیگر آب به همه تعلق داشته 
و حکم بیت المــال را  دارد و باید در حفظ آن 
امانتداری شود؛ اما متاســفانه این امانتداری 
در بین مردم و مســئوالن وجود ندارد و سوال 
اینجاست که چرا در کشوری مانند کشور ما که 
یک منطقه خشک و نیمه خشک است و شدیدا 
تحت تاثیر تغییرات اقلیمی قرار دارد، کمیته ملی 
آب  وجود ندارد، تا این کمیته هم وزن شورای 
مصلحت نظــام بتواند تصمیم بگیرد و حرف 
آخر را بزند. یعنی اگر این کمیته تصمیم گرفت 
کشاورزی به روش غرقابی در  سراسر کشور 
ممنوع شود و تصمیمات ضمانت اجرای کافی 
داشته باشند. البته با فرمان دادن نمی توان به 
هدف رسید و باید امور از طریق الگو سازی و 

قانون گذاری انجام شود. 
برای کاهش بحران  راهکار منطقی 

کنونی چیست؟
باید در کشــور طرح آمایش سرزمین داشته 
باشیم. برنامه ای که با توجه به مسائل جدی 
اقلیمی پیش رو حداقل 50 سال آینده را براساس 
فن آوری موجود به صورت تفکیک هر بخش 
ببینید و محور اصلی تمام اقدامات آب باشــد. 
خوشبختانه در دورانی زندگی می کنیم که جابه 
جایی نیروی انسانی خیلی رایج است؛ خانواده ای 
که در آذربایجان زندگی می کند فرزندش در یزد 
درس می خواند، کسی که ساکن بهبهان است با 
خانواده ای در قائم شهر وصلت می کند و به همین 
صورت مردم در سراسر ایران با یکدیگر عجین 
شده اند و به راحتی نقل مکان می کنند. بنابراین 
جابه جایی نیروی انسانی حداقل در فرهنگ 
ما مساله نیست و کافی است در یک محیط 
مشاغلی را تعریف کنیم تا نیروی انسانی خودش 
به دنبال کار به آن منطقه نقل مکان کند. اشتباه 
ما جایی است که شهرک پرند را در یک منطقه 
بی آب می سازیم که برای نیروی انسانی مسکن 
ایجاد شود اما شغلی را در آن محدوده تعریف 
نمی کنیم. در نتیجه نیروی انسانی در برای رفتن 
به محل کار و سکونت مدام باید در حال جابه 
جایی باشد و این یعنی مصرف انرژی. توسعه 

یعنی اشتغال مولد و افزایش سطح زندگی جامعه 
و اگر بخواهیم کشور توسعه پیدا کند باید شغل 
مولد ایجاد کنیم. من معتقدم توزیع منابع آب و 
پیگیری اجرای طرح آمایش سرزمین بر مبنای 
آب، وظیفه کمیته ملی آب است. کمیته ملی 
آب باید الگو سازی کند و طرح های ترویجی را 
دنبال کند. یعنی برای توسعه کشاورزی در ایران 
باید شهرک های کشاورزی متعددی به صورت 
پایلوت درست شود و پس از آزمون و خطا طرح 
را وارد مرحله ترویجی کنند. اگر کمیته ملی آب 
برای این الگو سازی ها پیشقدم شود بعد از مدتی 

همه مردم راه آنها را ادامه می دهند.
الگوسازی و اصالح امور زیربنایی که 
موجب هدررفت آب می شود، نیازمند 
بهبود فناوری های به کار گرفته شده 

در  بخش های مصرف آب است؟
به باور مــن این موضوع کامال به تکنولوژی 
وابسته نیست و بخشــی از آن سیاسی است. 
وقتی که آب تهران کم می شود یک سیاستمدار 
به جای این که یک طرح زیربنایی 5 ساله انجام 
بدهد و به فکر ترمیم شــبکه های زیرزمینی 
آب باشــد، به دنبال اجرای طرحی می رود که 
انتقال آب ســد طالقان به تهران میسر شود. 
این مسئول بیشــتر به دنبال انجام یک کار 
نمادین و قابل دیدن است تا یک کار صحیح 
و اصولی، بنابراین سرمایه ما جای اشتباهی خرج 
می شــود. آن پولی که برای انتقال آب از کرج 
به تهران خرج می شود برای این است که یک 
کاری انجام شود که دیگران ببینند هر چند که 
می دانند نتیجه کار پاسخگوی هزینه صورت 
گرفته نیســت، اما اگر لوله های شهر را کوچه 
به کوچه رصد کند و زمین را بشکافند کسی 
طرح را نمی بیند در حالی که چنین طرحی باعث 

صرفه جویی در مصرف آب می شود. 
اصالح شــیوه مدیریت نادرســت 
مدیریــت آب را از کدام بخش باید 

آغاز کرد؟
بایــد اول هدر رفت از شــبکه را کم کنیم و 
هدر رفت آب در بخش کشــاورزی از طریق 
اصالح  الگوی کشت و روش های آبیاری انجام 
می شــود. امروز گندم در کانادا با انرژی گرانی 
که توسط کشاورز خریداری می شود از قیمت 
تمام شده گندم در ایران ارزانتر است. اما سوال 
اینجاست که چرا ما گندم می کاریم وکلی آب 
هدر می دهیم تا در نهایت گندمی هم قیمت 



36

کانادا تولید کنیم؟! در حالی که منطق اقتصادی 
حکم می کند محصولی گرانقیمت بکاریم که 
بتوانیم با صــادرات آن درآمدزایی کنیم. البته 
بعضی می گویند چرا هندوانه می کارند و آب را 
صادر می کنند در حالی که من معتقدم هندوانه را 
باید بکارند اما نباید به شیوه غرقابی آبیاری اش 
کنند. هندوانه را به روش  صحیح بکارند و چون 
در سواحل جنوبی خلیج فارس مشتری فراوان 
دارد، به آنجا صادر کنند. کشــاورز ایرانی یک 
ویژگی دارد که اگر چیزی را با چشمش ببیند 
آن را دنبال می کند. اگر در یک منطقه 5 هزار 
هکتاری یک مزرعه 100 هکتاری را به شیوه 
نوین و اصولی ساماندهی کنند و کشاورزان 4 
هزار و 900 هکتار  همسایه، سود دهی آن را 
ببینند سال بعد زمین های اطراف شبیه همان 
100 هکتار می شــود. من دوستی دارم که در 
ساوه جزو بزرگان کشــاورزی است، تعریف 
می کند که هر کاری امروز انجام می دهد فردا 
تمام همسایه هایش همان کار را انجام می دهند. 
اوایل یونجه می کاشــت همه همسایه ها هم 
یونجه می کاشــتند؛ بعد از مدتی یک بخشی 
از زمینش را سیب زمینی بذری  کاشت، همه 
همسایه هایش هم یک بخشی از زمین شان 
را ســیب زمینی بذری کاشــتند. مدتی است 
ذرت شیرین کاشته است و باز هم همسایه ها 
همین کار را کرد اند. در نتیجه یک خط تولید 
را اجاره کرده اســت و ذرت هــای خودش و 
همسایه هایش را از طریق آن خط تولید فریز 
شده وارد بازار می کند و بخش زیادی از ذرت 
ظاهرا خارجی که در بازار موجود است مربوط به 
تولیدات همین منطقه است. متاسفانه مهندسین 
کشاورزی بسیاری در کشور وجود دارند که هیچ 
کدام در مزرعه نیستند و اغلب در شرکت های 
مختلف و دفاتر مشغول به کارند؛ در حالی که 
کمیته ملی می تواند تمام این نیروهای انسانی 
آموزش دیده را دعوت کند تا در مزارع ترویجی 
به تولیــد و ترویج بپردازند. البته نه به صورت 
رسمی، بلکه صرفا باید با مهیا کردن شرایط 
زمینه اشتغال مولد مرتبط برای این گروه فراهم 
شود. وقتی مهندسین کشاورزی در یک منطقه 
شیوه آبیاری نوین را پیاده کنند تمام کشاورزان 
تجربی اطراف الگوبرداری می کنند. اما متاسفانه 
این کارها انجام نمی شود و کشاورزی و کشاورز 
در رکود کامل اقتصادی به ســر می برد. االن 
یک طرح بزرگ با تخصیص 8 هزار میلیارد 

تومان بودجه در خوزستان در حال انجام است و 
قرار است 500 هزار هکتار از اراضی خوزستان 
تحت پوشش شبکه آبیاری قرار بگیرد. آنچه 
برای این روش در نظر شــده، روش غرقابی 
است. ادر حالی که امروزه با وجود پدیده کم آبی 
در ایران و مصارفی که در باال دست حوضه های 
خوزستان بوجود آمده آب مورد نیاز برای مصرف 
این شبکه ها وجود ندارد و نیاز است که نهادی 
با قدرت تصمیم گیری کمیته ملی آبی وجود 
داشــته باشــد که اجازه ندهد این هزینه در 
راستای غرقابی شــدن آن زمین ها هدر برود. 
نباید اصراری باشد که مانند مسکن مهر این 
8 هزار میلیارد تومان ظرف 3 سال هزینه شود. 
در آنجا مسکن ساخته شده اما کسی نیست که 
در آن سکونت کند. در اینجا کانال هایی کشیده 

می شود که آبی برای عبور از آن وجود ندارد. 
ایده شــکل گیری وزارت آب در بین 
مسئوالن و به  ویژه نمایندگان مجلس 
در حال پیگیری است و یک اتفاق نظر 
عمومی برای تغییر شــکل مدیریت 
منابع آب وجود دارد. نظر شما درباره 

استقالل وزارت آب چیست؟ 
از نظر مــن زمانی که وزارتخانه هــای راه و 
شهرسازی یکی شد و یا وزارت صنعت، معدن 
و تجارت با هم ادغام شدند، وزارت آب نیز باید 
تصدی آب کشور را در دست می گرفت و برق 
به وزرات نفت واگذار می شد. چون عمده برق 
کشــور از نفت یا گاز تولید می شود و بخش 
بسیار کمی از برق ما برقابی است. این روش 
معقولی اســت برای تفکیک دو وزارت آب و 
برق به نحوی که به تعداد وزارتخانه ها افزوده 
نشــود. برق به وزرات نفت واگذار می شود که 
مبانی بــرق را تولید می کند و اگر گاز را قطع 
کند تمام نیروگاه ها از کار می افتد. ضمن این 
که نیروگاه سازی یک کار کامال تکنولوژیک 
است که وزارت نفت دانش آن را دارد و خیلی از 
جاهایی که پاالیشگاه ساخته است، نیروگاه هم 

می سازند و نیازی به دخالت وزارت آب ندارد. 
به عنوان آخرین ســوال، با توجه به 
اشاره ای که به تغییر اقلیم کره زمین 
و تاثیرات آن بــر آب کردید، از نظر 
شما طرح ها و پروژه هایی که در کشور 
انجام می شــوند تا چه میزان باعث 

تشدید این رخداد می شوند؟
تفکرات زیست محیطی بسیاری از طرح های 

کشور را تایید نمی کند. به اعتقاد من یک بخشی 
از این انتقاداتی که طرفداران محیط زیست به 
طرح های آبی کشــور وارد می کنند صحیح 
است و یک بخشی از آن صحیح نیست. انتقال 
حوضه به حوضه از نظر من ضد محیط زیستی 
اســت. در انتقال حوضه به حوضه در واقع آب 
گرانــی از یک حوضه به حوضه دیگر منتقل 
می شود با این توجیه که مردم حوضه مقصد به 
آب نیاز دارند، در حالی  که جمعیت باید به دنبال 
آب برود و هیچ دلیلی ندارد که مردم در جایی 
سکونت کنند که آب وجود ندارد. مسئله دیگر 
بحث سدسازی اســت. سدسازی را هم عده 
بسیاری رد کردند اما من معتقدم اگر چه چند 
مورد از سدسازی  ها بی مطالعه بوده است ولی 
بحث سدسازی که به عنوان ذخیره سازی آب 
شیرین ضد محیط زیست نیست وبسیاری از 
این سدها برای جلوگیری از وقوع سیل ساخته 
می شود. بعضی می گویند آبی که در پشت سد 
جمع می شود به زیر زمین می رود و شور می شود 
در حالی که آبی که به زیر زمین می رود همیشه 
کمتر از بخشــی اســت که در صورت وقوع 
سیالب به دریا می رود. بنابراین باید نسبت به 
طرح های آبی نگاه دقیق و فنی داشته باشیم و 
به صورت کلی همه را یکجا رد و یا قبول نکنیم. 
به طور مثال سد کرخه اگر احداث نمی شد در 
یکی از سیل های که آمد، خرابی هایی که در 
صورت نبودن سد بوجود می آمد به اندازه کل 
هزینه هایی بود که برای احداث ســد کرخه 
صورت گرفت. سد کرخه 7 میلیارد مترمکعب 
ظرفیت دارد و هیچوقت بیشــتر از 3 میلیارد 
مترمکعب آن پر نشده است اما این به معنای 
غلط بودن احداث این سد نیست چرا که در یک 
سیل تمام هزینه های احداث خودش را جبران 

کرده است. 
در خاتمه و بطــور خالصه عرض می کنم 
که همــه مباحث مطروحــه درکنار طرح 
آمایش ســرزمین معنــی دارد و باید ابتدا 
طرح های جلوگیری از هدر رفت آب مورد 
بررســی قرار گیرد و در همه طرح ها حفظ 
ضوابط توســعه پایدار و حفظ ضوابط طرح 
های آمایش ســرزمین رعایت شود. ضمن 
اینکه در اجرای هر پروژه ای شاخص های 
اقتصادی، زیست محیطی اثرات اجتماعی 
بطور جداگانه ارزیابی شود و از جمع جبری 

آنها خود داری شود.

گفت وگو
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• تصمیم گیری استراتژی شرکت تامین و تصفیه آب و 
SWOTفاضالب تهران براساس تحلیل

• آب مجازی؛ راهکاری برای کاهش مصرف آب در کشاورزی
• مدیریت پایدار آب باران در مناطق خشک
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چکیده
شرکت تامین و تصفیه آب و فاضالب تهران ، فاقد نقشه راهبردی جامع است که این امر منجر به عدم تحقق برنامه ها و کاهش بهره وری 
شــده بود. در این پژوهش به دنبال طراحی اســتراتژی کالن و اجرایی شرکت براساس بیانیه راهبردی ابالغ شده از سوی مدیریت عامل 

شرکت هستیم.
روش این پژوهش توصیفي  کاربردي اســت و ابزار گردآوری اطالعات در آن، منابع اولیه )مشــاهده ، مصاحبه( و منابع ثانویه )کتاب ها 
،مقاالت منتشر شده و... ( هستند .همچنین شیوه تجزیه و تحلیل داده ها با توجه به مطالعه های مبنی بر مصاحبه های پراکنده و مشاهده ها، 

یک تحلیل کیفی است.
بر اساس یافته های تحقیق، براساس مدل های ارزیابی عوامل خارجی و داخلی، است که نمره کسب شده )2.515و2.31( است و بدین معنی 
که سازمان در منطقه 4 استراتژی، قرار دارد و استراتژی کالن آن " رقابتی ) نگه داری و حمایت بیرونی( " و استراتژی وظیفه ای شرکت 

در زمینه آب "بهره وری" و در زمینه فاضالب "رشد و توسعه" است.
براساس مدل ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک، 5 استراتژی اجرایی شرکت مشخص و الویت بندی شدکه الویت اول "منطقه محوری 

کامل امورهای اجرایی"  است.
می توان به چشمه آب گرم و چشمه آب معدنی اشاره کرد. چشمه های آبگرم و آب معدنی به عنوان یکی از شگفتی های طبیعت و مواهب 
ارزشــمند که از گذشته های دور در درمان بیماری ها استفاده می شده اند، جایگاه خاصی را در گردشگری سالمت و توریسم درمانی دارند. 

مقاله حاضر به تشریح این موهبت عظیم در ایران و جنبه های گردشگری درمانی آن ها پرداخته است. 

2
، میتراخلج معصومی

1
رویا یعقوبي نژاد

1.مهندس مکانیک )گرایش طراحي جامدات ( و کارشناسي ارشد MBA - کارشناس مسئول بهره برداري تصفیه خانه ها - معاونت نگه داري و بهره برداري از تصفیه خانه هاي آب تهران

2.ریاضی )کاربردی ( و دانشجوی کارشناسي ارشد مهندسی صنایع -  کارشناس بهره برداري تصفیه خانه ها - معاونت نگه داري و بهره برداري از تصفیه خانه هاي آب تهران

دانشکده
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1. مقدمه:
سازمان ها پیوسته در حال تصمیم گیری و 
برنامه ریزی هســتند، از این رو الزم است 
برنامه ریزی  برای هرگونه تصمیم گیری و 
راهبردی در ســازمان نســبت به شناخت 
وضع موجود از طریق بررسی عوامل محیط 

درونی و بیرونی اقدام شود.]1[ 
در این پژوهش، اســتراتژی شرکت تامین 
و تصفیه آب و فاضالب تهران به وســیله 
تحلیل SWOT و در قالب تصمیم ســازی 
پرداخته شــده اســت تا بتواند پاسخگوی 

موثری در قبال تحوالت محیطی باشد.
هدف از این پژوهش تعیین استراتژی کالن 
و وظیفــه ای و همچنین اســتراتژی های 
اجرایــی شــرکت تامیــن و تصفیه آب و 

فاضالب است.

2. روش پژوهش:
1.2. طرح پژوهش 

ابزارهــای مورد اســتفاده در این پژوهش 
و   IFE، EFE، IE، SWOT، QSPM
SPACE هســتند که مراحل اجرایی آن 

شامل بخش های زیر است:
• مرحلــه ورودی)ماتریس ارزیابی عوامل 

خارجی و داخلی(

• مرحله مقایســه)مرحله ارزیابی موقعیت 
شــرکت با ابزار SPACE، ماتریس داخلی 
و خارجی IE و تجزیه و تحلیل SWOT و 

شناسایی استراتژی های ممکن(
• مرحله تصمیم گیری استراتژی بر اساس 

QSPM ابزار
2.2. موضوعات مورد مطالعه 

قلمرو پژوهش از نظر زمانی ســال 1392 
و جامعه پژوهش شــرکت تامین و تصفیه 
آب و فاضالب تهران است و نمونه برداری 

صورت نگرفته است.
3.2. روش پژوهش

این پژوهش براســاس تقسیم بندي از نظر 
نتایج یا پیامد، کاربردي اســت و براساس 
تقسیم بندي بر مبناي هدف، توصیفي است 
و هم چنین از نظر شــی وه اجرا توصیفی- 

موردی به شمار می آید.
با توجه به این کــه نتایج این پژوهش در 
تصمیم گیري ها و سیاســت گذاري ها و هم 
چنین برنامه ریزي ها استفاده مي شود، یک 

پژوهش توصیفي– کاربردي است.
4.2. روش و ابزار آماری

ابزار گــردآوری اطالعات در این پژوهش، 
منابــع اولیه)مشــاهده، مصاحبه در جهت 
کســب دیدگاه هــاي مدیــران ارشــد و 

تخصصــی  کارگروه هــای  رییس هــای 
برنامه ریزی استراتژیک معاونت ها( و منابع 
ثانویه )کتاب ها ، مقاالت منتشــر شــده، 
گزارشات و مدارک موجود در این زمینه و 

منابع اینترنتي( است.
شــیوه تجزیه و تحلیل داده ها با توجه به 
مطالعه های مبنی بر مصاحبه های پراکنده 

و مشاهده ها ، یک تحلیل کیفی است.

3.یافته ها :
براســاس بیانیــه راهبردی )چشــم انداز، 
ماموریــت و ارزش های ســازمانی( ابالغ 
شده شرکت تامین و تصفیه در سال 1392 
مراحل اجرایی به شرح زیر ،به اجرا درآمدند:

1.3. مرحله ورودی
پس از تعیین وبررســی نقاط قوت، ضعف، 
فرصت و تهدیدهای شرکت تامین و تصفیه 
توسط کارشناسان، به بررسی ورودی های 
مربوط به تدوین استراتژی پرداخته می شود 
که شامل بررسی عوامل داخلی و خارجی 

است.
1.1.3. ماتریس ارزیابی عوامل خارجی 
و داخلی شــرکت تامین و تصفیه آب و 
فاضالب تهران به شــرح زیــر )جدول 

شماره 1( است.
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عـــــوامل خـــــارجی

جدول1: ماتریس ارزیابی عوامل خارجی و داخلی شرکت تامین و تصفیه آب و فاضالب تهران

به لحاظ اســتراتژیک بودن شهر 
تهران به عنــوان  پایتخت، امکان 
انجام ســریع و مطلوب پروژه ها 

وجود دارد

ازنیروی کارشناسی نسبتا  سازمان 
جوانی برخوردار است

امکان تهاتر مطالبات با سازمانهای 
خدمات شهری

شــرکت از نیروی انســانی نسبتًا 
متخصص با تجربه ای برخوردار است.

امکان استفاده از اعتبارات طرح هاي 
تملک دارایی های سرمایه ای

وجود بستر مناسب از سیستم های 
اطالعاتی نرم افزاری و سخت افزاری 

ها
ت 

ص
ـر

ــ
ف

ها
ت 

ـو
ــ

ــ
ق

امــکان تامین ســرمایه از طریق 
سرمایه گذاران بخش خصوصی

کاربردی  افزارهای  نرم  بکارگیری 
اطالعاتی

انحصاري بودن و برخــورداري از 
کمک هاي دولتي

شواهدی از عالقه مندی کارکنان به 
سازمان وجود دارد.

وجود نهادهاي آموزشي تخصصي 
در زمینه آب

ســطح تعامل و ارتباطات حرفه ای و 
سیاســی رهبران با مدیــران محدوده 

شرکت مناسب است.

هاي  تکنولوژي  بکارگیري  امکان 
نوین در صنعت آب و فاضالب

سهولت دسترســی به مراکز علمیـ  
دانشگاهی معتبر مستقر د ر شهر تهران

تضمین در فروش وارائه خدمات

تخصیص مطابق جذب اعتبارات به 
خوبی انجام شده است.

الزام به خصوصي ســازي مطابق 
اصل 44 دولت

رونــد وصــول مطالبــات معوقه 
صعودی است.

وجود برنامه پنجم توسعه در بخش 
آب و فاضالب

بینی صحیح وصولی  امکان پیش 
در یک دوره مالی

وجود قانون توزیع عادالنه آب
وجود زیرســاخت های مناســب مالی، 
بکارگیری سیستم های مکانیزه حسابداری 

و وجود سیستم های گزارش دهی مالی

استفاده از تجهیزات کنترل و تله متريوجود قانون تشکیل شرکت هاي آبفا 

در دســت اجرا بــودن طرح هاي 
تصفیه خانه ها

اجرای طرح نوســازی و تجهیزات 
برق

پتانســیل  از  اســتفاده  امــکان 
خورشیدی در فرایند تولید

نصــب و بهره بــرداری تجهیزات 
پایش مستمر کمی

امکان استفاده از فشار آب وانرژی 
آب در فرایند تولید

پوشــش اســتانداردهای کیفــی 
محصول

بهره بــرداری کیفیت خوب منابع آب و  آوری  روز  بــه 
تجهیزات و سیستم کنترل کیفیت 

امکان توسعه فعالیت های شرکت 
)به لحاظ کمي و کیفي(

بسیاري از اراضی شرکت دارای سند 
و مابقی در جریان تنظیم اســناد در 

سازمان ثبت اسناد کشور است.
امکان توسعه فرایندهای مرتبط به 

منابع انسانی
عدم تناســب شایســتگی افراد با 

مسئولیت های واگذار شده

تفویض اختیــارات به مدیر عامل و 
هیئت مدیره

با  امکان جــذب منابع متناســب 
انتظارات سهامداران

علیرغــم اقدامات انجام شــده در 
راستای تقویت ســرمایه انسانی و 
افزایــش درجه حرفه ای شــرکت 
نیاز به نیروی انســانی متخصص و 

توانمند همچنان مشهود است.

عـــــوامل داخـــــلی ضریب
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عدم وجود سیستم جانشین پروری 
وبرنامه جذب نیروی انسانی

خصوصی ســازی و امکان توسعه 
برون سپاري

چرخــه تعییــن، اجــرا و ارزیابی 
اثربخشی دوره های آموزشی نیازمند 

بهبود می باشد.

تســهیل در جذب اعتبارات و رفع 
برخی مشــکالت جهت توسعه و 

بهبود خدمات

عدم ارتقاء منابع انسانی متناسب با 
نیازهای شرکت

اخذ در آمد از تهاتر
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ها
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فقــدان مکانیزم نشــت و انتقال 
تجربیات به بدنه سازمان

دشــواري تعویض و جانشــیني 
تامین کنندگان 

سطح تحصیالت کارکنان در حد 
مطلوبي نیست.

نطــام ارزیابی عملکــرد کارکنان 
نیازمند تقویت و واقعی شدن می 
باشد و سیستمی جهت تشویق و 

تنبیه وجود ندارد.

عدم همــکاری مناســب نهادها 
خدمات شهری  دســتگاههای  و 
)شهرداریها،راهنمایی و رانندگی و 

شرکتهای برق و گاز و مخابرات(

تعدد مراجع تصمیم گیری و دخالت 
در تصمیم گیری های داخلی  در 

زمینه آب

سازمان فعالیت مؤثری برای کسب 
وفاداری افراد انجام نمی دهد.

تاثیــر پذیري بر اســاس تغییرات 
مدیران سازمانهاي باالدستي و ...

بهره وری نیروی کار پایین است.
ابالغ سیاســت های کاری از باال به 
پایین و عدم توجه به تصمیم سازی از 

پایین به باال در آبفای استان
عــدم تدویــن برنامه جامــع فناوري 
اطالعــات )IT Master Plan( و عدم 

طراحی معماری سازمانی

ضعف شــاخص هــا و معیارهای 
ارزیابی عملکرد توسط آبفای استان

عــدم بایگانی و نگهداری مناســب 
مستندات و نقشه ها

گســتردگی حوزه فعالیت شرکت، 
افزایش نرخ شهرنشــینی و احداث 
شــهرک هاي جدید و عدم تناسب 
تاسیســات تامیــن و تصفیه آب و 

فاضالب

فرهنگ بکارگیري ابزارهاي فنآوري 
اطالعات در حد مطلوبی نیست.

پیدایش نگرش منفی شهروندان در 
خصوص کیفیت آب شرب

عــدم یکپارچگی سیســتم های 
اطالعاتی

وجود آالینده های منابع به واسطه 
توسعه نا متناسب شهر

دانش  رویکردی جهــت مدیریت 
سازمانی وجود ندارد. وجود انشعابات غیر مجاز

نیاز به توســعه فرهنگ سازمانی به 
خصوص در زمینه هــای مرتبط با 

مشارکت سازمانی وجود دارد.

افزایش هزینه ها به واسطه افزایش 
نرخ تورم

نیاز به ارتقای مهارت های رهبری 

نیاز بــه توســعه سیســتم های 
مدیریتی وجود دارد.

عدم استقرار نظام جانشین پروری، 
هر چند رویکردهایی همچون ناحیه 

محوری در دستور کار است.

افزایش معوقات مشتریان خاص

شواهد اندکی از اعتقاد و اهتمام قوی 
مدیران به سیســتم های مدیریتی 

مشاهده می شود.
تحریم اقتصادي

تکلیفی بودن تعرفه ها

نوسانات شدید نرخ ارز
قطــع مکرر برق و عــدم نفوذ بر 

شرکت هاي برق
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تغییرات سریع تکنولوژیکي و عدم 
به روز بودن متناسب شرکت با رشد 

تکنولوژی

توانمندی پایین بسیاری از شرکا 
و تامیــن کنندگان صنعت آب و 
فاضــالب به ویژه در ســالهاي 
اخیــر از منظــر بــه کارگیری 

تکنولوژی های نوین

وابسته بودن قیمت ها به مصوبات 
مجلس

بحران آب )کاهش نزوالت جوي و 
نبود جایگزین براي منابع آب و ...(

وجود آلودگي زیســت محیطی به 
خاطر عدم اجراي کامل طرحهاي 

فاضالب

پایین بودن میانگین بارش ساالنه

ســاخت و ســازهای بــی رویه در 
انتقال و تاسیسات  محدوده خطوط 

آبرسانی

تغیــرات مکرر ومتنــاوب کیفیت 
وکمیت جریان آب خام ورودی

کاهش ســفره هاي آب زیر زمیني 
و پدیــده فرو نشســت در محدوده 
شرکت و به دنبال آن تخریب منابع 

تولید

عدم مشارکت کامل پرسنل ناشی از 
برآورده نشدن انتظارات معقول ایشان

وابستگی  شرکت به سیاسي های 
سهامداران )ارتباط با دولت(

کمتر شــدن تعهد پیمانــکاران و 
مشاوران به علت تاخیر در پرداخت 

صورتحساب ها و ...

عدم تعامل برخی سازمانهای همکار 
در اجرای طرح ها
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جــمع نــمره:

غلبه تهدیدها بر فرصت ها  

چارت ســازماني نیازمند بازنگري 
است.

تحقیق و پژوهش نهادینه نشده 
است.

کارگروهي در حد پاییني است.

شناسایي فرآیندهاي سازمان به  نحو 
مطلوبي صورت نگرفته است.

ضعف در دریافت تسهیالت بانکی

عدم پوشش درآمدهای بخش فاضالب 
نسبت به هزینه های بخش فاضالب

عدم پوشش نقدینگی به هزینه های 
قابل پرداخت

شرکت  زیان ده است

عدم استقرار سیستم بهای تمام شده 
و حسابداری مدیریت

عدم وجود مکانیزم مناسبی جهت به 
روز آوری و استقرار  تکنولوژی های 

نوین مورد استفاده در صنعت
علیرغم تخصیص بودجه اختصاصی و 
مناســب به تحقیقات، اثربخشي بودجه 

مصرف شده پایین مي باشد.

به روز نبودن نقشه خطوط انتقال و 
سایر تاسیسات

قدمت زیاد خطوط انتقال و تاسیسات 
آبرسانی

فرسودگي ماشین آالت، تجهیزات و 
برخي سازه هاي فرایندي

عدم وجــود برنامه ریزی، تعمیرات 
و نگهداری جهت ماشــین آالت، 

تجهیزات و تاسیسات

پراکندگي محل استقرار تجهیزات

بهره برداری با ظرفیت باالتر از ظرفیت 
اسمی در برخي از تصفیه خانه هاي آب 
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12.515

2.515<2.50

_ جــمع نــمره:

 غلبه قوت ها بر ضعف ها

عدم وجود خط مشی کیفی تصفیه 
آب متناسب با شرایط کار

در  اساســي  مشــکالت  وجود 
حیاتي  یدکــي  قطعات  تامیــن 

خارجي و مواد اصلي تولید

فرایند جامعی جهت برون سپاری 
فعالیت ها وجود ندارد.

علیرغم پیگیري ها و فعالیت های 
انجام شــده ،مدیریت پیمانکاران، 
مشاورین و تامین کنندگان ایده آل 

نیست.
اقدامات مناســبی جهت تهیه WBS و 
CPM دقیق و مناسب برای تمامی پروژه 

ها صورت نگرفته است.

عدم تحقق برنامه پــروژه ها در زمان 
پیش بینی شــده و افزایش انحرافات 

بودجه

توان پایین نظارتی مهندسی 

با توجه به اهمیت اجرای پروژه های 
توسعه ای، سیستم مدیریت پروژه در 

سازمان نیازمند تقویت است.
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2.3. مرحله مقایسه:
1.2.3. در این مرحله با توجه به اطالعات مرحله ورودی به وسیله ماتریس SWOT، استراتژی ها در راستای ماموریت سازمان و متناسب 

با عوامل داخلی و خارجی به شرح زیر )جدول شماره2( ارایه می شود.
جدول2 : ماتریس SWOT شرکت تامین و تصفیه آب و فاضالب تهران

) S ( نقاط قوت

SO استراتژی های

ST استراتژی های

O فرصت ها

T  تهدیدات

18-S1

O1-22

T1-29

1. توسعه، به روز نمودن و یکپارچه سازي سیستم هاي اطالعاتي و ارتباطي

1. تقویت تحقیق و توسعه به منظور به روزآوری تکنولوژی1. تقویت تحقیق و توسعه به منظور به روزآوری تکنولوژی

2. مدیریت بهینه برداشت آب از منابع سطحی و زیر زمینی2. ایجاد مشارکت ارزش افزا با سازندگان داخلي براي تأمین اقالم و تجهیزات

3. بهینه سازی سیستم های مدیریت بحران 3. توانمندسازي و توسعه مشارکت کارکنان

4. بازسازی تاسیسات تصفیه آب4. تامین اقتصادی منابع مالی از محل بخش خصوصی )واگذاری، سرمایه گذاری، وام و ...(

5. مدیریت بهینه آب بدون درآمد )از شناسایي دقیق اجزاي مرتبط تا کاهش آن(5. منطقه محوری کامل امورهای اجرایی

6. بهینه سازی فرآیند وصول مطالبات 

1. رشد درآمد از طریق تحقق فرصت هاي درآمدي

2. ارتقاء توان پیمانکاران، مشاورین و تامین کنندگان و توسعه شراکت هاي 
بلند مدت با ایشان

)TPM( 3. توسعه نظام جامع نگهداري و تعمیرات بهره ور

4. ایجاد و توسعه هدفمند و سریع پروژه های اجرایی یه خصوص در زمینه 
خطوط انتقال آب

5. ایجــاد ســازمان یادگیرنده از طریق اســتقرار نظــام مدیریت دانش و 
بهینه کاري از بهترین تجارب 

2.کسب رضایت مشتریان وجامعه

3. توسعه سیستم هاي مدیریتي 

W1-45
) w (  ضعف ها

WO استراتژی های

WT استراتژی های
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:IE 2.2.3.  ماتریس داخلی و خارجی
در این مرحله باید، نمرات حاصل از ماتریس های ارزیابی عوامل داخلی و خارجی را در ابعاد افقی و عمودی این ماتریس قرار داد تا جایگاه 

صنعت مشخص شود و بتوان استراتژی های مناسب را انتخاب نمود. ]2[. ) جدول شماره 3(

)SPACE( 3.2.3. ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک
 SPACE استفاده کرده ایم. مطابق نمودار مربوط به ماتریس SPACE برای اخذ تصمیم مناسب برای انتخاب گزینه استراتژی برتر، از روش
نیز در منطقه استراتژی رقابتی قرار گرفتیم. براساس محاسبات به عمل آمده، ماهیت استراتژیک )استراتژی کالن(شرکت تامین و تصفیه آب 

و فاضالب تهران، رقابتی )نگه داری، حمایت بیرونی( است.
3.3. مرحله تصمیم گیری :

با توجه به مرحله مقایســه، و قرار گرفتن موقعیت شــرکت در منطقه اســتراتژی رقابتی)ST(، در این مرحله به وسیله ماتریس برنامه ریزی 
استراتژیک کمی )QSPM( به اولویت بندی استراتژی هایST مطابق )جدول شماره2( پرداخته و با تعیین جذابیت نسبی آن ها ، استراتژی 

برتر را انتخاب می کنیم. )جدول4(

جدول3: ماتریس نه خانه ای عوامل داخلی و خارجی شرکت تامین و تصفیه آب و فاضالب تهران

جدول4:  ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی )QSPM( شرکت تامین و تصفیه آب و فاضالب تهران

اولویت بندی نهایی
استراتژی اول

2.772.493.043.12

3.3

استراتژی پنجماستراتژی چهارماستراتژی سوماستراتژی دوم

نمره نهایی ماتریس ارزیابی عوامل داخلی

استراتژی رشد و توسعهاستراتژی رشد و توسعه

استراتژی حفظ و ثبات

استراتژی حفظ و ثبات

استراتژی کاهش )انحالل(

استراتژی کاهش )انحالل(

استراتژی کاهش )انحالل(

استراتژی رشد و توسعه

استراتژی رشد و توسعه

O -فرصت ها

S -قوت هاW -ضعف ها

T -تهدیدات

ی
رج

خا
ل 

وام
 ع

ی
یاب

رز
س ا

ری
مات

ی 
های

ه ن
مر

4ن

4

3.5

3.5

3

3

2.5

2.5

2

2

1.5

1.5
1

1

4. بحث و نتیجه گیری :
با توجه به بررسی ماتریس و نمودار SWOT  و SPACE به این نتیجه رسیدیم که در منطقه 4 استراتژی قرار گرفته ایم و سوال اول پژوهش 
پاسخ داده شد که: استراتژی سطح کل شرکت: استراتژی رقابتی )نگه داری، حمایت بیرونی( است.بنابراین: استراتژی وظیفه ای شرکت به شکل 

زیر تعریف می شود:  • در بخش آب: بهره وری   • در بخش فاضالب: رشد
استراتژی های قابل اجرا به شکل زیر الویت بندی می شود.  1. منطقه محوری کامل امورهای اجرایی 2. تامین اقتصادی منابع مالی از محل 
بخش خصوصی ) واگذاری، ســرمایه گذاری، وام و ...( 3. توانمندســازی و توسعه مشارکت کارکنان 4. تقویت تحقیق و توسعه به منظور به 

روزآوری فناوری 5. ایجاد مشارکت ارزش افزا با سازندگان داخلی برای تامین اقالم و تجهیزات

 منابع و ماخذ
1.Chang، Hsu- His- Huang، Wen-chin. Application of a quantification SWOT analytical method .(2005)

2. اعرابي، سید محمد، )1385(، دستنامه برنامه ریزي استراتژیک، انتشارات دفتر پژوهش هاي فرهنگي، ص56
3-Lee،S. F. Building balanced scorecard with SWOT analysis, and implementing“Sun TZu’s The Art of Business Management 
Strategies” on QFD methology

دانشکده
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چکیده: 
 از 88.5 میلیارد مترمکعب آب در دسترس کشور حدود 82.5 میلیارد مترمکعب آن به بخش کشاورزی اختصاص داده می شود. مهم ترین 
مشکلی که در این بخش وجو دارد این است که بر خالف بقیه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه که میزان بازدهی کشاورزی آن ها به 
ترتیب 65 و 45 درصد می باشد این مقدار در ایران برابر با 35 درصد است.که با این توجه میزان 53 میلیارد مترمکعب از آب اختصاص یافته 

به بخش کشاورزی هدر می رود
روش انجام کار:  متوســط میزان آب مجازي یک محصول می تواند به صورت نسبتی از متوسط نیاز آبی به متوسط عملکرد آن محصول 

محاسبه می شود.
نتیجه گیری: کاهش کشاورزی در کشور باعث کاهش اشتغال می شود که می توان با پرداختن به الگوی مبتنی بر حداکثرسازی سود اجتماعی 
و واردات آب مجازی با توجه به پیامدهای این مدل در وضعیت اشتغال به سیاست های مبتنی بر ایجاد اشتغال همانند صنایع تبدیل و سایر 

فعالیت های اشتغال زا پرداخت .با وجود اینکه ایران در سال های اخیر در تولید غالت پیشرفت چشمگیری داشته است

حسین کیاشمشکی

مقدمه: 
آب مجازي یکی از مباحثی است که در صرفه جویی و کاهش مصرف 
منابع آب در ســال هاي اخیر در جهان مطرح شــده است. مفهوم آب 
 J. A. مجازي در اوایل ســال 1990 و براي اولین بار توسط پروفسور
Allen و به عنوان آبی که در کاالها یا محصوالت ملحوظ وجود دارد 

تعریف شد. در واقع آب مجازی آبی است که یک کاال و یا یک فرآورده 

کشاورزی طی فرآیند تولید مصرف می کنند تا به مرحله تکامل برسند و 
مقدار آن معادل جمع کل آب مصرفی در مراحل مختلف زنجیره تولید 

از لحظه شروع تا پایان است. )1و2(
با توجه به این که بزرگترین مصرف کننده آب در ایران و جهان مربوط 
به بخش کشــاورزی است. این میزان با توجه به معدل جهانی تقریبا 
حدود 70 درصد از کل منابع آبی کشور را در برمی گیرد البته این مقدار 

کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی مشهد
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در ایران برابر با 93 درصد است و با وجود بارش های جوی که حدود 70 درصد آن به صورت باران و 30 درصد آن به شکل برف است و سالیانه 
میزان 413 میلیارد مترمکعب برای کشور ایران آب در نظر گرفته شده است.)3و4(که در واقع از این مقدار حدود 295 میلیارد مترمکعب بر اثر تبخیر 
از دسترس خارج می شود. از 88.5 میلیارد مترمکعب آب در دسترس کشور حدود 82.5 میلیارد مترمکعب آن به بخش کشاورزی اختصاص داده 
می شود. مهم ترین مشکلی که در این بخش وجود دارد این است که بر خالف بقیه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه که میزان بازدهی 
کشــاورزی آن ها به ترتیب 65 و 45 درصد اســت، این مقدار در ایران برابر با 35 درصد است.که با این توجه میزان 53 میلیارد مترمکعب از آب 

اختصاص یافته به بخش کشاورزی هدر می رود. )15(
با توجه به پیشرفت صنعت در کشور تنها حدود 7 درصد از منابع آبی به بخش صنعت و شرب اختصاص داده می شود. با وجود این که آب مربوط 
به شرب از نظر بهداشتی دارای اهمیتی فراوانی است و از نظر درجه اهمیت نسبت به بخش کشاورزی دارای سهم بیشتری است. بنابراین برای 
جلوگیری از فشارهای وارده به ذخایر منابع آبی کشور )منابع سطحی و زیرزمینی( بهتر است با واردات آب مجازی در چارچوب مصالح کشور به 
بهترین راهکار برای تأمین غذا و مایحتاج مردم پرداخته شــود. )6 و5 و7( به طور مثال وقتی کشــوری حدود یک تن گندم وارد می کند به جای 
آنکه آن را در کشور خود تولید کند می تواند حدود 1300 مترمکعب در مصرف آب در بخش کشاورزی صرفه جویی کند. یا به عبارت دیگر وقتی 
کشورهای وارد کننده تمام محصوالت کشاورزی وارداتی خود را با استفاده از منابع آب محلی تولید کنند، حدود 1600 مترمکعب آب در سال نیاز 
خواهند داشــت در حالی که برای تولید این محصوالت در کشورهای صادرکننده حدود 1200 متر مکعب آب در سال نیاز خواهد بود این نشان 
می دهد که می توان در سال 400 مترمکعب در منابع آبی جهان صرفه جویی کرد. شماری از محققین معتقدند که واردات آب مجازي )از طریق غذا 
و یا محصوالت صنعتی( راه حل مناسبی براي بحران آب به خصوص براي کشورهایی مناسب است که کشاورزي آنها فقط بستگی به آبیاري دارد و 
کارایی مصرف آب محصوالت تولیدي آنها نیز پایین است. در سال هاي اخیر 60 الی 90 درصد آب کشور اردن از طریق واردات آب مجازي تامین 
می شود ولی در حال حاضر کشورهایی پر جمعیت نظیر چین و هندوستان از آن بیم دارند که این امر یعنی واردات آب مجازي آنها را به تجارت 
جهانی وابسته کند )10و11( این نگرانی وجود دارد که اگر نیاز غذایی این کشورها نتواند از طریق واردات محصول تامین شود چه اتفاقی می افتد؟ 
و این دلیلی است که بر اساس آن این گونه کشورها تالش دارند تا آنجا که ممکن است محصوالت غذایی را از طریق تولیدات کشاورزي در داخل 

کشورهاي خود تامین کنند. )8(
مناطقی که در جهان صادرکننده عمده آب مجازي هستند شامل: آمریکاي شمالی، آمریکاي جنوبی و آسیاي جنوب شرقی است. همچنین آمریکاي 
شمالی )ایاالت متحده آمریکا و کانادا( بزرگترین صادرکننده آب مجازي هستند. )12و 13( فقط خالص صادرات آب مجازي از ایاالت متحده بالغ بر 
یک سوم آب برداشت شده از منابع آب در آن کشور است. مناطق عمده وارد کننده آب مجازي شامل مناطق آسیاي جنوبی و مرکزي، غرب اروپا، 
آفریقاي شمالی و خاور میانه است. دلیل این امر آن است که این مناطق از نقطه نظر جمعیت بزرگترین مناطق هستند. آسیاي جنوبی و مرکزي 

تقاضاي غذاي باالیی داشته و این امر دلیل اصلی است که کشورهاي این مناطق بزرگترین واردکننده آب مجازي هستند.
روش انجام کار: 

میزان آّب مجازی از رابطه زیر بدست می آید:
متوسط میزان آب مجازي یک محصول می تواند به صورت نسبتی از متوسط نیاز آبی به متوسط عملکرد آن محصول محاسبه شود:

                         میزان آب مجازي محصول در سال بر حسب متر مکعب بر تن

           متوسط نیاز آبی محصول در سال بر حسب مترمکعب

           متوسط عملکرد محصول در سال بر حسب تن

مبادله آب مجازي براي هر محصول که شامل واردات و صادرات می شود از حاصل ضرب مقدار کمی واردات یا صادرات آن محصول در میزان آب 
مجازي مربوط به آن محاسبه می شود.

                        واردات آب مجازي محصول در سال بر حسب متر مکعب

         صادرات آب مجازي محصول در سال بر حسب متر مکعب

دانشکده
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                        مقدار واردات ساالنه محصول بر حسب متر مکعب

          مقدار صادرات ساالنه محصول بر حسب متر مکعب

بنابراین مبادله خالص آب مجازي را می توان به صورت زیر نوشت:

مبادله خالص آب مجازي محصول در سال بر حسب متر مکعب
جهت محاسبه مقدار آب مجازي محصوالت کشاورزي ابتدا مقدار آب 
مصرفی محصوالت با استفاده از رابطه باال محاسبه و سپس براي تعیین 
مقدار آب مجازي محصوالت کشاورزي از نسبت آب مصرفی گیاه به 

میزان عملکرد محصول استفاده شد.

که در آن :

                    مقدار آب مجازي گیاه ناحیه در ســال بر حســب متر 
مکعب بر کیلوگرم

                     نیاز آبی گیاه در ناحیه در ســال بر حســب متر مکعب 

بر هکتار
                    میزان عملکرد گیاه در ناحیه در سال بر حسب کیلوگرم 

در هکتار
                   مقدار آب مصرفی گیاه در ناحیه در سال بر حسب متـر 

مکعب بر هکتار است.
                          راندمان آبیاري است که بر اساس روش هاي مختلف 

آبیاري متفاوت است.

نتایج:
با توجه به کاهش میزان آب در دســترس برای کشورهای مختلف 
به خصوص برای کشــورهای کم آب، موضوع آب مجازی بواسطه 
عمق مفهوم آن از اهمیت بیشتری در سیاست گذاری ها و برنامه ریزی ها 
برخوردار است. با توجه به مباحث تجارت محصوالت کشاورزی توجه به 
واردات آب مجازی دارای اهمیت است. البته کاهش کشاورزی در کشور 
باعث کاهش اشتغال می شود که می توان با پرداختن به الگوی مبتنی بر 
حداکثرسازی سود اجتماعی و واردات آب مجازی با توجه به پیامدهای 
این مدل در وضعیت اشتغال به سیاست های مبتنی بر ایجاد اشتغال 
همانند صنایع تبدیلی و سایر فعالیت های اشتغال زا پرداخت. با وجود 
این که ایران در سال های اخیر در تولید غالت پیشرفت چشمگیری 
داشته است اما محدودیت مربوط به افزایش مصرف منابع آبی نمی توان 
این روند را حفظ کرد. نکته مهم این است که کم آبی در آینده اساسا به 

دلیل استفاده بدون برنامه ریزی است نه به دلیل کمبود منابع.
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چکیده
کشــور ایران از مناطق خشــک کره زمین 
است و به جز حاشــیه دریای خزر و دامنۀ 
کوه های البرز و زاگرس، اغلب دارای آب و 
هوای خشک با نزوالت آسمانی اندک است. 
از طرفی به دلیل رشــد جمعیت، گسترش 
شهر نشینی و توسعه بخش های کشاورزی و 
صنعت پیوسته با افزایش تقاضای آب مواجه 
است. تداوم افزایش میزان تقاضا برای آب 
باعث افزایش شکاف میان عرضه و تقاضای 
آب در آینده خواهد شــد. به جمع آوري آب 
باران و ذخیره آن براي اســتفاده هاي آتي 
اســتحصال آب باران اتالق مي شود. آب 
جمع آوري شــده را مي توان به درون تانکر 
ذخیره سازي یا خاک و یا حتي آبخوان هاي 
زیرزمیني هدایت کرد تا در مواقع نیاز قابل 
از  استفاده  تاریخچه  بهره برداری می باشند. 
این سیستم ها بسیار دیرین است و نشانه های 
قدیمي ترین آنها را مي توان در فلســطین و 
بلوچســتان ایران و پاکستان دنبال کرد. در 
این نواحي3000 تا 4000 هزار ســال پیش 
از میالد، جمع آوري آب باران مرســوم بوده 
است. استفاده از این آب جمع آوري شده نیز 
مي تواند فشار بر منابع موجود را کمتر کرده و 

کمیت و کیفیت منابع آب را توسعه دهد. در 
تحقیق حاضر بر اساس مرور منابع و استفاده 
از سایت هاي الکترونیکي و گردآوري مطالب 
مرتبــط با موضوع، روش هــاي جمع آوری 

استحصال آب باران بررسی شده است.

مقدمه
کمبود بارش و به دنبال آن کمبود آب یکی 
از مهم ترین مشــکالت مناطق خشــک و 
نیمه خشک است. شدید بودن بارش باعث 
می شــود که آب حاصل از بارش به سرعت 
از دسترس خارج شود. عالوه بر آن درجه ی 
حرارت باال و تبخیر زیاد در فصل گرم باعث 
می شود که اغلب گیاهان در این فصل با کم 
آبی جدی مواجه شوند. در سال های اخیر و 
با توجه به پیش بینی جمعیت 9 میلیارد نفری 
جهان در سال 2050، بدون شک همچنان 
نیاز به افزایش ســطح زیر کشت آبی یکی 
از مهمترین راهکارهای مقابله با این بحران 
خواهد بود. اما در این میان عامل مهمی بر 
این روند تأثیر خواهد گذاشت، و آن کمبود 
آب است. افزایش ســطح زیرکشت بدون 
صرفه جویی در مصرف آب در سطح اراضی 
آبی موجود و اســتحصال آب بیشتر، میسر 

نخواهد بود )سراج زاده، 1368(.
بی توجهــی به آب به عنوان کلید توســعه 
پایــدار منجر به بحران در مقوله بحران آب 
در ایران شده است. این مسئله بزرگ ترین 
عامل بــه حاشــیه رانده شــدن مدیریت 
درازمــدت و برنامه ریزی شــده برای آب 
است. سیاست های توسعه پایدار در مدیریت 
منابع آب ایران مستلزم توجه به حوضه های 
مدیریتی مختلف اســت که هر کدام از آنها 
برنامه های منســجم علمــی را می طلبد. 
بهره برداری بهینه از منابع آب ســطحی و 
زیرزمینی داخل حوضــه و انتقال آب های 
مازاد به مناطق بالفصل حوضه های مجاور 
از جنبه هــای مختلف حائز اهمیت اســت 

)محمدرضاپور طبری،1390(.
مفهوم استحصال آب

استحصال آب بر این اصل استوار است که 
آب دریافتي در مناطقي از زمین که ممکن 
است براي کشت گیاهان ناکافي یا نامرغوب 
باشند، جمع آوري شده و به بخش هاي دیگر 
منطقــه هدایت شــود و در مناطقي مطرح 
می شود که سهم اندکي از بارندگي را دریافت 
می کنند و معموال این مقدار بسیار کم بوده 
و پاســخگوي نیاز کشــاورزان برای تولید 
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محصول نیســت. اجراي طرح جمع آوري 
آب باران ســبب می شــود تا آب مورد نیاز 
در دســترس گیاهان اراضي تحت کشت 
قرار گیــرد و در نتیجه منجر به تولیدبهینه 
و  یزدي  اقتصادي مي شــود )طباطبایــي 

چکشي،1384(.
اســتحصال آب هم به طــور طبیعي و هم 
با دخالت انســان در طبیعــت و به صورت 
مصنوعي امکان پذیر اســت. معموال پس از 
وقوع بارش هاي تنــد و طوفان، جریان آب 
مازاد روي سطح زمین به طرف گودال ها و 
اراضي پست حرکت مي کند و در آنجا ذخیره 
می شود. در نتیجه زمین ها آماده کشاورزي 
می شوند که این، روش طبیعي استحصال 
آب اســت. جمع آوري آب بــاران به روش 
مصنوعي عبارت است از کمک به افزایش 
رواناب از سطح آبگیر و سپس جمع آوري و 
یا هدایت آب به سمت یک منطقه اي معین 
به منظور اســتفاده از آن اســت. آب جمع 
شــده عالوه بر مصارف زراعي و باغباني، 
در مواردي از جمله تامین آب شــرب مورد 
نیاز انســان، دام ها، حیات وحش و اهداف 
زیســت محیطي دیگر نیز قابل بهره برداري 

است )چکشي و طباطبایي، 1391(.
اهمیت استحصال آب باران 

با دریافت این واقعیت کــه بارش باران در 
مناطق خشــک و نیمه خشک بسیار ناچیز 
اســت و یک میلیمتر آب ذخیره شده برابر 
یک لیتر در متر مربع اســت. اهمیت ذخیره 

 ی آب، جدا از مقدار آب جمع آوری شــده، 
مشخص می شود.

از میان ســه عامــل خــاک، آب و انرژی 
خورشــیدی، آب مهم تریــن عامل محدود 
کننده ی تولیدات گیاهی در مناطق خشک 
است. در بسیاری از نقاط کشور به علت نبود 
منابع با کیفیت مناسب آب، زندگی عده ی 
زیادی از مردم به بهره بــرداری از رواناب و 

استحصال آب بستگی دارد )ازکیا،1374(.
از سیستم های  بهره گیری  مزایای 

استحصال آب باران 
تحقیقات نشان داده شــده است که اگر از 
سیســتم های بومی موجود استفاده شود و 
اطالعات جدید به اســتفاده کنندگان انتقال 
یابد و با انجام روش ها هدفمند همراه باشد، 
به بهینه سازی مصرف آب کمک می کند. به 

طوری که:
1- بــرای بیابان زدایی نیازمند برنامه ریزی 
درازمدت است. با احیا و توسعه سیستم های 
استحصال آب باران، بین مقابله با بیابان زایی 
و توسعه ی استفاده از منابع آب، هماهنگی به 

وجود می آید.
2- باعث هماهنگی بین منافع اکولوژیکی، 
اقتصــادی و اجتماعی می شــود. زیرا که با 
افزایش پوشش گیاهی، بهبود وضع معیشتی 
و ایجــاد مشــارکت و همدلــی بین مردم 

می انجامد.
3- بــا اجرای این شــیوه ها یک مدیریت 

تدریجی در منابع حاصل می شود.

4- انجــام پروژه بــه خودکفایی و احیای 
اقتصاد منجر می شود و به تداوم برنامه ها و 

مدیریت بهتر می انجامد.
5- از تخریــب مراتع و فرســایش خاک 

جلوگیری می کند.
6- بازدهی استفاده از منابع افزایش می یابد.

7- اراضــی تخریب یافته و زمین هایی که 
منشا رسوبات اند، با هزینه کمی احیا می شوند.
8- برداشت از سفره های زیرزمینی کاهش 
یافته وبین برداشــت و تغذیه هماهنگی به 

وجود می آید و روند شوری کاهش می یابد.
در کل می تــوان گفــت کــه اســتفاده از 
سیستم های جمع آوری آب از شیوه های مؤثر 
وکم هزینه برای مبارزه با بیابان زایی است 
که اغلب به وســیله ی فعالیت های انسانی 

بروز می کند. )اسمعلی و عبداللهی،1389(.
اجزاي مهم سازنده  و  مصرف آب 

سیستم هاي استحصال آب
سطح آبگیر: قســمتي از زمین است که 
باعث مي شــود تمام یا بخشي از بارندگي 
جمع آوري و به طرف منطقه هدف هدایت 
شود. منطقه هدف معموال در محلي خارج از 
محدوده سطح آبگیر واقع شده است. سطح 
حوزه آبگیر متغیر از چند متر مربع تا چندین 
کیلومتر مربع است. این سطح مي تواند یک 
زمین کشــاورزي، صخره اي و یا حاشیه اي 
و یا حتي پشــت بام خانه ها یا یک محدوده 

سنگفرش شده باشد.
محل ذخیره ســازي: منبعي است که 
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رواناب به آنجا هدایت و ذخیره مي شــود و 
تا زمان استفاده در آنجا باقي مي ماند. منبع 
ذخیــره مي تواند از نوع ســطحي، مخازن 
زیرزمیني ماننــد آب انبارها و داخل پروفیل 
خاک ) خلل و فرج خاک در محل ریشه گیاه ( 

و یا آبرفت بستر آبراهه هاي فصلي باشد. 
منطقه هدف:منظور مکاني اســت که آب 
استحصال شــده در آن محل مورد استفاده 
قرار مي گیرد. در بخش کشــاورزي، هدف 
عمده تامین آب مورد نیاز گیاهان یا حیوانات 
است در حالي که در مصارف خانگي هدف 
اصلي، تامین نیازها و احتیاجات انسان است 

)چکشي و طباطبایي،1391(.
آب  جمــع آوری  روش های  انواع 

باران
جمــع آوری آب بــاران را براســاس موارد 

مصرف، می توان به دو گروه تقسیم کرد:
1- روش های جمــع آوری آب باران برای 

مصارف شرب و خانگی 
2-روش های جمــع آوری آب باران برای 
مصارف کشــاورزی و دام یا احشام )اهلی و 

وحشی(
روش های جمع آوری آب باران برای مصارف 

شرب و خانگی 
برای مصــارف خانگی می توان آب باران را 
بــه روش های گوناگونی جمــع آوری کرد.
جمــع آوری آب بــاران از شــیروانی های 
ساختمان های مسکونی، صنعتی، انبارها و... 
.با استفاده از ســطوح آبگیر با پوشش های 
فلزی، سیمانی و آسفالتی با وسعت 100 تا 
10 هزار متر مربع برای اهداف و وضعیت های 
گوناگون احداث می شوند. این آب ها معمواَل 
به مخازن فلزی یا ستونی هدایت می شوند 
که اغلب حجم آنها بیــن 10 تا 100  متر 

مکعب است.
جمــع آوری آب بــاران بــرای تاًمین آب 
آشامیدنی انســان و دام و مصارف خانگی 
به دو عامل بستگی دارد 1- مقدار بارندگی 
2-نوع سطح جمع آوری کننده ای که باران 

بر آن می بارد.
روش های جمع آوری آب باران برای ایجاد 

پوشش های گیاهی و تقویت رشد آن ها
آب باران جمع آوری شده از سطوح خاکی را 
می توان برای تولید محصوالت کشاورزی، 
استفاده در آبشخور حیوانات وحشی و اهلی 

و نیز مصارف خانگی به کار برد. اصولی که 
باید برای ساختن این قبیل آبخیزها رعایت 
شــود، به نحوه استفاده از بســتگی دارد. ) 

طهماسبی، 1385 (.
آب  جمــع آوری  روش های  انواع 

باران برای آبیاری 
جمع آوری آب باران برای جنگلکاری، ایجاد 
کمربند سبز، بادشکن، پارک کنار بزرگراه و 

. ...
در این روش، معمــواٌل درختچه ها، گیاهان 
مرتعی )بوته ها( و درختانی انتخاب می شوند 
که در مقابل کمبود آب مقاوم باشــند. این 
روش ها در مناطقی با بارندگی حدود 100تا 

500 میلی متر در سال، اجرا می شوند. 
تقویت  برای  باران  آب  جمع آوری 

پوشش گیاهی مرتعی
در مناطقــی کــه بارندگی کمتــر از 400 
میلی متر در سال است، برای تقویت پوشش 
گیاهی در مراتع، اقداماتی که به جمع آوری 
روانــاب و نفوذ آن در خــاک کمک کند، 
باعث می شود پوشش گیاهی تقویت شود و 
تولید علوفه افزایش یابد. برای این منظور، 
معمواَل اقدامات دیگری نظیر بذر پاشــی و 
قرق و مدیریت صحیح چرا و کودپاشی هم 
در کنــار جمع آوری آب باران در مراتع برای 
دستیابی به نتیجه مطلوب انجام می گیرد.) 

طهماسبی،1385(. 
آب  جمع آوری  اجرایی  روش های 

باران
1- تراس یا سکو

تراس زمین های شــیب داری است که آن 
رابه صورت کــرت در می آورنــد و در آن 
کشــت و زرع می کنند. ایــن روش از نظر 
عملیات آماده ســازی زمیــن، تراس بندی 
نامیده می شود. در مناطقی که بارش ساالنه 
کم اســت، با آماده کردن زمین شیب دار به 
صورت تراس، تقریباَ همه ی باران در سطح 
تراس نگهداری و نفوذ داده می شــود تا در 
فصل بدون باران یا کم باران، مورد استفاده 
قرار گیرد. بنابراین، احداث تراس نیز روش 
دیگری برای جمع آوری آب باران است که 
در آن، جمع آوری آب باران در مقایســه با 

سایر روش ها بیشتر است )سالجقه،1383(.
محدودیت های تراس بندی 

•  اگــر احیانــاَ در طراحی تراس اشــتباه 

شود، فرســایش بیشتر از قبل می شود. زیرا 
بــا عملیاتی که روی خــاک طبیعی انجام 
می شود، فرسایش آسان تر صورت می گیرد.

معمواَل عملیات انجام شده باعث بی ثباتی 
خاک می شود.

• اگر خاک کم عمق باشد، حاصلخیزی آن 
کم خواهد شد. بنابراین به کود، آبیاری منظم 

و مراقبت بیشتر نیاز دارد.
• تراس بندی در خاک های اراضی شیب دار 

دارای هزینه ی سنگینی است. 
• کار کردن در جاهایی که تراس بندی وجود 
دارد، دقت زیــاد و مدیریت قوی می طلبد) 

سراج زاده،1368(. 
2-بانکت بندی 

بانکت هــا، کانال ها یا شــیارهای ممتد یا 
منقطعی هستند که در جهت عمود بر شیب 
دامنه ســاخته می شوند و وظیفه جمع آوری 
رواناب و یا هدایت آن را به یکی از خروجی 
عمود بر شیب دامنه بر عهده دارد. همچنین 
به تراس های افقی با عــرض کم بر روی 
خطــوط تراز یک دامنه هــم بانکت گویند 
)هزینه کمتری نســبت به تراس ها دارند( 

)اسمعلی و عبداللهی، 1389 (.
شرایط محل بانکت بندی

• پوشش گیاهی محل ضعیف باشد
• از نظر فرســایش پذیری، خاک مســتعد 

فرسایش سطحی باشد.
• فرسایش های سطحی و شیاری در منطقه 

مشهود باشد.
• منطقه دارای فرسایش توده ای نباشد.

• بافت و ساختمان خاک مناسب رشد گیاه 
باشد.

• امکان احیای گیاهان طبیعی و مصنوعی 
وجود داشته باشد.

• عمق خاک بیش از 30 سانتی متر باشد.
• خاک رسی و مارنی نباشد.

• بارندگی منطقه ترجیحــاَ کمتر از 500 
میلی متر باشد.

• دامنه حد امکان فاقد برونزد سنگی باشد. 
)نخجوانی،1353(.

3- پیتینگ
پیتینگ روشــی است که طی آن چاله های 
کم و بیش کوچکی در ســطح زمین و در 
فواصل معیــن احداث می شــود. در داخل 

چاله ها باید بذر یا نهال کاری صورت گیرد.

دانشکده
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پیتینگ در اراضی مرتعی و کم شــیب مورد 
اســتفاده قرار گرفته و به وسیله ی دستگاه 
پیتینگ زن اجرا می شود. این گونه عملیات 
کــه چاله کنی در مراتع نامیده می شــود، با 
ابعاد مشــخص و به صــورت ردیف های 
مرتب بر روی اراضی مرتعی برای افزایش 
رطوبت خاک به کار برده می شود. عملیات 
پیتینگ معمواَل در مناطقی انجام می شود که 
دارای بارندگی متوسط ساالنه بیش از 300 

میلی متر باشد. )بافکار و مجردی،1385(.
شرایط الزم برای انجام عملیات پیتینگ 

• منطقه کم شیب باشد.
• منطقه سنگالخی نباشد.

• منطقه مستعد فرسایش بادی نباشد.
• منطقه دارای باران های با شــذت زیاد و 

تولیدکننده رواناب باشد.
• پوشــش گیاهی منطقه متوســط باشد.

)اسمعلی و عبداللهی ،1389(
4- فاروئینگ

سیســتم فاروئینگ، که به سیستم خطوط 
کنتور، کنتور فارو و شیارهای تراز هم معروف 
است نوعی سیستم کشاورزی است که در 
مناطق کم باران به منظور استفاده ی حداکثر 
از آب و حفظ و ذخیره ی آن در خاک و به تبع 
آن، حفاظت خاک و کنترل فرسایش صورت 
می گیرد. این سیســتم جمع آوری آب باران 
در مقایسه با احداث تراس ها، به جابه جایی 

خاک کمتر نیاز دارد )طهماسبی،1385(.
5- تورکینست

تورکینست یک نوع سازه آبی است که برای 
مناطق کم شیب برای ذخیره و جمع آوری آب 
باران و سیالب احداث می شود. تورکینست را 
می توان به مخزن آبی تشبیه کرد که برای 

جمع آوری نزوالت آسمانی و به منظور آبیاری 
اراضی، شــرب دام، تجمع رسوبات مخرب، 
کنترل انرژی جنبشــی و کاهش ســرعت 
هرز آب ها احداث می شــود. هر چه مخزن 
تورکینست بزرگ تر باشــد، مقدار ذخیره و 
تجمع آب هم زیادتر می شود و اساساَ هنگام 
احداث این سازه باید به شدت بارندگی، دوره 
برگشت باران های معمول ساالنه، نوع خاک، 
رطوبت خاک و هرزآب های زیرزمینی توجه 

کرد )طهماسبی،1385(.
6- هوتک

هوتک سازه ای است که با اهداف جمع آوری 
سیالب های ناشــی از بارندگی های فصلی 
برای مصــارف گوناگــون از جمله: تأمین 
آب شــرب احشام و کمک به آبیاری کشت 
فصلی و باال بــردن بازده تولید محصوالت 
دامی و کشــاورزی احداث می شود. وجود 
خشکســالی های اخیر باعث شده است که 
روســتاییان برای تأمین آب مورد نیاز خود، 
توجه بیشتری به مرمت هوتک نشان دهند 

)بافکار و مجردی،1385(.
نتیجه گیری

آب عامل مهــم و تعیین کننده برای تداوم 
زندگی بشر، حیوانات و گیاهان در روی کره 
زمین و بیوسفر به شمار می رود و با بر طرف 
کردن نیازهای اولیه بشر همچون: مصارف 
شرب، کشاورزی و صنعتی این نقش مهم 
خود را ایفا می کند. امروزه یک میلیارد نفر در 
جهان از دسترسی به منابع پایدار و مقرون 
به صرفــه آب محرومند کــه اگر بحران 
کمبود آب ادامه یابد تا سال 2025 میالدی 
دو سوم جمعیت جهان با این بحران روبرو 
خواهندبود. ایران از کشورهایی است که با 

کمبود جدی آب روبرو است. ذخیره سازی 
آب محدود به فعالیت های دولتی نیست و 
نیازمند پشتیبانی از طرف تک تک خانوارها 
اســت. اســتفاده از مخازن جمع آوری آب 
باران به منظور ذخیــره آب برای مصارف 
مختلف پیشــنهاد می شود. رشد جمعیت و 
بالطبع شهرســازی و افزایش دمای زمین، 
توازن میان آب مصرفــی و آب مورد نیاز 
را بر هم می زند. این عوامل سبب فشار بر 
منابع قابل دسترس می شوند که نتیجه آن 
اســتفاده زیاد از آب سطحی و بهره برداری 
بی رویه از زمین اســت. وابســتگی به آب 
زیرزمینی بــرای احتیاجات مختلف بهای 
بسیار ســنگینی دارد و نتیجه آن کاهش 
سطح آب سفره ها است. از این رو به منظور 
دســتیابی به اهداف توســعه و کشاورزي 
پایــدار در مناطق خشــک از جمله ایران، 
الزم اســت ضمن صرفه جویي در مصرف 
آب ناشــي از بارندگي، مدیریت مناســب 
منابع آب و خاک مد نظر قرار گیرد. در این 
میان توجه به فرآیند اســتحصال آب باران 
روشي مطمئن و مناسب در راستاي افزایش 
میزان آب قابل دســترس در واحد سطح 
اراضي زراعي اســت کــه ضمن کاهش 
اثرات نامطلوب خشــکي و خشکسالي در 
نهایت منجر به حصول مزایاي اســتفاده 
بهینه از رواناب در مصارف مختلف خواهد 
شــد. اســتحصال آب در واقع مجموعه 
روش هــاي بهره بــرداري از آب باران در 
مجاورت محل بارش اســت که مي توان 
آب مورد نیاز را بدون اتکا به سیستم هاي 
متمرکز آبرساني از سطوح غیر قابل نفوذ و 

عایق شده همان منطقه تامین کرد.
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آب در فرهنگ و هنر

در روزگاری که هنوز تهران روســتای کوچکی در دامنه های البرز بود، آب مورد نیاز شــهر از طریق نهرهایی که از ارتفاعات باالدست جریان 
می یافت، تامین می شد. با آغاز حکومت قاجار و تبدیل شدن تهران به شهر، حفر قنات برای تامین آب مورد نیاز مردم شهر نیز رواج یافت. به 
این ترتیب آب مورد احتیاج ساکنان ده ها روستا در پیرامون شهر نوبنیاد تهران با همین قنات ها تامین می شد. برای توزیع بهتر آب و پیشگیری از 
مناقشاتی که در شهر پیش می آمد، انتقال آب به وسیله لوله های سفالی که پیشینه ای چند هزارساله در ایران دارد، دوباره مورد توجه قرار گرفت. 
اما علی رغم رواج لوله های سفالی، استفاده از تنبوشه هم برای پایان بخشیدن به مشاجراتی که بر سر آب رخ می داد، موثر واقع نشد. از این رو 
به کارگیری میراب که پیشتر در مناطق روستایی و برای توزیع آب به کشتزارها تجربه شده بود، در تهران نیز عملی شد. شایان یادآوری است 
که انتخاب میراب در فالت ایران سابقه ای طوالنی دارد. حضور میراب ها در تهران وضع توزیع آب نوبتی را بهبود بخشید. به این ترتیب مردم 
شهر خود را با نوبت بندی وفق دادند و دعواهایی که بر سر تقسیم آب رخ می داد رو به کاهش نهاد. در تابستان ها که دسترسی به آب کمتر بود، 

میراب ها نقش مهم تری در نظم بخشیدن به توزیع آب داشتند.
میراب ها معموال از میان افراد خوشنام، فعال و مورد اعتماد جامعه انتخاب می شدند. اما گاهی با توجه به وضع طبقاتی شهرنشینان، میراب ها هم 
تطمیع می شدند و به قول معروف حق را نا حق می کردند. از این رو زندگی میراب ها که سال های طوالنی در توزیع آب تهران میان محله های 

شهری نقش داشتند، آمیخته به داستان ها و حوادث گوناگون است.
میراب ها همیشــه یک فانوس و یک لنگ قرمز همراه داشــتند و فقط آن ها حق داشتند مسیر آب به یک خانه را ببندند و یا باز کنند. سوای 
بعضی لغزش ها، در مجموع میراب ها در الیه های جامعه شهری نقش مثبتی داشتند و نام آن ها برای مردم تهران قدیم، تداعی کننده آب روان 

و زندگی بخش 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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امروزه فراتر از خشکســالی های متناوب که چند ســالی است خطر فزآینده آن بر بسیاری از مناطق جهان سایه افکنده، آلودگی منابع آب در 
سراسر گیتی به صورت یک خطر جدی درآمده است. بر اساس تازه ترین یافته های پژوهشی امروزه نشت و نفوذ پساب ها و پسماندهای آالینده 
امکان زندگی آبزیان در بسیاری از دریاها و اقیانوس ها را با تهدید روبرو کرده است. آلودگی آب قدرت طبیعی دریاها، دریاچه ها و رودخانه ها 
را برای پاالیش خود به خودی یا خودپاالیی که یک روند طبیعی حیاتی است، کاهش می دهد و به این ترتیب پیوسته امکان دسترسی مردم 
به آب آشامیدنی سالم محدود تر می شود. موضوع آلودگی آب در دهه های اخیر که این مشکل افزایش بیشتری داشته است. در آثار بسیاری از 
کارتونیست ها در قالب طنز تصویری مطرح شده است. در این کارتون همچنان که دیده می شود آلودگی آب به مرور خطر مرگ هر نوع موجود 
زنده را به عنوان یک تهدید جدی نمایان می سازد. همانطور که در بسیاری از رودخانه ها به دلیل تشدید آلودگی ناشی از فعالیت های انسانی 

امکان زندگی هر نوع آبزی از میان رفته است.

آب در فرهنگ و هنر
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آب در هاون کوبیدن 
آب در هاون کوبیدن کنایه از کاری را بیهوده و بی ثمر انجام دادن اســت. فردی برای دســتیابی به یک موقعیت بهتر در کار و کسب در یک 
طرح سرمایه گذاری می کند، اما چون برای ورود به چنین رویکردی مطالعات کافی را انجام نداده است ، اصطالحا می گویند: فالنی آب در هاون 

می کوبد. یعنی کارش به انجام نمی رسد.
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خشکسالی، زمین تشنه و انسان گرسنه 
خشکسالی درچرخه تحوالت طبیعت در سیاره زنده ما، یک رفتار طبیعی است. همچنان که در طول قرون و اعصار متمادی نسل های بشری 
شاهد خشکسالی ها و یا ترسالی های متناوب بوده اند. اما بهره برداری نامناسب از منابع طبیعی می تواند همین تحوالت طبیعی و قانونمند را به 
یک فاجعه بزرگ تبدیل کند. مهم این است که بشر در هرجای جهان با در پیش گرفتن توسعه پایدار و بهره برداری مناسب از منابع طبیعی 
امکان تجدید ذخایر حیاتی مثل آب را فراهم کند. در این عکس یک کشاورز چینی در کشتزار تشنه گندم بابت آن چه که کاشته، اما نتوانسته 

محصولش را درو کند دلواپس است .خشکسالی تشنگی زمین و گرسنگی انسان را در پی دارد.

دانشکده
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40 سالگي قانون آب امریکا نقطه عطفی در تاریخ خواهد بود. اما بین قانون قدیم و خطرات زیست محیطي جدید شک و تردید وجود دارد و 
آن ممکن است ما را در معرض یک بحران میان مدت قرار دهد.

 

 )Anne Hornyak :خط افق شیکاگو روي دریاچه میشیگان در هنگام غروب )عکس

سال1972 نقطه عطفی برای آب هاي آمریکا بود. در پاییز آن سال، کنگره غیر معمولي اتفاق افتاد حق وتو رئیس جمهور نیکسون تاثیرگذار 

نسرین مرادي مجد

1. دانش آموخته کارشناسي ارشد علوم محیط زیست، دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقیقات خوزستان
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بود و قانون آب پاک، یک قانون تاریخی که رابطه این کشــور را با 
منابع تامین آب خود بهبود بخشید به تصویب رسید. چهل سال بعد، 
در مورد این قانون سخت بحث است. این قانون نه تنها به سازمان 
حفاظت محیط زیست براي مجازات آلوده کنندگان قدرت داد، بلکه 
باعث مشروعیت بخشیدن جنبش محیط زیست جوان ایاالت متحده 
در یک زمان کلیدی در تاریخ است. آتش سوزی رودخانه، نشت سم، 
بحران های دیگر و محرک پشتیبانی از آبزیان در قانون هوای پاک 
1970 و کانون توجه ملی در مورد آلودگی آب ها بوده است. بر خالف 
پیش ساختار آن، قانون کنترل آلودگی آب فدرال در سال 1948، این 
قانون در برگیرنده تمام آب های آمریکا که قابل ماهیگیری و شــنا 
کردن هستند توسط یک مهلت خاص )1985( است، این قانون به 

واقع ابزاري براي تنظیم کردن آن است. 
 9 )EPA ( رئیــس اداره قانــون آب پاک Ken Greenberg
منطقه، که آریزونا، کالیفرنیا، هاوایی، نوادا، جزایر اقیانوس آرام ایاالت 
متحده و 147 قبایل بومی آمریکا را تحت پوشش دارد مي گوید: در 
این مدت طوالنی تخلیه فاضالب بسیار بدتر از امروز بود. هنوز هم 

کارهاي زیادي باید انجام شود، اما خیلی بهتر از قبل شده است. 
Bill Holman مدیر سیاســت های دولت در موسسه نیکالس 
دانشــگاه دوک برای راه حل مشــکالت زیست محیطی مي گوید: 
CWA به طور عمده هدف بزرگي دارد، کنترل آلودگی در نقطه منبع 
مانند نشت فاضالب و نفت بیشتر شده و کیفیت آب بهبود یافته است 
.این یکی از موفق ترین قوانین زیست محیطی مي باشد که تاکنون به 
تصویب رسیده است. با این قانون گام های بزرگی در کاهش آلودگی 
تصفیه خانه فاضالب و صنایع ســاخته شده بدست آمده است. چون 

زندگی مردم به آب تمیز وابسته است.

  
 )Christopher Thomas :مسکن های آب نما در میامی، فلوریدا )عکس

با این حال، Greenberg و Holman هر دو اذعان دارند که، 
CWA هنوز هم در حال پیشرفت است حتی تا 40 سالگي. تخمین 
زده شده 35 درصد از آب های ایاالت متحده هنوز هم برای ماهیگیری 
و شنا در سال 2012 نامناسب می باشد. با توجه به شرایط این قانون 
 "nonpoint" در ســال 1985 کنترل کمي برای منابع آلودگي

مانند فاضالب های سطحی شهری و رواناب مزرعه وجود دارد.
Jonathan Scott از گــروه اجرایي آب پاک مي گوید: نقص 
زیادي در این قانون وجود دارد، اما امروز نقص در چگونگی استفاده و 
تفسیر و اجرای آن وجود دارد. مدافعان این قانون کمک کرده اند که 
طراحی بســیاری از سیاست های اصلی قانون آب پاک در 1972 به 
روز رسانی شود. مشکالت اصلی در این 40 سال تالش برای جذب 

کمک های مالی بوده است.
Scott مي گویــد: تأیید مجدد تعهد ایــاالت متحده با اهداف این 
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قانون زماني است که همه آب هاي این کشور قابل ماهیگیری و شنا 
باشند. با تبعیت از این قانون در واقع همه ما از آب محافظت مي کنیم. 
نــه فقط حفاظت از برخي از آبراهه هــا، برای محافظت همه چیز از 

باالدست شروع می شود. 

یک پل بر مشکل آب
قبل از قانون آب پاک، تنها در حدود یک سوم از آب آمریکا برای شنا 
یا ماهیگیری مناسب بود. بقیه با فاضالب، نفت، آفت کش ها و فلزات 
ســنگین آلوده شده بودند. این کشور تا 500000 هکتار از تاالب ها 
را از دســت داده بود  و 30 درصد از نمونه های آب محدودیت های 
زیادي در مواد شــیمیایی خاص داشت. این موارد باعث جلب توجه 
ملی در اواخر دهــه 60 در میان مجموعه-ای از اخبار و رویدادهای 

شد از جمله: 
•  1968:  حشره کشDDT در 584 از 590 نمونه آب تا نه برابر 
حد FDA توسط دفتر ورزشی شیالت ایاالت متحده اندازه-گیری 

شد. 
• 1969: رودخانــه Cuyahoga در نزدیکی کلیولند و اوهایو 
آتش گرفت. احتماال جرقــه هایي از یک قطار عبوري بر لکه نفت 

شناور روی سطح زده شده است. 
• 1969: تخلیه فاضالب چهــار کارخانه مواد غذایی 26 میلیون 
ماهی در دریاچه فلوریدا کشــت، در سراســر کشور رکورد صید کل 

ماهی در سال 41 میلیون بود.
• FDA :1971 گزارش داد که 87 درصد از نمونه هاي اره ماهی 
ایاالت متحده حاوی جیوه مي باشد و براي مصرف انسان بسیار نامناسب 

است.
پس از گذشــت چهار دهه از CWA، حــدود 65 درصد از راه های آبی 
ایاالت متحده در حال حاضر قابل ماهیگیری و شنا کردن هستند در حالی 
که متوسط تلفات تاالب به کمتر از 60000 هکتار در هر سال کاهش یافته 
است. با توجه به گزارش EPA 2012،  90.7 درصد از سیستم های آب 

آمریکا تمام استانداردهای مبتنی بر سالمت دارا هستند. 
Scott مدیراجرایي ارتباطات آب پاک مي گوید: مقدار زیادی پیشرفت 
وجود دارد، آب پاک به خاطر همه موفقیت هایی که داشته ایم بسیار آسان 

به مردم اعطا مي شود. 

 
منبع: ارزیابی کیفیت آب EPA، خالصه ملی

جمعیت- منابع آلودگی
چهلمین تولد، الهام بخش ترکیبی از خاطرات خوش و تاســف آزار 
دهنده و نقطه عطف بزرگ قانون آب پاک اســت. هرچند که بی 
توجهی به قانون در حال افزایش است و ما بیشتر مي خواهیم کاستی 

های آن را بیان کنیم.
Robert Adler وکیــل زیســت محیطی که کتابــي در مورد 
بیســتمین سالگرد CWA در ســال 1992 نوشت و در حال حاضر 
در دانشــگاه یوتا قانون تدریس مي کند، مي گوید: من می خواهم 
بگویم آن یک تصویر از نیمه پر و نیمه خالی لیوان اســت. در حالی 
که CWA در کاهش آلودگی منابع اصلی موثر بوده است، اثر آن در 
کاهش آالینده ها از منابع nonpoint مانند رواناب شــهرک ها، 
مزارع و دیگر زمین های فشرده کمتر بوده و نظام نظارتی و ارزیابی 

آن برنامه اي موفق نبوده است. 

 
ترکیب آالینده های شــهری با نهرها و رودخانه ها، که در آن متمرکز شده و در 

 )NOAA :نهایت به سمت دریاچه ها، تاالب ها و سواحل مي-رود. )عکس

 یادداشــت هاي Greenberg نمی گوید که قانون را نادیده 
بگیریــد، بیان می کند نیاز اســت از EPA بــراي رواناب مجوز 
گرفته شود. سایت های ساخت و ساز ممکن است دچار فرسایش 
شــوند به عنوان مثال، کارخانه های صنعتی و شــهرک ها نیاز 
 EPA .به زیرســاخت هایي براي فاضالب های ســطحی دارند
می تواند در این زمینه  بازرســی و اعمال فشــار را انجام دهد، 
اما Greenberg مي گوید: واقعا این بهترین شــیوه مدیریت 
نیســت. چرا که ما در حال برخورد بــا یک منبع آلودگی پراکنده 

خواهیم بود. 
ایــن آژانس همچنین تاکتیک های دیگــري، مانند تامین مالی 
پــروژه های مرمت حوضه و جایگزین کردن پیاده رو با ســطوح 
نفوذ پذیرتر مانند پارک ها، برکه ها و ســقف های سبز که اجازه 
توقف رواناب را نمي دهند دارد. Greenberg مي گوید: ما در 
حال تالش برای پیشبرد پروژه های مختلف زیرساخت های سبز 
در شهرستان هاجهت تمیز کردن فاضالب های سطحی، ذخیره 
آن و تمرکز آن را به آب های زیرزمینی هســتیم، که بتوان آن را 

به عنوان یک منبع آب شیرین استفاده کرد. 
Scott مي گویــد: چنین ایده هایی همگام با محیط زیســت 
هستند و بیشــتر به طبیعت کمک می کنند. ما باید یک سیستم 
خطی از مدیریت آب داشته باشیم که پایدار نیست. یک راه بهتر 
برای حفظ آب در منطقه حفاظت در سرچشــمه است. این فقط 
تقلید از طبیعت اســت، تقلید از آنچه کــه وجود دارد و قبل از ما 
چیزهایی را هموار کرده است. اینها باعث کاهش آلودگی، افزایش 
ارزش امالک و در واقع بســیاری هزینه کمتر و ســپس درمان 
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پساب زمانی که در پایین دست جمع آوری مي شوند، است. 
 

)Alyson Hurt :سقف سبز در منهتن، شهر نیویورک )عکس

Holman مي گوید: تاکنون کارشناســان به طور کلی برروي 
رواناب و قانون آب پاک توافق داشــته اند. من فکر می کنم که 
آن قانون در کاهش رواناب از شهرک ها و مزارع شکست خورده 
است. شیوه های کشــاورزی در حدود سال 1972 در حال تغییر 
بودنــد و آن را در برخورد با دورنماي برخی از تغییرات کمتر موثر 
بوده است. رواناب شهری ممکن است ترکیبی از بسیاری سموم 
باشد، در حالی که رواناب مزرعه تمایل به حمل نیتروژن و فسفر 
کود  را دارد و باعث ایجاد مناطق مرده  از مواد مغذی می شود که 
در پایین دست تجمع مي یابند و باعث شکوفایي جلبک خواهند 

بود که که سطح اکسیژن را پایین مي آورد.

آب هاي گل آلود 
با وجود شکســت هایی در مناطق خاص، CWA نیز بیش از چند 
دهه موفقیت هاي زیادي داشــته اســت. در این میان شکایت از 
برخی از صنایع و نمایندگان مجلس محدودیت آنها در سال های 

اخیر بوده است. 
در یکی از موارد در سال 2006، دادگاه عالی ایاالت متحده تالش 
کرد عبارت آب های ایاالت متحده را به آب هاي نســبتا دائمی، 
ایســتاده و یا به طور مداوم با جریــان از بدنه آب مانند اقیانوس 
ها، رودخانه ها و دریاچه ها محدودکند. قضات برای رســیدن به 
اجماع تالش کردند و حکم خود را تا حذف بسیاری از تاالب هاي 
حفاظت شــده و همچنین برخی از آبراه های کوچکتر و یا فصلی 
صادر کردند. در اوایل سال جاری، دادگاه حکم داد که این تصمیم 

گیری را EPA تحت CWA به چالش کشیده است.
 Holman متعهد شده تا محدودیت هایی را به کار ببندد  اما EPA
مــی گوید: آن قدرت مبارزه با آلودگی همراه با منابع و راهنمایی 
که به طور عمده در دســت دولت اســت، به میزان قابل توجهی 
تضعیف شده است. من فکر می کنم دادگاه، مقام سازمان حفاظت 
محیط زیست را محدود کرده و بسیاری از کشورها کراوات قدرت 
خود را به دور EPA انداخته اند. در مورد تاالب ها، قانون آب پاک 
بســیار وسیع بوده و می تواند گســترده تر شود ولی این روند به 

تازگی به منظور کاهش قدرت EPA بوده است. 

 

 James :برخــی از تاالب ها در منطقه خاکســتری قانون آب پــاک )عکس 
 )Jordan

Adler مي گوید: این بخشی از یک بازی طوالنی مدت بین دادگاه 
ها و تنظیم کنندگان قانون اســت، کــه در آن می خواهند قانون را 
بتراشند و یا نه در سطح بسیار وسیع آن را ترک کنند. ما بازی گربه و 
موش  را در طول سال ها دیده ایم، که در آن دیوان عالی کشور دست 
سازمان محیط زیست را بسته است، آنها بازمي گردانند، مي نویسند 
و درخواست اساسنامه مي کنند، سپس آن به دیوان عالی کشور می 
رود دوباره، و غیره. بنابراین تا زمانی که کنگره گام روشني برنداشته و 
یا سازمان آیین نامه-های خاصی را به دادگاه ارسال نکرده، ترس ما 
این بازی رفتن به دادگاه هاست که چهار یا پنج سال ادامه خواهد داد.
Adler شک دارد که قانون آب پاک می تواند اقتصاد آمریکا را تهدید 
کند. هر زمان که شما در حال اجرای قانون در سطح کشور هستید، 
عواقب برخي موارد اجرا شده بیش از حد گسترده بوده است. سیستمی 
برای محافظت از اکوسیستم های آبی طراحی شده است که انجام 

کار را در زمان آلودگي از عامل مانع مي کند. 
زندگی در 40 سالگي قانون آغاز می شود 

بــه غیر از روانآب های آلوده و ابهامات حقوقی، کارشناســان نیز به 
چندین مشکل دیگر قانون آب پاک با  بیش از 40 سال استفاده اشاره 

می کنند که برخی از آنها به ندرت در اولین سالها پیش آمده اند.
Adler مي گوید: ما پیشرفت بسیاری در کاهش پساب مواد شیمیایی 
داشته ایم، همچنین به نسبت سال 1972 بسیار آگاه تر شده ایم. شما 
می دانید تخلیه پســاب آلوده بدون مجوز امکان پذیر نیست. بخش 
عمده ای از مقررات مربوط به پســاب مواد شیمیایی در دهه 1970 

تنظیم شده است. 
Scott از بخش اجرایي آب پاک مي گوید: داروسازی تحت قانون 
آب پاک نیســت، به عنوان مثال بســیاری از مواد شیمیایی اخالل 
هورموني مانند پارابن ها و BPA در این قانون گنجانده نشــده اند. 
بســیاري از گروه های آالینده که مورد مطالعه محدود قرار گرفته و 
کمی تنظیم شده اند در قانون وجود دارند. در این قانون به بعضي از 

این مواد موجود در آب اشاره نشده تا کنترل شوند. 
او اضافه کرد: اما عمل به قانون آب پاک مهم اســت، اضافه کردن 
مواد شیمیایی بیشتر کافي نیست. مانند بسیاری از دانشمندان محیط 
زیست، او یک رویکرد جامع تر به نفع حفاظت را ترجیح مي دهد. او 
مي گوید: اگر ما به کیفیت آب اهمیت می دهیم، باید  از هوا و تاثیرات 
آن بر آب نیز حمایت کنیم. قوانین زیست محیطی و سالمت بسیار 
به هم نزدیک هستند   قانون آب پاک، قانون آب مناسب آشامیدن، 

ترجمه
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قانون هوای پاک   اما مشکالت آنها هم به یکدیگر مرتبط هستند. 
 

)Doom64 :یک نیروگاه گاز در خلیج مارو در کالیفرنیا )عکس

 Holman نیــز به مزایای آمیختن قوانین خاص، با توجه به نحوه 
انتشار آالینده ها در سراسر محیط زیست به جای محو شدن تغییر اشاره 
مي کند و مي گوید: ما گام های بلندی با قانون هوای پاک برداشته ایم، 
اما بسیاری از مواد که از دودکش خارج مي شوند می توانند آب را آلوده 
کنند. داشتن یک رویکرد سیاست گذاری  ر اجازه می دهد تا ما به وزن 

بهتر تبادل های مختلف و تصمیم گیری بهتر دست یابیم. 
Adler  با فعالیت هاي کنگره موافق است و این را عادت کشیدن 
خطوط مصنوعی در طبیعت می داند. او می پرســد: چرا ما مدیریت 
کیفیت و کمیت آب را جدا مي کنیم؟ چرا ما آب سطحی و زیرزمینی 

جدا مي کنیم وقتي که  از نظر آبشناسي متصل هستند؟ 
 اما با وجود این سردرگمی های بالقوه و نقاط ضعف، Adler نگران 
اســت. او می گوید: این تصور ما که جریــان نظارتی موجود کارایي 
ندارد و شروع به خارج شدن از تنظیمات کمی باعث ترس من است. 
Greenberg مــي گوید: از دیــدگاه یک تنظیم کننده قوانین، 
یکپارچه سازی حتی ممکن است بیهوده باشد. گمان می کنم راه هایی  

وجود دارد، اما ما باید فرصت زیادي به قوانین موجود بدهیم.
 قانون آب پاک به احتمال زیاد همچنان از مسائل قدیمی مانند فاضالب 
و رواناب های سطحی و مســائل جدید مانند fracking، عناصر 
خاکــی نادر و تغییرات آب و هوایی بــرای چندین دهه تیره و ابر آلود 
خواهد ماند. اما در سالگرد چهل سالگي آن شایان ذکر است که چنین 
قانوني نقطه عطفی است و بسیاري از مسائل را بیش از حد روشن کرده 
است. با توجه به سخنان Greenberg : میراث CWA فراتر از 
احیای رودخانه ها، دریاچه ها و سواحل رود است و کمک به جرقه هاي 

روشنگری زیست محیطی مي کند. 
Greenberg مي گوید: از تجربه شخصی من، تغییر در اخالق 
زیست محیطی کل جامعه است و حضور جمعیت نظارتی نیز بسیار 
مفید است. مردم فقط مســئول محیط زیست خود هستند. که این 
یکی از تغییرات بســیار بزرگ واقعی است که من در طول 40 سال 

گذشته دیده ام.

ترجمه
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یک جوان نخبه مسجدی از روستای تازه کند شهرستان بناب، دستگاه استخراج آب بدون دینام را اختراع کرده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از تبریز، حسین نژادمحمدحسین، عضو کانون فرهنگی هنری ولی عصر )عجل اهلل تعالی فرجه الشریف( روستای 

تازه کند شهرستان بناب، دست به اختراعی زده که مشکل بسیاری از کشاورزان را حل می کند.
 این مخترع جوان، با اختراع دستگاه استخراج آب بدون دینام، این امکان را به همه کشاورزان می دهد که بدون نیاز به برق، به راحتی آب را از درون چاه 

استخراج کنند. نژادمحمدحسین هم اکنون در رشته آی تی در دانشگاه شهید آیت اهلل مدنی )ره( تبریز تحصیل می کند.
 نژادمحمدحسین، در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری شبستان در تبریز، تصریح کرد: اختراعی در زمینه مکانیک کشاورزی و الکترونیک انجام داده ام که با 

استفاده از این دستگاه، استخراج آب بدون دینام، از چاه صورت می گیرد.
 وی افزود: استفاده از این دستگاه  عالوه بر اینکه راندمان کار را افزایش می دهد، بدون نیاز به برق، آب را از چاه استخراج می کند.

 نژادمحمدحسین با اشاره به شیوه استفاده از این دستگاه عنوان کرد: این دستگاه از سه نیروی تلفیقی استفاده می کند، یک قسمت از این دستگاه در داخل 
چاه، قسمتی در بیرون از چاه و قسمت دیگر رابطی است که این دو را به هم متصل می کند.

 وی عنوان کرد: مخزن مخلوطی شکل دستگاه که باالی چاه قرار دارد وقتی به داخل چاه وارد می شود، بستگی به نسبت هایی که تعبیه شده خالئی 
را ایجاد می کند که موجب کشش آب از داخل چاه می شود.

این مخترع جوان با اشاره به اینکه نصب این دستگاه بسیار ساده است، تصریح کرد: نیروی کمکی با فشار هوایی که در محفظه بسته دستگاه وارد می 
کند، سرعت حرکت مارپیچ آب در سیستم داخلی را افزایش می دهد و آب استخراج می شود. 
نژادمحمدحسین تاکید کرد: نحوه استفاده از این دستگاه بسته به ارتفاعات مختلف، متغیر است. 

وی در ادامه تصریح کرد: تاکنون حمایت های چندانی از سوی مسئوالن و نهادها از این اختراع صورت نگرفته است. 
این مخترع جوان عنوان کرد: هنوز در زمینه تجاری سازی اقدامی نکرده ام، چرا که نیاز به سرمایه و هزینه و وقت بسیاری دارد.

اختراع دستگاه »استخراج آب بدون برق« توسط یک مخترع مسجدی

ماشین جالب با سوخت آب نمک 

خودرویی توسط یک شرکت آلمانی طراحی شده است که سوخت آن آب نمک است. 
در حال حاضر که اکثر خودروها به باتری لیتیوم یون مجهز شده اند ماشینی  که توسط یک شرکت آلمانی با نیروی محرکه انقالبی توسعه یافته است .این 

خودرو  براساس یک باتری نوآورانه NanoFLOWCELL و سوخت آب نمک قادر به حرکت است. 
QUANT e-Sporthlimousine یک خودروی اسپرت الکتریکی با دو درپروانه ای است؛ گنجایش چهار سرنشین را  دارد؛ بدنه آن از فیبر 
کربن طراحی شده؛ فراتر از زیبایی، سیستم نیروی محرکه آن متفاوت است زیرا توسط آب نمک نیروی برق تولید می کند و خودرو قادر به حرکت است.

هم چنین  دارای دو مخزن الکترونیکی است. 
  در این سیستم توسط غشایی که از بارهای الکتریکی می گذرد موجب واکنش الکتریکی می شود و برق تولید می شودو برخالف سیستم های معمولی 

انرژی را ذخیره می کند.عالوه بر این  دارای یک ایستگاه شارژ است و به سادگی از طریق پمپ سوخت گیری می کند. 
 نمونه اولیه آن تا 600 کیلومتر قدرت دارد و باالترین سرعت آن 380 کیلومتر در ساعت است. 

هنوز  قیمت این خودرو  توسط کارخانه اعالم نشده است
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شست و شوی دست ها با شیر آب هوشمند

مشاهده روند نابودی میکروبهاو رعایت الگوی مصرف آب
ســاالنه نزدیک به 500 میلیون نفر از مردم جهان  به دلیل عفونت 
های باکتریایی جان خود را از دست می دهند. نکته مهم اینجاست 
که تنها با شست و شوی ساده دست ها می توان با این عوامل کشنده 
مقابله کرد و حال آن که ایده خالقانه سیستم هوشمند شست و شوی 
دســت ها یا iWash راه حلی مؤثر برای رفع این معضل  است. به 
گزارش ماهنامه مهرآب به نقل از خبرگزاری مهر، بدون شک شاخص 
ترین جنبه این ایده جدید مشــاهده روند نابودی باکتری ها در حین 
شستشوی دست هاست.در عین حال که صرفه جویی در مصرف آب 
نیز مورد نظر قرار می گیرد. این سیســتم فوق مدرن شست و شوی 
دســت ها در واقع نوعی شــیر آب است که بالفاصله با قرار گرفتن 
دســت ها در زیر آن، جریان آب رها می شود. فرد استفاده کننده از 
پشــت لنز بزرگی که در حقیقت یک میکروسکوپ دقیق است و در 
باالی شیر آب قرار دارد، انبوه عوامل باکتریایی را مشاهده می کند و 

این زمانی است که چراغ LED شیر آب به رنگ قرمز است.
همزمان با شستشوی دست ها و نابودی تدریجی باکتری ها، رنگ 

چراغ به سبز تغییر می کند و این به آن معنی است که شست و شوی 
مؤثر انجام شده است. صرفه جویی در مصرف آب و شست و شوی 
مؤثر دســت ها دو نقطه قوت اصلی این ایده جدید به شمار می آید. 
این ایده فعال در مراحل ابتدایی قرار دارد و هنوز مشخص نیست چه 
زمانی به مرحله تولید انبوه برســد. میکروسکوپ دیجیتالی این شیر 
آب تصویری دقیق از باکتری های خطرناک موجود در دست ها به 
نمایش می گذارد. پیش از شست و شوی دست ها چراغ دستگاه به 

رنگ هشدار یعنی قرمز و پس از شست شو سبزرنگ  می شود .

پژوهشگران دانشگاه تگزاس با همکاری محققانی از دانشگاه تانجینگ چین موفق به ساخت الیه نازک ابر آبگریز شدند که می توان آن را 
روی سطوح گوناگون قرار داد.

از این ماده می توان برای ساخت پوشش های ضد آب به ویژه اسفنج های جداکننده روغن از آب استفاده کرد.
این ماده با اقتباس از خواص آب گریزی در نیلوفر آبی ســاخته شــده است. نیلوفر آبی به طور طبیعی با برخورداری از چنین پوششی،هر نوع 

آلودگی را از سطح برگ های خود می راند.
این دستاورد علمی دارای نانوساختارهای سیلیکای سه بعدی است. مورفولوژی این شبکه شباهت زیادی به سطح برگ نیلوفر آبی دارد. در نیلوفر 
آبی برجستگی های مقیاسی وجود دارند و روی سطح این برجستگی ها ساختارهای نانو، مقیاسی شبیه به مو وجود دارد. نانو الیاف در برگیرنده 
هوا را به دام می اندازد و قطرات آبی که روی آن می افتند مجبور به سر خوردن از روی برگ می شوند. این پوشش می تواند چهل برابر وزن خود 

روغن جذب کند. بنابر این ابزاری مناسب برای جداکردن روغن یا نفت از آب است.

نانوهای آب گریز در خدمت تصفیه آب  
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معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا گفت: در صورتی که در منطقه ای از کشور طرح انتقال آب بین حوضه ای 
مطرح باشد، این اقدام برای مصارف غیرشرب ممنوع است.

مهندس رحیم میدانی اظهارداشت: اجرای اینگونه طرح ها فقط برای تامین آب شرب منطقه است. وی با 
اعالم کاهش 10 درصدی بارندگی در سال آبی 93-92 در کل کشور نسبت به درازمدت خاطر نشان کرد: 
اگرچه این میزان کاهش بارندگی خیلی زیاد نیست، اما به دلیل خشکسالی های اخیر همین میزان کاهش، 

کل کشور از جمله استان اصفهان را با مشکالت زیادی درگیر کرده است.
به گزارش مهر، انتقال آب بین حوضه ای از جمله طرح هایی است که وزارت نیرو برای جلوگیری از افزایش 

آسیب های خشکسالی کشور و همچنین تامین آب مناطق بحرانی مطالعه می کند.

انتـقال آب بین حـوضه ای برای 
مصارف غیـرشرب ممنوع است

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای مازندران با اشاره به اینکه مازندران 
نیز مانند دیگر استان های کشور امسال با کمبود آب آشامیدنی مواجه 
بود و با افزایش مســافران و گردشگران این کمبود بیشتر مشاهده 
می شــد گفت: اما به دلیل اجرای طرح نوبت بندی آب کشاورزی که 

هزینه های فراوانی دارد توانست از خشکسالی نجات یابد.
یخکشی با اشاره به اینکه در بخش رودخانه ها مازندران رودخانه های 
فراوان دارد، اما به دلیل اینکه رودخانه های مازندران با شــیب تند از 

کشاورزان اجازه ندهند چاه های غیر مجاز حفر شود
 مدیرعامل شرکت آب منطقه ای مازندران

رشته کوه البرز سرچشمه می گیرند و طول آنها بسیار کوتاه است آب رودخانه ها زود خشک می شود.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای مازندران خاطر نشان کرد: به دلیل کاهش بارندگی و کمبود آب در استان با وجود اینکه زمین های کشاورزی 

قابلیت 3 بار کشت را هم دارند، اما امسال این امکان وجود نداشت.
یخکشی اظهار داشت: در سال زراعی امسال 37 درصد آب رودخانه های استان کاهش یافته است. وی از کشاورزان خواست برای حفر چاه از 
این شرکت مجوز دریافت کنند و کشاورزانی که در زمین کشاورزی شان چاه دارند اجازه ندهند چاه های غیر مجاز در زمین های اطراف حفر شود 

در غیر این صورت چاه های آنها زود خشک و آبگیری آن دچار مشکل می شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد:

با کاغذبازی، قطره ای آب هم مجوز نمی گیریم
 

جعفر گوهرگانی اظهار کرد: استان کهگیلویه و بویراحمد دارای بیش از پنج رودخانه پر آب بوده و به لحاظ منابع آبی، حدود 10 درصد منابع آبی 
کشور را در اختیار دارد که در این شرایط قابل پذیرش نیست که یک متر زمین هم در این استان، مجوز برداشت از این منابع آبی را نداشته باشد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد افزود: موضوع گرفتن مجوز برداشت از منابع آبی و تخصیص آب در این استان به 

یک بت تبدیل شده در حالی که به مدیریت جهادی به راحتی می توان این منابع آبی و خاکی را در مسیر تولید و اشتغال قرار دهیم.
وی استفاده از این منابع آبی را حق مردم دانست و تأکید کرد: دغدغه اصلی مقام معظم رهبری، تحقق اقتصاد مقاومتی و خودکفایی در تأمین مواد 
غذایی است که اگر می خواهیم این مهم تحقق یابد راهی نداریم جز اینکه تأمین آب اراضی زراعی و باغی و همچنین امکان تبدیل اراضی دیم به 

آبی را تسهیل و بدون دردسر کنیم.
گوهرگانی انتظار جامعه کشاورزی از شرکت امور آب منطقه ای را انتظاری بجا و منطقی خواند و بیان کرد:  در بسیاری از نقاط این استان مردم اهل 
کار و فعالیت هستند و اگر مجوز برداشت آب از رودخانه ها و چشمه ها را در یک چارچوب قانونی به آن ها بدهیم، شاهد رونق تولید و بهبود وضعیت 

معیشت مردم خواهیم بود.
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اجرای برنامه " ایمنی آب" در 11 استان کشور 
رئیس اداره بهداشت آب و فاضالب مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت از اجرای برنامه ایمنی آب در 11 استان کشور خبر داد.

غالمرضا شــقاقی، با اشاره به اینکه سال گذشته برنامه ایمنی آب 
در برخی اســتان ها به صورت پایلوت اجرا شد، اظهار کرد: امسال 
این برنامه به صورت با همکاری شرکت مهندسی آب و فاضالب 
کشور و وزارت بهداشت در 11 استان کشور اجرایی شده و توسعه 

برنامه در مناطق روستایی نیز در دستور کار است. 
وی اســتفاده مجدد از فاضالب را راهگشای بحران آب دانست و 
گفت: کشور ایران در سا ل های اخیر در برنامه ارزیابی جهانی آب 
و فاضالب شــرکت کرد و طبق آن ارزیابی  از جنبه  های مختلف 
شامل مسائل حاکمیتی، قانون گذاری، پایش، منابع انسانی و منابع 

مالی انجام می  شود. 
شــقاقی اهداف توسعه هزاره را دسترسی به آب آشامیدنی، شاخص مطلوبیت میکروبی، شیمیایی و وضعیت نیترات و فلزات سنگین در 
آب آشامیدنی دانست و گفت: شاخص وضعیت میکروبی در شهر ها مناسب بوده و بیشترین مشکالت مربوط به جاهایی است که تحت 

پوشش شرکت آب و فاضالب نیستند.
وی به برنامه های وزارت بهداشــت در سند راهبرد ملی کیفیت آب شرب اشاره و اظهار کرد: این سند، ضمن توجه ویژه به حمایت  های 

بین بخشی، با همکاری تمامی بخش های موثر در بخش آب و فاضالب تنظیم شده و شامل 13 هدف و 45 راهبرد است.
وی عدم دسترســی به آب آشامیدنی سالم و وجود شــبکه های آبرسانی با متولیان غیر در مناطق روستایی که تحت پوشش شبکه های 
آب شرب شهری و روستایی موجود است، عدم وجود اطالعات کافی در مورد میزان سموم آب آشامیدنی، عدم توسعه کامل شبکه های 
فاضالب، عدم حمایت و پشتیبانی مدیران از اجرای برنامه ها و عدم تأمین آب آشامیدنی سالم برای خانوارهای ساکن در حاشیه شهرها 

را از جمله چالش  های موجود دانست.

فرماندار سنندج:

کمبود آب جدی است، اولویت 
با تأمین آب شــرب است

فرماندار شهرستان ســنندج گفت: کمبود آب مسئله ای واقعی است 
و مردم باید این مســئله را جدی بگیرند.  ابراهیم زارعی در جلســه 
فراسازمانی مدیریت بحران آب منطقه ای کردستان اظهار کرد: اولویت 
ما با تأمین آب شرب مردم است و در این راه با هیچ کس تعارفی نداریم.
فرماندار شهرستان سنندج همچنین گفت: به مسائل بخش آب باید با 
دید فراسازمانی نگاه کرد و نباید بخشی نگری کنیم، چرا که کم آبی برای 
همه است.زارعی از صدا و سیما درخواست کرد که به صورت مداوم و 

مؤثر پیام های هشدار از شبکه استانی پخش نماید.
در این جلسه که فرماندار سنندج، مدیرکل مدیریت بحران استانداری، 
جانشین پدافند غیرعامل استانداری، مدیرعامل و معاون بهره برداری آب 
و فاضالب شهری و نماینده اداره کل جهاد کشاورزی حضور داشتند، 
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کردستان ضمن اشاره به وضعیت منابع 

آب، بر ضرورت مدیریت مصرف تأکید کرد.

اقبال شانظری نگرانی در خصوص کمبود آب را جدی دانست و اظهار 
داشت: با توجه به روند بارش در چند سال اخیر، باید میزان آب باقیمانده 
در سد قشالق را به نحوی مدیریت کرد که تا آغاز بارش در سال آبی 

جاری، مشکلی پیش نیاید.
وی میزان میانگین بارش در استان را 450 میلی متر ذکر کرد و گفت: 
متاسفانه در سال گذشته این رقم 375 میلی متر بوده و جریانات سطحی 

آب و روان آب های استان نیز با کاهش 43 درصدی مواجه بوده است.
مدیرعامل آب و فاضالب شــهری اســتان نیز بر نیاز اعتباری شدید 

شرکت برای رفع مشکالت تأکید کرد.
علیرضا تخت شاهی در این جلسه بر لزوم در اولویت داشتن تأمین آب 
شرب تأکید کرد و اظهار داشت: بخش شرب قرار نیست جور بخش های 
دیگر و از جمله کشاورزی را بکشد، چرا که یک درصد صرفه جویی در 
بخش کشاورزی استان، نیاز یکساله شرب شهر سنندج را تأمین می کند.
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ترکیب شرکت کنندگان در اجالس نیویورک 
منابع سازمان ملل متحد با انتشار فهرستی از نمایندگان و مقامات عالی 
رتبه 125 کشور جهان که قرار اســت در اجالس آب و هوای نیویورک 
حضور  یابند ،خاطر نشــان کرده اند که برخی از کشور ها علیرغم نقش 
داشتن در تولید و انتشار وسیع  گاز های گلخانه ای به جای مقامات بلند 
پایه در سطح نمایندگی در این اجالس حضور خواهند داشت .از جمله گفته 
شده است که رییس جمهور  چین که از بزرگترین کشور های تولید کننده 
گاز دی اکسید کربن است، در این اجالس حضور ندارد .همچنین هند نیز 
که ســومین کشور تولید کننده گازهای گلخانه ای در جهان است،  تنها 
نمایندگان خود را به اجالس نیویورک می فرســتد .قرار است در اجالس 
نیویورگ موافقتنامه الزم برای کاهش گاز های گلخانه ای به امضا برسد 

و تا سال 2015 به اجرا در آید .

تظاهرات سراسری علیه گرمایش زمین 
 اواخر شهریور امسال و برای نخستین بار در آستانه برگزاری  اجالس 
جهانی آب و هوا در شــهر نیویورک در بیشــتر نقاط اروپا، آمریکا و 
اســترالیا ،تظاهراتی علیه دگر گونی آب و هوای جهان برگزار شــد و 
تظاهر کنندگان خواستار اعمال تدبیر های جهانی برای کاهش تولید 

گازهای گلخانه ای در جو زمین شدند.
به گزارش خبرگزاری ها، بیشــترین جمعیت، در شــهر های نیویورک 

،ملبورن، و چند شهر اروپایی در این تظاهرات حضور یافته بودند.
به گزارش منابع ســازمان ملل متحد، بسیاری از فعاالن اصلی محیط 
زیســت جهان در کنار بانکی مون دبیر کل سازمان ملل متحد و الگور 
معاون اسبق رییس جمهور ایاالت متحده آمریکا و رویال وزیر اکولوژی 
فرانسه در این تظاهرات حضور داشتند. تظاهر کنندگان در نقاط مختلف 
جهان با تاکید بر این شــعارها که تنها  یک ســیاره برای زندگی نسل 
های اکنون و آینده داریم، خواســتار کوشش های سراسری برای حفظ 
محیط زیست و برقراری تعادل در آب و هوای جهان شدند. بنا به همین 
گزارش در 2 هزار نقطه جهان تظاهرات مشابهی برگزار شد شایان یاد 
آوری است که آخرین اجالس جهانی آب و هوا در سال 2009 در شهر 
کپنهاک ،پایتخت دانمارک برپاشد اما مذاکرات آن به شکست انجامید.

تداوم خشکسالی و آتش سوزی در غرب آمریکا 
در ادامه آتش سوزی های ناشی از خشکسالی در غرب آمریکا به ویژه ایالت 
اورگن ،بخش های وســیعی از جنگل ها در آتش ســوخته است و صدها 
نفر ناچار به ترک مناطق مسکونی شــده اند .در آتش سوزی های وسیع 
هفته های اخیر در ایالت کالیفرنیای آمریکا ،نیروهای ارتش این کشور در 
کنار آتش نشــانان به اطفاء حریق پرداختند .این آتش سوزی ها تا کنون 
خســارات سنگینی به بار آورده اند . سخنگوی سازمان حوادث غیر مترقبه 
ایالت کالیفرنیای آمریکا نسبت به وقوع آتش سوزی های شدید تر تا یک ماه 

اینده در این ایالت هشدار داده است .
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تشکیل پلیس آب در لوس آنجلس
در پی وقوع خشکسالی های شدید و پر خسارت در شهر لوس آنجلس آمریکا که از مناطق کم آب این کشور به شمار می رود ،اعالم شد 
که در این شهر پلیس آب تشکیل می شود .به گزارش ایسنا این پلیس از یک واحد ضربت برای اعمال صرفه جویی به وجود می آید که 
شامل 5 تیم قوی از اداره آب و برق لوس انجلس است. این تیم ها در مرد روش های موثر صرفه جویی مشترکان را آموزش خواهند داد 
تا در مصرف آب صرفه جویی کنند .پلیس آب که قرار است با خودرو های آبی رنگ در محله های شهر گشت زنی کند، در صورت مواجه 
شدن با موارد تخلف در مصرف آب ضمن گرفتن  عکس مستند از نوع تخلف می تواند متخلفین را برای جریمه به مقامت قضایی معرفی 

کند. تا صد دالر جریمه برای انواع تخلفات آب، پیش بینی شده است.

زمین گرم تر می شود 
دانشمندان پیش بینی کرده اند که در سال های اینده به دلیل ادامه دگرگونی آب و هوایی ،زمین گرم تر خواهد شد و مناطق وسیع تری 
از جهان ممکن است با کمبود آب روبرو شوند .تا کنون و از مجموع 14 سال گرم که به ثبت رسیده است، 13 سال گرم  در قرن بیست 
ویکم اتفاق افتاده است. این آمار نشانگر افزایش شدید گاز های گلخانه ای در دهه های اخیر است. طبق همین گزارش حتی کشور های 
اسکاندیناوی که به علت موقعیت خاص جغرافیایی کمتر درگیر گرما بودهاند، در سال های اخیر با پدیده گرمایش روبرو شده اند. از جمله 

بعضی از شهرهای سوئد و نروژدر سال جاری گرم ترین روزهای خود را سپری کرده اند.
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راهی برای رصد جنگل ها و کنترل آب و هوا 
سازمان کشاورزی و خواربار سازمان ملل "فائو" نرم افزاری رایگان ارائه کرده است که با آن می توان کار رصد کردن جنگل ها برای مبارزه با 

بیابان زایی وتغییرات آب و هوایی را در بسیاری از کشورهای در حال توسعه هموار کرد.
به گزارش ایرنا این ابزارها از طریق چرخه کامل زندگی برای برای ارزیابی جنگل ها و نقش حیاتی این ذخایر طبیعی در متعادل ساختن آب و 

هوای جهان طراحی شده اند. کشورهای فنالند و المان طراحی این نرم افزار را که "اوین فورس" نام دارد حمایت مالی کرده اند .
در حال حاضر 80 درصد کشورهای در حال توسعه برای به دست آوردن و استفاده از اطالعات اولیه در مورد منابع طبیعی خود مشکل دارند و 

در واقع تصویر کاملی از آن چه در جنگل ها می گذرد، ندارند.

بیم ها و امید ها برای آینده آب و هوای جهان 
هیأت کارشناسان بین دولتی در امر تغییرات جوی سازمان ملل انسان را 

عامل تغییرات آب و هوایی جهان معرفی کرد.
در پایان اجالس کارشناسان بین دولتی در امور تغییرات جوی سازمان 
ملل که در کپنهاک پایتخت دانمارک بر پا شده بود، طی پیش نویسی 
هشدار داد که انسان و فعالیت های انسانی،صراحتا سبب تاثیرات وسیع 
ناشــی از افزایش سطح آب دریاها تا ذوب یخ ها در سراسر کره خاکی 

است.
در این گزارش تصریح شده است که نقش انسان و تاثیر آن بر الگوهای 
آب و هوایی واضح است.و حجم حاضر آالینده ها و گاز های گلخانه ای 
در حال حاضر در جهان به باالترین سطح خود در تاریخ رسیده است. 
بــا این وجود هنوز این امیدواری وجود دارد که با به کارگیری الزامات 
و فناوری های موثر در دهه های آینده بتوان حجم انتشار آالینده ها را 
کاهش داد. شایان یادآوری است که مقامات کشورهای مختلف جهان 
تا کنون بر سر کاهش دو درجه ای دمای زمین به توافق رسیده اند اما بر 

سر راه اجرای چنین توافقی تردیدهای جدی وجود دارد.

تغییرات فاحش آب و هوای انگلیس 
سازمان هواشناسی انگلیس اعالم کرد که این کشور در ماه سپتامبر 
2014 خشــک ترین دوره زمانی در بیش از یکصد ســال گذشته را 
سپری کرده اســت. بنا به گزارش این ســازمان در آخرین روز ماه 
سپتامبراطالعات منتشر شده، نشان می دهد میانگین بارش باران در 
انگلیــس در ماه مذکور 1904  میلی متر بوده اســت .که به مراتب 
پایین تر از بارش های عادی در انگلیس بوده است. به موجب همین 
گزارش میانگین درجه حرارت در انگلیس در ماه سپتامبر 1309 درجه 
سانتیگراد ثبت شده که گرم ترین ماه در طول یکصد سال گذشته بوده 
است. طبق پیش بینی سازمان هواشناسی انگلیس تا پایان فصل پاییز 

امسال وضعیت آب و هوایی در این کشور عادی می شود.
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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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