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مســاحت ایران بیش از  1648000 کیلومتر مربع است .سرزمین 
ما همچنین     دومین کشــور بزرگ خاورمیانه است   و بیشتر از   
مجموع مساحت پنج کشور آلمان ، ژاپن ، فرانسه ، انگلیس و کره 
جنوبی  مســاحت دارد . روی  کره زمین نزدیک به 232 کشــور 
وجود دارد  و مساحت  کشور عزیزمان از 214 کشور بزرگتر است 

و تنها 17 کشور از ایران وسیع تر  هستند. 
جای جای کشور عزیزمان که بسیاری  می پندارند  خشک و بی آب 
و علف اســت سرشــار از منابع طبیعی است و به راحتی می توان 
از آن اســتفاده های وافر برد. معادن طال، آهن و از همه مهم تر 
معادن مس در این اراضی وســیع وجود دارند . از این رو  ایران از 
لحاظ منابع مس  یکی از ثروتمندترین کشــورهای جهان است. 
ما هم چنین  معادن  گوناگون از قبیل طال،آهن،نقره،روی،سرب 
،کرومیــت ،منگنز ،تیتانیوم ،زغال ســنگ و اورانیوم   هم  داریم  
.بی علت نیست که چشــمان حریص استکبار و استثمارگران به 
کشور ماســت. حال آن که فقط از  نفت و گاز سخن می گوییم. 
جهانیان به معادن دیگر ما نیز شدیدا نیازمند هستند و حتی خاک 
کشــور ما را مصادره می کنند و به کشــورهای کوچک می برند. 
خاک وطنی که سرشــار از نعمت است. معدن مس سرچشمه بر 
روی کمربنــد جهانی مس قرار دارد و یکــی از غنی ترین معدن 
های مس جهان اســت و باید دید بخش خصوصی در این زمینه 

چه میزان مشارکت دارد؟
ایران نخســتین کشور جهان است که کشاورزی در آن اغاز شده 
اســت . یک دوم از زمین های ایران قابل کشــت  هســتند. در 
کشــور عزیز ما محصوالت گوناگونی قابل کشت و بهره برداری 
اند. عالوه بر گندم و جو و ذرت ، ســرزمین ما برای بســیاری از 
محصوالت کشــاورزی قابل کشت است .همچنان که میوه ها و 

سرسخن

محصوالتی مثل  خیار، بادام، سیب، گردو، گیالس، انجیر، پسته، 
طالبــی، زردالو، نخود، هندوانه، خربزه، عــدس، لوبیا، هلو، چای، 
انگور، زیتون، گوجه، پیاز، سیب زمینی ، چغندر قند، توت، پرتغال، 
نارنگی، لیمو، کیوی و بســیاری از محصوالت دیگر و ادویه جات  
شــامل زعفران ، فلفل ، زردچوبه و بسیاری از  گیاهان دارویی در 
کشــور ما  عمل می آیند   و همگی مازاد بر مصرف داخلی قابل 
صدور هســتند . ولی وقتی به میوه فروشــی ها مراجعه می کنیم 
گردوی چینی، ســیب لبنانی، پرتقال پاکستانی و .. حتی خرمای 
خارجی را هم مشــاهده می کنیم . آیا واقعًا یک ســوم زمین های 
ایران که قابل کشاورزی است پاسخگوی جمعیت هشتاد میلیونی 
ایران زمین نیســت و آیا نمی توانیم با طرح های آبی برنامه ریزی 
شــده به زمین های بایر ایران زمین جانی دوباره بخشیم. چرا باید 
زاینده رود بعد از هزاران سال بی آب شود؟چرا باید دریاچه ارومیه 
به این وضعیت اسفبار دچار شود. چرا رودخانه های کرخه و کارون 
بی حاصل گشته و چرا دریاچه پریشــان، بهارلو، بختگان خشک 
شدند ؟. چرا باید کارخانه های ما که نیاز آبی شدید دارند در جایی 
قرار گیرند که کشــاورزی ما، دامپروری ما محتاج آن آب است؟ 
چرا باید در اطراف شهرهای بزرگ کارخانه های  صنعتی را ایجاد 
کنیم و شــاهد مهاجرت بی رویه روستاییان به این شهرهاباشیم؟ 
و مشــکل آب شرب را نیز دو چندان کنیم؟ با نگاهی  اجمالی  به 
شهرهای  کشــورمان به ویژه شــهر های بندری  به راحتی در 
می یابیم که شــهرهای کنار آب مکان های مســاعد تری برای 
احداث این واحد ها هســتند . بنادر زیادی داریم که می توانیم از 
آنها به راحتی اســتفاده کنیم. هنوز دیر نشده است و می توانیم با 
رونق کشاورزی در جاهای مستعد ، واحد های صنعتی را  در  شهر 

های مستعد ساحلی  

بخش خصوصی و پروژه های آب 
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 از جمله  بندرعباس، میناب، بندرسهام، بندرلنگه، چابهار، کنگان، 
در کنار عســلویه در جزایر خلیج فارس ایجــاد کنیم و     مانند 
نیویورک، توکیو، آمســتردام. بوســانو هنگ کنــگ کانون های 
صنعتی و تجاری را کنار هم  داشــته باشیم  که خود  بهترین راه 
برای مبارزه با رشــد جمعیت در شهرهای بزرگ به ویژه تهران و 
ایجاد  اشــتغال و پیشــگیری از مهاجرت های نا خواسته از شهر 
های کوچک و روســتاها  است. هنوز دیر نشده است و می توانیم 
برنامه ریــزی کنیم برای ســاخت یک کارخانه  نیروی انســانی 
الزم را جذب کنیم و از شــدت مهاجرت های بی رویه بکاهیم . 
می توانیم کشاورزی را بدون مراتب در سطح تفاوت ها در روستاها 
گســترش دهیم تا همه از آن بهره بــرده و مملکت عزیزمان به 
کشاورزی دیگران وابسته نشــود. می توانیم جلوی رشد بی رویه 
واردات را بگیریم و خودکفا شویم. هنوز دیر نشده است. متاسفانه 
در طول یک دهه گذشــته بدون توجه به برنامه ریزی های کالن 
منابع آب و جامع نگری در ایــن بخش به دلیل هیاهو و جنجال 
برخی از نمایندگان مجلس و یا مســئولین محلی بدون تفکر در 
ارتباط با پروژه های آب اقدام کرده ایم. آیا براســتی نیاز است آب 
دریای مازندران منتقل شود؟ آیا براستی نیاز است آب خلیج فارس 
و دریای عمان را به مناطق مرکزی کشــور که بدون آب اســت 
منتقل کنیم؟ آیا با توجه به ثروتی که در طول دوسه دهه گذشته 
بدســت آوردیم چه میزان اعتبار و بودجه بــرای پروژه هایی که 
می توانســت ســال های سال ما را از مشــکل کمبود آب رهایی 
بخشــد ،هزینه کرده ایم؟ آیا می توانیم در حالی که مردم اصفهان، 
چهارمحال بختیاری و بخش های  کشــاورزی  این مناطق  نیاز 
مبرم به آب دارند با احداث صنایع سنگین ،مشکل آب را دوچندان 

کنیم؟.  متاســفانه بدون درس گرفتن از تجارب تلخ  گذشــته و 
اکنــون ،هنوز  طرح های  انتقــال آب به مناطق دیگر هم بدون 
برنامه ریزی در نظر می گیریم  و خاک حاصلخیز دشت اصفهان را 
بدون آب رها کرده و شــاهد از بین رفتن  بسیاری از محصوالت 
کشاورزی این منطقه هستیم. آیا براستی خبری از سیب شمیرانی 
هســت. آیا از محصوالتی که زمانــی در مناطق فرحزاد، درکه و 
روستاهای شــمیران به بازار عرضه می شد، محصوالتی  ب جز 
آهن و فوالد و برج و ساختمان ســازی باقــی مانده اند ؟ چرا هر 
بخشــی به خود اجازه می دهد بدون در نظر گرفتن  حقوق سایر 
بخش ها و حقوق اصلی مردم برای آسایش چند روزه خود حیات 
چندین و چند ســاله و حتی صدســاله  یک منطقــه  را از بین 
ببــرد ؟. به راســتی  چگونه و برای چه منظوری نمایشــگاه آب 
برگزار می کنیم و جشنواره توانمندی ها به راه می اندازیم. از کدام 
توانمندی ســخن خواهیم گفت از توانمندی که در این چند سال 
موجب تشدید خشکسالی شد؟!. باز هم مراسمی برگزار می کنیم. 
نمایشگاهی راه اندازی می کنیم، مدتی به جای کار کردن در این 
مجالس حضور پیــدا می کنیم. ســخنرانی می کنیم.در این حال  
باغ ها و زمین های کشــاورزی را خشک  کرده  و وابستگی خود 
را به محصوالت بیگانه بیشــتر می کنیم. آیــا واقعًا برای حقوق  

آیندگان فکری کرده ایم؟

                                                        انشا...
                                                         خسرو رفیعی
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وظایف و مســئولیت هاي مدیریت منابع 
آب عمدتــأ به دو حــوزه مدیریت تامین 
و عرضه و مدیریت تقاضاي آب تقســیم 
مي شود. در حوزه تامین و عرضه، به علت 
شــرایط خاص جغرافیایی و آب و هوایی، 
واقع شدن کشــور در یک منطقه خشک 
و نیمه خشک و سهم ناچیز از آب شیرین، 

بارندگــي کمتر از یک ســوم متوســط 
جهانــي و توزیع و پراکندگــی نامتوازن 
بارش در کشــور، محدودیت ذاتی منابع 
از  آب تجدیدشونده را شــاهد مي باشیم. 
ســوی دیگر موضوع تغییر اقلیم و اثرات 
مخرب آن بــر منابع آب کشــور که در 
پي خشکســالی هاي متوالي، توسط اکثر 

کارشناسان برآن تأکید مي شود نیز مطرح 
است. ادامه این وضعیت و همچنین میزان 
استحصال و مصرف آب بصورت کنوني، 
باعث افت کمی و کیفی منابع آب، فشــار 
بیش از حد به منابــع آب )خصوصأمنابع 
آب زیرزمینی( به نسبت جمعیت و افزایش 
آلودگی منابع آب ناشی از آالینده ها و نیز 

نگاه روز

مهندس غفاری، شرکت مدیریت منابع آب ایران

فرابخشــي  موضــوع  یــک  آب 
و مدیریــت بهینــه آن نیازمنــد 
دستگاه هاســت بین  هماهنگــی 
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شــور شــدن آب هاي زیر زمینی به علت 
برداشــت بیش از ظرفیت شــده اســت. 
غیرکارآمد  بهره بــرداري  دیگــر  ازطرف 
از امکانات و نیز فرســودگی ســازه هاي 
آبی به دلیــل عدم توازن بیــن هزینه و 
درآمد، منجربه عدم کارآیی مناســب این 
تأسیسات، شــده است. سیاست زدگي آب 
نیز در سال هاي گذشته از یک طرف منجر 
به ساخت سازه ها و اجرای پروژه هاي آبي 
گــران و بعضأ ناکارآمد، بــدون توجه به 
محدودیت هــا و نیازهــاي واقعي مناطق 
شــده و از طرف دیگــر فاصله و اختالف 
محسوس بین تعرفه ها و درآمدهاي آب با 
هزینه هــاي واقعی آن، مدیریت منابع آب 

را با چالش هاي جدي مواجه نموده است.
در بخــش تقاضــا و مصــرف آب نیز به 
پتانسیل و محدودیت هاي منابع آب کشور 
در ســال هاي گذشــته توجه جدی نشده 
است. متاسفانه بار توسعه کشور، به دوش 
منابع کشور از جمله آب، گذاشته شده است. 
مشــکالت تولید را با عرضه انرژی و آب 
ارزان جبران و برای حل اشتغال راحت ترین 
و ارزان ترین روش یعنی توسعه غیرمعقول 
کشاورزی مد نظر قرار گرفته است. الگوي 
مصــرف دربخش هاي شــرب وصنعت و 
الگوی کشت در کشور با محدودیت منابع 
آب و شــرایط جغرافیایی کشور سنخیت و 
همگون نبوده و بــه طور کلي محدودیت 
منابع آب در آمایش ســرزمین مورد توجه 

قرار نگرفته است.
 بهره وري و بازدهــي آب به ازاء هر واحد 
محصول نســبت به متوسط جهاني پایین 
بوده، به نحوي که این نســبت در بخش 
کشاورزي ،حدود یک سوم متوسط جهاني 
و کمتر از یک کیلوگرم محصول مي باشد. 
راندمــان آبیاری نیز در کشــور حدود 30 
درصد مي باشــد، درحالی کــه این رقم در 
کشــورهای توســعه یافته حدود 60 تا 70 

درصد است.
ازطرف دیگر متاســفانه عدم فرهنگسازی 
مناسب در حوزه آب ، منجر به نگاه به آب 
به عنوان یک منبع نامحدود شده و ارزش 
واقعي آن نیز،درک نگردیده است. هر چه 
محدودیت بیشــتر باشــد، جنبه اقتصادی 
و برخــورد مقتصدانه بــا موضوع اهمیت 

بیشــتری پیدا مي کند. در تعریف، اقتصاد 
را علم تخصیص منابع محدود به نیازهای 
نامحــدود و ایجاد تعادل بین داشــته هاو 
خواســته ها مي دانند. وقتی این باور وجود 
داشته باشد که یک نهاده محدود است آنجا 
ارزش معنا پیدا می کند. این محدودیت، آب 
را نیزداراي ارزش نمــوده و وقتی که آب 
ارزش داشــته باشد مي باید قیمت معقولي 
نیزبــرای آن وجود داشــته باشــد. لیکن 
مشــاهده مي نماییم که در شرایط فعلي، 
استفاده از آب های ســطحی بطور نسبي 
رایگان و بهره برداری از آب هاي زیرزمینی 
نیزبــرای آبیاری محصوالت کشــاورزی، 

کامال رایگان است. 
مهم ترین عامــل افزایش بهره وری آب، 
منجربه  اســت کــه  قیمت گذاری  اهرم 
الگوی  و  الگــوی مصــرف آب  اصالح 
کشت خواهد شدکه مي باید از مهم ترین 
اولویت های مدیریت آب در کشور باشد. 
متاســفانه قیمت غیراقتصادی آب باعث 
شده هرنوع کشتي در کشور سودمند شده 
و درالگوي کشت ودراســتقراروجانمایي 
صنایــع به عامل محدودیــت آب، کمتر 
توجــه شــود. ضمنأنظربــه اینکــه ما 
درکشورپرآبي زندگي نمي کنیم، محدود 
بودن منابع آب ورایگان بودن نسبي آن 
منجربه ایجاد نوعــي رانت درتخصیص 
واســتحصال آب گردیده که موضوع باز 
تخصیــص آب نیز مطــرح و از اهمیت 

باالیي برخوردار مي باشد. 
شایان ذکراســت درحال حاضر،مسئولیت 
تامیــن آب کشــور با وزارت نیرو اســت 
امــا عمــده مصــرف آب در حوزه هاي 
دیگــر وعمدتأ در تحــت مدیریت وزارت 
جهاد کشــاورزی، مي باشــد.وزارت نیرو 
وظیفه تأمیــن آب براي مصارف مختلف 
را به عهده دارد امــا ناکارآمدی در بحث 
بهــره وری آب معلول الگــوي مصرف و 
کشــت مي باشد. آب از مســیری به هدر 
می رود که مدیریــت آن به عهده وزارت 
نیــرو نیســت. مدیریت آب بــا توجه به 
فرابخشــی بــودن آب بیــش از هر چیز 
سرمایه گذاری  و  فرهنگ ســازی  نیازمند 
برای بازتخصیص آب ، اصالح روش های 
مدیریت مصرف و تقاضاي آب و پررنگ 

شدن نقش مصرف کنندگان و تشکل هاي 
مردم نهــاد در مدیریت و بهره برداري از 
تأسیســات و منابع آبي و هماهنگی بین 
دستگاه هاي ذي مدخل مي باشد، به نحوی 
که متولــی تامین، توزیــع و عرضه آب 
بتواند در بخــش مصرف نیز کنترل الزم 
را داشته باشــد .اگر چه قدم هایی در این 
راستا ازطریق تشــکیل شوراي عالي آب 
برداشته شده اما این اقدامات کافي به نظر 

نمي رسد. 
درجمع بندي ،اســتفاده از منابع آب کشور 
تا زمانــی کــه ایــن کاال دارای ارزش 
واقعی خود نباشــد، بدون حساسیت های 
الزم بوده و هرگونــه اقدام دیگری پیش 
از آن مؤثــر واقع نخواهد شــد. بنابراین 
اولین و مؤثرترین اقدام در این زمینه باید 
افزایش سطح آگاهی و فرهنگ عمومی و 
خصوصًا بخش کشاورزی نسبت به ارزش 
این کاالی حیاتی و استفاده از ابزار قیمت 
بوده و در کنار آن پیاده سازی راهکارهای 
قانونی افزایش بهره وری اســتفاده از آب 
کــه ازطریــق ارائه یک الگوي کشــت 
منطبق برمجموعــه مولفه هایي نظیر نیاز 
غذایي، شــرایط اقلیمــی و آب و هوایی 
کشــورو نیز ارزش اقتصادي محصوالت 
کشاورزي ،مي باشــد، میسر مي گردد. با 
الگوي مصرف آب باالخص  بهینه شدن 
در بخش کشاورزی، بسیاری از مشکالت 
پیش آمده حل خواهدشد. باید توجه داشت 
که جز در بخش مصارف پایه که برطرف 
کننده نیازهاي حیاتی جامعه اســت، تنها 
راه نزدیک کــردن میزان مصرف آب به 
از  استفاده  الگوي مصرف،  استانداردهاي 

ابزار قیمت گذاري مي باشد.
توجه به جایگاه فرابخشــی آب، ازطریق 
اعمــال هماهنگی هــاي فرابخشــی در 
روند تصمیم ســازي وتصمیم گیري هابا 
،اعتقاد و  اســتقرارمدیریت حوضــه اي 
باور کافي به انجام اقدامات غیرســازه اي 
واســتقرار واحدهاي اقتصــادي درنقاط 
مختلف کشــور مبتني بر توجه به منابع 
آب  کم  ایجادواحدهــاي  ازطریــق  آب 
طلــب و پر بازده از دیگــر اقدامات مهم 
درخصوص اصالح مدیریــت منابع آب، 

مي باشد. 

نگاه روز
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کشــور عزیز ما، ایران، یکی از ده کشــور 
آسیب پذیر جهان است. بر اساس آمارهای 
ارائه شــده از تعداد 40 نوع بالیای طبیعی 
کــه در جهان بــه ثبت رســیده، تعداد 31 
نوع آن در کشــور ایران به وقوع پیوســته 
اســت؛ حوادثی چون زلزله، سیل، طوفان، 
خشکسالی، تغییرات اقلیمی، ناپایداری جوی، 
رانش زمین و ... با فراوانی بســیار در کشور 
ما وجــود دارد. اگرچه حــوادث غیرمترقبه 
صد در صد قابل پیشــگیری نیستند ولی با 
تمهیداتی می توان دامنه ی خســارت ناشی 
از آن را بــه میزان قابل توجهی کاهش داد. 
در بین حوادث طبیعی، خشکسالی، پدیده ای 
اقلیمی بوده و به عنوان بخشی از اقلیم یک 
منطقه محسوب می شود؛  این پدیده دارای 
خصوصیاتی است که آن را از سایر بالهای 
طبیعی جدا می کند و تحقیقات انجام شده 
نشان داده اســت که خسارت های ناشی از 
خشکسالی از خسارت دیگر حوادث طبیعی 
بیشتر است. کشــور ما با متوسط بارندگی 
mm 250 در ســال) کمتر از یک ســوم 
متوسط بارندگی جهان و یک دوم متوسط 

بارندگی در آسیا( و شرایط توپوگرافی، تنوع 
اوضاع اقلیمی، نظــام توزیع بارش، جهت 
شیب زمین و موقعیت جغرافیایی در زمره ی 
کشــورهای خشک و نیمه خشک و کم آب 
جهان محسوب می شود، به همین دلیل نیز 
آب یکی از مهم ترین عوامل محدودکننده 
توسعه قلمداد می شــود. پراکنش نزوالت 
جوی در ایران بســیار ناهمگن و توزیع آن 
به گونه ای اســت که کشــور را در ردیف 
کشــورهای با محدودیت شــدید آب قرار 
داده اســت. توزیع زمانی نزوالت جوی در 
کشور نیز مانند توزیع مکانی روند مشابهی 
را نشــان می دهد و میزان آن در سال های 
مختلــف و حتی فصول مختلف متغیر بوده 
است. این مسئله مشکالت گوناگونی را در 
چند سال اخیر برای بخش های مختلف به 
ویژه کشاورزی و تأمین آب شرب شهرها به 
همراه داشته است و زیان های زیادی به این 

بخش وارد کرده است.
منابع آب تجدید شــونده ی کشور با توجه 
به وضعیت بارندگی، پوشش گیاهی و سایر 
عوامل تأثیرگذار در حجــم نزوالت جوی 

حدود 130 میلیارد متر مکعب در سال است 
که حجم قابل استحصال با احتساب آب های 
برگشتی حدود 126 میلیارد برآورد می شود. 
از کل آب های تجدید شــونده حدود 105 
میلیارد متر مکعب را در جریان های سطحی 
و 25 میلیارد متر مکعب را جریان های نفوذی 
به منابع زیرزمینی تشکیل می دهند. در حالی 
که متوســط حجم کل آب ســاالنه کشور 
رقمی ثابت و گاهی رو به کاهش بوده است. 
تقاضا برای آب به علت رشــد نسبتاً باالی 
جمعیت، توسعه ی کشاورزی، شهرنشینی و 
صنعت در سال های اخیر، متوسط سرانه ی 
آب تجدیدشــونده را تقلیل داده اســت؛ به 
طوری که این رقم از حدود 5500 متر مکعب 
در سال 1340، به حدود 3400 متر مکعب 
در سال 1357 و به حدود 2500 متر مکعب 
در سال 1367 و به حدود 2100 متر مکعب 
در سال 1377 کاهش یافته است. این میزان 
در ســال 1385 به حدود 1750 متر مکعب 
رسیده است و در افق سال 1400 به حدود 

1300 متر مکعب کاهش خواهد یافت.
صرف نظر از تفاوت های آشــکار منطقه ای 

نگاه روز
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در کشــور و طیف گسترده مناطق خشک 
نظیر ســواحل خلیج فارس و دریای عمان، 
نیمه ی شرقی کشور از خراسان تا سیستان 
و بلوچستان و حوضه های مرکزی که میزان 
ســرانه آب قابل تجدیــد در آن  ها از میزان 
متوســط کشــور به مراتب پایین تر از ارقام 
متوسط سرانه ی کشور در سال 1385 منجر 
به ورود کشــور به مرحله ی تنش آبی شده 
اســت و ورود به حد کم آبی در سال 1415 

شمسی جدی خواهد بود. 
به رغــم محدودیــت منابــع آب و توزیع 
نامناسب زمانی و مکانی آن در کشور استفاده 
از ایــن منابع با ارزش و غیر قابل جایگزین 
از کارایی مطلوبی برخوردار نبوده و راندمان 
آن بسیار پایین است. میزان کارایی مصرف 
آب بخــش کشــاورزی حــدود 37 درصد 
محاسبه می شود. در بخش مصارف شهری 
صرف نظر از مصارف بی رویه شهروندان، به 
دلیل فرسودگی شبکه ی توزیع آب شهرها 
میــزان اتالف آب تا حدود 30 درصد برآورد 
می شود و این رقم در روستاها بیشتر است. 
مجموعه مشکالت فوق از اتالف شدید منابع 
محدود آب کشور حکایت دارد . از این رو به 
منظور مقابله با بحران کمبود آب، در پیش 
گرفتن رویکردها و سیاست های نوین برای 
جلوگیــری از تخریب روز افزون این عنصر 

حیاتی ضروری است.
برداشت بی رویه از آب های زیر زمینی یکی 
دیگر از چالش های اساســی کشــور است 
که در حال حاضر مشــکالت جــدی را در 
این خصوص در کشــور پدید آورده است. به 
همین دلیل نیز در تمام نواحی کشور سطح 
سفره های آب زیر زمینی به شدت افت کرده 
و با توجه به خشکســالی های اخیر، افزایش 
بهره برداری از آب های زیرزمینی تشدید شده 
و خسارات غیر قابل جبرانی را بر منابع آبی زیر 
زمینی کشور وارد کرده است. برداشت بی رویه 
از آب های زیرزمینی به همراه خشکسالی های 
چند سال اخیر در مناطق خشک کشور نظیر 
کرمان موجب نشست شدید سطح خاک و 
آسیب های جدی بر بخش کشاورزی و شرب 
شده اســت و همزمان با این بهره برداری ها 
سفره های آب زیر زمینی در بسیاری از مناطق 
در نتیجه نفوذ آب های شور مورد تهدید جدی 

قرار گرفته و از بهره برداری خارج شده اند.

شاخص بروز خشکسالی:
شاخص بروز خشکسالی عبارت ست از میزان 
انحراف از میانگین بارش یا سایر متغیرهای 
اقلیمی در طول یــک دوره معین، و این امر 
معموأل با مقایســه وضعیت فعلی بارندگی 
نسبت به میانگین بارندگی گذشته که غالبأ 
مبتنی بر یک دوره آماری 30ساله است، انجام 

می شود.
حد و مرز تعیین شده شروع خشکسالی معموأل 
75 درصد بارندگی متوسط در طول یک دوره 
معین است و بیشتر به صورت قراردادی است 
تا بر مبنای رابطه دقیق تأثیرات خاص آن بر 

محیط.
مدیریت پیشگیرانه:

برای مقابله با خشکسالی و کاهش اثرات آن 
باید طرح و برنامه درازمدت وجود داشته باشد و 
از رویکرد سنتی پرهیز و با مدیریت پیشگیرانه 
همراه با برنامه ریزی پیش از بروز خشکسالی 
اقدام شود. قدم اول تشکیل کمیته کشوری و 
قدم دوم ایجاد ساختارهای استانی و منطقه ای 
و راه انــدازی ســامانه الکترونیکی به منظور 

جمع آوری آمار و اطالعات مورد نیاز است.
آمادگی: 

مجموعه اقداماتی است که توانایی سازمان 
را در انجــام مراحل مختلف مدیریت بحران 
افزایش می دهد. این مرحله شامل جمع آوری 
اطالعات، پژوهش، برنامه ریزی، ایجاد ساختار 
مدیریتی، آموزش، تأمین منابع، تمرین و مانور 

است.
پیشگیری:

مجموعه اقداماتی اســت که پیش، هنگام و 
پس از وقوع بحران با هدف جلوگیری از وقوع 
مخاطرات یا کاهش آثــار زیان بار آن انجام 
می شــود. انجام اقداماتی همچون آموزش 
همگانی، بیمه خشکسالی، تنوع کشت، کشت 
مقــاوم، قیمت گذاری مناســب محصوالت 
کشاورزی، اصالح الگوی مصرف آب، اعمال 
مدیریت تقاضا، مدیریت سدها، اطالع رسانی، 
سامانه های پیش هشــدار و از همه مهم تر 
فرهنگ ســازی بــرای مدیریــت مقابله با 
خشکســالی می تواند نقش قابل توجهی در 
ایفا  کاهش آسیب پذیری پدیده خشکسالی 

کند.
مقابله:

مجموعه اقدامات اضطراری اســت که به 

منظور کنترل بحران و جبران کمبود آب و 
نهایت خروج از بحران انجام می شود شامل: 

افزایش تولید:
از طریق حفر چاه جدید، تجهیز چاه، بهسازی 
چاه، کف شــکنی، حفر گالــری، جابجایی 
و تعویــض چاه خرید و اجاره، کشــاورزی، 
بهسازی چشمه و الیروبی قنوات، افزایش 
نصــب  آب،  تصفیه خانه هــای  ظرفیــت 
آب شیرین کن و بهسازی آب شیرین کن های 
قدیمی، احداث و راه اندازی ایستگاه پمپاژ و 
مخازن ذخیره آب، تکمیل و اتمام پروژه های 

نیمه تمام
کاهش مصرف آب:

از طریق قطع انشعابات غیر مجاز، شناسایی 
و محدود کردن انشعابات پرمصرف، تعیین 
الگوی مصرف مراکز دولتی، جداسازی آب 
فضای ســبز از آب شرب شهری، تعویض 
کنتورهای خراب، نصب کنتورهای حجمی، 
تعدیل فشار شبکه آب، نصب وسایل کاهنده 
فشار آب مشــترکین، فرهنگ ســازی در 

مصرف بهینه آب 
کاهش هدر رفت آب:

از طریق اصالح و بازســازی خطوط انتقال 
آب، اصالح و بازسازی شــبکه توزیع آب، 

اصالح و بازسازی مخازن ذخیره آب
مدیریت منابع آب:

از طریق اســتفاده از جلوگیری اســتفاده از 
چاه های غیــر مجاز کشــاورزی، پیگیری 
مدیریت و ذخایر سرما به منظور استفاده از 

آب شرب
اقدامات پدافندی:

از طریق اختصاصی کــردن خطوط انتقال 
برق چاه ها و ایستگاه های پمپاژ آب شرب، 
خرید تانکر ثابت و ســیار، آبرســانی سیار، 
خرید و توزیع آب بسته بندی، اجرای سامانه 

فرهنگ سازی در مصرف بهینه آب:
از طریق افکار عمومــی به منظور افزایش 
ســطح آگاهی مــردم در ارتباط بــا پدیده 
خشکسالی و جلب همکاری مردم و افزایش 
حساسیت آنها نسبت به کاهش مصرف آب 
آشامیدنی، ضرورت دارد از طریق رسانه های 
همگانی، صدا و ســیما، چاپ آگاهی نامه، 
روزنامه، نشــریات، نمایشــگاه و جشنواره 
نسبت به اطالع رسانی و فرهنگ سازی در 

سطح وسیع و گسترده اقدام شود.

نگاه روز
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کشــور ما در کمربند خشکسالی واقع شده 
اســت و طبق پیش بینی هــا روند کاهش 
بارندگی در ســال های آینــده ادامه دارد. 
متوسط بارندگی در کشور ما  250 میلی متر 
در ســال بود اما در حال حاضر 10 درصد 
کاهش بارندگی رخ داده و متوسط بارندگی 
220 میلی متر در ســال است. مسئله قابل 
توجه این اســت که ما باید در این شرایط 
بــرای مدیریــت آب و مقابله بــا بحران 
کاهش منابــع آب ، برنامه ریزی کنیم . از 
قبــل فعالیت هایی در ایــن زمینه صورت 
گرفته است  ولی به صورت جدی پیگیری 
نشده است. بیشترین میزان آب در بخش 
کشاورزی  مصرف می شود  که 93 درصد 
برآورد شده است. متاسفانه حرکت بخش 
کشاورزی در جهت صرفه جویی در مصرف 
و مکانیزه شدن برداشت آب  بسیار بدوی 
و کند اســت، شبکه های تحت فشار بسیار 
محدود اجرا شــده انــد در نتیجه راندمان 
آبیاری بســیار پایین اســت. در حالی که 
با توجــه به  وضغیت  آب کشــاورزی در 

سایر کشــورها این راندمان باید 70 درصد 
باشــد .در حال حاضر در بخش کشاورزی 
کشور 30 درصد راندمان وجود دارد. وقتی 
آبیاری غیرمکانیزه باشــد میزان تبخیر آب 
باال مــی رود و در نتیجه آب اســتحصال 
شده از آب های سطحی هدر می رود. سال 
هاست  که شبکه های آبیاری را گسترش 
می دهند و عــدم تغییر نوع آبیاری و توجه 
به تناسب نوع کشت با آب و هوای منطقه 
باعث شده که میزان زیادی آب هدر برود. 
جهاد کشاورزی می تواند با افزایش نظارت 
و اولویت قــراردادن  این موضوع مهم به   
افزایش بهره وری اب در بخش کشاورزی 
کمک شایانی به حل این مسئله کند. الگوی 
کشــت در هر منطقه باید متناسب با اقلیم 
منطقه انتخاب شود و برای آبیاری صحیح 
، دوره های آموزشــی و سرمایه گذاری های 
زیرســاختی صورت گیرد. اگر چه وزارت 
نیرو در بخش شبکه های توزیع، سدسازی 
و کنترل و حفاظت از منابع زیرزمینی نقش 
و نظارت دارد اما اســتحصال آب از منابع 

برای توزیع به شــیوه سنتی انجام می شود 
و میــزان هدررفت  ان را افزایش می دهد. 
جهاد کشــاورزی باید به طور مستقیم در 
زمینه اصالح الگوی کشــت و آبیاری و به 
طور غیرمستقیم در افزایش بهره وری آب 
در بخش کشــاورزی سرمایه گذاری کند و 
مردم را به مشــارکت دعوت کند. مدیریت 
آب در ایــن مرحله کــه منابع آب کاهش 
یافته و سال به ســال با توجه به تغییرات 
اقلیمی که اتفاق افتاه  و متوسط بارندگی ها 
ســیر نزولــی دارد، وارد مرحلــه مدیریت 
مصرف شده اســت و مهم ترین گام برای 
مدیریت مصرف با توجه به حجم آبی مورد 
استفاده و میزان بهره وری بخش کشاورزی 
اســت که وزارت نیرو به عنوان متولی آب 
و وزارت جهاد کشــاورزی به عنوان متولی 
بزررگترین بخش مصرف کننده آب کشور 
باید در کنار یکدیگر قرار گیرند تا شــیوه 
آبیاری در کشــور تغییر یابد. برای 7 درصد 
آب مصرفــی در بخش شــرب و صنعت  
،سامانه های تامین، انتقال، توزیع و مصرف 

بخش خصوصی متخصص گره گشای بحران آب است 

نگاه روز
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باید به دقت مدیریت شــوند.  اقداماتی در 
این زمینه صورت گرفته است ،خصوصا از 
سال 1370 که شرکت های آب و فاضالب 
تشکیل شده اند بدنه سیستم آبی در شهرها 
از دست شــهرداری ها خارج شد و در  زیر 
مجموعه وزارت نیرو قرار گرفت، تحوالتی 
در  سیستم مدیریت آب شرب صورت گرفته 
اســت ،اما عموما به دلیل تغییر مدیریت ها 
تصمیمات پیگیری نمی شــوند. از ســال 
1370 تا 1380 به مقوله  مدیریت توزیع و 
مصرف خیلی بها داده شد و زیرساخت های 
متعددی به همراه دســتورالعمل برای این 
بخش  تهیه شد اما تغییر مدیریت ها باعث 
شد که بســیاری از آنها انجام نشوند. ورود 
بخش خصوصی در بحث مدیریت آب به 
مدیریت مصرف آب کمک شایانی می کند. 
وزارت نیرو اکنون نیز پروژه های بسیاری را 
توسط بخش خصوصی به  انجام می رساند 
، اما بخش خصوصی زمانی می تواند نقش 
موثری در مدیریت آب داشــته باشد که از 
آن حمایت کافی بشود. این حمایت ها باید 
در دو بخش مالی و غیرمالی صورت بگیرد، 
دولت بایــد از تولید با کیفیت حمایت کند 
و بســتر الزم برای صادرات را فراهم کند. 
روند کار باید به صورتی باشد که مطالبات 
بخش خصوصی به موقع پرداخت شوند تا 
پیمانکاران داخلی به دلیل عدم پرداخت به 
موقع مطالبات  فعالیت های  خود را محدود 
نکنند. انباشــت مطالبات بخش خصوصی 
باعث شــده نیروهای متخصص به انجام 
پروژه های جدید تمایلی نداشته و به اجبار 
ســرمایه بخش خصوصی به قسمت های 

زود  بازده خواهد رفت. بدیهی اســت که 
وقتی ســرمایه گذاری در قسمتی صورت 
بگیرد که بازدهی نداشــته باشد به سمتی 
خواهد رفت که ضرر نکنــد و عموما این 
سرمایه به سمت ساخت و ساز می رود. در 
5-4 ســال گذشته بسیاری از شرکت های 
تولیدی و پیمانکاری تعطیل شدند و یا بدنه 
آنها کوچک شــده است. شرکت ها عموما 
برای فعالیت در کشــورهای هدف مشکل 
دارنــد و حق الزحمه آنها در داخل به موقع 
پرداخت نمی شــود و همین موضوع رفته 
رفته مشارکت موثر بخش خصوصی را به 
عنوان بخش متخصص و کاردان صنعت 
آب کمرنــگ کرده اســت. در صنعت آب 
سرمایه گذار اصلی دولت است اما در بخش 
تاسیسات آب دولت برای هماهنگ کردن 
دخل و خرج تخصص کافی ندارد. در حالی 
که در بسیاری از کشــورها تاسیسات آب 
شهرها هم در بخش تامین و هم در بخش 
درآمد به عهده بخش خصوصی اســت و 
بخش خصوصی موظف اســت که سهم 
دولت را بپردازد. در حال حاضر شرکت هایی 
هستند که بخشی از کار بهره برداری را به 
عهده دارند اما این بخش کامال خصوصی 
نیست و در حد مشــارکت است. در حالی 
که بخش خصوصی قادر اســت با نیروی 
انســانی کمتر و توان تخصصی مسئولیت 
کامــل را به عهده بگیــرد و تحت نظارت 
دولت آب را با اســتفاده از توان تخصصی 
پیش ببرد. این امر باعث می شود راندمان 
کار و کیفیت خدمات افزایش یابد و جلوی 
هدررفــت انــرژی، آب و هزینه ها گرفته 

شــود. بخش خصوصی چون تابع ضوابط 
نیروی  می تواند  نیســت  دولتی  استخدام 
خوب جذب کند. در بســیاری از کشورها 
این اتفاق می افتد. به عنوان مثال شــبکه 
آب لندن به دســت یکی از شرکت های 
خصوصی اســت که با توجــه به این که 
سال ها است مســئولیت نظارت بر شبکه 
را دارد از کیفیت تمام قسمت های شبکه 
با خبر اســت و به راحتی می تواند نواقص 
پرت آب را بیابد  و در اســرع وقت برای 
رفع آن اقدام کند . این در حالی است که 
قدمت شبکه لندن بسیار باال است و ارائه 
خدمات قابل قبول با وجود چنین شبکه ای 
اما ســرمایه گذاری  بسیار دشــوار است. 
الزم صــورت گرفته و مدیریــت آن به 
بخش خصوصی واگذار شــده است. برای 
اجرای این امر در کشــور باید بسترهای 
قانونی آن فراهم شود و دولت به صورت 
پایلــوت بــرای واگــذاری مدیریت آب 
شهرها به بخش خصوصی پیشقدم شود. 
شــرکت های خصوصی بسیاری در کشور 
وجود دارند که عملکرد قابل قبول داشته و 
توان تخصصی کافی برای اداره آب کشور 
دارند. هزینه ها و درآمدها توســط بخش 
خصوصی انجام شــود و گزارش مســتند 
از کیفیت خدمات رســانی و مسائل مالی 
به دولت ارائه شود تا دولت نظارت کافی 
و همه جانبه بر عملکرد این بخش داشته 
باشــد. به اعتقاد من سپردن کار به بخش 
برای  موثری  راهــکار  توانمند  خصوصی 
خــروج از این بحران اســت که اکثریت 

روی آن اتفاق نظر دارند. 

نگاه روز
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شــنود و گفت با محمد  مهدی جوادیان زاده، 
مدیر مرکز ملی مطالعات و تحقیقات باروری ابرها 

با بارور کردن ابرها  حتی در مناطق خشکی مثل استان یزد می توان به افزایش بارش و جبران خشکسالی کمک کرد 
با توجه بحران رو به تزاید ادامه خشکسالی و کاهش منابع اب شیرین درایران   و درادامه سلسله مطالبی که با همین موضوع در مهر اب به چاپ رسیده 
است ،پیرامون یکی از راه  های ممکن برای مقابله با بحران خشکسالی با محمد مهدی جوادیان زاده مدیر مرکز ملی مطالعات و تحقیقات باروری ابرها  
به گفت و گو نشستیم . وی در اغاز این مصاحبه خاطر نشان کرد :مصرف بی رویه و مدیریت نشده آب در بخش های کشاورزی، صنعت و شرب ادامه 
دارد و بحران کمبود منابع آب کشور با آغاز بارش ها پاییزی نیز راه به جایی نبرد و علی رغم سپری شدن فصل پاییز بارش های جوی به افزایش این منابع 
کمک چندانی نکرد. در  این برهه از زمان که دیر یا زود فصل زمستان نیز سپری می شود و فصول گرم از   راه می رسند ،بحث لزوم اقدامات چند فوریتی 
برای مدیریت بحران فعلی کمبود آب مطرح است و این اتفاق نظر در بین کارشناسان وجود دارد که مدیریت منابع آب جایی برای قصور و یا کم کاری 
ندارد و برای خروج از این بحران باید همۀ فرصت ها را مغتنم شمرد. استفاده از روش بارور کردن ابرها به شکل مصنوعی که براساس تحقیقات صورت 
گرفته 10 تا 15 درصد افزایش بارش را به دنبال دارد،گزینه ای است که اگرچه به دلیل فرسودگی تجهیزات هیچ گاه از حداکثر ظرفیت آن در کشور استفاده 
نشده است اما اخیرا بنا به دستور و حمایت وزیر نیرو ،این فنآوری در شرف تامین اعتبار است. محمد مهدی جوادیان، مدیر مرکز ملی مطالعات و تحقیقات 
باروری ابرها در گفت و گو با ماهنامه مهرآب به چالش های پیش روی توسعه باروری مصنوعی ابرها در کشور اشاره کرده و خاطرنشان کرد: حتی استان 
یزد که خشک ترین استان کشور است در ارتفاعات شیرکوه که حدود 200 تا 300 ملی متر بارش دارد برای این امر مناسب و مساعد است و طبق برنامه ای 

که این مرکز به وزارت نیرو ارائه کرده است تا سال 1402 سراسر کشور تحت پوشش عملیات باروری ابرها قرار می گیرد.

شنود وگفت

باروری ابرها در ایران یک برنامه دراز مدت است

یاسمین اثنی عشری
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 ادامه و  مشروح این گفت و گو را می خوانید:
 بارور کردن ابرها  با کدام فناوری  
انجام می شود وتا چه اندازه نتیجه 

موثر دارد؟ 
بارور کردن ابرها یا فنــاوری باروری ابرها 
عضوی از خانواده تعدیل وضع هوا است. از 
جمله مباحثی که در تعدیل وضع هوا مطرح 
می شود، بارور کردن ابرها به شکل مصنوعی 
است که چیزی جز تشدید عملیات باروری 
ابرها در طبیعت نیست. در واقع ذراتی که در 
هوا معلق و ناخالص هستند باعث می شوند 
که خلوص هوا به هم بخورد و مانع از بارش 
 شــود. اما بااستفاده از این فناوری  می توان  
با ایجاد تغییــرات الزم در این ناخالصی ها 
شــرایطی را ایجاد کرد تا قطــرات آب به 
هم بچسبند و کریســتال یخ شکیل  شود، 
در نتیجه اگر درجه حــرارت نزدیک زمین 
پایین باشد این ذرات به صورت برف و اگر 
درجه هوا به نسبت باال باشد، به شکل باران 
می بارد. در مجموع به این نتیجه رسیده اند 
که استفاده از این فناوری 10 تا 15 درصد در 
مناطق هدف باعث افزایش بارش می شود. 
سازمان هواشناسی هم تایید می کند که با 
توجه به نتایج درون آزمایشگاهی و عملیاتی 
با استفاده از فناوری باروری ابرها 15 درصد 
افزایش بارش به دست می آید. البته نباید این 
رقم را اندک دانست زیرا همین میزان بارش 
در مناطق کوهستانی و کویری بسیار موثر 

است.
کدام کشورها برای مدیریت منابع 
آب از این فناوری استفاده می کنند؟

در مجمــوع عملیات بــاروری ابرها در 42 
کشور اجرا می شود که عمده ترین کشورهای 
صاحب فناوری در این زمینه کشــورهای 

آمریکا، چین، هند و تایلند هستند. 
سابقه استفاده از این روش در دنیا 

مربوط به چه زمانی است؟
ســابقه این عملیات در برخی کشورها 40 
سال اســت اما نخستین پرواز باروری ابرها 

حدود 70 سال قبل انجام شده است.
این فناوری  از چه زمانی در ایران 
مورد اســتفاده قرار گرفته است و 
تاچه حد نسبت به نتایج آن اطمینان 

وجود دارد؟
مرکز ملی باروری ابرها سال 1376 تاسیس 

شده اســت و تا به امروز 10 دوره عملیاتی 
در کشــور انجام داده و باعث افزایش یک 
میلیارد متر مکعب باران شده است که معادل 
افزایش 15 درصدی بارش در مناطق هدف 
است. این روش قادر است 15 درصد میزان 
بارش را افزایش بدهد به شرطی که منطقه 
عملیاتی درســت تعیین شود و از تجهیزات 
مناسب استفاده کنیم. تجهیزاتی که اکنون  
در اختیار ماســت  بسیار فرسوده شده اند و 
باید با تامین اعتبارات  الزم آن ها را به روز 
کنیم تا بازدهی مفید  عملیات افزایش یابد. 
فناوری  دیگری که در دنیا مورد استفاده قرار 
می گیــرد ژنراتورهای زمینی اســت که در 
ارتفاعات نصب می شــوند. در کشور ما که 
منطقه ای کوهستانی اســت و خصوصا در 
غرب کشور که ارتفاعات زیادی وجود دارند، 
استفاده از این ژنراتورها نتایج خوبی  خواهد 
داشت. عالوه بر این، ژنراتورها در پهنه وسیع 
کار می کند در حالی که هواپیما در هر جایی 
نمی تواند پرواز کنــد و در مورد ابرهایی که 
پایین هستند جوابگو نیست، ضمن این که 
در شــب راندمان پایینــی دارد. اما در مورد 
ژنراتــور زمینی، هر چه ابر پایین تر باشــد 
عملکرد بهتری دارد. بنابراین اگر همزمان از 
هر دو  روش پروازی و ژنراتور استفاده شود 
راندمان باال می رود و هیچ فرصتی از دست 

نمی رود.
به چه عواملی  ابرها  باروری  میزان 

بستگی دارد؟
بــارور کردن ابرها به قدرت و نوع ســامانه 
جوی که وارد کشور می شود، بستگی دارد. 
ســامانه های جوی از چند جهت وارد کشور 
می شوند؛ یکی سیســتم مدیترانه ای است 
که از غرب وارد می شود و دیگری سیستم 
سودانی است که از عربســتان وارد کشور 
می شود، گاهی اوقات این دو سیستم همزمان 
وارد کشور می شوند و به هم برخورد می کنند 
که در این صورت بسیار قوی می شوند و کل 

کشور تحت بارش قرار می گیرد.
استفاده از این روش محدودیت های 

زیست محیطی و بین المللی ندارد؟
در خصوص اثرات زیســت محیطی در دنیا 
مطالعات زیادی انجام شــده و نتایج حاکی 
از این اســت که بــاروری مصنوعی ابرها 
هیچ گونه اثر مخربی ندارد. ســازمان ایمنی 

تعدیل وضع هوا آمریکا )WMA( گزارش 
مفصلی ارائه داده اســت که بر اســاس آن 
حتــی در مناطقی که  پیوســته  ابرها 50 
درصد بارور شده اند، اســتفاده از این روش 
هیچ تاثیری روی جانــواران، گیاهان و آب 
دریای آن منطقه مشــاهده نشده است. از 
بین مــواد ی که  برای بارور شــدن ابرها 
استفاده می شوند، طبق آزمایشات انجام شده 
، یددید نقره بیشترین راندمان را در باروری 
ابرها دارد و  هیچ اثر ســوء  زیست محیطی 
در طبیعت به جای نمی گذارد، در واقع یددید 
نقره ماده سالمی است که در تمام دنیا مورد 
اســتفاده قرار می گیــرد. از نظر بین المللی 
نیــز محدودیتی وجود نــدارد و طبق نتایج 
تحقیقات بارور کردن ابرها هیچ تاثیر سوئی 
در مناطــق اطراف ندارد. ایــن که ابری در 
باالدســت بارور شود و تاثیر منفی بر پایین 
دســت آن منطقه داشته باشد از نظر علمی 
رد شــده است، زیرا از نظر علمی ثابت شده 
است که وقتی سیستم جوی وارد منطقه ای 
می شود در حالت طبیعی حداکثر 10 درصد 
آب داخل آن ممکن اســت ریزش کند که 
به صورت باران می بینم اگر اثر باروری 10 
درصــد افزایش بارش را موجب شــود 10 
درصد در 10 درصد می شــود یک درصد، 
یعنی موجب شدیم 11 درصد باران ببارد و 
این یک درصد قرار نیســت در پایین دست 

تاثیری داشته باشد.
چه مناطقــی برای باروری ابرها مناســب 

هستند؟
مناطقی که بارش بیــش از 200 میلی متر   
دارند ، برای باروری ابرها مناطق مســاعد 
شــناخته می شــوند. حتی اســتان یزد که 
خشک ترین استان کشور است در ارتفاعات 
شیرکوه که حدود 200 تا 300 ملی متر بارش 
دارد برای این امر مناسب و مساعد است. در 
مجموع ارتفاع، گستردگی، تراکم، رطوبت، 
درجه حرارت و میــزان آب موجود در ابر و 
مناسب بودن سمت و سرعت حرکت آن از 

شرایط الزم برای باروری ابرهاست. 
این روش از چه زمانی  در کشور ما 

به کار گرفته شد؟ 
کشــور ما در این زمینه سابقه طوالنی دارد. 
سال 1346 از دولت  آمریکا خواسته شد که 
این روش را در ایران  اجرا  کند،  سال 1347 

شنود و گفت
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در قانــون آب و نحوه ملی شــدن آن این 
تکلیف ایجاد شد که از راه های مختلف برای 
تامین آب کشــور اقدام شود که یکی از این 
روش ها بارور کردن ابرها بود. ســال 1353 
با شــرکت کانادایی توافقی مبنی بر بارور 
کردن ابرها با اســتفاده از ژنراتور و هواپیما 
صورت گرفته است که این امر بعد از انقالب 
و در زمان جنگ پیگیری نشــد. اما در سال 
1367 تجهیزات به جا مانده از این شرکت 
کانادایی در ارتفاعات شیرکوه نصب شد  و 
مورد استفاده قرار گرفت ، تا سال 1376 که 
از طرف وزیر نیرو وقت حکم تاسیس مرکز 
ملی مطالعات و تحقیقات باروری ابرها صادر 
شــد و از آن زمان تا کنون فعالیت های این 

مرکز ادامه دارد. 
چرا در ایران به عنوان یک کشورکم 
آب  ایــن روش توســعه چندانی 

نداشته است؟
موضوعی که باعث شده این ابزار در کشور 
به شکل گسترده مورد استفاده قرار بگیرد، 
نامحسوس بودن اثرات آن است. متاسفانه ما 
نمی توانیم به طور دقیق ارزیابی کنیم که از 
میزان بارندگی در منطقه هدف چه مقدار به 
صورت طبیعی و چه اندازه در نتیجه باروری 
مصنوعی ابرها بارش صورت گرفته است. در 
کشورهایی مانند چین دولت به این نتیجه 
رسیده اســت که این روش اثر مثبت دارد 
اما در کشــور ما معموال همه چیز در قالب 
اعداد و آمار معنا پیدا می کند. بنابراین ما به 
دنبال شفاف سازی نتایج هستیم تا حد امکان 
مشــخص کنیم باروری ابرها تا چه میزان 
باعث افزایش باران می شــود. خوشبختانه 
ایــن روش در ایران به صورت کامال بومی 
استفاده می شود، پیش بینی، اجرای عملیات 
و ارزیابی 3 مولفه مهم در فرایند باروری ابرها 
اســت که به صورت کامال بومی در کشور 
انجام می شود، و صرفا یک سری تجهیزات 
هم خارجی اســت که در تمام دنیا متدوال 

است.
مناســب ترین زمان برای باروری 

ابرها چه زمانی است؟
 ســال آبی از مهرماه آغاز می شود اما فصل 
باروری ابرها از آبان ماه است در واقع ابرهای 
ســرد که قابلیت باروری دارند از اواخر آبان 
ماه وارد کشــور می شوند از این رو عملیات 

باروری ابرها از 15 تا 20 آبان در کشور آغاز 
می شود و برای برخی مناطق کشور تا نیمه 
اردیبهشت  سال آینده ادامه می یابد. دو نوع 
ابر وجود دارد، ابر سرد که درجه حرارت آن 
پایین تر از صفر اســت و ابر گرم که درجه 
حرارت آن بیش از صفر اســت. اما در حال 
حاضر کشــور ما در زمینه باروری ابرهای 
سرد فعالیت می کند و فناوری  در دسترس 
ما مربوط به بارو کردن ابرهای ســرد است. 
بنابرایــن عموما فصل پاییز و زمســتان و 
اوایل بهار که ابر ســرد در کشور وجود دارد 
مناسب ترین زمان برای باروری ابرها ساخته 
می شود و ما از اوایل آبان ماه فعالیت خود را 

آغاز می کنیم.
استفاده از این روش برای  جبران کمبود آب 
در  دریاچه  ارومیــه و زاینده رود چقدر موثر 

است؟
پیشــنهاد نصب ژنراتور در آذربایجان غربی 
مطرح شده که در انتظار تامین اعتبار است و  
به محض تامین اعتبار اولویت سایت ژنراتور 
زمینی آنجا نصب می شود. سال گذشته در 
این منطقه عملیات هوایــی باروری انجام 
شد که نتایج رضایت بخش بود و 10 تا 15 
درصد باعث افزایش بارش شد .گزارش  این 
عملیات  بزودی منتشر می شود. ولی نکته 
قابل توجه این است که حجم آب مورد نیاز 
بیش از 15 درصد اســت با این روش 500 
میلیون مترمکعب آب وارد دریاچه می شود در 
حالی که رقم مورد نیاز  برای جبران کمبود 

آب حدود 7 تا 8 میلیارد مترمکعب است. 
کدام پروژه ها در دســت اقدام این 

مرکز  قرار دارند؟
بارورسازی ابرهای فالت مرکزی و شمال 
غرب کشور از مهم ترین برنامه های مرکز 
ملی تحقیقات بارورســازی ابرها در ســال 
جاری اســت. پروژه بــاروری ابرها در 12 
استان کشــور از 20 آبان ماه آغازشده است  
که تا تیر ماه سال آینده ادامه خواهد داشت. 
بــاروری ابرها در اســتان های یزد، کرمان، 
فــارس، اصفهان، کهگیلویــه وبویر احمد، 
چهارمحال وبختیاری و آذربایجان شرقی و 
غربی از آبان امسال تا اردیبهشت سال آینده 
و در استان های گیالن، مازندران و گلستان 
نیز از اردیبهشت سال آینده تا تیر ماه همان 
سال اجرا می شود. طی این مدت 70 سورتی 

پرواز بر فراز ابرها انجام خواهد شد که هزینه 
هر پرواز یک میلیــارد و 100 میلیون ریال 
برآورده شــده است که علت هزینه بر بودن 
این پروازها کرایه هواپیما، سوخت مصرفی و 
خرید مواد شلیک شده به سوی ابرها است. 
تعداد هواپیمای ویژه باروری ابرها دو فروند 
است که هر دو مجهز به تجهیزات باروری 
ابرها بوده و تنها هواپیماهای موجود در کشور 
برای این عملیات هستند. البته تا چهار سال 
آینده از طریق هماهنگی با وزارت نیرو سه 
فروند هواپیمای دیگر به این مجموعه اضافه 
خواهد شــد. البته زمان تاثیر مواد باروری را 
20 دقیقه تا 1.5 ساعت پس از زمان تزریق 
مواد و دامنه آن را در صورتی که شلیک ها به 
صورت تصادفی انجام شود تا 200 کیلومتر 
از محل تزریق مواد باروری است. اگر مواد 
به مقدار زیاد در ابر تزریق شود موجب عقیم 
شدن ابر می شود و اگر به میزان الزم تزریق 
شود باعث بارش می شــود و این عملیات 
در تمام مراحــل کامال تحت کنترل انجام 

می شود.
با توجه به بحــران کم آبی و لزوم 
روش های  از  حداکثری  اســتفاده 
بــرای  برنامــه ای  آب،  تامیــن 
کشور  سراسر  ابرهای  بارورسازی 

وجود دارد؟
ســازمان جهانی هواشناســی  تاکید دارد 
که  باروری ابرها باید به صورت یکجهت 
گیری اساسی  در کنار سایر استراتژی های 
مدیریت منابع آب در نظر گرفته شــود، در 
واقــع عملیات باروری ابرها باید به صورت 
مداوم انجام شــود و اینطور نباشــد که در 
ترسالی فراموش شــود و زمانی که درگیر 
خشکسالی شدیم دوباره عملیات اجرا شود. 
البتــه زمانی که خشکســالی رخ می دهد 
،بازدهی  باروری ابرها هم کاهش می یابد 
اما باید عملیات باروری به طور مداوم انجام 
شود. خوشبختانه وزارت نیرو نظر مساعدی 
نسبت به این برنامه  دارد، از این رو از مرکز 
ملــی مطالعات و تحقیقات بــاروری ابرها 
خواسته شــده تا یک برنامه میان مدت و 
طوالنی مدت برای توســعه باروری ابرها 
تا ســال 1402 ارایه کند. طبق این برنامه 
سراسر کشور تا سال 1402 تحت پوشش 

عملیات باروری ابرها قرار می گیرد.

شنود وگفت



بخشی نگری، منابع آب ایران را هدر داد
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اشاره:
بروز خشکسالی و کمبود آب در کشور ما در سال های اخیر که بخشی از آن بی شک ناشی از تغییرات آب و هوایی در جهان است، ابعاد نگران 
کننده ای پیدا کرده است. باید توجه داشت در سرزمینی که بیشترین بخش اراضی آن را مناطق کویری تشکیل می دهند و در طول تاریخ با دوره های 
طوالنی خشکسالی روبرو بوده است، بهره برداری از آبرودخانه ها، آب های سطحی و سفره های زیر زمینی آب  تا چه حد منطقی و تابع مالحظات 
زیست محیطی و توسعه پایدار بوده است؟ نتایج یک بررسی به عملکردها در حوزه آب و آبررسانی در دهه های اخیر متاسفانه پاسخ به این سوال را 
منفی اعالم می کند. نادیده گرفتن قوانین طبیعی در این حوزه حساس و الیتناهی پنداشتن آب سفره های زیرزمینی باعث شده که بسیاری از  این 
سفره ها، امروزه با نبود یا کمبود جدی آب روبرو باشند. بی توجهی به اکوسیستم های آبی سبب شده که در زمانی کمتر از دو دهه با ده ها دریاچه و 
رودخانه خشک شده و بروز کمبود آب شرب در شهرهای پرجمعیت کشور روبرو شویم. این پیامدهای زیانبار زنگ خطر را برای منابع محدود آب 
شیرین در ایران به صدا در آورده اند و این گونه نتیجه گیری شده که اگر سدسازی های بی مطالعه، بهره برداری بی رویه از سفره های آب زیرزمینی و 
همچنین انتقال غیر اصولی آب از استانی به استان دیگر متوقف نشود و عملیات اجرایی از این دست به دور از بخشی نگری، در حیطه یک مدیریت 
واحد و برخوردار از مشاوره های کارشناسی در نیاید، بزودی با یک بحران خطرناک و غیر قابل برگشت در منابع آب کشور روبرو خواهیم شد که 
می تواند موجب جابه جایی های وسیع و زیانبار جمعیتی و مهاجرت های ناخواسته در بیشتر استان ها شود که مسایل اجتماعی بسیاری را به همراه 

خواهد داشت. پرونده این شماره مهرآب و یادداشت های مربوط به آن به همین موضوع مهم و حساس اختصاص یافته است.

کارشناســان: آینــده نگــری و مالحظات زیســت محیطی در
 بهره برداری از رودخانه ها و ســفره های زیر زمینی حیاتی است

بخشــی نگــری، منابــع آب ایران را هــدر داد
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مدیــرکل دفتــر آب و خاک 
سازمان حفاظت محیط زیست 
گفت: خشک شدن تاالب ها 
باعث خسارت های غیر قابل 
جبران بر بسیاری از منابع محیط 
زیست شــده و آن را تبدیل به یک 
کانون آلوده آبی و خاکی کرده اســت که 
این امر باعث انتشار ذرات و آلودگی هوا خواهد 

شد.
مهندس حســن پســندیده در گفت و گو با 
خبرنگار مهرآب، با تاکید بر لزوم در نظر گرفتن 
اثرات زیست محیطی در اجرای پروژه های 
عمرانی از جمله سدسازی، گفت:  با توجه به 
این که کشور ما در شمار کشورهای در حال 
توسعه است، ضرورت دارد کلیه برنامه های 
توسعه ای از نظام جامع توسعه پایدار تبعیت 
کند و در توسعه باید ابعاد مختلف اجتماعی، 
اقتصادی و زیست محیطی را همراه و متوازن 
در نظر گرفــت. نادیده گرفتن هریک از این 
محورها موجب برهم خوردن تعادل و تناسب 
محیط زیست خواهد شد. پروژه های بزرگی 
نظیر سدسازی طبق مقررات کشور ما، نیازمند 
مطالعــات ارزیابی اثرات زیســت محیطی و 
امکان سنجی و بررســی تاثیرات آن است. 
هرچند احداث سدها با مقاصد ذخیره سازی 
و مدیریت منابع آب برای مصارف شــرب، 
کشــاورزی و صنعت و خدمات و در بعضی 

مواقع تولید انــرژی صورت می گیــرد، اما 
ضرورت دارد حق آبه های زیســت محیطی و 
طبیعی محیط زیست و در ادامه حقوق ذینفعان 
در نظر گرفته شود. در بخش اجتماعی چنانچه 
حق مردم و جوامع مربوطه رعایت نشــود، با 
واکنش و اعتراض ذینفعان مواجه خواهیم بود 
اما در صورتی که حق طبیعت منظور نشود، 
اثرات آن ممکن است در کوتاه مدت یا بلند 

مدت نمایان شود. 
پســندیده افزود: از موضوعات مهمی که در 
برنامه های سدسازی و اثرات آن بر اکوسیستم ها 
و حوزه پایین دست سدها باید مورد توجه قرار 
گیرد، اثر سد بر کیفیت و تغییرات اکوسیستم ها 
و طبیعت و زیستگاه ها است. این در حالی است 
که اغلب رودخانه ها در گذشته به دریاچه ها و 
تاالب ها هدایت شده و به عنوان منبع تغذیه 
و ضامن حیــات و بقا تاالب هــا بوده اند. در 
صورتی که ما حق آبه های تاالب ها را منظور 
نکنیم با پدیده خشــک شــدن تاالب ها و 
بروز خســارت های زیست محیطی، تخریب 
اکوسیستم تاالب، از بین رفتن زیستگاه و نبات 
و جانوران روبرو خواهیم بود. با توجه به این که 
کارکردها و استفاده از تاالب ها برای جانوران 
آبزی و کنارآبزی و پرندگان آبی از یک ســو 
و گردشگری و مصارف صید آبزیان و صنایع 
دستی و اشتغال جوامع محلی نیز دارای اهمیت 
ویژه ای است، خشــک شدن تاالب ها باعث 

خسارت های غیر قابل جبران بر بسیاری از منابع 
محیط زیست شده و آن را تبدیل به یک کانون 
آلوده آبی و خاکی کرده است که این امر باعث 

انتشار ذرات و آلودگی هوا خواهد شد.
مدیرکل دفتر آب و خاک ســازمان حفاظت 
محیط زیست، خاطرنشان کرد: اساسا در صورت 
رعایت حداقل نیاز واقعی و حق آبه های تاالب ها 
و رودخانه ها، با مشکالت زیست محیطی روبرو 
نخواهیم شد. اما اگر در منطقه ای این پدیده بروز 
کند می تواند دو دلیل عمده داشته باشد 1- بروز 
پدیده خشکسالی در چند سال به صورت متوالی 
2- قطع و کاهش دبی آب ورودی به تاالب ها

وی در ادامه اظهار داشت: ضرورت دارد برای 
طرح هــا و پروژه های آبــی مطالعات جامع و 
ارزیابی زیســت محیطی و اثرات اجرای طرح 
بر محیط پیرامون و طبیعت و جوامع محلی و 
اقتصادی انجام شود و پس از اخذ تاییدیه های 
زیســت محیطی، این طرح ها به اجرا درآیند. 
نکته قابل توجه در این زمینه توجه به اصول 
و معیارهای ســازمان حفاظت محیط زیست 
است. اگر در جایی ما با تخریب محیط زیست 
مواجه شدیم دلیل مهم آن می تواند عدم رعایت 
توصیه ها و ضوابط تعیین شده از سوی سازمان 
محیط زیست باشــد که نتیجه آن تخریب و 
آلودگی محیط زیست و منابع آب و خاک خواهد 
بود و برای جبران خسارت ها باید بهای زیادی 

را پرداخت.

عدم رعایت ضوابط سازمان محیط زیست 
باعث تخریب منابع آب و خاک شده است

مدیرکل دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست:

پرونده
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مشاور رییس سازمان حفاظت محیط زیست 
در امور محیط طبیعی گفت: در هرجای دنیا 
که نقل و انتقاالتی در زمینه آب انجام شده، 
اوال با مطالعات فراوان همراه بوده و ثانیا اغلب، 

تبعات منفی داشته است.
دکتر اسماعیل کهرم در گفت و گو با خبرنگار 
مهرآب، با اشاره به اثرات مخرب زیست محیطی 
پروژه های آبی که در طول سال های گذشته 
در کشــور اجرا شده است، گفت: ما می آییم 
و به کمک فناوری، مسیر رودخانه هایی که 
برای هزاران سال در آبراهه ای جاری هستند و 
سفره های آب زیرزمینی را مشروب می کنند و 
انواع موجودات زنده در آنها زیست می کنند، را 
عوض می کنیم. بدترین نمونه تغییر مسیر آب 
و بهره بــرداری از آن را می توان در زاینده رود 
دید. زاینده رود به دلیل سدی که ساخته شد و 
به دلیل انتقال آب به یزد و کاشان، خشک شد 
و به تبع آن باتالق گاوخونی هم خشک شد. 

این باتالق ارزش زیادی برای محیط زیست 
و زیســت بوم منطقه داشت و همچون یک 

قهوه خانه سرراهی برای پرندگان مهاجر بود.
کهــرم افزود: بدترین تغییر رژیــم آب را در 
دریاچه ارومیه داشــتیم که بــه خاطر تعدد 
سدهای ساخته شــده، این دریاچه به کلی 
خشک شد و االن هم وزارت نیرو میراث دار 

خطاها و اشتباهات گذشته است.
مشاور رییس سازمان حفاظت محیط زیست 
در امور محیط طبیعی، خاطرنشــان کرد: در 
هرجای دنیا که نقل و انتقاالتی در زمینه آب 
انجام شده، اوال با مطالعات فراوان همراه بوده 
و ثانیا اغلب، تبعات منفی داشته است. چندی 
پیش ایاالت متحده آمریکا مجبور شد سدی را 
که یک تاالب بین المللی این کشور را خشک 
کرده بود، تخریب کند. در آلمان هم سدها را 
شکستند و مسیرهایی را که تغییر داده بودند، 

مجددا به حالت اول بازگرداندند.

وی تاکید کرد: بنابراین هرکجای کشور که 
این دســت اندازی به طبیعت صورت گرفته، 
خطا بوده اســت. االن هم صحبت از تغییر 
مسیر رودخانه زاب و ریختن آب آن به دریاچه 
ارومیه اســت. این رودخانه تنها و تنها 600 
میلیون مترمکعب آب در سال دارد در حالی 
که دریاچه ارومیه زمانی که پر بود 37 میلیارد 
مترمکعب آب داشت. به قول معروف: »کجا 

کفاف دهد این باده ها  به مستی ما!«.
کهرم در پاســخ به این پرســش که توسعه 
بی رویه سدســازی در کشور طی سال های 
گذشته، چه میزان در تخریب محیط زیست 
تاثیر داشــته است؟ گفت: ما موقعی قهرمان 
سدسازی شدیم که دنیا سدسازی را رها کرده 
بود. همین کشــور همسایه ما ترکیه، زمانی 
می خواست بزرگترین ســد جهان را بسازد. 
منتها بررسی ها انجام شــد و به این نتیجه 
رسیدند که دیگر سدی با ارتفاع تاج باالی 15 

وقتی قهرمان سدسازی شدیم 
که دنیا سدسازی را رها کرده بود

مشاور رییس سازمان حفاظت محیط زیست:

پرونده

مدیرکل دفتر آب و خاک ســازمان حفاظت 
محیط زیست، در پاســخ به این پرسش که 
برنامه ســازمان حفاظت محیط زیست برای 
به حداقل رساندن پیامدهای زیست محیطی 
طرح های آبی چیســت؟ گفت: در درجه اول 
مدیریــت صحیح منابع آب و خاک کشــور 
بســیار اهمیــت دارد. موضوع بعــد، رعایت 
صحیح الگوی مصرف آب و بهره برداری از 
خاک اســت. با توجه به این که حدود 90 
درصد منابع آب تجدیدپذیر کشور در بخش 
کشاورزی مصرف می شــود، ضرورت دارد 

الگوی کشــت اصالح، نوع آبیاری تغییر و 
از روش های نوین آبیاری استفاده شود و به 
سمت مدیریت پایدار کشاورزی گام برداریم 
و از روش های کشــاورزی سالم برای تولید 
محصوالت ارگانیک و مدیریت کود و سموم 
و آفت کش هــا کــه روی آب و خاک تاثیر 

دارند، استفاده کنیم. 
پسندیده افزود: در این راه بازیابی و استفاده 
مجدد و تصفیه زه آب و پســاب کشاورزی 
و برگردانــدن آن به چرخــه تولید را نیز 
باید در نظر گرفت. در مورد ســایر منابع و 

کارکردهای صنعتی و شــرب نیز موضوع 
صرفه جویــی آب و اصالح الگوی مصرف 
و بازیابــی و تصفیه فاضالب های صنعتی 
و انسانی باید به عنوان یک اصل پایداری 
محیط زیســت، همواره اجرا و توسعه یابد. 
برای دستیابی به اهداف محیط زیست سالم 
و آب و خاک پاک، افزایش و بهبود دانش و 
آگاهی زیست محیطی آحاد جامعه و رعایت 
اصول محیط زیســتی از سوی مجریان و 
متولیــان خصوصی و دولتــی در پروژه ها 

امری اجتناب ناپذیر است.
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پدر کویرشناسی ایران:

باعث قاعده  بی  برداشــت 
 بی آبی امروز کشور شده است

پدرکویر شناســی ایــران گفت: تصمیمات 
غیرکارشناســانه به محیط زیســت کشور 
آســیب می زند. و ادامه داد: تا 2 سال دیگر 
آب زیرزمینی در منطقه مرکزی ایران تمام 
می شــود و با این روند بهره برداری، همانند 
خشــک کردن دریاچه ها و تاالب ها تا 5، 6 
سال دیگر مناطق خشکی مانند کرمان نیز  
دستخوش خشکی شدید و مهاجرت اجباری 

سکنه می شوند.
پروفســور پرویز کردوانی خاطر نشان کرد: 

کمبود منابع آب در ایران همیشــگی است 
اما اگر امروز مسئوالن به صرافت افتاده اند 
که به مردم بگویند بحران آب جدی اســت 
به این دلیل اســت که شهرها آب ندارند و 
اال سال هاســت که رودهــا و تاالب ها در 
کشور خشک شده اند. پس از انقالب گفتند 
کشــاورزی را توسعه بدهیم تا وابستگی به 
کشاورزی نداشته باشیم. پس شروع کردند 
آب را از رودخانه ها گرفتن و چاه زدن. چون 
عشق مدیران شــد صنعت، شهرها توسعه 

پیدا کرد. بعد قانونی گذراندند و اولویت آب 
را به شــرب دادند. یعنی به شهر. برای آب 
شرب، سد ساختند. بعد آب را دادند به شرب 
و صنعت. جمعیت زیاد شــد و شهر توسعه 
پیدا کرد. من بارها گفته ام، وقتی می خواهید 
جایــی را نابود کنید، حتما به آن آب بدهید. 
وقتی ببینــد آب دارد، مصرف می کند. خب 
معلوم اســت آب بعد از این همه سال کم 

می آید و کشور بی آب می شود.  
وی افزود: بهره برداری بی رویه از منابع آبی 

متر ساخته نشود. در آن زمان، ما سد کرخه را 
با 170 متر ارتفاع تاج سد ساختیم، سد گتوند 
را ســاختیم که اصال ننگ بشریت است و 
سفره های نمکی را بیرون آورد و آب کارون 

را شور کرد.
این کارشــناس محیط زیست در ادامه اظهار 
داشــت: قرار بر این بود که در حوضه دریاچه 
ارومیه 92 بند سد ساخته شود و بعد 40 تای 
آن را عملی کردند و وسط کار دیدند که وضع 
خیلی خراب اســت و 4 سد را نیمه کاره رها 
کردند که دارد در آفتاب می پوسد اما 36 سد 
دیگر در حوضه دریاچه ارومیه فعال اســت. 
سدســازی یکی از عملیات عمرانی بســیار 
سنگین با هزینه زیاد است که ساخت آن 7 
-8 سال طول می کشد و به نیروی کار زیادی 
هم نیاز دارد. حال ببینید که چه سرمایه ای در 
اثر نیمه کاره رها شدن سدها، از بین می رود! 

مشاور رییس سازمان حفاظت محیط زیست 

در امور محیط طبیعی، یادآور شد: ما در حال 
حاضر 30 میلیارد مترمکعب تبخیر داریم که 
این بر اثر سدسازی است. وقتی سدی ساخته 
می شــود، آب جاری رودخانه تبدیل به آب 
ساکن پشت سد می شود و این سطح وسیع 
دریاچه باعث افزایش تبخیــر می گردد. 30 
میلیارد مترمکعب تبخیر برای کشور کم آبی 

چون ایران رقم بسیار بزرگی است.
کهرم تصریح کرد: ما در گذشته شورای عالی 
محیط زیست داشتیم که تبعات زیست محیطی 
طرح های عمرانی را بررسی می کرد و به این 
علم »ارزیابی زیست محیطی« گفته می شود. 
هر طرحی که می خواهد در کشور اجرا شود 
باید اثرات زیست محیطی آن مشخص شود 
یعنــی به فرض باید دید که اثر این ســد بر 
محیط اطراف چیست؟ بر رودخانه، بر سفره 
آب زیرزمینی، بر جنگل پایین دست چیست؟

وی افزود: آقای احمدی نژاد که تشریف آوردند 

اول گفتند که خود من رییس شــورای عالی 
محیط زیست خواهم بود. ما خوشحال شدیم و 
بنده یک مقاله نوشتم که خود رییس جمهور 
به این موضوع عالقه مند است. اما چندی بعد 
این شــورا منحل شد و کمیسیون زیربنایی 
صنعت و محیط زیست به وجود آمد که در آن 
وزرای راه، صنایع و معادن، نفت، کشاورزی هر 
کدام یک رای داشتند و محیط زیست هم یک 
رای! یعنی محیط زیست در اقلیت قرار داشت. 
این کارشــناس محیط زیســت خاطرنشان 
کرد: االن دوباره شورای عالی محیط زیست 
دارد فعال می شــود یعنی هــر طرحی مثل 
پاالیشگاه، مثل پتروشیمی مثل چرم سازی، 
مثل مرغداری، مثل احــداث جاده و... اینها 
باید برود در آن شورا مطرح شود، جنبه های 
محیط زیستی و تاثیراتش مطالعه شود و آن 
وقت برای اجرا یا عدم اجرای آن تصمیم گیری 

به عمل آید.   
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و خصوصا برداشــت بی قاعــده از آب های 
زیرزمینی باعث بی آبی امروز کشــور شده 
اســت و اگر وزارت نیرو به وضعیت چاه ها 
رســیدگی نکند آب در ایران می میرد. امروز 
چاه ها مردند تا 5-4 سال آینده نیز سدها از 

جمله سد کرج نیز خواهند مرد. 
کردوانی تاکید کرد: تمام تصمیماتی که برای 
مدیریت آب تا کنون گرفته شــده، بیهوده 
است، چرا که ما برای نجات آب به مدیریت 
مصرف نیاز داریم، نه تامین آب بینهایت و یا 

انتقال حوضه به حوضه آن.
به گفته وی ایران منطقه پرفشــار است و 
در مناطق پرفشــار حتــی در صورت وجود 
رطوبت، فشــار هوا اجازه بارندگی نمی دهد. 
از ایــن رو جنگل کاری و ایجاد دریاچه های 
مصنوعی نیز هیچ تاثیری در میزان بارش و 
یا تغییر آب و هوای مناطق اطراف نخواهد 

داشت.
کردوانی با اشــاره به تصمیمات مسئوالن 
بــرای خــروج از بحــران آب، کاهش آب 
کشــاورزی را موجب از بیــن رفتن امنیت 
غذایی کشاورزی قلمداد کرد و گفت: تمام 
سیاســتگذاری ها معطوف بــه کاهش آب 
کشاورزی و کشــت نکردن است. اگر قرار 
اســت به هر قیمتی آب شــهرها را تامین 
کنیم پس امنیت غذایی چه می شــود؟! در 
حال حاضر با این ســطح زیرکشت بیشتر 
مواد غذایــی را از جمله روغن، یونجه و جو 
از خارج وارد می کنیم پس چند ســال دیگر 
که کشت در بیشتر زمین ها ممنوع می شود 

باید چه کنیم؟ 
وی افزود: اخیرا با روسیه قرارداد مواد غذایی 
بسته شده اســت معلوم نیست چرا از یک 
طرف کشاورزی را تعطیل می کنند از طرف 
دیگر بــرای صادرات مــواد غذایی قرارداد 
می بندند. آیا مسئوالن از خودشان نمی پرسند 
که با کدام آب می خواهند به این تعهداتشان 

عمل کنند!
کردوانی ضمن اشاره به اقدامات دولت برای 
کاهــش مصرف آب در بخش کشــاورزی 
گفت: برای چاه ها کنترل هوشمند گذاشته اند 
و به کشــاورز گفته اند که در یک سال آبی 
میزان مشخصی آب باید مصرف کند. همین 
تصمیم صدای کشاورزان را درآورده است و 
آنها اعــالم کرده اند که از بهار تا مهر برای 

کشاورزی آب نخواهند داشت. وی همچنین 
تاکید کرد: از زمانــی که وزارت نیرو اعالم 
کرده اســت که بــرای صنعــت آب ندارد 
صنعت آب کشــاورزی را می خرد. همانطور 
که آب زاینده رود را به اصفهان و یزد دادند 
و با این کار زاینــده رود را از بین بردند، این 
تخصیص های غیرمنطقی منابع آبی دیگر را 

نیز دستخوش آسیب می کند.
به گفته وی با توجه به پایین بودن راندمان 
آب در بخش کشــاورزی کاهش سطح زیر 
کشت یک کار منطقی است اما به شرطی 
که زیر ســاخت الزم برای مکانیزه کردن 
کشاورزی تامین شــود تا آب در سطح زیر 
کشــت محدود مواد غذایی مورد نیاز کشور 

را تامین کند. 
پدر کویرشناســی ایران اشــاره کــرد: در 
برای ســاخت کارخانجات  اخیر  سال های 
بسیاری میلیاردها تومان هزینه شده است و 
چون سرمایه گذاری صورت گرفته باید آب 
مورد نیاز آن ها را تامین کنند. این صنایع هر 
چه آب قنات و چاه بود را خریدند و مصرف 
کردند و امروز که آب این منابع ته کشــید 
و زیست بوم منطقه دستخوش آسیب شده 
اســت اعالم کردند که بــه هزینه آنها آب 
خلیج فارس را شیرین کنند و در اختیار آن ها 
قرار دهند. در حالی که صنعت اگر بخواهد 
اقتصادی باشــد، باید به سمت آب برود نه 
اینکه با پرداخت هزینه آب را به کارخانه ها 

ببرند.
بــه اعتقاد کردوانی راه حل این اســت که 
صنایع را به کنــار دریای خزر منتقل کنند. 
معموال در دنیا هم اینگونه است که صنایع را 
به آب می رسانند نه آب را به صنایع و از اول 
باید به این فکر می کردند که در شهرهایی 
مانند کرمان و سیرجان که آب سطحی و آب 
دائمی ندارد صنعت راه اندازی نکنند. حتی 
صنایع نیز باید برای صرفه جویی از پســاب 
خودشان استفاده کنند و تا 7بار می توانند این 
کار را انجــام دهند که تا به حال این کار را 
نکرده اند. حداقل 3 تا 4 سال دیگر و حداکثر 
50ســال دیگر از کوه البــرز تا خلیج فارس 
و زاگــرس و اصفهان و شــیراز، آب های 
زیرزمینی شان تمام می شود. تنها جایی که 
برای همیشــه آب دارد گیالن و مازندران 

است که آنها هم مساله هایی دارند.

وی خاطر نشــان کرد: اگر آب کشاورزی را 
به صنعت بدهند کشاورزی قربانی صنعت 
می شود ، اما متاســفانه این اتفاق در کشور 
قریب الوقوع است. به گفته کردوانی اگر آب 
پس از مصرف کشاورزی به صنعت می رسید 
هم کشــاورزی رونق داشــت و هم چرخ 
صنعت می چرخید اما متاسفانه در جاهایی که 

باید، سرمایه گذاری صورت نمی گیرد. 
وی مدیریت آب را یک مدیریت همه جانبه 
دانست که در دوران بحران تامین باید مسائل 
مربوط زیرساخت ها را مدنظر داشته باشد و 
یادآور شــد: عمر مفید سدها در ایران مانند 
کشورهای خارجی نیست و ساالنه رسوبات 
زیادی در سدها ته نشین می شود. بزودی سد 
کرج و لتیان مملو از رســوب می شود و اگر 
هم در چند سال آینده آبی وجود داشته باشد 
سدی برای ذخیره آن وجود نخواهد داشت. 
در نتیجه یک باران شدید موجب بروز سیل 

و نابودی سدها خواهد شد. 
کردوانی هشدار داد: در گذشته مردم از سیل 
می ترســیدند و خانه های خود را دور از آب 
می ساختند اما شرایط فرق کرده و مردم در 
حاشیه آب ها ســکونت کرده اند، در نتیجه 
اگر مدیریت آب به فکر نباشد با بروز سیل 

خسارات بسیار شدید خواهد بود.
در کشــور خشــک ایران هیچوقت مردم 
احساس کمبود آب نکردند و هر جا که مردم 
آب خواستند وزارت نیرو تامین کرده است. 
این باعث شده است که مردم فاجعه بی آبی 
را باور نکنند. پدر کویر شناسی ایران ضمن 
بیان این مطلب تاکید کرد: صرفه جویی در 
مصرف آب عزم ملــی می خواهد و باید به 
شهرداری ها گفت که آب مصرف نکنند. باید 
بگوییم که واقعا برای توسعه فضای سبز آب 
نداریم تا به جای توســعه فضای سبز منابع 

آلوده کننده هوا را کاهش بدهند. 
وی با اشاره به راهکارهای دولت برای احیای 
دریاچه زاینده رود گفت: اعالم کردند که برای 
نجات این رود باید آب های اطراف را بخرند 
و داخل دریاچه بریزند و به مدت 3 سال در 
88 هزار هکتار زمین اطراف کشــت نشود، 
در عوض به هر کشــاورز 5 میلیون تومان 
داده شــود. اما پس از 17 ماه مطالعه نتیجه 
تحقیقات 500 دانشمند ایرانی و 50 دانشمند 
خارجی وقتی به مرحله اجرا رسید کشاورزان 
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با آن مخالفت کردند و با یک کلمه نه گفتن 
کشاورز این طرح متوقف شد. 

وی در خصــوص انتقال آب به دریاچه های 
آسیب دیده خاطرنشان کرد: آب نداریم. کجا 
را خشک کنیم و آبش را به دریاچه بدهیم؟ 
اگر همان موقعی که فکر آب سطحی بودند، 
بــه این توجه می کردند کســی چاه عمیق 
از یک عمقی بیشــتر حفر نکنــد، دریاچه 
از بین نمی رفت. تــا آن حد که مجاز بود. 
یعنی همــان 4 هزار تا. دیگه االن فایده ای 
ندارد. ضمن اینکه هــر روز دارند ده ها چاه 
را می بندند. من و شما درکی از بسته شدن 
چاه نداریم. آن کشاورز نان باید بخورد، دختر 
و پســر دانشجو دارد. فکر می کنند با بستن 
چاه هــا آب دریاچه تامین می شــود. ضمن 
اینکه آب و زمین کشاورزی و همه چیزشان 

شور شده. اصال نابود شدند 
اگر از همان اول ســهم دریاچه را از سد باز 
می کردند، این اتفاق نمی افتاد. وقتی ســد 
ســاختید، اختیار آب می افتد دست بشر. بعد 
می گوید اولویت آنجا که هست باید بدهم. 
اولویت هم چی تعریف شــده؟ آب شرب. 

همین باعث تمام مســائل آبی ایران است؛ 
اولویت بود که همه آب ها را بدهیم به شرب. 
بــه تصمیمــات  اشــاره  بــا  کردوانــی 
غیرکارشناســانه ای کــه در زمینه مدیریت 
آب وجــود دارد گفت: اخیرا مخالفان اجرای 
پروژه تونل گالب در برابر انتقال آب کارون 
به چهار اســتان اصفهان، یــزد، کرمان و 
چهارمحال و بختیاری، ســکوت کرده اند و 
مقدمات اجرا توسط کارگروه احیای دریاچه 
زاینده رود در حال پیگیری اســت، مشروط 
به اینکه برای مصارف شرب مورد مصرف 
قــرار بگیرد. اما آبی را که بــرای کارواش، 
ساختمان سازی، آبیاری باغچه ها و ... استفاده 
می شود نمی توان شرب نامید و آب کارون 
عمال برای هر مصرفی به 4 اســتان منتقل 

می شود.
وی خاطرنشــان کرد: دولــت اعالم کرده 
اســت که 22 میلیارد دالر از محل صندوق 
توســعه ملی برای خــروج از رکود هزینه 
می شــود. 210 میلیارد تومــان از این پول 
برای کشاورزان حوضه زاینده رود که کشت 
نکرده اند تخصیص یافته، بخشی از این پول 

برای آبادانی 55 هــزار هکتار زمین بایر در 
خوزســتان مصرف می شود که قرار است با 
اســتفاده از آب کارون آبیاری شود. معلوم 
نیســت که چــرا آب کارون همزمان به دو 
پــروژه تونل گالب و آبادانی زمین های بایر 
اختصاص یافته و کسی به این موضوع توجه 

نکرده است. 
به گفتــه کردوانی موافقــان دولت مدام از 
تصمیمات جدید استقبال می کنند و به به چه 
چه می کنند در حالی که دوست آن است که 
گوید عیب دوست. باید واقع بینانه مسائل را 
بررسی کنیم و در شرایط بحرانی حداقل از 
انجام کارهای مضر جلوگیری کنیم، چرا که 
دیگر آب قدرت جبران اشتباهات مدیریتی 

را ندارد.
وی در پایان خاطرنشــان کرد: مبنای همه 
کارهای کشــور باید آب باشد. حتی قبال در 
یک برنامه در صدا و ســیما اعالم کرده ام 
برای ازدواج هم باید ســراغ کسی رفت که 
کم آب مصرف کند و باز به شوخی گفته ام 
زنی را که زیاد آب مصر می کند را باید طالق 

داد چون زن پیدا می شود ولی آب نه!

محمد رضا تابش گفت: توجه به مالحظات 
محیط  زیســتی در ساخت ســد ها امری 
ضروری به حســاب می آید به طوری که 
تاثیر احداث سد بر زیست بوم و اکوسیستم 

بسیار زیاد است. 
وی، تجربه ساخت سد در سال های گذشته 
در کشــور را حاکی از بی توجهی مسئوالن 

به مالحظات زیستی و ساکنان آن مناطق 
دانســت و عنوان کرد: گســترش بیابان، 
خشکسالی و احداث بی رویه سد در کشور 
یکی از عوامل انتشار گرد وغبار محسوب 
می شود به طوری که باید اقدامات موثری 
در این رابطه از سوی مسوالن امر صورت 

گیرد.

ایــن نماینــده مــردم اردکان در مجلس 
شورای اسالمی با اشاره به خشکسالی های 
پی در  پی و برداشــت بی رویــه آب افزود: 
ســدها هزینه های فراوانی بــر طبیعت و 
مردم تحمیل می کنند وقتی سدی ساخته 
می شود و به درستی از آن استفاده نمی شود 
نتیجــه اش بســتن جریــان زندگی یک 

بعضی از سد ها تنها جریان 
زندگی رودخانه را بسته اند

نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسالمی

پرونده
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رودخانه می شــود که در نهایت عواقب آن 
متوجه مردم است.

تابش با بیان اینکه، متاســفانه در برخی از 
سدهاي احداث شده در کشورمان به  اثرات 
زیست محیطي توجه نشده است ادامه داد: 
اثرات سدسازي بر منطقه مورد نظر و ارایه 
راهکارهایي مناســب براي پیشــگیری از 
خشکسالی باید قبل از احداث پروژه مورد 
بررســي قرار بگیرد و این مطالعات پس از 

بهره داری همچنان ادامه داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه، پروژه های سدسازی 
اغلب با هدف تامین نیــروی برق، تامین 
آب شــرب و آب مورد نیاز اراضی کشور و 
همچنین مهار سیل در کشور اجرا می شوند 
اما به دلیل بی مطالعه بودن موجب تخریب 
محیط زیســت اطراف منطقه می شــود، 
تصریح کــرد: تمام اعمال ما نســبت به 
محیط زیست بی شــک تأثیرگذار است و 
این اتفاقاتی که منجر به بحرانی شدن آب 
در کشور شده اســت همه نتیجه اعمال و 

تصمیم گیری های مسئوالن است.
ایــن نماینــده مــردم اردکان در مجلس 
شورای اســالمی با اشاره به نادیده  گرفتن 
مالحظات زیست محیطی و فقدان پشتوانه 
مطالعاتی الزم در راســتای اجرای پروژه ها 
خاطرنشان کرد: هر اقدام غیر کارشناسی بر 
روی رودخانه ها خسارت جبران ناپذیری به 
محیط زیست وارد می کند که بارزترین آن 
کاهش شــدید منابع آب در کشور و جدی 

شدن بحران بی آبی در کشور است.
تابش با اظهار تاســف از اجرای طرح های 
غیرکارشناســی بر روی رودخانه ها اظهار 

داشــت: یکی از عوامل خشــک شــدن 
تاالب ها و دریاچه های کشــور نیز احداث 
ســدها بــدون مکان نمایــی صحیــح و 
مطالعات کارشناســی است. وی، برخی از 
مشــکالت زیســت محیطی مانند بحران 
دریاچه ارومیــه را حاصل توجه نکردن به 
مباحث زیســت محیطی دانســت و بیان 
کرد: در چند ســال اخیر ما شــاهد از بین 
رفتن رود و تاالب های متعددی در کشــور 
بوده ایــم و در صورتی که مســئوالن در 
و  نکنند  بازنگری  نحوه تصمیم گیری هــا 
همچنان به اخذ تصمیمات غیرعلمی و غیر 
کارشناسی ادامه دهند، منابع آبی باقی مانده 
نیــز از بین می روند و امید به احیای دوباره 

منابع تخریب شده در کشور می میرد.
نماینده مردم اردکان در مجلس شــورای 
اســالمی گفت: تصمیم گیری ها اغلب غیر 
کارشناسانه است اما همین تصمیمات نیز 
پشــتوانه اجرایی ندارد و بررسی اقدامات 
دولت برای مدیریت منابع آب کشور سرشار 
از تصمیماتی است که اگرچه کامال صحیح 
و کارشناســانه نیست اما به منصه اجرا نیز 

نرسیده است. 
به گفته وی جلوگیری از حفر چاه های غیر 
مجــاز و کنترل میزان آب قابل برداشــت 
سال هاست که به ماموران ابالغ شده است 
امــا به جز برخوردهای موردی اقدام جدی 
و فراگیری در ایــن زمینه صورت نگرفته 
اســت و هنوز بحث برداشــت بی رویه از 
چاه ها در کشــور یک موضوع جدی است 
و مواردی مانند خشکسالی دریاچه ارومیه 
و زاینده رود نیز نتیجه همین برداشت های 

بی رویه است.
تابش با توجه بــه ارزش حیاتی آب برای 
کشــور و مردم، ایجاد ضمانت اجرا برای 
تصمیمات مدیریت منابــع آب را یک امر 
ضروری تلقی کرد و یادآور شــد: از گذشته 
مشهور است که قانون بد از بی قانونی بهتر 
اگر تصمیمات مسئوالن  بنابراین  اســت، 
صنعــت آب قدرت اجرایی فراگیر داشــته 
باشــند حداقل به طور کوتــاه مدت و در 
زمان هایی که بحران در یک منطقه از حد 
منطقی فراتر می رود می تواند مساله را حل 
کند تا پس از این شاهد اتفاقاتی شبیه از بین 
رفتن یک دریاچه، رود و یا تاالب نباشیم. 
وی با اشــاره به رواج فرهنگ غیرصحیح 
مصرف در بین مردم و مســئوالن، ایجاد 
جرایم نقدی برای مصرف کنندگان حقوقی 
و حقیقی را راهکاری بــرای مبارزه با این 
فرهنگ دانســت و گفــت: تجربه پلیس 
راهنمایــی و رانندگــی برای اســتفاده از 
جرایم نقدی که با هــدف ایجاد فرهنگ 
ایمنی راننده و سرنشــین، نشان داده است 
که اســتفاده از جرایم نقــدی برای تغییر 
فرهنگ عمومی در بین مردم در کوتاه مدت 
پاســخگو است و به نظر می رسد که برای 
تغییر فرهنگ مصرف، اســتفاده از جرایم 
بیش از تغییر تعرفه آب منصفانه و تاثیرگذار 
اســت. چرا که بحران آب از مرحله آسیب 
دیدن منابع آبی و محیط زیست گذشته و 
وارد بخش اقتصادی شــده است و قیمت 
صنایع و مواد غذایی تحت تاثیر این بحران 
در آینده ای نه چندان نزدیک دســتخوش 

افزایش های چشمگیر خواهد شد.
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برای سرزمین کهنسال ما که همواره در طول تاریخ با مشکالت کم آبی دست و پنجه نرم کرده است، برخی دستاوردها مایه فخر و اعتبار است. از 
جمله اختراع قنات توسط ایرانیان که با فناوری و مهندسی شگفت انگیز  آب را از اعماق زمین به سطح آورد و در خشک ترین مناطق امکان سرسبزی 
و آبادانی را فراهم کرد. اما بایسته است که در دوران معاصر هم در حوزه فناوری آب و آبرسانی نیز به اصطالح حرف اول را بزنیم و دستاورد بهتری 
را به جهان عرضه کنیم. در ادامه نمایشگاه های مرتبط با صنعت آب  و فاضالب ایران که در طول چهار دهه اخیر به تناوب در کشور ما برگزار شده 
است، بی تردید دهمین نمایشگاه بین المللی صنعت و تاسیسات آب و  فاضالب با دستاوردهای مطلوب و پیشرفته گام مهمی در راستای اهداف پیش 
گفته محسوب می شود . دهمین  نمایشگاه صنعت آب و تاسیسات آبفا در شرایطی برگزار شد که دست اندرکاران این صنعت حیاتی همانند میرآب، 
پمپیران، پارس مهر کاسپین و...  برای تامین نیازهای کارگاهی به منظور ساخت و تامین ماشین آالت و قطعات مورد نیاز  بر اثر شرایط تحریم با 
دشواری های زیادی روبرو بوده اند. به رغم این مشکل، بسیاری از آن چه در نمایشگاه عرضه شد از لحاظ کیفیت و انطباق با استاندارد های جهانی 
قابل توجه بود و تحسین دیدار کنندگان داخلی و خارجی از این  دستاوردها را بر انگیخت. در مجموع و با توجه به نیاز مبرم کشور ما برای بهینه سازی 
مصرف آب و مقابله با کم  آبی و همچنین بازیافت آب  ضرورت دارد همواره از دست اندرکاران صنعت آب و فاضالب حمایت شود و تسهیالت الزم 
برای رشد این صنعت فراهم شود. به خصوص که  زیاده روی در مصرف آب با عنایت به منابع محدود ما و کاهش نزوالت جوی در سال های اخیر 
که به بحران کم آبی دامن زده است. همچنین باید توجه داشت به کار گرفتن روش های مناسب به منظور حمایت از این صنعت می تواند از بسیاری 
زیان های محتمل در پیش رو بکاهد. در کشورهای اروپایی و همچنین کانادا که کمتر با معضل کمبود آب رو برو هستند تالش های همه جانبه برای 
دسترسی به فناوری های نوین صنعت آب با هدف مصرف بهینه و حفظ ذخایر آب جریان دارد. و مدرن ترین روش ها برای کاهش مصرف آب و 
حفظ منابع به کار گرفته می شوند. برای ما که در یک پهنه جغرافیایی نیمه خشک زندگی می کنیم و همواره یکی از دغدغه های مان تامین آب در 
سخت ترین شرایط بوده است، کوشش همه جانبه برای رشد کمی و کیفی صنایع آب و فاضالب ضروری است. از این رو برگزاری دهمین نمایشگاه 
بین المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضالب را با رویکردی درخشان در این حوزه حیاتی به فال نیک می گیریم و امیدواریم تا در نمایشگاه آینده 

تدبیرها و ابتکارات الزم همراه با تامین اعتبار برای رشد و بالندگی این صنعت به کار گرفته شوند.

استقبال تحسین برانگیز از نمایشگاه دهم
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در حاشیه دهمین نمایشگاه صنعت آب و آبفا

رسانه ها را دلسرد نکنیم
 

امسال کشور ما به دلیل خشکسالی و کمبود بارش ها در شرایطی ناساز و بحرانی قرار گرفت.در فصل پاییز نیز هنوز بارش های فصلی نوید 
دهنده تغییر موثری در پیامدهای خشکسالی سال 93 نیستند. در چنین شرایطی نقش وسایل ارتباط جمعی و رسانه های کشور در جهت 
اطالع رسانی به جامعه و آگاهی سازی در جهت صرفه جویی و مصرف بهینه آب  یک نقش کلیدی است. در میان رسانه های مکتوب کشور 
ماهنامه فنی تخصصی مهرآب هم به لحاظ ساختاری و رویکرد تخصصی به مقوله آب و هم احساس وظیفه جدی،  تاکنون کوشیده است 
در این راســتا عالوه بر اطالع رســانی درست برای آشنایی آحاد جامعه با موقعیت بحرانی منابع آب ایران و ضرورت صرفه جویی درست و 
مصرف بهینه آب، تالش ورزیده است با برپایی میزگردهای تخصصی و درج مقاالت تخصصی در حوزه مشکالت آب و آبرسانی مسئوالن 
کشــور را به درستی با این مشکالت آشــنا کند و از این پس نیز در همین جهت کوشا خواهد بود. اما نقش دستگاه های مسئول در قبال 
رسانه ها به ویژه نشریاتی همچون مهرآب اگر تشویق گرانه و در راستای ایجاد انگیزه بیشتر باشد نتایج مترتب از این رویکرد حمایتی بیشتر 
و بهتر خواهد بود. متاســفانه در نمایشــگاه دهمین صنعت آب و آبفا که ما نیز به سهم خود در برگزاری آن از جهت بسترسازی و تشویق 
شخصیت های حقوقی و حقیقی برای حضور در این عرصه مفید سهیم بوده ایم نه تنها تشویق و ارجمندی نصیب مهرآب نشد بلکه به هر 
دلیل جایگاه و غرفه  این نشریه در فضایی چنان محدود و دور از دسترس قرار گرفت که کمتر بازدیدکننده ای به آن دسترسی داشت! این 
نحوه برخورد  با یک نشریه تخصصی آب  دور از سلوک متعارف و رایج مسئوالن کشور  با رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی است. امیدواریم 
با مدیریت بهتر و آگاهانه تر در بر پایی چنین نمایشگاه هایی نه تنها از بروز دلسردی در رسانه های جمعی جلوگیری شود، بلکه در حد امکان 
جایگاه شایسته و درخور برای فعالیت و حضور گسترده مطبوعات و وسایل ارتباط جمعی در این قبیل عرصه ها فراهم شود.                                            
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 کمبود آب در سراســر جهــان به صورت 
یک بحران جدی در آمده اســت. تا چهار 
دهه پیش هنوز کسی فکر نمی کرد منابع 
آب در جهان با این ســرعت سرسام آور در 
سراشــیب کاســتی قرار بگیرند اما عالوه 
بر مصرف گرایی روز افزون که متاســفانه 
دامنگیر مناطق وسیعی از جهان شده است، 
دگرگونی هــای آب و هوایــی نیز مزید بر 
علت شــده و دسترسی بسیاری از مردم به 
آب سالم و بهداشتی را ناممکن کرده است.
در این حال نهادهای مســئول در سازمان 
ملل متحد هشــدار داده انــد چنانچه روند 
مصرف گرایــی آب در جهان بــه ویژه در 
مناطق هند و چین با ســرعت فعلی ادامه 
یابد، ظرف 12 سال آینده حدود 3 میلیارد 
نفر در سراسر گیتی درگیر مشکل کم آبی 

خواهند شد.
به همین دلیل به کارگیری روش های نوین 
مدیریت آب در جهان یک ضرورت حیاتی 
اســت. امروزه صرفه جویی در مصرف آب 
که خوشبختانه در برخی کشورها نهادینه 
شده از راه های موثر برای کاهش مصرف 
و پایداری منابع آب محســوب می شود  و 
می تــوان امیدوار بود که با معرفی و ترویج 

برخی روش ها این کار مفید در همه جوامع 
گسترش یابد.

در ســایه تالش های جمعــی امروزه یک 
برای صرفه جویی  مشــترک  دستورالعمل 
در آب مورد توجه قرار گرفته اســت. این 
راهکارهــا در قالب شــعارهای بین المللی 
انتشــار یافته است. براساس آخرین آمارها 
بروز نقص فنی در سیســتم های آبرسانی 
و چکه کردن شــیرهای آب در بسیاری از 
کشــورها باعث هدر رفت مقدار زیادی از 
آب می شود از این رو دستورالعمل های فنی 
همراه با تامین شــیرآالت ایمن و در عین 
حال ارزان در کشــورهای در حال توسعه 

مورد توجه قرار گرفته است.
دســتور العمل های موجــود در دو بخش 
بهبود سیستم های آبرسانی و به کارگیری 
تجهیــزات کارآمدتــر  و همچنین تغییر 
برخی عادت هــا و تعریف الگوی مصرف 
مفید مورد توجه واقع شــده اند. در کشور 
ما نیز برخی عادت های نادرست از عوامل 
هدر دهنده آب به شمار می آیند .به همین 
دلیل باید راه هــا و روش های بهتر برای 
صرفه جویی در مصرف آب به ویژه هنگام 
شستن لباس و ظرف و یا مسواک زدن و 

استحمام ترویج یابد و به خصوص عادت 
غلط شست وشــوی ماشــین در خانه ها و 
با اســتفاده از آب تصفیه شده باید تغییر 
یابد. در مقایســه با دهه های گذشته که 
تعداد خودروها در ایــران به مراتب کمتر 
بود،  باید این نکته بیشتر مورد توجه قرار 
بگیرد. در عین حال باید برای بهینه سازی 
برای مصارف عمومی  آبرسانی  تجهیزات 
نیز با مشــارکت جــدی بخش خصوصی 

توانا و کارآمد چاره اندیشی شود.
صرفه جویــی آب از آن رو واجــد اهمیت 
اســت که بدانیــم که هنــوز 40 درصد 
مردم جهان از دسترســی به آب ســالم و 
بهداشــتی محروم اند. هر روز دســت کم 
30 هزار نفر به علت نبود آب بهداشــتی 
و ســالم جان خود را از دست می دهند و 
همچنین برابر گزارش ســازمان بهداشت 
جهانی 80 درصــد بیماری هایی که مردم 
جهــان از آن در رنج هســتند به صورت 
مستقیم و یا غیر مســتقیم به آب مربوط 
می شود. پس با پیروی از شعار جهانی به 
ســوی صرفه جویی نهادینه شده آب ، به 
سهم خود در مصرف آب، این مایه حیات 

صرفه جویی کنیم.

شهاب کبیری

تفسیر الگوی مصرف و اصالح عادت های 
نادرست به صرفه جویی آب کمک می کند
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محمدرضا قریشی

در دنیــای امــروز منابع آب شــیرین 2/5 
درصد کل منابع آبی را تشــکیل می دهند 
کــه 0/9 درصد منابع یخچالــی نیز به آن 
اضافه می شود. 80 درصد این آب به بخش 
کشــاورزی اختصاص دارد و در ایران، 90 
درصد آب در بخش کشاورزی مورد استفاده 

قرار می گیرد. 
مســئله مهمی که بحران آب را تشــدید 
می کند، منابع آبی حوزه های مشترک است. 
در مناطق آذربایجان، رود ارس یا در شمال 
خراسان، آب ها از سایر کشورها وارد کشور و 
از آن خارج می شود  که این نوع شراکت ها 
درآینده زمینه ســاز چالش بر ســر  آب در 
دنیاست. در حالی که اکنون ریشه مناقشات 
کشاورزی نیز آب است. در میان  کشورهای 
توسعه یافته و در حال توسعه، ایران کمترین 
میانگین بارندگی ساالنه را دارد. به طور مثال 
در بنگالدش میزان بارندگی 2 هزار و 666 
میلی متر اســت که 10 برابر کشور ما است. 
از ســال 1965 تا کنون در کل جهان ) به 
غیر از اروپا( ســطح زیر کشت محصوالت 
کشــاورزی 5 برابر شده است که تامین آب 
مورد نیاز این محصوالت به سرمایه گذاری 
وتالش های ویژه نیازمند است و به مراتب 

بحران عدم بهره وری در آب کشــاورزی و 
مسئله کم آبی نمود بیشتری دارد. در ایران 
کشاورزی ســنتی در پی تحوالت موسوم 
به  اصالحات ارضی به کشــاورزی مدرن 
تبدیل شــد. با انجام  اصالحات ارضی در 
ایران نظام فئودالی منسوخ شد. در این زمان 
شرکت های سهامی زراعی نیز شکل گرفتند. 
اما سیستم سنتی کشاورزی قبل از جایگزین 
شــدن روش های مدرن اهمیــت خود را از 
دســت داد و در حالی که سیستم قنوات در 
ایران سابقه 3 هزار ساله داشتند این سیستم 
به حال خود رها شــد و ســرمایه گذاری  در 
بخش آب کشــاورزی یا وجود نداشت و یا 
اگر هم وجود داشت در بین سیستم سنتی و 
مدرن سرگردان شد. به این ترتیب سرمایه و 
ذخایر تجربه های گرانقدر در  سیستم سنتی 
آبیاری کشــاورزی، از بین رفت و همزمان 
با افزایش ســطح زیر کشت، به دلیل نبود 
برنامه و سرمایه کافی برای جایگزین کردن 
روش مدرن آبیاری، مصرف بی رویه آب در 
بخش کشاورزی بحران کم آبی در کشور را 
دامــن زد. به طور مثال قنات نوعی فناوری 
به شــمار می آمد و می آید که هزاران سال 
قبل در ایران پیشرفته و کامال بهره آور بود، 

اما توسعه این منبع آبی عظیم به حال خود 
رها شد و نظارت و سرمایه گذاری کافی برای 
آن در نظر گرفته نشد، در حالی که در گذشته 
که سطح زیر کشت با تعداد و میزان آبدهی 
قنوات همخوانی داشت، قنوات به تنهایی نیاز 
آبی بخش کشاورزی را برآورده می کرد و این 
منابع برای تامین آب بخش کشاورزی کافی 
بودند. با این حال در گذر زمان توسعه سطح 
زیر کشــت از توسعه قنوات پیشی گرفت و 
منابع آبی که کیفیتی در حد آب شرب دارد 
از طریق چاه هــای مجاز و غیر مجاز بدون 
نظارت کافی در اختیار بخش کشاورزی قرار 
گرفت و سالیان سال برای تولید محصوالت 
کشاورزی سفره های زیرزمینی از آب خالی 
شدند. تعادل محیط زیست به نحوی از بین 
رفت که خشک شدن تاالب ها و دریاچه ها 
بارزترین گواه و نتیجه این برداشت بی رویه 
از آب های زیرزمینی شــناخته شد. در حالی 
که توسعه پایداری کشــاورزی همزمان با  
حفظ و کارآمد کردن منابع ســنتی آبرسانی 
است که معنا می یابد و توسعه پایدار در این 
بخش بیش از هر عامل دیگری به مدیریت 
و توســعه منابع آبی در این بخش نیازمند 
اســت. ولی از دهه 1340 با حرکت شتابان  

کاهش منابع آب شیرین کشور، 
مصرف بی رویــه آب در بخش 
کشــاورزی و گزینه های پیش رو

گـزارش
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به سمت نو سازی شیوه های کشاورزی که 
کمتر تحقق یافت ، متاسفانه این منابع سنتی 
رو به نابودی رفت و بخش کشاورزی برای 
تامین آب مــورد نیاز خود به منابع ذخیره و 
آب بخش صنعت و شرب دست درازی کرد. 
بر اســاس آمار موجود، میــزان زمین قابل 
کشــت در ایران 16/4 میلیون هکتار است 
که با تقســیم منابع آب برای هر هکتار 8 
هــزار و 578 متر مکعب آب در نظر گرفته 
شده است. اکنون آب مصرفی به میزان قابل 
توجهی به کشاورزان اختصاص یافته و 60 
درصد منابع آبــی تجدیدپذیر در اختیار این 
بخش قرار دارد که رقم قابل توجهی است. 
در حالی که کشور مکزیک 13 درصد و هند 
40 درصد از این منابع را به خود اختصاص 
داده اند و این آمار با توجه به کاهش متوسط 
بارندگی در کشور و خســارت هایی که به 
دریاچه ها و تاالب های کشــور وارد شد به 
مراتب فاجعه آمیز تر است. براساس گزارشی 
که بانک جهانی ارائه کــرد، کاهش منابع 
ســرانه آب بیش از 6 برابر شاخص جهانی 
اســت. به طوری که متوســط سرانه منابع 
تجدیدپذیــر 5 هــزار و 500 مترمکعب در 
ســال 1340 بود که  اکنون بــه یکهزار و 
700 مترمکعب در سال 85 تنزل کرده است 
که براساس استانداردهای جهانی، این روند 

شاخص شروع بحران کم آبی است.
مشــکل عمده دیگر، پایین بودن بهره وری 
و کارایــی مزارع در ایران اســت. در بخش 
کشاورزی70 درصد آب در دسترس به هدر 
می رود و تدبیری بــرای مدیریت، مصرف 
مجدد و اســتفاده صحیح از آن وجود ندارد. 
یکی از روش های صرفه جویی توسعه آبیاری 
تحت فشار است که علی رغم اثبات مزایای 
آن پیگیری موثری برای فراگیر شــدن این 
روش  دیده نمی شــود. در ایجاد و هدایت 
کانال های آبی مشــکالت بســیاری وجود 
دارد، در ایــن رابطه مزایای نوعی آبیاری با 
عنوان آبیاری زیر ســطحی روش معتبری 
از آبیاری اســت که علی رغم نقشی که در 
حفاظت منابــع آب و افزایش بهره وری آب 
در بخش کشاورزی دارد توسعه چندانی در 
کشــور ندارد. از جمله مزایای آبیاری تحت 
فشار، توزیع یکنواخت آب در مزرعه و بهبود 
راندمان مصرف آب از یکصد لیتر به 75 لیتر 

است که این کاهش 25 درصدی رقم قابل 
توجهی برای کمک به افزایش ذخیره آب در 
کشور و کاهش آسیب های زیست محیطی 
ناشی از افزایش بی رویه استخراج آب های 
زیرزمینی و قابل شرب است، اما این موضوع 

نیز مورد توجه بخش کشاورزی نیست.
کم آبــی و رعایت فواصل آبیــاری از دیگر 
چالش های مهم است و عالوه بر آن آبیاری 
در ســطح شیبدار نیز به عنوان یک معضل 
همواره مطرح می شود. نقش سرمایه گذاری 
بانک ها موضوع بســیار مهمی است که در 
صورت پیگیری دوسویه و همزمان مسئولین 
بخش آب و کشــاورزی کشــور برای ارائه 
طرح های مفید و تعیین قوانین دقیق برای 
الزم االجرا ساختن برنامه ها در سراسر کشور 
و از طــرف دیگر، پیگیــری بانک ها برای 
تامین مالی و سرمایه گذاری در بخش توسعه 
کشــاورزی مدرن که جزء الینفک افزایش 
بهره وری آب کشــاورزی اســت، به نتایج 
مطلوب ختم می شــود. نکته اساسی در این 
خصوص نظارت تخصصی بانک ها اســت 
که می تواند میزان ســطح زیر کشت را نیز 
افزایش دهد. در ایران تعریف دیم، کشاورزی 
با آب باران است. ولی بسیاری از اراضی دیم 
در ایران می توانند از سیســتم های آبیاری 
تحت فشار نیز اســتفاده کنند و این روش 
در شــرایطی که میانگین بارش در کشور 
کاهش یافته یک راهکار جایگزین اســت 
که در صورت عدم فرهنگ ســازی در این 
زمینه آب شرب برای آبیاری باغچه ها مورد 
اســتفاده قرار می گیرد و باقی مانده آب های 
زیرزمینی نیــز برای آبیــاری محصوالت 
کشــاورزی مصرف می شــود. در حالی که 
توسعه کشاورزی و رضایت از افزایش حجم 
محصوالت کشاورزی زمانی منطقی است 
که این افزایش تولید پاســخگوی افزایش 
مصرف آب در این بخش باشــد. کم آبی در 
کشورها ارزش واقعی آب را بیش از گذشته 
نمایان کرده و این انتظار منطقی وجود دارد 
کــه مصرف کنندگان آب پاســخگوی آبی 
که مصرف می شــود، باشند. ارائه گزارشات 
توجیهی برای استفاده از میزان مشخصی آب 
در بخش کشاورزی، صنعت و شرب یک نیاز 
واقعی است که با توجه به کم شدن آب در 
سطح جهان معنا می یابد. موضوع پرداخت 

بهای آب مصرفی در کشوری مانند کشور ما 
که بهای آب ارزان تر از قیمت تمام شده است 
راهکار مناسبی برای حفظ و نگهداری منابع 
آبی و مدیریت مصرف آب است. این موضوع 
خصوصا در بخش کشاورزی که مصرف بی 
حد و حصر دارد از اهمیت بیشتری برخوردار 
بوده و در نظر گرفتــن چارچوب و ضوابط 

مشخص برای آن ضرورت دارد.
بهره گیری و توســعه آبیاری تحت فشار و 
راهکارهای ارائه شده برای صرفه جویی در 
آب و افزایش بهــره وری در مزرعه یکی از 
راهکارهای ضروری است. ولی نمی تواند به 
تنهایی کارساز باشد و بحث ها و تحلیل های 
جداگانه را می طلبد که باید متولی مدیریت 
منابع آب به دنبال آن باشد. ناگزیریم برای 
مدیریت آب در بخش کشــاورزی، سیستم 
کشاورزی را  با معیارهای امروز مجددا تعریف 
کنیم. توجیه اقتصادی محصوالت کشاورزی 
در مزرعــه، در کنار رعایت کیفیت ها، تولید 
انبوه را می طلبد که این مهم تحقق نمی یابد 
مگر با توسعه مکانیزاسیون که می تواند کلید 
توسعه پایدار کشاورزی باشد و باعث کاهش 
پرت آب کشــاورزی شــود. ناکافی بودن 
آموزش ها و عدم اطالع رسانی در خصوص 
ارزش مضاعفی کــه آب در چند دهه اخیر 
در جهان یافته مهم ترین کاستی فرهنگی 
امروز صنعت آب کشور است. ارزش آب نه 
با جزییات نرخ ارز و ســکه اما به طور کلی 
اهمیتــی هم اندازه طــال و ارز دارد که باید 
بــرای اطالع رســانی آن تخصیص بودجه 
شــود و انتظار می رود دولت عالوه بر ایفای 
وظایف اطالع رســانی اقدام در سطح کالن 
مدیریت آب را به طور مضاعف و در حالت 

چند فوریتی مد نظر قرار دهد. 

گـزارش
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همچنان که در بخش های پیشین بر گرفته از کتاب آبنامه تهران اشاره شد در طول سالیان دراز و تا پیش از انتقال بخشی از آب رودخانه کرج به 
تهران، ساکنان شهر تهران برای تامین آب شرب و شست وشو تنها به آب قنات ها و روان آب های سرازیر شده از کوه های شمال تهران متکی 
بودند. با افزایش جمعیت شهر در روزگار اواخر دوره قاجاریه به مرور ساماندهی توزیع آب در تهران به عنوان راهی برای پیشگیری از دعواهای شدید 
به خصوص میان کشاورزان مطرح شد و موزعین آب یا همان میراب ها به عنوان ماموران این ساماندهی رسمیت یافتند. پیش از آن موزعین آب 
را مردم به نوبت و از میان خودشان انتخاب می کردند و اصطالح میراب هم از همان زمان به وجود آمد. اما بعدها این افراد با مسئولیت رسمی و 

موظف عهده دار چنین شغلی شدند.
میراب ها که بخشی از فعالیت های آن ها را در شماره های قبل در همین صفحه برشمردیم، در فصل تابستان که نیاز به آب بیشتر بود نقش و اهمیت 
بیشتری پیدا می کردند. در این فصل کشاورزان و به ویژه سبزی کارانی که در اراضی باالدست شهر مثل تجریش، دره مهران و... فعالیت داشتند به 
آب بیشتری نیاز پیدا می کردند و در نتیجه روند آبرسانی به محله ها برای تامین آب شرب و سایر نیازهای ضروری مردم دچار وقفه می شد. میراب ها 
در چنین شرایطی ناچار بودند، روند آبرسانی به شهر را بین محله های شهر تهران نوبت بندی کنند. در جریان نوبت بندی ساکنان محله ای که نوبت 
آنها فرا می رسید، با شور و حال خاصی در فضای باز مقابل خانه ها بساط چای و تنقالت را پهن می کردند و منتظر میراب می ماندند. این شور و انتظار 
در سال هایی که به دالیل اقلیمی آب کمتری در دسترس بود، شور و حال بیشتری داشت. در آن لحظه های پر از شور و انتظار وقتی آواز آب به 

گوش می رسید همگی به خصوص کودکان شاد می شدند و جنب و جوش خاصی به وجود می آمد.
آب که می رسید، سر و کله میراب هم پیدا می شد. از او پذیرایی شایانی به عمل می آمد و آن ها که بضاعت مالی بیشتری داشتند به میراب هدیه 
هم می دادند . اما در این گیرودار گاهی حوادث دور از انتظار هم رخ می داد. مثال گاهی افراد سهل انگار در همان لحظاتی که ساکنان یک محل 
در انتظار رسیدن آب بودند، فالضالب خانه را در نهر رها می کردند و تا مردم متوجه شوند گاهی جریان فاضالب وارد حوض خانه ها هم می شد 
و مشکالت و دردسرهای جدی به وجود می آورد. گاهی هم خصومت میان همسایگان به شکل دیگری مثل زیرآب زنی نمود پیدا می کرد. یعنی 
درست در لحظه ای که آب یک حوض پر می شد فرد خاطی مخفیانه درپوش یا زیر آب واقع در زیر استخر را بر می داشت و تا ساکنان خانه متوجه 
شوند، آب استخر خالی می شد. اصطالح معروف زیرآب زنی که امروز هم به صورت ضرب المثل در میان ما رواج دارد، از همان زمان سرزبان ها افتاد.

آب در فرهنگ و هنر

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 میراب ها و شب های انتظار
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خطر کم آبی به صورت بســیار جدی و سراســری تمام ساکنان کره زمین را تهدید می کند. اگر به عنوان مثال قاره افریقا با کمبود آب 
روبرو شود و ساکنان آن ناچار به مهاجرت به سایر نقاط شوند، تعادل زیستی در همه جا با خطر رویرو می شود. به همین دلیل حتی در 
کشورهایی که به خاطر ویژگی جغرافیایی از منابع آب شیرین کافی برخوردار هستند، تمهیدات جدی برای صرفه جویی در آب به عمل 
می آید. با همه توان خود باید برای حفظ منابع آب کوشــا باشــیم و به یاد داشته باشیم که نبود آب در هر جای جهان به معنای توقف 
زندگی است.بســیاری از کارتونیست ها خشکســالی را مترادف به خطر افتادن زندگی می دانند. در این شماره اثر دیگری از لستینگری 
کارتونیســت با ذوق هندی انتخاب کرده ایم. در این کارتون آب به مثابه وجود زندگی و نبود آن به عنوان پایان زندگی در کره زمین 

تعریف شده است، قدر آب را بدانیم .



42

آب در فرهنگ و هنر

آب و بار معنایی امثال و حکم
آب مایه حیات است و از ابتدای پیدایش زندگی در کره زمین و تاکنون نام این عنصر حیاتی در محاورات مردم و فرهنگ عمومی ملت ها 
در سراســر جهان به ویژه در قالب مثل ها و ضرب المثل ها رواج داشته است. در این شماره به چهار ضرب المثل ایرانی  با موضوع آب که 

بار اجتماعی مهمی دارند اشاره می کنیم:
آب از آب تکان نخوردن _کنایه از بی تاثیر بودن اتفاقات در زندگی عمومی است.: حادثه ای به این بزرگی اتفاق افتاد یا این همه خسارت 

وارد شد اما آب از آب تکان نخورد !
آبمان توی یک جوی نمی رود- اشاره به شکاف عمیق میان دو تن دارد که در مناسباتشان به هیچ نقطه توافقی نمی رسند: بسیار گفتیم و 

نشستیم اما آبمان توی یک جوی نمی رود!
دیگر آب از سرمان گذشته –کنایه از بی حاصل بودن هر نوع تالش و حاکم شدن یاس بر یک زندگی فردی یا اجتماعی است. همچنان 
که در محاورات روزانه می شــنویم: اگر این کار را انجام بدهید ممکن اســت ضرر کنید. طرف مقابل با لحنی یاس آلود می گوید، آب از سر 

ما گذشته است!
تا ریشه در آب است امید ثمری هست: این ضرب المثل در هر شرایطی به خصوص هنگامه های بحران و نا امیدی کاربرد بسیار وسیعی 
دارد و نویددهنده آینده ای بهتر اســت. باید توجه داشت که ضرب المثل ها آینه تمام نمای حوادث و اتفاقاتی هستند که در طول تاریخ بر 
یک ملت گذشته اند. هریک از این مثل ها بار معنایی دوره ای خاص از بحران اجتماعی و یا بهبود شرایط زیستی یک ملت را با خود دارند. ـل
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آلودگی آب ،یک معضل جهانی 
امروزه الودگی اب یک معضل جهانی اســت .آن چه که در این عکس دیده می شــود گوشه ای از آلودگی شدید و روزافزون منابع اب به 
ویزه اب های ساحلی در کشور فیلیپین است .این الودگی های خطرناک به فیلیپین محدود و منحصر نخواهد شد و اثار و پیامد های ان 
برای ساکنان همه مناطق جهان ناگوار خواهد بود .از این رو باید تمام کشور ها حول یک برنامه متحد و نتیجه بخش به فکر نجات منابع 
اب جهان باشند و گسترش شهرها و توسعه شهرنشینی بگونه ای ساماندهی شود که شاهد این قبیل زیان های مهیب و غیر قابل جبران 
نباشــیم .بدیهی اســت هر اندازه خصومت ها وتنش ها که زاییده زیاده خواهی قدرت های سلطه طلب است کاهش یابد به همان اندازه 
مسابقات تسلیحاتی کمتر می شود و اعتبارت بیشتری برای مراقبت از منابع آب جهان و مبارزه با فقر و گرسنگی اختصاص خواهد یافت . 
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سابقه قنات:
قنات زارچ دارای قدمت تاریخی قابل توجهی می باشد کما اینکه چند حلقه از میله چاههای این قنات که در محل مسجد جامع یزد قرار دارند 
نشان می دهند که این قنات احتمااًل قبل از اسالم نیز وجود داشته و پس از آن، مسجد را روی آن بنا کرده اند تا با احداث پایاب، از آب قنات 
جهت وضو گرفتن و تطهیر استفاده نمایند. بر اساس شواهد موجود تعدادی از میله چاه های قنات دارای مقطعی مربعی هستند که ساخت این 
چاهها به زمان زرتشتیان منتسب است، چرا که بعداً حفرمیله  چاه ها با مقطع دایره رایج شده و روش قبل منسوخ شده است. شواهد فوق همگی 
نشان دهنده طول عمر باالی این قنات می باشد که احتمااًل به قبل از اسالم می رسد. برای تعیین عمر دقیق قنات به کاوشهای باستانشناسی 

نیاز است که تاکنون اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است.

                                                                     مقطع طولی قنات زارچ

درباره این کتاب
قنات یکی از باستانی ترین ابداعات ساکنان مناطق خشک و نیمه خشک است. سازه ای است که هم زمان بخش های قابل توجهی از میراث 
فرهنگی، معنوی، معماری و بومی ایران را در خود جای داده است. در قنات تمام ارزش های انسانی نهفته اند؛ از سخت کوشی و خردورزی در 
طراحی و احداث آن گرفته تا انصاف و منطق در شیوه های تقسیم و توزیع آب، تنها کافی است با اندکی ظرافت به آن بنگریم تا آنها را دریابیم. 
استان یزد یکی از مناطق قنات خیز دنیا محسوب می گردد که به عنوان مهد دانش قناتی و مرکز منسجم قنات های فعال از آن یاد می شود. 
برخی از قنات های این استان در شمار شاخص ترین قنات های ایران و جهان قرار دارند که قنات زارچ از آن جمله است. کتاب حاضر به بررسی 

جنبه های مختلف تاریخی، جغرافیایی، حقوقی، اقتصادی، اجتماعی، فناوری و مدیریت این قنات می پردازد.

آب در فرهنگ و هنر
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مشخصات قنات:
مظهر این قنات در شهر زارچ واقع است. این قنات از سه شاخه مستقل از هم به نامهای شیرین، شور و ابراهیم خویدکی بهره مند است که 
مجموعه این شاخه ها و راهرو اصلی آن طولی بیش از 80 کیلومتر را تشکیل می دهند. تعداد میله چاه های قنات 2115 حلقه و عمق مادرچاه 
آن 85 متر می باشد. آبدهی قنات در سال 1330، 120 لیتر بر ثانیه، تعداد مالکین و شاربین قنات 800 خانوار کشاورز، سطح زیر کشت باغی 
قنات 25 هکتار شامل انار، انگور، انجیر، سیب، پسته و هلو، سطح زیر کشت زراعی آن حدود 800 هکتار شامل: گندم،جو و یونجه بوده است. 

قنات زارچ در مبدأ خود یعنی در حوالی جنوب شرق آبخوان یزد- اردکان دارای سه رشته بنامهای شور، شیرین و ابراهیم خویدکی است که در 
حال حاضر تنها شاخه شور آن فعال است. این قنات از مبدأ مذکور  شروع شده و با گذشتن از بعضی از محله های شهر یزد، در محله سرچشمه 
زارچ به سطح زمین رسیده و آب آن مورد استفاده قرار می گیرد. هنگامی که آب قنات زارچ به شهر زارچ می رسد دو محله آنرا مشروب می سازد. 
ابتدا وارد محله سرچشمه می شود و پس از گذر از این محله، وارد توده می شود. به این ترتیب دو محله از شهر از این آب بهره مند می گردند.

مدیریت سنتی نگهداری و بهره برداری از قنات زارچ
مدیریت حفظ و نگهداری و تقســیم و توزیع آب به عهده شــورای قنات زارچ که پنج نفر عضو داشته و از سوی کلیه مالکین و شاربین قنات 
انتخاب می شوند، می باشد. دو نفر از محل سرچشمه زارچ و سه نفر از محله توده زارچ انتخاب می شودند و شورای قنات یک نفر را به عنوان 
نماینده تام االختیار به مدت یکسال معرفی می نماید تا از مالکین و شاربین قنات خود یاری جمع نموده، منابع الزم را برای هزینه های قنات 
تأمین کنند. همچنین وی رابط بین کشاورزان و ادارات مربوطه باشد. نماینده مذکور جهت حفاظت و نگهداری و حفر پیشکار قنات، مقنی و 

کارگر به کار می گیرد تا هر گونه عملیات مورد نیاز را انجام دهد و دستمزد کارگران را پرداخت نماید.
ضمناً از سوی شورای قنات دو نفر به عنوان میراب جهت توزیع و تقسیم آب قنات، یکی در محل سرچشمه و دیگری در محل توده زارچ و 
به مدت یکسال انتخاب می شوند که میراب با مراجعه به دفاتر آب، میزان آبی را که هر یک از آب بران مالک می باشند به آنان تحویل می 
دهد. مدار گردش آب قنات زارچ 15 شبانه روز است بگونه ای که محله سرچشمه زارچ دارای شش شبانه روز آب و محله توده زارچ دارای نه 
شبانه روز آب در مدار 15 شبانه روز هستند. همچنین دستمزد میرآب که به نام "سد" معروف است از روی سهم آب کشاورزان در هر مدار 15 
آبیاری به میزان یک جرعه )به مدت 11 دقیقه( به وی تحویل می شود. حدود یک سوم از آب قنات وقف می باشد که در آمد حاصل از آن بر 

اساس وقف نامه ای که از واقفین برجا مانده است، صرف مصارف مختلف عمدتا مذهبی و فرهنگی می شود.

ویژگی قنات زارچ:
از جمله ویژگیهایی که این قنات را نسبت به سایر قنوات کشور متمایز می کند، اواًل قدمت، ثانیاً طول قابل توجه، ثالثاً نظام مدیریتی و رابعًا 
بهره مندی از فناوری خاص حفاری است که کتاب قنات زارچ مشروحاً به هر یک از این ویژگیها می پردازد. این قنات به دلیل این خصوصیات 

کاندیدای ثبت در ردیف میراث جهانی یونسکو میباشد.
برای کسب اطالعات بیشتر پیرامون این قنات به کتاب قنات زارچ نوشته آقای دکتر علی اصغر سمساریزدی مراجعه شود. این کتاب اخیرا یعنی 

در شهریور 93 چاپ شده است. 

آب در فرهنگ و هنر



• راه های نجات منابع آب شیرین از آلودگی های شیمیایی
• ارزیابی اثر عملیات معدن کاری بر روی آب های زیرزمینی

• مهندسی دوباره طرح ای آبی
از  تعدادي  در  سیالب ها  وقوع  فراواني  توزیع  بررسي   •

استان هاي کشور



46

بررسي اثرات فاضالب هاي صنعتي تصفیه نشده  بر 
اکوسیستم هاي آبي و روش های کاهش آلودگي آن ها

راه های نجات منابع آب شیرین 
از آلودگــی های شــیمیایی
مجتبی محمدی ارانی

 کارشناس ارشد شیالت و مدرس موسسه آموزش عالی علمی-کاربردی جهاد کشاورزی، مرکز آموزش جهاد کشاورزی اصفهان

چکیده
با ورود مواد آالینده به آب هاي طبیعي اکسیژن محلول کاهش مي یابد و حیات آبزیان در مخاطره قرار مي گیرد. مواد مضر در فاضالب ها 
،فهرست بلندی را در بر می گیرد که آز آن جمله اند:  مواد آلي، مواد غیر آلي، مواد کلردار مانند رنگ ها، اسیدها و آلکالوئیدها، ترکیبات سمي 
مانند ســیانیدها و فلزات ســنگین مانند جیوه و آرسنیک، نفت و دیگر مواد شناور روغني. همچنین تغییرات کلي ایجاد شده توسط تخلیه ي 
فاضالب هاي صنعتي تصفیه نشده در اکوسیستم هاي آبي عبارتند از: تغییر دبي رودخانه، کاهش میزان اکسیژن محلول، افزایش میزان مواد 
آلي، تأثیرپذیري ارگانیسم هاي موجود در آب، تأثیر بر اجتماعات زیستي کفزیان، تغییر زیستگاه آبزیان، دگرگوني فعالیت هاي فیزیولوژیکي 
آبزیان، اختالل در چرخه هاي حیاتي و تولیدمثل آبزیان، تغییر در پوشش گیاهي کرانه هاي ساحلي، افزایش سختي، غلظت نمک هاي معدني، 
مواد مغذي و تغییرات دما، رنگ و pH، کاهش اراضي کشــاورزي و یا تغییر کیفیت محصوالت زراعي، افزایش بیماري هاي انگلي. اثر سوء 
این فاضالب ها تا حدی است که می تواند بر فاضالب ها بر مصب ها، دریاها، جزایر مرجاني، جنگل هاي حرا و موجودات کفزي اثر سوءبگذارد. 
همچنین براي کاهش خطرات زیست محیطی این فاضالب ها روش های زیادی وجود دارد که می توان به تصفیه توسط تاالب هاي مصنوعي، 
زئولیت ها و رزین ها، فرایند انعقاد، فرات پتاسیم، خاک اره، تکنولوژي فیبرهاي موئین مشبک، جلبک ها و سیستم نانو فیلتراسیون اشاره کرد. 

کلمات کلیدی: آلودگی های صنعتی، فلزات سنگین، اکوسیستم، منابع آبی، اکسیژن محلول، آبزیان، تصفیه فاضالب.
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1. مقدمه
 آلودگي صنعتي آب ها به میزان وسیعي در 
مناطق خاصي اتفاق مي افتد که مواد خام را 
براي انجام تغییراتي روي آن ها جمع آوري و 
تصفیه مي کنند. فاضالب مخلوط رقیقي است 
از انواع آب هاي دور ریختني حاصل از فعالیت 
هاي انسان که بسته به منشاء تشکیل و خواص 
آن ها،بیشــتر  در ســه گروه فاضالب هاي 
خانگي، صنعتي و سطحي تقسیم بندي مي 
 BOD شوند . )3(.کارخانه ها فاضالب ها را با
 )(Biological Oxygen Demand
حدود 3 تا 4 مرتبه بیشــتر از حالت عادي در 
محیط زیست تخلیه کرده و تنها حدود 7 یا 8 
درصد فاضالب صنعتي به سیستم هاي آب و 
فاضالب تخلیه مي شوند )11(. صنایع، اعم از 
یک کارگاه کوچک آبکاري تا صنایع سنگین 
فلزات، صنایع دارویي، صنایع نســاجي و . . . 
همگي مولد فاضالب هاي صنعتي هستند 
که در حال حاضر در بســیاري از نقاط کشور 
مشکالت زیست محیطي حادي را به وجود 
آورده اند. خصوصیات فاضالب هاي صنعتي 
بســتگي زیادی به نوع فرآورده ي کارخانه 
داشــته و درجه ي آلودگي این فاضالب ها 
بسیار متغیر اســت . در مقایسه ي فاضالب 
صنعتــي با فاضــالب خانگــي باید گفت، 
امکان وجود مواد و ترکیبات شیمیایي سمي 

در فاضالب صنایع بیشــتر است. خاصیت 
خورندگي و درجه ي اسیدي بیشتري دارند 
و امکان وجود موجودات زنده در آن ها کمتر 

است. )3(. 
با توسعه شــهرها و افزایش جمعیت آن ها و 
گسترش صنایع،  روز به روز کنترل آلودگي های 
محیط زیست بیشتر اهمیت می یابد .. فاضالب 
ها یکي از عوامل آلودگي محیط زیست هستند 
که  باید آن ها را به طریق بهداشتي جمع آوري 
کرد و پس از  تصفیه مجدداً به گردش آب در 
طبیعت برگرداند. فاضالب خانگي از تهیه ي 
غذا، نظافت منزل، شســت و شو، ترشحات و 
فضوالت بدن ناشي مي شود . عملیات صنعتي 
نیز باعث آلودگي آب مي شــود زیرا بعضي از 
محصوالت اصلي و فرعي صنعتي به طور عمد 
یا غیر عمد وارد آب مي شوند . براي مثال، در 
صنعت کاغذسازي، لیگنین و قند هاي چوب 
که  نیمي از وزن چوب را تشکیل مي دهند در 
آب حل شده و با فاضالب دفع مي شوند. در 
صنعت تهیه ي مواد شیمیایي نفتي، 0/5– 2 
درصد محصول نهایي وارد فاضالب کارخانه 
مي شود . فاضالب-هاي سطحي در نتیجه 
ي بارندگي هاي شدید و به علت کاهش شدید 
نفوذ پذیري ســطح خیابان ها و پشت بام ها 
ایجادی شوندکه پس از شست و شوي خیابان 
ها و آلوده شدن با مواد آلي و معدني وارد شبکه 

ي فاضالب شهري مي شوند )5(.
مســئله ي بیرون راندن فاضالب از محیط 
زیست انسان از زماني به وجود آمد که مردم به 
زندگي گروهي روي آوردند و زندگي اجتماعي را 
برگزیدند.  قدیمي ترین کانالیزاسیون را مي توان 
در آثار تمدن هندیان مشاهده کرد .  در این آثار 
که تاریخ آن ها حدود 7000 سال قدمت دارد ، 
در خرابه هاي شهر بابل و نینوا و نیز در  جزیره 
ي کرت آثاري از مجاري فاضالب و آبریزگاه 
هاي عمومي دیده شده اند. در شهرهاي یونان 
و روم قدیم فاضالب روهایي به قطرهاي 2 تا 
3 متر وجود داشته اند که پیشینه احداث  آن ها 
به 2000 سال پیش می رسد. همچنین در شهر 
پمپئي باقیمانده ي گنداب روهایي مشاهده مي 
شود که ساختمان آن ها را به حدود 1900 سال 
پیش مربوط مي دانند. با پیدایش شــهرها و 
گسترش شبکه هاي آبرساني، انسان براي پاک 
سازي و پاک نگهداري محیط زندگي خویش، 
بیرون راندن پساب هاي به دست آمده را مفید 

و الزم دید )3(.
مقدار اکســیژن محلول در آب، اثري عمیق 
بر روي گیاهان و جانوران ساکن در آن دارد. 
در نتیجه ي فعالیت این باکتري ها، غلظت 
اکسیژن آب کاهش مي یابد، اما این حالت با 
جذب اکسیژن اتمسفري جبران میشود . با این 
وجود، نفوذ اکسیژن به داخل آب به آهستگي 
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انجام می شود  و تأمین اکسیژن مصرفي طي 
فعالیت باکتریایي به زمان نیاز دارد. اگر غلظت 
اکســیژن به پائین تر از  mg/lit5/1 برسد، 
نرخ اکسیداسیون هوازي به شدت کاهش مي 
یابد. در این شرایط باکتري هاي بي هوازي 
بدون استفاده از اکسیژن، مولکول هاي آلي 
را اکســید مي کنند، اما محصوالت نهایي 
این واکنش شــامل ترکیباتي مانند سولفید 
ئیــدروژن، آمونیاک و متان اســت که براي 
بســیاري از موجودات زنده سمي هستند. در 
ضمن این فرایند بســیار آهسته تر از تجزیه 
ي هوازي است. بنابراین در نهایت تجمع مواد 
زائد اتفاق می افتد. برخي از زائدات غیر آلي 
نیز در آب، بدون دخالت باکتري ها اکسیده 
 COD Chemical Oxygen =( شــده
Demand) و در نتیجــه اکســیژن آب را 
مصرف مي کنند)10(. پس، فاضالب ها به 
علت تاثیر مستقیم یا غیر مستقیم بر غلظت 
اکسیژن، اهمیت بســیار زیادي دارند. از دیر 
باز، بیشــترین حجم مواد زائد تخلیه شده به 
منابع آبي، مصــب و دریا، فاضالب هایي با 
ماهیت آلي و تحت تأثیر تخریب باکتریایي 
بوده اند. نتایج حاصل از تجزیه ي باکتریایي، 
اکسیداســیون مولکول هاي آلي و تبدیل به 

ترکیبات معدني پایدار است. 

2. تخلیه فاضالب ها به محیط هاي 
آبي دفع فاضالب ها به محیط هاي 

آبي
 بــه راه هاي گوناگون انجام مي شــود. در 
بیشتر موارد، این مواد در  آب هاي سطحي 
تخلیه مي شوند . این تخلیه به خصوصیات 
فیزیکي محل، ترموکالین و جریانات بستگي 
دارد. یک قانون کلي وجود دارد که شهرهاي 
کوچک تــر فاضالب خود را بــه آب هاي 
کم عمق یــا جزر ومدي تخلیه کنند. میزان 
اثرپذیري مناطق دریافت کننده ي فاضالب 
به حجم فاضالب و شدت جریان آب و شکل 

فیزیوگرافي محل بستگي دارد )15(.

1.2. سر نوشت مواد آلوده کننده بعد 
از وارد شدن به آب طبیعي

سرنوشــت مواد آلوده کننده بعد از وارد شدن 
به آب طبیعي، معمواًل بستگي به ماهیت آن 

و ماهیت آب طبیعي و نیز فرآیندهاي فیزیکي، 
پراکندگي و رقیق سازي دارد  و بر این اساس 
تغییرات شــیمیایي و بیولوژیکي را پذیرا مي 
شوند )5(. با ورود مواد آلوده کننده به آب هاي 
طبیعي کاهش اکسیژن محلول اتفاق مي افتد. 
این در حالي اســت که تمام موجودات عالي 
آبزي و اکثر حیات میکروبیولوژیکي براي ادامه 
ي زندگي به اکسیژن نیاز دارند. چنانچه محیط 
آبي بي هوازي شود،  سراسر اکوسیستم آبي 
تغییر کرده و آب غیر مطبوع و ناسالم میشود .
از جمله مواد مضر در فاضالب ها ،می توان 
بــه مواد آلي، مواد غیر آلي، مواد کلردار مانند 
رنگ ها، اسیدها و آلکالوئیدها، ترکیبات سمي 
مانند سیانیدها و فلزات سنگین مانند جیوه و 
آرسنیک، نفت و دیگر مواد شناور روغني اشاره 
کرد که هر کدام تاثیرات مخل و  زیان آوری  

بر محیط¬هاي آبي مي گذارند)12(.

2.2. تغییرات کلي ایجاد شده توسط 
تخلیــه ي فاضالب هــاي صنعتي 
تصفیه نشده بر اکوسیستم هاي آبي

تغییرات کلي ایجاد شــده توسط تخلیه ي 
فاضالب هــاي صنعتي تصفیه نشــده بر  
اکوسیســتم هاي آبي عبــارت اند از:  تغییر 
دبي رودخانه، کاهش میزان اکسیژن محلول، 
افزایش میزان مواد آلي، تأثیرپذیري ارگانیسم 
هاي موجود در آب، تأثیر بر اجتماعات زیستي 
کفزیان، تغییر زیســتگاه آبزیان، دگرگوني 
فعالیت هاي فیزیولوژیکــي آبزیان، اختالل 
در چرخه هاي حیاتــي و تولید مثل آبزیان، 
تغییر در پوشش گیاهي کرانه¬هاي ساحلي، 
افزایش سختي، غلظت نمک¬هاي معدني، 
 ،pH ،مــواد مغــذي و تغییرات دمــا، رنگ
کاهش اراضي کشــاورزي و یا تغییر کیفیت 
محصوالت زراعي و افزایش بیماري¬هاي 
انگلي )8(. درجدول1 اثرات برخي از فاضالب 
هاي صنعتي بر منابع آب و آبزیان ذکر شده 

است.
3.2. تأثیر فاضالب بر مصب ها 

در مصب ها با ورود آب شیرین به دریا و تغییر 
pH و پتانســیل اکسیداسیون و احیا، انعقاد 

فشرده ي رس و سایر اجزاء معلق، با افزایش 
جذب ســطحي فلزات و سایر مواد روي مي 
دهد. با وجود این که رسوب گذاري سنگین 

بوده و در نهایت منجر به ایجاد بســتر هاي 
گلي گسترده اي حاوي مقدار زیادي از مواد 
آلي، فلزات، حشره کش ها و دیگر مواد جدا 
شده از ستون آب مي شوند، هیچ دو موقعیتي 
مشابه نبوده و یک  مطالعه ي کامل از ویژگي 
هاي فرونشیني فاضالب ورودي به آب هاي 
دریافتي، قبل از محاســبه ي مقدار، محل و 
سرعت تخلیه ي فاضالب، به منظور کاهش 
BOD در حــد ظرفیت آب هــاي دریافت 
کننده، مورد نیاز است.آب یا فاضالب ورودي 
به مصب، در طول آن به آهســتگي حرکت 
کرده و زمان ماندگاري باالیي دارد. در مورد 
کاهش اکسیژن، احتمااًل یک منطقه ي بي 
هوازي به وجود خواهد آمد، که اکثر موجودات 
زنده به اســتثناي باکتري هاي بي هوازي، 
قارچ ها، مخمرها و گروهــي از پروتوزوآها، 
ناپدید میشــوند . مصب بوي تعفن ناشــي 
از محصوالت اکسیداســیون بي هوازي را 
متصاعد کرده و ماهیان مهاجر مانند آزاد ماهي 
قادر به عبور از این منطقه نخواهند بود. از جدي 
ترین مشکالت دفع فاضالب ها، مواجهه با 
مصب هاي صنعتي یا شهري است. تاریخچه 
ي طوالني آلودگي و بهبود وضعیت مصب 
تایمز، موردي ایده آل براي مطالعه است. تا 
حدود ســال 1820، رودخانه ي تایمز محیط 
مناسبی برای زیست آزاد ماهیان بود. فاضالب 
شهر لندن یا به مزارع حومه لندن حمل شده و 
به عنوان کود مصرف مي شدند، یا این که به 
سادگي به چاالب هاي مستعمل و یا خیابان 
رانده مي شدند. جمعیت شهري براي تأمین 
آب آشامیدني به چاه ها و آب رودخانه متکي 
بودندکه هر دو غالباً آلوده بودند. تیفوئید همه 
گیر و اپیدمي بیماري وبا هم هر چند ســال 
یک بار رخ مي داد. ســپس سیستم تأمین 
آب لوله کشــي، ایجاد مخازن آب و ساخت 
سیســتم مجاري فاضالب آغاز شد ،که در 
نهایت فاضالب را به رودخانه ي تایمز تخلیه 
مي کرد . در نتیجه و بر اساس معیار سالمت 
عمومي، بیمــاري کاهش یافت، اما رودخانه 
به طور وســیعي آلوده شد و تا دههي 1850، 
متعفن وعاري از ماهي شد. در سال هاي آخر 
قرن نوزدهم، تعداد مجاري خروجي فاضالب 
به داخل رودخانــه کاهش یافت و فاضالب 
از طریــق لوله ها، به  کارخانه هاي تخلیه و 
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تصفیه و فرونشیني فرستاده مي شدند. لجن 
حاصل هم در دریا دفن مي شد. با این کاهش 
بار آلودگي در مصب، در انتهاي قرن نوزدهم، 
بهبود چشمگیري در کیفیت آب حاصل شد. 
اما چون رشد سریع جمعیت شهر لندن، خارج 
از ظرفیت سیستم تصفیه¬ي فاضالب بود،تا 
دهه 1950، 30 کیلومتر از رودخانه ي تایمز 
در لنــدن در آب و هواي خشــک، عاري از 
اکسیژن شده و سواحل به هنگام جزر مملو 
از فاضالب رســوب کرده بودند.  طبق یک 
بررسي در سال 1957 در رودخانه ي تایمز، در 
مسافت 70 کیلومتري لندن هیچ ماهي زنده 
اي یافت نمی شد . بهبود و پیشرفت سیستم 
تصفیه ي فاضالب بین سال هاي 1964 تا 
1967، موجب افزایش قابل مالحظه اي در 
ســطوح اکسیژن محلول آب شد و بازگشت 
تنوع موجودات بي مهره ي کفزي، ماهیان 
مصبي، پرندگان ساحلي و مرغ هاي پا دراز 
تغذیه کننده از بستر هاي گلي در زمستان را 
به دنبال داشت. برنامه ي گسترده ي تجدید 
ذخایر در دهه ي 1980، موجب بازگشت تعداد 
بیشماري از آزاد ماهیان شد )4(. شکل شماره 
1 تعداد آزاد ماهیان بازگشتي به رودخانه ي 
تایمز پس از برنامه هــاي اصالح مجدد را 

نشان مي دهد.

4.2. تأثیر فاضالب بر دریاها
فاضالب سبب رشد و فراوانی غیر معمول 
گیاهان در دریاها مي شــود. قسمت اعظم 
فاضــالب ورودي به دریا، مــواد غذایي 
گیاهي است. فســاد مواد آلي، نیترات ها 
و فســفات ها در فاضالب، رشد گیاهان را 
زیــاد مي کند. ورودي مواد غذایي در دریا، 
تأثیري مشــابه با افزودن کود به یک باغ 
یا زمیــن زراعي دارد )9(. درســت همان 
گونه که وضعیت دریاي ســتو نشان مي 
دهد. دریاي ســتو بزرگترین توده-ي آبي 
ساحلي در ژاپن و تأمین کننده ي 5 درصد 
صید تجاري ماهیان این کشــور اســت. 
با رشــد اقتصاد ژاپن بعد از جنگ جهاني 
دوم، افزایش توســعه، ازدیــاد ورود مواد 
غذایي گیاهي و شــکوفایي تولید اولیه در 
دریاي ســتو را به دنبال داشت. در نتیجه، 
صید شیالتي در دریا به موازات باال رفتن 

تولید اولیه، افزایش یافت )4(. گرچه شاید 
یک ورودي متوســط از مواد آلي سودمند 
باشد، کوددهي زیاد سبب رشد بیش از حد 
گیاهان شده و فساد باکتریایي مواد گیاهي 
مرده، تخلیه ي اکسیژن را به دنبال خواهد 
داشــت. یک عالمت معمول براي آلودگي 
فاضالب در ساحل، رشد جلبک هاي سبز 
همانند Ulva وEnteromorva است. 
در برخــي از نواحي، ایــن جلبک-ها یک 
پوشش فشرده بر روي سواحل گلي ناحیه 
ي بین جــزر و مدي ایجاد کرده و موجب 
فقدان اکسیژن در رسوب زیرین مي شوند  

.)4(

5.2. تخریب صخره هاي مرجاني 
با وجود این که مرجــان ها در آب¬هاي 
متالطم  شــفاف و اولیگوتروف به خوبي 
رشــد مي کنند، اما مدارک بسیاري وجود 
دارد دال بر این که یوتریفیکاسیون مسئول 
تخریب صخره هاي مرجاني است. افزایش 
رشد جلبک ها، شــدت نور را کم کرده و 
 Zooxanthella بر عملکرد فتوســنتز
در مرجــان ها اثر مي گــذارد، و در نتیجه 
رســوبگذاري و در نهایت  خفگي مرجان 
هــا افزایش مــي یابــد. در اواخر دهه ي 
1970، تخلیــه ي فاضــالب به آب هاي 
ســاحلي هاوایــي، رشــد ســریع جلبک 
Dictyosphaeria را ســبب شده و 
مرجــان ها را خفه کرد ولي به دنبال ورود 
هرزآب هاي عمیق تر، پوشش مرجاني به 

مرور  افزایش یافت )6(.

6.2. شکوفایي جلبکي 
یک ورودي بزرگ مواد مغذي سبب توسعه 
ي کشــند قرمز مي شــود. در این حالت 
شکوفایي فیتوپالنکتوني با تراکم باال )به 
عنوان مثــال،50 میلیون ســلول در لیتر( 
موجب تغییر رنگ دریا مي شود . بسیاري 
از حیوانات، شــامل گونه هایي از ماهیان 
تجارتي مهم،تلف شده  یا از منطقه حذف 
مي شــوند، که این حالت به دلیل انسداد 
آبشش ها یا سایر ساختار ها و یا به خاطر 
خواص سمي موجودات زنده فیتوپالنکتوني، 
رخ  مــی دهد . در ســال هــاي 1981 و 

1985، شکوفایي پالنکتوني موجب کشتار 
دسته جمعي ماهیان و بي مهرگان در آب 
هاي دانمارک شد. همچنین حوادث مشابه 
در قسمت هاي دیگر جهان رخ داده است. 
رشــد فیتوپالنکتوني به میزان مواد مغذي 
ضروري در دسترس شامل فسفر، نیتروژن 
و ســیلیکون به عنوان مواد مغذي محدود 
کننده بســتگي دارند و تا زماني که سطوح 
کافي از هر کدام وجود نداشته باشد، حتي 
در هر صورت حضور مقدار کافي از ســایر 

مواد معدني، شکوفایي رخ نمي دهد. )4(.

7.2. تخلیه ي اکسیژن
اثر مخرب دیگر غناي بیش از حد، این است 
که شــکوفایي متراکم فیتوپالنکتون ها، به 
دلیل افزایش فتوسنتز، موجب غلظت باالي 
اکســیژن در الیه ي سطحي آب مي شود . 
فراواني مواد گیاهي در حال فساد و سقوط به 
بستر دریا، غلظت اکسیژن در آب هاي عمقي 
را شدیداً کاهش داده و اکثر موجودات کفزي 
این منطقه از بین مي رونــد. این فرآیند در 
محل ایجاد ترموکالین، بیشتر انجام می شود  
و آب هاي عمقــي که باراني از مواد گیاهي 
قابل فساد را دریافت مي کنند، توسط الیه ي 
آب گرم و سبک تر سطحي شناور بر آنان، از 

اکسیژن اتمسفري محروم مي شوند )1(.

8.2. نابودي جنگل هاي حرا 
افزایش ترکیبات ســمي پســاب ناشي از 
تأسیسات صنعتي بیش از هر عامل دیگري 

جنگل هاي حرا را تهدید  مي کند.

9.2. تأثیر بر روي موجودات کفزي 
فاضالب و لجن دفع شده در دریا بر روي 
موجودات کفزي که در معرض ته نشیني 
ذرات غني از مواد غذایي و باکتري ها قرار 
دارند، تأثیر مستقیم مي گذارد. خفگي ناشي 
از مواد ذره اي و کاهش اکســیژن محلول 
به دلیل افزایــش فعالیت باکتري ها، اکثر 
گونه هاي حســاس را از بین مي برد، اما 
گونه هاي مقاوم به خاطر ورود اضافي مواد 
غذایي به سیستم، افزایش مي یابند. نتیجه، 
کاهش تنوع و افزایش فراواني معدودي از 

موجودات زنده خواهد بود )4(.

دانشکده
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چکیده: 
محیط زیست مجموعه بسیار عظیم و در هم 
پیچیده ای از اجــزا و عوامل فعال گوناگونی 
اســت که بر اثر یک روند و تکامل تدریجی 
موجودات زنده و اجزای سازنده  سطح زمین 
شکل گرفته است. آلودگی آب های زیرزمینی 
ممکن اســت از آب هایی که بــه آن وارد 
می شود و یا از منابع دور دست باشد و اگر این 
آلودگی از منابع دور دست وارد آب شود، تعیین 
محل آلوده کننده بسیار مشکل است. آلودگي 
اسیدي اتمسفر و بارش هاي اسیدي مربوط 
به آن و تولید زهاب هاي اســیدي معدني از 
جمله مشکالت عمده زیست محیطي موجود 
در معادن سولفیدي و صنایع معدني مرتبط با 
آن هامي باشند. در فعالیتهای معدنی، سنگ 

های یک منطقه اســتخراج و با خارج کردن 
مواد معدنی با ارزش از سنگ، مواد باقی مانده 
در سنگ، مواد زائد یا باطله هایی هستند که 
معمواًل در محل های کم و بیش نزدیک به 
محل فعالیتهای معدنی انباشته می شوند. در 
صورتي که عمق معدن زیاد باشد و با سطح 
ایستابي برخورد کند باعث بروز مشکالتي در 
آبهاي زیرزمیني مي شــود. اگر باطله هاي 
حاصل از معدنکاري در داخل دریاچه ها و رود 
خانه هاي اطراف تخلیه شود، موجب آلودگي 
آب خواهد شد. اگر پیت بازسازي نشود، ممکن 
است محل تشــکیل حوضچه هاي اسیدي 
ناشي از نزوالت جوي گردد.آب های اسیدی 
ایجاد شــده به کانی های دیگر حمله کرده، 
محلول هایــی را بوجود می آورند که ممکن 

است عناصری مانند کادمیم و آرسنیک را وارد 
محیط زیست کند.

مقدمه: 
محیط زیست مجموعه بسیار عظیم و در هم 
پیچیــده ای از اجزا و عوامل فعال گوناگونی 
است که بر اثر یک روند و تکامل تدریجی 
موجودات زنده و اجزای سازنده  سطح زمین 
شکل گرفته است. این مجموعه که از آب، 
هوا، انرژی، حیات زیســتی و غیره تشکیل 
شده است،  طبیعت و کلیه موجودات زنده را در 
برگرفته، بر فعالیت های انسان تأثیر می گذارد 
و در ضمن از آن ها متأثر می شــود. توسعه 
صنایع و در نتیجه رشــد اقتصاد و افزایش 
میزان تولیدات صنعتی، منجر به تولید مقادیر 
عظیمی مواد باطلــه و محصوالت جانبی 

ارزیابی اثر عملیات معدن کاری 
بــر روی آب هــای زیرزمینی

حسین کیاشمشکی

کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی مشهد
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بی ارزش می شود که متاسفانه منشأ پدید 
آمدن مشــکالت زیست محیطی مختلفی 
می گردند. باطله هــای مربوط به صنعت 
معدنکاری شامل سنگهایی هستند که بعد 
از جدا کردن کانیها و مواد با ارزش از سنگ 
معدن، باقی مانده و معموال دور ریخته می 
شوند. معموال در طی سالهای بهره برداری 
 )Ore( از معدن، به تدریج کیفیت کانسنگ
در اثر استخراج ذخایر پرعیارتر، کاهش یافته 
و در نتیجه میزان باطله تولید شــده مرتبا 
افزایش می یابد. انباشت باطله های معدنی 
)Mine wastes or gangues( و بــه 
ویژه باطلــه های حاصل از مراحل مختلف 
فــرآوری )Tailings( ، منابــع مهمی در 
ایجاد مشکالت زیســت محیطی ناشی از 
معدنکاری محسوب شده و الزم است توجه 
ویژه ای به آنها مبــذول گردد. خصوصا با 
توجه به حجم باالی باطله های تولیدی و 
همچنین مخاطرات زیست محیطی ناشی از 
آنها )آلودگی های زیرزمینی که به طبیعت 
مواد باطله و نزدیکی محل انباشــت باطله 
ها به جریانهای آب ســطحی و زیرزمینی 
بستگی دارد(، نیاز به بررسی آنها به وضوح 
مشخص می گردد. اســتخراج کانی های 
با ارزش نیازمند خردکردن ســنگ معدن تا 
ابعاد بسیارریز می باشد. در نتیجه این عمل، 
مواد دانه ریز اشــباع و بی ارزشی نیز تولید 
می شــوند که بایســتی با کمترین هزینه 
ممکن در یک محل انباشته شوند. ترکیب 
شــیمیایی موادی که برای انباشت به یک 
محل منتقل می شوند ، بسیار متنوع است 
و این مواد در محل انباشــت ، ممکن است 
دچار تجزیه و تغییرات شیمیایی و فیزیکی 
مختلف شوند. معمواًل همراه با مواد با طله، 
محلول هــا و ترکیبات مختلفی وجود دارد، 
ضمن اینکه آب باران و آبهای سطحی نیز 
در حین انباشت مواد یا بعد از آن ، به محل 
وارد می شوند. این آبها باعث افزایش فعالیت 
های بیولوژیکی شده و همچنین به عنوان 
عاملی برای انتقال مــواد آالینده قابل حل 
در آب ، عمــل می کنند. ورود این محلولها 
)Leachates ( به ســفره های آب در زیر 
ســطح زمین ، باعث آلودگی آب های زیر 
زمینی خواهد شــد. معدن کاري مواد الزم 
براي حیات و پیشرفت بشر را فراهم مي کند 

و از طرفي با انتشار آلودگي ها، امکان حیات 
و استفاده از محیط زیســت سالم را از وي 
سلب مي کند. با توجه به این که ایران یک 
کشور در حال توسعه است و براي پیشرفت 
خود ناچار به توســعه معادن اســت، براي 
توسعه پایدار صنعتي معدن کشور الزم است 
تا جنبه هاي زیست محیطي صنایع معدني 
)با توجه به اقلیم( مورد شناسایي قرار گیرد.
امروزه به هیچ وجه نمی توان مسائل مربوط 
به مهندســی را از موضوع حفاظت زیست 
محیطی جدا دانست و هر مهندسی یا کارگر 
فنی که در معدن کار می کند بایستی نه تنها 
به توصیه ها و متدهای پیشــرفته در جهت 
ازدیاد تولید توجه کامل داشــته باشد، بلکه 
همواره در کلیه شرایط عملیات استخراجی 
مســئله حفاظت از محیط زیســت را نیز 
سرلوحه کار خود قرار دهد. مسئله حفاظت 
زیست محیطی در عملیات معدنکاری چند 
سالی اســت که نظر متخصصان این رشته 
را در کشورهای در حال توسعه به خود جلب 
نموده اســت ولی تاکنون تحقیقات جامعی 
در این زمینه صورت نگرفته است در حالي 
که درکشــورهای صنعتی این موارد یکی 
از مسائل روز آن ها اســت و برنامه ریزان 
سازمان های اجرائی در این زمینه مطالعات 
و تحقیقات وسیعی انجام داده اند و این امر 
ناشــی از اهمیت موضوع مورد تحقیق می 
باشــد. این مسئله کامال مشخص است که 
عملیات معدنکاری معموال یک اثر منفی بر 
روی محیط زیست اثر می گذارد، و این اثر 
معموال یک اثر منفی است. در مقاله اي که 
در ســال 79 تحت عنوان فاضالب اسیدي 
معادن ، مشــکالت زیست محیطي ، راهها 
و اســتراتژیهاي مقابله  به قلم آقایان امید 
قراچورلو و غالمرضا هاشــمي به سومین 
همایش  ایمني، بهداشت و محیط زیست در 
معادن و صنایع معدني ارسال شده است نیز 
آمده است: هنگامي که کانیهاي سولفیدي 
ســنگ ها در معرض آب و هوا قرار گیرند، 
با تبدیل شکل ســولفیدي گوگرد به اسید 
سولفوریک فاضالب اسیدي سولفیدي ایجاد 
مي شود. این اســید قادر به تجزیه فلزات 
ســنگیني اســت که در باطله هاي معدن 
وجود دارد. فلزاتي نظیر سرب، روي، مس، 
آرسنیک، ســلنیوم ، جیوه و کادمیوم با حل 

شــدن ، به آب هاي سطحي و زیر زمیني 
سرازیر مي شوند. باکتریهاي خاصي به طور 
محســوس ســرعت واکنش تولید اسید را 
افزایش مي دهند. آلودگي فاضالب اسیدي 
معادن و فلزات و ســنگیني توانایي سمي 
نمــودن آب هاي زیــر زمیني و بخصوص 
آب هاي آشــامیدني را دارند. این فاضالب 
همچنین حیات آبزیان و بوم جانداران آبزي 
را بطــور کلي نابود مي کند. اثرات محیطي 
رایــج معدنکاري عبارتنــد از:1- دورنما یا 
چشم اندازي که اعاده وضعیت آن مشکل و 
هزینه آور است.2- مقادیر زیادي پس مانده 
که از آن آب هاي اسیدي غني از فلز ممکن 
اســت به داخل آب زیرزمیني، یا در صورتي 
که رودخانه اي نزدیک باشــد، به داخل آن 
زهکشي شوند.3- انتشــار گاز دي اکسید 
گوگرد به داخل هواکره از گداز کانســنگ 
هاي گوگردیــک روش معدن کاری جدید 
که شستشوی توده ای نامیده می شود برای 
استخراج فلزات کانسار های اکسیدی و نیز 
سولفید های درجه پایین پراکنده در نواحی 
گســترده استفاده می شود در این روش نیز 
همانند معدن کاری رایج نیازمند این است 
که مواد زیادی کنــده و بصورت پس ماند 
رها شود ولی هیچ گرما و گدازی مورد نیاز 
نمی باشد. اما حالل ها ممکن است به داخل 
رودخانه و آب های زیرزمینی نشت کند ولی 
در صورت دقت مــی توان از آن جلوگیری 
کــرد. یــک روش معدن کاری کــه اخیراً 
آزمایش شــده و در آن نیازی به هیچ کند 
و کاوی نیست ممکن است اثرات محیطی 
معدن کاری را کاهش دهد. معدن کاري در 
جا، حالل ها مســتقیما به داخل کانسنگ 
تزریق مي شــوند و محلول محتوي فلز به 
بیرون پمپاژ مي گردد. خســارت به زمین ، 
آب سطحي و هوا کاهش مي یابد. اثر این 
روش بــر روي آب زیر زمیني هنوز در حال 
ارزیابي مي باشــد. دانیال بهنیا در بررسی 
مشابه در نهایت به این نتایج دست یافت که 
با استخراج هر چه بیشتر از معادن و عمیق و 
وسیع تر شدن فضاي عملیاتي آن ها، وسعت 
زمین هاي تحت تأثیر فعالیت هاي معدنکاري، 
به ویژه انباشتگاه هاي باطله، روز به روز رو به 
افزایش میابد. در نتیجه هــر روز ضرورت 
انجام بازســازي معادن نیز بیشتر مي شود. 
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جهت بازســازي یک معدن، به منظور هر 
نوع استفاده بعدي از زمین هاي تحت تأثیر 
و حفاظت از محیط زیست منطقه، انتخاب 
و کاشــت گونه هاي گیاهي یکي از مراحل 
مهم است. بازسازي معادن بصورت بخش 
جدایي ناپذیــر از طراحي کل معدن باید از 
همان مراحل ابتدایي عملیات معدنکاري مورد 
توجه قرار گیرد. به این ترتیب عالوه بر حفظ 
محیط زیســت، زمین ها به چرخه تولید باز 
مي گردند. براي همین مسائل است که باید 
قبل از طرح بهره برداري معدن ارزیابي اثرات 
زیست محیطي پروژه معدني را انجام داد تا 
میزان خسارت هاي وارده بر محیط زیست را 
محاسبه کرده و بتوان به کمک این محاسبات 
پروژه را در جهتي که این خســارات کاهش 
یابند یا به حداقل برســند پیش برد. به این 
دلیل است که امروزه دیگر براي صدور طرح 
بهره برداري یک پروژه معدن قبل از هر چیز 
مطالعات ارزیابي زیست محیطي)EIA( پروژه 
مورد نظر را مي خواهند و با توجه به آن پروانه 
را صادر مي کنند. بطور خالصه مي توان گفت: 
پس از تائید طرح بهره برداري معدن و ارزیابي 
اثرات زیســت محیطي پروژه معدني باید از 
همان ابتدا در فکر کاهش و به حداقل رساندن 
این اثرات باشیم و بهترین مرحله براي این 
کاهش ها و به حداقل رساندن ها قبل از شروع 
طرح معدني است که باید از همان ابتدا باید 
تدابیري اندیشید تا کمترین اثرات را بر محیط 
زیست وارد کنیم مثاًل مي توان با تغییر روش 
استخراج یا یک طرح بازسازي مناسب براي 
پروژه معدني و یا... اثرات زیســت محیطي 

پروژه را به حداقل رساند.
نتیجه گیری:

ارتباط گوناگون بین حوزه هاي آب زیرزمیني، 
ذخایر خاکــي و مراحل مختلف معدنکاري 
وجود دارد. اثرات زیســت محیطي شدیدي 
اغلب در مراحل بررســي فني و اقتصادي 
آشکار مي شود.در کلیه فعالیتهای معدنی ، 
ماده معدنی از زمین جدا شــده و این عمل 
تاثیر مستقیم بر محیط فیزیکی ، شیمیایی و 
بیولوژیکی می گذارد . طبیعت و میزان این 
تاثیر، بسته به موقعیت و نوع عملیات متفاوت 
اســت. به طور کلی عملیات معدنکاری بر 
روی پارامترهــای هیدروژئولوژیکــی و در 
نتیجه کیفیت آب تاثیر مــی گذارد . دلیل 

این امر این است که فعالیت ها عمدتاً سطح 
آبهای زیرزمینی را پاییــن آورده و آالینده 
هایی را به سفره های آب زیرزمینی وارد می 
کنند. در صورتي که عمق معادن رو باز زیاد 
بوده و با ســطح ایستایي برخورد کند باعث 
بروز مشــکالتي در آب هاي زیرزمیني مي 
شــود. همچنین اگر باطله هاي حاصل از 
معدنکاري در داخــل دریاچه ها و رود خانه 
هاي اطراف تخلیه شود، موجب آلودگي آب 
خواهد شد. اگر پیت بازسازي نشود، ممکن 
است محل تشکیل حوضچه هاي اسیدي 
ناشي از نزوالت جوي گردد.ارتباط گوناگون 
بین حوزه هاي آب زیرزمیني، ذخایر خاکي و 
مراحل مختلف معدنکاري وجود دارد. اثرات 
زیست محیطي شــدیدي اغلب در مراحل 
بررســي فني و اقتصادي آشکار مي شود. 
فعالیت هاي معــدن کاوي، خصوصا باطله 
هــاي موجود، اثرات قابــل مالحظه اي بر 
ســیماي محیطي منطقه و پوشش گیاهي 
و جانــوري و آودگی هــای آبهای آن را در 
پــی دارد. در صورت بي توجهي به راههاي  
مقابله وخنثي ســازي اثرات مخرب زیست 
محیطي روش اســتخراج روباز معادن ، نه 
تنها محیط زیســت صدمه دیده و جنگل 
ها و مراتع به ســرعت تخریب خواهند شد 
بلکه صدمات اصلي این بي توجهي از طریق 
استنشاق هواي آلوده و نیز استفاده از آبهاي 
ســطحي و زیر زمیني آلوده متوجه انسانها 
خواهدشــد.آلودگي آبهاي زیر زمیني ناشي 
از برداشت مصالح، در صورتي ایجاد خواهد 
شد که برداشت مصالح مورد نیاز، منجر به 
افزایش میــزان نفوذ پذیري خاک در داخل 
مخزن ســد باطله گردد. بدین سبب محل 
برداشــت اینگونه مواد باید به دقت انتخاب 
گردد.در صورتي که عمق معادن رو باز زیاد 
بوده و با ســطح ایستایي برخورد کند باعث 
بروز مشــکالتي در آبهــاي زیرزمیني مي 
شــود. همچنین اگر باطله هاي حاصل از 
معدنکاري در داخــل دریاچه ها و رود خانه 
هاي اطراف تخلیه شــود، موجب آلودگي 
آب خواهد شــد. اگر پیت بازســازي نشود، 
ممکن اســت محل تشکیل حوضچه هاي 
اسیدي ناشي از نزوالت جوي گردد. روش 
استخراج هیدرولیکي بیشترین آلودگي آب 
را در بر دارد و دیگر اثرات زیســت محیطي 

آن محدود مي باشــد. عمده نگراني درباره 
محیط زیســت درباره آلوده شدن آب در اثر 
تولید زهاب هاي اســیدي، تخریب زمین و 
بهم خوردن چشم انداز منطقه، فرسایش و 
ته نشیني مي باشد. ترکیباتی مانند نیترات 
به دلیل حاللیت باال و عدم وجود فرایندي 
خاص براي رسوب آن، در جهت شیب آب 
زیرزمیني انتقــال یافته و باعث آلودگی آب 
های زیرزمینی در بخش های پایین دست 
می شوند. اگر باطله هاي حاصل از عملیات 
معدنکاري در داخل دریاچه ها یا رودخانه ها 
ي اطراف معدن تخلیه شود موجب آلودگي 
آب منطقه خواهد شــد ضمنــا در صورتي 
که این گودال بزرگ بازســازي نشود باعث 
مي شــود ریزشــهاي جوي به داخل جمع 
شده و حوضچه هاي اســیدي ایجاد کند. 
آلودگي آب ناشــي از عملیات معدنکاري از 
بزرگترین مشــکالت زیست محیطي این 
روش تخریب زمین در حد وسیع مي باشد 
و باید بوسیله عملیات بازسازي آنرا به حالت 
اول درآورد. آلودگي هاي ناشي از فعالیت هاي 
معدنکاري خصوصاً معادن فلزي نظیر سرب 
و روي عدم انتخاب محل مناســب انباشت 
با طله هــاي  حاصل اثــرات مخربي روي 
محیط زیست دارد. از این رو بررسي امکان 
آلودگي و تعیین مناطق آلوده شده مي تواند 
در مدیریت بهتر فعالیت هاي معدني کمک 
شــایاني نماید. با توجه به اینکه در اینگونه 
موارد و رود عناصر مختلف فلزي سمي به 
چرخه آب زیر زمین مي تواند سبب تغییرات 
توجهــي در رســانندگي زمین هاي  قابل 
اطــراف محدوده هاي معدنــي مي گردد از 
ایــن رو روش هــاي ژئوفیزیکي الکتریکی 
مقاومت ویژه و قطبش القایي )IP( به همراه 
روش هاي الکترومغناطیســي در شناسایي 
محدوده هاي آلوده شــده و شیوه گسترش 
آن مي توانند نقش مهمي را ایفا کنند.زهاب 
معــادن باعث افزایش شــوری و مواد آلی 
آبراهه ها می شــود و تغییر قابل توجهی در 
میزان فلزات سنگین ایجاد می کند. بیشترین 
آلودگی، مربوط به آبراهه های مجاور باطله 
های معدنی اســت. به عبارت دیگر دفن و 
پوشــش نامناسب باطله های معدنی عامل 
اصلی آلودگی منابع آب است.فهرست منابع 

در دفتر نشریه موجود می باشد.
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پیش گفتار
امروزه افت بهره وري طرح هاي اجرا شده در 
صنعت آب، بسیار مورد توجه صاحبان فن در 
این حوزه قرار گرفته اســت. از سوي دیگر، 
خشکســالي، کمبود منابع آبي و شیوه هاي 
نادرســت مصرف، که در سال هاي پیش رو 
مي رود تا یک بحران تمام عیار آب را براي 
بیشتر مناطق کشور رقم بزند، این نگراني ها 
را به افکار عمومي جامعه نیز کشانده است. 

نوع برخورد با پدیــده ي کاهش بهره وري 
گفته شده، بستگي مستقیم به نوع نگرش 
دســت اندرکاران بهره برداري از طرح ها در 

مناطــق گوناگون کشــور دارد. دالیل این 
کاهش بهــره وري هرچه باشــد1 ، اصالح 
ایــن نابهینگي ها، در ســطوح گوناگوني از 
جمله بهسازي، بازســازي و نوسازي تمام 
و یا بخشــي از طرح ، کم و بیش به صورت 
نظام مند انجام مي شــود. نکته اي که وجود 
دارد این است که هریک از فعالیت هاي مورد 
اشاره، به عنوان چاره ي موضعي و مقطعي، بر 
جنبه هاي محدودي از اصالح سامانه مورد 
نظر تمرکز د ارند و این درحالي اســت  که در 
بسیاري از طرح ها، این اقدامات ممکن است 
کارایي اندکي داشته باشد اما اثربخشي مورد 

نظر را نداشته و یک اقدام ریشه اي به حساب 
نمي  آید. در این زمینه، اندیشه هاي مدرن در 
حیطه ي مدیریت مهندسي، مهندسي دوباره2  
را به  عنــوان یک اقدام جامــع ، در تدوین 
برنامه هاي افزایش بهره وري یا بازسازي و 

نوسازي، معرفي مي نماید. 
مهندسي دوباره چیست؟

اگرچه تاکنون، تعاریف گوناگوني از مهندسي 
دوباره ارایه شده است اما تعریف جامعي که 
شامل تمامي شروط الزم و کافي این مفهوم 
نوین مهندسي باشد را مي توان به شرح زیر 

بیان کرد:

مهندس علي عنایتي فر،  مهندسین مشاور بندآب

1. دالیل کاهش بهره وري در بخش سامانه هاي تجهیزاتي در طرح  هاي آبي به صورت مفصل در مقاله ي»ضرورت هاي بهسازي/ نوسازي تجهیزات در طرح هاي آبي«، منتشر شده در فصلنامه جامعه مهندسین 
مشاور، شماره 61- پاییز 1392، توسط نگارنده مورد بررسي قرار گرفته است.
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                    نیازهای اولیه
                   طرح ارایه شده

شکل-2: مرحله ي طراحي
پ( مرحله ي اجرا: در بیشــتر طرح ها، 
آنچه که اجرا مي شــود با طرح ارایه شــده 
دارد.  تفاوت هایــي  در مرحلــه ي طراحي 
این تفاوت هــا دامنه ي متفاوتي را نیز در بر 
مي گیرد. از اضافه کار کردن در بخش هایي 
از طرح کــه در دوره ي بهره برداري بدون 
اســتفاده مي ماند، گرفته تا کــم کاري در 
قســمت هایي از کار بــه نحوي که تامین 
بخشــي از نیازها به دلیل این کم کاري ها، 

امکان پذیر نخواهد بود. )شکل-3(

                  نیازهای اولیه
                 طرح اجرا شده

               
شکل-3: مرحله ي اجرا

ت( مرحله ي بهره بــرداري: در این 
مرحله، بخشــي از طرح اجرا شده، به دلیل 
کاهش بهره وري نمي تواند نیازهاي طرح را 
برآورده سازد. همچنین بخشي از طرح که 
خارج از محدوده ي نیازها ساخته شده، بر اثر 
بدون استفاده ماندن، کارایي خود را از دست 

مي دهد. )شکل-4(

»بازاندیشي بنیادین در فرآیندها و طرح هاي 
مهندسي ساخته شــده و طراحي ریشه اي 
مبتني بر این بازاندیشي، به منظور دستیابي به 
بهبودهاي بزرگ و شگفت انگیز در طرح هاي 
اجرا شده و در دست بهره برداري، به خصوص 
از دیدگاه کارایي و بهره وري طرح، با کنترل 
مجدد ایمني و بهبود آن، بر اساس معیارهاي 
مانند سیاست هاي  زمینه هایي  به هنگام در 
جدید یا تغییر در اهداف، هزینه ها، کیفیت، 
خدمات، ســرعت، ایمني و ریسک، با توجه 
به مالحظات امکان پذیري اجراي دستاوردها 

به خصوص در رابطه با اجزاي سازه اي«3 
بررســي مســیر پیدایش، طراحي، اجرا و 
بهره برداري یک طــرح آبي نمونه، کمک 
شایاني به درک عمیق تر از نیاز به مهندسي 
دوباره، در این گونه از طرح ها مي کند که در 

نمایه هاي زیر به آن پرداخته شده است:

الف( مرحله ي تعریف طرح: شاکله ي 
این مرحله، تعریف چارچوب نیازها و تعیین حد 
و حدود داده هاي ورودي  به مرحله ي طراحي 
است. )شکل-1(، نمایي از نیاز هاي مشخص 
شده براي یک طرح فرضي است. خانه هاي 
خالي، نشان دهنده ي کمبود آمار صحیح و یا 
فرضیات نامنطبق با واقعیت هاي موجود است.

 

                   نیازهای اولیه

شکل-1: تعریف نیازها
ب( مرحله ي طراحي: طراحي با درنظر 
داشــتن ضرایــب ایمني تعریف شــده در 

استانداردها ارایه مي شود. )شکل-2(

 

                 نیازهای اولیه
                طرح در دست بهره برداری

شکل-4: مرحله ي بهره برداري
ث( گذشــت چندین سال پس از 
اجرا: پس از گذشــت ســالیان )یک یا دو 
دهــه( از عمر پروژه، بخشــي از طرح اجرا 
بهره وري پاسخگوي  به دلیل کاهش  شده، 
نیاز ها نیســت. از ســوي دیگر بخشي از 
نیازهاي اولیه تغییــر یافته و اکنون پس از 
سپري شدن سال ها از عمر طرح، دیگر مورد 
نیاز نمي باشــند. همچنین نیازهاي جدیدي 
نیــز در محدوده ي طرح مطرح اســت که 
به طور طبیعي، طرح اجرا شــده پاسخگوي 
آنها نیســت. این احتمال نیز وجود دارد که 
فرصت هــاي جدیــدي در منطقه ي طرح 
بوجود آمده باشــد کــه در دوره ي طراحي 
یا وجود نداشــته یا اینکــه پرداختن به آنها 

توجیه پذیر نبوده است.)شکل-5(

        نیازهای اولیه         طرح در دست بهره برداری
        نیازهای جدید          نیازهای تغییر)کاهش(یافته

        فرصت های جدید در منطقه طرح
 

شکل-5: گذشت سال ها از اجراي طرح
ج( مطالعات مهندسي دوباره: خروجي 
مطالعات مهندسي دوباره، شامل بهره گیري 
از ظرفیت هــاي طــرح اجرا شــده، حذف 

3. کمالیان، وفاعلي؛ احمدي، محمد )مهرماه 1391(، »کاربرد مهندسي دوباره در ارتقاي بهره وري سدها و شبکه ها«، دومین همایش و نمایشگاه سد و تونل ایران
4. RE-DESIGN
5. VALUE ENGINEERING
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نیازهاي تغییر یافته، تامین نیازهاي تامین 
نشده از پیش و دربرگیرنده ي نیازهاي جدید 

مطرح در حیطه ي طرح خواهد بود.
 

                         
                         طرح مهندسی دوباره

شکل-6: مهندسي دوباره ي طرح
همان گونه که گفته شد، مهندسي دوباره، 
دیدن دوبــاره ي طرح اجرا شــده از منظر 
افزایش کارایي، اثربخشي و بهره وري است. 
در دنیاي مهندسي4، دو مفهوم بازنگري5  و 
مهندسي ارزش  نیز در زمینه ي بهینه سازي 
طرح ها مطرح هستند که نباید با مهندسي 
دوباره، اشتباه گرفته شود. براي پي بردن به 
مفاهیم این متد ها، باید با نگاهي موشکافانه تر 

به آنها پرداخته شود.
بازنگري در یک طرح، هنگامي رخ مي دهد 
که فرضیات اولیه و یا اهداف طرح، در زمان 
طراحي و یــا در میانه هاي زمان اجرا، تغییر 
یابد. زماني که اجراي طرح در مراحل پایاني 
نبوده و بتوان مســیر اجراي طرح را اصالح 
نمود، بازنگري مي تواند بسیار اثرگذار باشد. 
بدیهي است که پس از پایان مرحله ي اجرایي 
و یا در دوران بهره برداري، فرآیند بازنگري 
مطرح نیست. باید توجه داشت که مهندسي 
دوباره، نه  تنها در میانه هاي اجراي کار، قابل 
طرح است، بلکه با توجه به احتمال تغییر در 
فرضیات و اهداف طرح و یا تعریف نیازهاي 
نو و یــا  فرصت هاي جدید در طرح، مطرح 
شدن آن سال ها پس از پایان یافتن اجرا و در 
دوران بهره برداري بسیار محتمل تر مي باشد.

اساس مهندسي ارزش، کاهش هزینه هاست، 

بنابراین زماني مطرح مي شود که بتوان کل 
یا بخش هایي از طرح را بر طبق یک ساز و 
کار مشــخص و با دقت ویژه، مورد بررسي 
عمیق قرار داده و ضمن پرداختن به جزییات، 
با ارایه ي پیشنهاد هاي اصالحي و یا مطرح 
کــردن گزینه هاي جایگزین، طرح را بهینه 
کرد و از هزینه هاي اجراي کار کاست. این، 
درحالي است که مهندسي دوباره با یک نگاه 
کل نگر و از ســطحي باالتر به ماهیت کار 
مي پردازد و در محدوده ي کاستن از هزینه ها 
محدود نمي شود. در فرآیند اجراي مهندسي 
دوبــاره مي تــوان از ر وش هــاي مختلف 
به عنــوان ابزارهاي تدویــن و ارایه ي طرح 
جدید اســتفاده کرد. در این راستا، مهندسي 
ارزش مي تواند یکي از این ابزارها باشد و نه 

 این که جایگزین مهندسي دوباره شود.
از آنجا که مهندســي دوباره ي یک طرح، 
یک فرآیند جامع نگر است، در اجراي آن باید 
به موارد زیادي توجه داشت. ازجمله ي این 

موارد مي توان به نکات زیر اشاره کرد:
• الزم است که در انجام مهندسي دوباره ي 

طرح ها، دیگرگونه اندیشید، یعني این که از 
دایره ي تفکر کالسیک فراتر رفته و با جسارت 

به دگرگوني هاي بزرگ فکر کرد.
• حفظ محیط زیست را باید در اولویت قرار 

داد.
• نبایــد در دایره ي اهداف و نیازهاي جدید 
محدود شد، بلکه باید به پتانسیل هاي نو و 
توجه نشــده که در منطقه طرح وجود دارد، 

توجه کرد.
• مهندســي دوباره محدود به بهینه سازي 
بخش هــاي ســازه اي و تجهیزاتي نبوده و 
در این راســتا باید به تغییرات سیســتمي 
و مدیریتــي همچنین ســازماندهي نوین 

تشکیالت سازماني نیز توجه کرد.
• رویکــرد مهندســي دوبــاره بایــد به 
تکنولوژي هــاي نــو در راســتاي افزایش 

بهره وري سامانه هاي طرح باشد. 

جمع  بندي
همان گونه که بیان شــد، مهندسي دوباره 
یک فرآیند کل نگر است که در محدوده ي 
عوامل منطقه اي طرح، نامحدود مي اندیشد. 
مفهوم »نامحدود بودن« این اســت که در 
فرآیند مهندسي دوباره ي یک طرح مي توان 
در چارچوب شناخته شده ي طرح، جسورانه 
به ارایه ي پیشنهادهاي تغییرات کلي، حذف 
بخشــي از طرح که نابهینه و ناکارآمد بوده 
و یا اضافه کردن ســامانه هایي به طرح در 
راستاي افزایش بهره وري، پرداخت.6 در این 
مقوله، تغییــر در بخش هاي نرم افزاي طرح 
از جمله روش هاي مدیریتي و ساختارهاي 
بهره برداري نیز مي تواند بخش مهمي از کار 
مهندسي دوباره باشد. باید توجه داشت که 
مهندسي دوباره نه برنامه ي بازنگري طراحي 
است و نه یک رقیب براي مهندسي ارزش. 
مهندسي دوباره باز اندیشي در مورد یک طرح 
براي دســتیابي به اثربخشي شگرف در آن 
است که در این راستا، مي توان به تغییرات 
عظیم، هــم در زمینه هاي ســخت افزاري 
)بخش هاي ســازه اي( و هم در زمینه ها ي 

نرم افزاري )بخش هاي مدیریتي( اندیشید. 
همانگونــه که در پیش گفتار این بحث به 
آن اشاره شــد، کمبود آب در کشور، طي 
سال هاي آینده مي رود که به یک بحران 
تمام عیار ملي تبدیل شود. در این زمینه، 
مهندسي دوباره ي طرح هاي آبي مي تواند 
به گذار آرام از این بحران، کمک شایاني 
کند. هرچند باید توجه داشت که انتخاب 
طرح ها براي انجام مهندسي دوباره، داراي 
متدلوژي ســازمان یافته اي است که باید 
انجام شود که هم  توســط متخصصیني 
داراي دانــش و تجربه ي کافي از مباحث 
طراحــي، اجرا و بهره بــرداري طرح هایي 
از نــوع طرح مــورد نظر بــوده و هم به 
مهارت هاي انجام درست مهندسي دوباره 

مجهز باشند.

6 .  این موضوع به این مفهوم نیست که برنامه ي مهندسي دوباره، مي تواند پیشنهاد تغییرات خارج از چارچوب قوانین مملکتي یا ساختارهاي شناخته شده ي اداري را ارایه نماید.  

دانشکده
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1-مقدمه:
جمع آوري و تنظیم مشخصات سیالب هاي حادث شده در هر سال آبي مي تواند منبع اطالعاتي با ارزشي براي کلیه محققین و پژوهشگراني باشد که 
در حال حاضر یا سال هاي آتي در زمینه هاي مرتبط با هیدرولوژي و سیالب کشور تحقیق مي کنند. اغلب نبود آمار و اطالعات پایه آب، مهندسین 

وکارشناسان را بر آن داشته است که به روش هاي تقریبي و بعضاً گمراه کننده روي آورند. 
در برنامه ریزی های کالن منابع آب وجود اطالعاتی که بتواند وضعیت بارندگی و جریان را ارائه کند، از اهمیت خاصی برخوردار است. در این  مقاله 
سعي شده است تا با مراجعه به اطالعات سیالب هاي موردي موجود و گزارش شده در استان ها ، درصد فراواني وقوع سیالب ها در هر یک از استان 

ها ارائه شود.
2-مقایسه فراواني سیالب هاي مشاهده شده در سه سال آبي متوالي

آمادگی برای وقوع هر پدیده طبیعی از جمله سیالب ها مستلزم برنامه ریزی متناسب با آن پدیده است. اطالع از چگونگی جریان سیل، حجم، 
شدت، مدت و باالخره زمان وقوع سیالب ها، در طراحی و نگهداری تاسیسات آبی و نیز از نظر پیش بینی و جلوگیری از خطرات و زیان های ناشی 
از سیالب ها مورد نیاز است. در کشور عزیزمان ایران به دلیل شرایط آب و هوایی، سیالب ها چه از نوع زمستانه و یا بهاره بخش عمده ای از جریان 

سطحی را تشکیل می دهند.
کلمه سیل در اذعان عمومی با خرابی و خسارت و بی خانمانی همراه است، چرا که تقریباً کمتر سالی است که وقوع سیل در یک یا چند منطقه از 

کشور باعث ویرانی خانه ها، تاسیسات و تخریب مزارع و تلف شدن احشام و از دست دادن جان عده ای از هم وطنان شود.
جداول شماره 1تا 3 ارائه دهنده درصد فراواني وقوع سیالب ها درپاره اي از استان هاي کشور در سه سال آبي متوالي از 89 تا 92 مي باشند. در فراواني 

ارائه شده از سیالب هاي رخ داده که از نظر حجم و یا دبي حداکثر قابل توجه بوده وبه صورت موردي گزارش شده اند، استفاده شده است.

جدول شماره 1-درصد فراواني وقوع سیالب هاي کشوردر سال آبي 90-89 بر مبناي اطالعات بررسي شده

ژاله رشتچي

  -کارشناس ارشد شرکت مدیریت منابع آب ایران
 

دانشکده

 درصد فراوانيتعداد سیالب هاي مشاهده شده استـــان  ردیف
1
2
3
4
5
6
7

8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

جمع

فارس
کرمان

بوشهر
گلستان

گیالن
خراسان شمالي

خوزستان
سیستان و بلوچستان

هرمزگان
سمنان

مازندران

آذربایجان شرقي 
تهران

چهارمحال بختیاري
قزوین

خراسان رضوي  

آذریابجان غربي

41
41
26
20
17
14
12
12
12
11

8
5
5
4
3
2
1

234

2.14
2.14
1.71
1.28
0.85
0.43
100

7.26
5.98
5.13
5.13
5.13
4.70
3.42

17.52
17.52
11.11
8.55
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جدول شماره 2-درصد فراواني وقوع سیالب هاي کشوردر سال آبي 91-90 بر مبناي اطالعات بررسي شده

جدول شماره 3-درصد فراواني وقوع سیالب هاي کشوردر سال آبي 92-91 بر مبناي اطالعات بررسي شده

ردیف

ردیف

 استـــان  

 استـــان  

تعداد سیالب هاي مشاهده شده

تعداد سیالب هاي مشاهده شده

 درصد فراواني

 درصد فراواني

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

کرمان 
فارس 

بوشهر

سمنان 

گلستان

گیالن 
 کهکیلویه و بویر احمد

خراسان شمالي

قزوین 

همدان 

هرمزگان 
تهران 

آذربایجان شرقي 
خراسان رضوي 

خوزستان 

زنجان

چهار محال و بختیاري 
مازندران

جمع

جمع

36
34
34
32
32
21
18
14
12
9
7
5
5

3
3
2
2
1

270

1.85
1.85
1.11

1.11
0.74
0.74
0.37

100

7.78
6.67

5.19
4.44
3.33

2.59

13.33
12.59
12.59
11.85
11.85

کرمان 

هرمزگان 
فارس 

کهکیلویه و بویر احمد

بوشهر 
اردبیل

خراسان رضوي 

سیستان و بلوچستان

تهران 

خوزستان 

سمنان 

گیالن 
همدان 

آذربایجان شرقي 

قزوین 

گلستان

ایالم 
خراسان شمالي

78
57

57
51
50
31

23
15
15
13

10
7

6
6

5
5
4
1

434

1.61
1.38
1.38
1.15
1.15
0.92
0.23
100

11.52
7.14
5.30
3.46
3.46
3.00
2.30

17.97

13.13
13.13
11.75

دانشکده
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• رودخانه کلراردو و مدیریت منابع آب رودخانه ای
• روزی که رودخانه زرد سرخ فام شد



66

مقدمه 
در ســاده ترین کالم رودخانه هــای یکی از 
مهم ترین سرچشمه های زندگی اند بسیاری از 
منابع آب موجود که تامین کننده آب شرب 
مورد نیاز ساکنان شهرها به شمار می روند از 
طریق رودخانه ها تامین می شــوند. بنابراین 
حفظ حیات رودخانه ها یک وظیفه مهم و مبرم 
در حیطه مدیریت آب در سراسر جهان است. 
یک رودخانه از جایی که سرچشمه می گیرد تا 
زمانی که به دریا می ریزد نیازمند یک مدیریت 
جامع است و اگر این مدیریت درست اعمال 
نشود اکوسیستم رودخانه و زندگی آن به خطر 
می افتد و با نابــودی رودخانه ها به هر دلیل 
منابع تامین کننده آب شرب مورد نیاز جوامع 
انسانی به خطر می افتند. نوع آسیب شناسی و 
مدیریتی که بر رودخانه کلرادو آمریکا اعمال 
می شود یک نمونه جالب برای شناخت اهمیت 

رودخانه ها و نحوه مراقبت از آن هاست.
رودخانه کلرادو در مسیر خود ازسرچشمه هایش 
در وایو مینگ تا نقطه ورود به خلیج کالیفرنیا، 
قسمت بزرگی از جنوب غرب آمریکا را زهکش 
می کند. حوضــه رودخانه حــدود 632000 
کیلومتر مربع است. جریان آب این رودخانه 
با توجه به این وســعت، نسبتا مالیم است. 
این یکی از مهارشــده ترین و جنجالی ترین 
پیکره های آب در جهان اســت. کل جریان 
آب ایــن رودخانــه بیــن مصرف کنندگان 

مختلف آن، از جمله هفــت ایالت آمریکا و 
مکزیک سهمیه بندی شده است. مشکالت 
پیچیده مدیریت رودخانه کلرادو، روشــنگر 
برخی از مشکالت عمده ای است که مناطق 
نیمه خشک جهان در سال های آینده احتماال با 
آن روبرو خواهند شد. در مواردی که منابع آب 
کم باشد چگونه باید آن را سهمیه بندی کرد؟ 
بهترین شیوه بررسی کیفیت آب کدام است؟ 
برای این پرسش ها هیچ پاسخ آسانی نمی توان 
یافت. رودخانه کلرادو از کوه های ویندریور در 
وایومینگ سرچشــمه می گیرد و در مسافت 
2300 کیلومتری مسیر خود تا خلیج کالیفرنیا 
از برخی از دیدنی ترین مناظر جهان می گذرد. 
بومیان آمریکا در 800 سال پیش در این حوزه 
رودخانه یکــی از متمدن ترین فرهنگ ها را 
داشتند و سیســتم پیچیده ای از توزیع آب را 
بنا نهــاده بودند. مهاجران در دهه 1869 این 
آبراه های اولیه را از رســوبات پاک کردند و 
دوباره آن ها را در آبیاری به کار گرفتند. امروزه 
آب رودخانه کلرادو از طریق آبراه ها و کانال ها 
بین میلیون ها نفر از مردم مناطق شــهری 
و کشــاورزی توزیع می شــود. مدیریت آب 
رودخانه کلرادو با ناخرسندی توام است. منابع 
آب این رودخانــه  از ذوب برف ها، بارندگی 
دراز مدت زمســتانه و رگبارهای کوتاه مدت 
تابستانه تامین می شود. در نتیجه این وضع 
کل آب مهیای رودخانه در طول سال متغیر 

اســت. کل موجودی آب مدیون یک ذخیره 
ضربه گیر چندین ساله و با مدیریت دقیق است 
اما اگر دوره های خشکسالی پیوسته طوالنی 
باشد تامین آب تمام مصرف کنندگان ممکن 
نخواهد بود. کشمکش بر سر مصرف و کیفیت 
آب رودخانه کلرادو سابقه ای چندین ده ساله 
دارد. و فراتر از حوضه این رودخانه، بسیاری 
از نواحی شــهری و مناطق کشاورزی رو به 
رشد را در بر میگرفته است. نیاز شدید به آب 
در این منطقه نیمه خشک، موجب  استفاده 
بیش از حد از منابع محدود آن شده و کیفیت 
آب این رودخانه را کاهش داده اســت. این 
مشکل در پایین دست رودخانه آشکارتر است. 
به طوری که گاهی آب آنقدر شــور است که 
کشاورزان مکزیکی قادر به استفاده از آن در 
مزارع خود نیستند. موافقت نامه های بین المللی 
و بین ایالتــی و دعاوی حقوقی در کاهش و 
تسکین تنش ها بر سر آب این رودخانه تاثیر 
زیادی داشته است.  با توجه به تغییرات ناشی 
از دگرگونی های اقلیمی و کاهش آب رودخانه 
کلرادو، ایــن گونه قوانیــن در مصرف آب 
کشاورزی و شهری برزندگی و شیوۀ معیشت 
میلیون ها نفر در آمریکا و مکزیک تاثیر مهمی 

دارند.

منابع: اینترنت و کتاب شناخت محیط زیست / زمین سیاره 
زنده / نوشته: دانیل بوتکین و ادواردکلر / ترجمه  : عبدالحسین 

وهاب زاده / جهاد دانشگاهی مشهد 

 آرش طالقانی 

مسیر رودخانه کلرادو

جهان آب
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اشاره:
در سه دهه اخیر چین شتابان راه توسعه صنعتی را در پیش گرفته است. 
توسعه صنعتی در هر کشوری می تواند به آلودگی شدید محیط زیست و به 
ویژه آلودگی منابع آب منجر شود.این تجربه ها را کشورهای آلمان و ژاپن با 
تحمل یک دوره بحرانی از آلودگی های زیست محیطی پشت سر گذاشتند 
اما چین اکنون در حال گذار از شدیدترین بحران آلودگی محیط زیست به 
ویژه آلودگی آب اســت. رودخانه های بزرگ چین که از روزگار باستان تا 
کنون، نقش مهمی در تامین آب مورد نیاز کشاورزی و شرب این کشور 
پهناور داشته اند، اکنون به دلیل نفوذ زباله و پساب های صنعتی به شدت 
آلوده شده اند. سدسازی های متعدد بر روی این رودخانه ها نیز مزید بر علت 
شــده و وضعیت این منابع آبی را بحرانی تر کرده است. ژاپن و آلمان در 
دهه های اخیر توانستند با کمک فناوری های نوین دوره بحرانی آلودگی 
منابع آب شیرین را تا حد قابل توجهی پشت سر بگذارند. اکنون ماهی ها به 
رودخانه راین بازگشته اند و در ژاپن زندگی به بسیاری از رودخانه ها و دریاچه 
های آب شیرین باز گشته است اما چین در چه زمانی این دوره بحرانی 
آلودگی رودخانه ها و منابع آب شیرین را پشت سر خواهد گذاشت، آینده 
نشان خواهد داد. در همین راستا مشکل آلودگی رودخانه زرد )یانگ تسه( 

در چین در نوشتاری که پیش رو دارید، بررسی شده است.
رودخانه یانگ تسه، طوالنی ترین رودخانه آسیا، سومین رودخانه طوالنی 
جهان )پس از نیل و آمازون ( و بزرگترین منبع تامین کننده آب و انرژی 
در چین محسوب می شود.این رودخانه به تازگی چان جیانگ هم نامیده 
می شود و در رسانه های چین این نام بیشترین کاربرد را دارد. رودخانه زرد 
از کوه های تبت سرچشمه می گیرد و پس از طی مسیری به طول 6211 
کیلومتر به دریای شــرقی چین می ریزد. حوضه آبریز این رودخانه یک 
میلیون و هشتصد هزار کیلومتر مربع است .رود خانه زرد برای چین نقشی 
حیاتی دارد. احداث ســد بسیار بزرگ موسوم به سه دره بر روی رودخانه 
چین که از بزرگترین سدهای جهان است، این اهمیت را بیشتر کرده است.

خطر آلودگی 
از آغاز توسعه صنعتی چین، رود خانه بزرگ یانگ تسه یا زرد در معرض 
آلودگی های شدید قرار گرفت. وجود مراکز بزرگ صنعتی آالینده در مناطق 
باالدست رودخانه در بروز این آلودگی ها نقش بیشتری داشته اند. بررسی 
رویداد ها نشــان می دهد  که الودگی شدید در مقاطع زمانی گوناگون 

دامنگیر رودخانه زرد بوده اســت. در سال 2007 میالدی یعنی 7 سال 
پیش در پی آلودگی شدید این رودخانه، آب آشامیدنی بسیاری از مناطق 
شهری و روستایی واقع در محدوده یانگ تسه قطع شد و دولت چین ناچار 
شد در آن مناطق آب آشامیدنی بسته بندی شده توزیع کند. در آن زمان 
بررسی های آزمایشگاهی نشان داد که آب رودخانه حاوی مقدار زیادی 
آمونیاک، نیتروژن، نمک پرمنگنات و به خصوص مواد شیمیایی پاک کننده 
فلزات اســت. آلودگی آب رودخانه زرد به اندازه ای گسترده بود که دهها 
مدرسه در مناطق شهری و روستایی پایین دست رود را به تعطیلی کشاند.

انقراض دلفین ها 
پژوهش های کارشناسی همچنین مشخص کرده است که در دو دهه 
اخیر بر اثر آلودگی شــدید آب رود زرد، دلفین های ویژه آب شیرین که 
در این اکوسیستم آبی می زیستند، منقرض شده اند. پاره ای منابع در پاییز 
گذشته وجود نمونه هایی از دلفین های منقرض شده را در این رود خانه 
اطالع داده اند، اما هنوز این شایعات مورد تایید قرار نگرفته است. رودخانه 
زرد حاوی مقدار زیادی کف سفید سمی است که معموال از پساب های 
صنعتی ناشی می شود. این آلودگی بر انسان تاثیر خطرناکی دارد. کار شناسات 
بهداشت جهانی هشدار داده اند که آلودگی آب رودخانه ها در پکن بیماری 
سرطان کبد و معده را به طور تصاعدی در پایتخت چین افزایش داده است.

آب سرخ 
در سال 2012 میالدی نیز آلودگی شدید رودخانه زرد که آب این رودخانه 
را در بسیاری از مناطق به رنگ قرمز سس گوجه فرنگی درآورده بود، در 
صدر اخبار رسانه ها قرار گرفت. به گفته شاهدان عینی، ناگهان آب رودخانه 
تغییر یافت و به رنگ قرمز درآمد. این آلودگی که گفته می شد از پساب های 
مرکز صنعتی چانگ کینک چین ناشــی شده بود، باعث نگرانی شدید 
مقامات چینی شده بود. برخی از کارشناسان وفور گل و الی قرمز و نوعی 

آفت آبزی موسوم به کشند سرخ را در این تغییر رنگ موثر می دانستند.
چین که امروزه با آلودگی همه جانبه آب و هوا دربســیاری از مناطق و 
شهرهای این کشور پهناور روبروست، می کوشد با شیوه های ممکن و 
فناوری های گوناگون و به کمک کارشناسان خارجی ، این آلودگی ها را 
کاهش دهد. برای کاهش آلودگی هوای پکن نیز تالش های موثری آغاز 
شده است. بخشی از نگرانی ها و توجه مقامات چین بابت آلودگی روز افزون 

رودخانه زرد است که نقش مهمی در تامین آب و انرژی این کشور دارد.

بهرام کوهیار

بررسی توسعه شتابان صنعتی و 
آلودگی وسیع رودخانه ها در چین

روزی که رودخانه 
زرد سرخ فام شد

جهان آب
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استخراج اورانیوم از آب با نانو ذرات جاذب ایرانی 

پژوهشگران دانشگاه زابل به منظور استخراج مقادیر کم اورانیوم از محیط های آبی، موفق به طراحی و تولید نوعی نانوذرات جاذب شدند که این نانو 
جاذب عالوه  بر توانایی تشخیص غلظت های پایین اورانیوم در آب، قادر است بالغ بر 5/94 درصد از اورانیوم را از محیط های مختلف استخراج کند.
به گزارش تجارت آنالین به نقل از ماهنامه مهرآب، حضور مواد اورانیومی در آب ها و پساب های صنعتی یکی از معضالت کشور های رو به توسعه 

است که اهمیت پاک سازی این مواد از منابع آبی روز به روز به در حال افزایش است.
این مواد در جریان های آبی و غیر آبی خروجی از راکتورهای هسته ای، به مقدار کم یافت می شود. اما همین مقادیر کم هم می تواند بسیار خطرناک 

باشد. لذا این جریان های خروجی باید قبل از دفع تا حد ممکن عاری از هر گونه اورانیوم شوند تا از مضرات زیست محیطی آن جلوگیری شود.
به همین منظور، این پژوهشگران از نانو جاذب اکسیدروی/کیتوسان جهت استخراج مقادیر کم اورانیوم از محیط های آبی استفاده کردند و همچنین 

جهت بهینه سازی فرایند، عمل مدل سازی را به کمک شبکه  عصبی مصنوعی به انجام رساندند.
نانوذرات اکسیدروی با توجه به خواص نیمه رسانایی خود، می تواند به عنوان یک نانوجاذب مؤثر مورد مصرف قرار گیرد و با این حال برای افزایش 

هر چه بیشتر خواص آن ها، می توان این نانوذرات را همراه با کیتوسان به صورت هیبریدی استفاده کرد.
در این تحقیقات، حدتشخیص و ضریب تغلیظ، با تعدادی روش دیگر همانند میکرواستخراج مایع-مایع پخشی، فاز جامد سیلیکاژل و پلیمری که 
جهت استخراج اورانیوم استفاده شده بود، مورد مقایسه قرار گرفت که  نتایج نشان می دهد، این روش دارای ضریب تغلیظ بسیار باالتری از روش های 

دیگر بوده و دارای حد تشخیص مناسبی است.
بر اساس اعالم ستاد نانو، مصطفی خواجه، دانشیار گروه شیمی تجزیه، در این خصوص گفت: در این کار پژوهشی، ابتدا جاذب نانوذرات اکسید روی/

کیتوسان به روش رسوب گیری تهیه شد و سپس یک محفظه ی نگه دارنده )cartridge( به وسیله ی این جاذب پرشد.
وی در ادامه افزود: با عبور محلول حاوی اورانیوم از این محفظه، عمل جذب اورانیوم به وسیله ی جاذب صورت گرفت و بعد از جذب، عمل استخراج 
اورانیوم از جاذب با حالل شوینده ی بنزن انجام شد ودر نهایت عمل تعیین میزان اورانیوم استخراج شده با دستگاه طیف سنجی ماوراء بنفش-مرئی 

صورت گرفت.
وی خاطر نشان کرد: بعد از بهینه سازی فرآیند، عمل استخراج اورانیوم از نمونه های حقیقی )شامل آب های مختلف( انجام گرفت که نتایج نشان 

دهنده ی استخراج بالغ بر 5/94 درصد از اورانیوم از محیط آبی است.
خواجه با اشاره به اینکه در کنار حد تشخیص پایین این نانوجاذب ها، می توان به تغلیظ بسیار باالتری از روش های دیگر ذکر شده در منابع معتبر، 

اشاره کرد،عنوان کرد: نتایج آزمایشات نشان می دهد که 
ضریب تغلیظ برای روش حاضر 125 است واین در حالی 
است که ضریب تغلیظ برای روش های میکرواستخراج 
مایع-مایع پخشی، فاز جامد سیلیکاژل و فاز جامد پلیمری 

به ترتیب برابر با 11، 50 و 108 گزارش شده است.
ایــن تحقیقات حاصل تالش دکتــر مصطفی خواجه 
-عضو هیئت علمی دانشــگاه زابــل- و الهام جهان 
بین -فارغ التحصیل کارشناســی ارشد شیمی تجزیه 
دانشــگاه زابل- اســت کــه نتایــج آن در مجله ی 
 Chemometrics and Intelligent
Laboratory Systems )جلــد 135، ســال 

2014، صفحات 70 تا 75( منتشر شده است.
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بطری خورشیدی که آب تولید می کند

راه اندازی کارخانه هایی که با نیروی آب کار می  کنند 

در این ایده بی سابقه که تحت عنوان HYDRACT به دنیا معرفی شده، قرار است فشار آب جایگزین هوای فشرده جهت به حرکت درآمدن چرخ 
کارخانه ها شود.

"کارخانه هایی مجهز به ماشین آالتی که با نیروی آب کار می کنند"  ایده آنچنان هیجان انگیزی است که اتحادیه اروپا وارد عمل شده و برای تحقق آن 
سرمایه گذاری کالنی را آغاز کرده است. 

 
در این ایده بی سابقه که تحت عنوان HYDRACT به دنیا معرفی شده، قرار است فشار آب جایگزین هوای فشرده جهت به حرکت درآمدن چرخ 

کارخانه ها شود.
فناوری هیدرولیک یا همان استفاده از آب برای حرکت و جابجایی تجهیزات قابلیت آن را دارد که در بسیاری از فرآیندها به عنوان جایگزینی مناسب برای 

هوای فشرده به کار گرفته شود. این نقطه نظر دانشمندانی است که در نظر دارند ایده HYDRACT را عملیاتی کنند.
هم اکنون در یک سری از کارخانجات صنعتی از جمله داروسازی و تولید مواد لبنیاتی از موتورهای مبتنی بر فشار آب به جای سیستم های متکی بر هوای 

فشرده استفاده می شود. در تمامی این کارخانجات از این نوع موتورها برای تنظیم جریان مایعات در لوله های مخصوص استفاده می شود.
محققان دریافته اند سیستم های محرک و پیستون های مبتنی بر جریان آب و نه هوای فشرده نه تنها به صرفه جویی مالی و تولید کربن کمتری منجر 
می شود -این میزان تا 65 درصد نیز عنوان شده است - بلکه کارخانجات را در زمره تأسیسات پاک و دوست دار محیط زیست قرار می دهد و در عین 

حال مشکل "نشت" نیز در آنها دیده نمی شود.

 Fontus یک طراح اتریشی به نام »کریستوف رتزار« بطری آبی به نام 
ارائه داده که برای تامین آب نوشیدنی دوچرخه سوار، خود را پر از آب می کند.
به گزارش ماهنامه مهرآب به نقل از سرویس فناوری ایسنا، این ابزار رطوبت 
را از هوا جمع آوری می کند، آن را فشرده کرده و به عنوان آب شرب ایمن 

ذخیره می کند.
بطری مزبور که توسط سلول های خورشیدی نیرودهی می شود، تا 0.5 لیتر 
رطوبت را ظرف یک ساعت دوچرخه سواری و در شرایط آب وهوایی مناسب 
جمع آوری می کند. می توان از این ابزار برای دوچرخه سواران در مسیرهای 

طوالنی استفاده کرد.
این ابزار رطوبت هوا را جذب می کند، مولکول های آب را از مولکول های هوا جدا می کند و آب را در شکل مایع در بطری ذخیره می کند.

عالوه بر ارائه ابزار آب همیشگی دوچرخه سوار برای سفرهای طوالنی، می توان از این سامانه برای حمایت از مردم در نواحی از دنیا استفاده کرد که 
دسترسی آن ها به آب آسان نبوده اما رطوبت هوا در آنجا باالست.

مطابق آمار سازمان ملل، بیش از دو میلیارد نفر در بیش از 40 کشور جهان در مناطقی با کمبود آب زندگی می کنند. در سال 2030، 47 درصد جمعیت 
جهان در مناطق با استرس باالی آب زندگی خواهند کرد و کمبود آب مهم ترین موضوع در دنیای امروز به شمار می آید که مورد غفلت واقع شده است.
با این حال، بطری Fontus در هر دقیقه یک قطره آب تولید می کند و این موضوع برای دوچرخه سواری در هوایی مرطوب و داغ دشوار خواهد بود. 

استفاده از این سیستم در شهرها نیز چالش دیگری است چون در شهرها آلودگی هوا آب را غیرقابل نوشیدن می کند.
با این حال، حمایت کنندگان امیدوارند بتوانند این بطری را اصالح کنند.
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گجتی برای صرفه جویی در مصرف آب

در حال حاضر شــرکت های بسیاری برای سرویس های بهداشتی گجت تهیه می کنند و هم 
 اکنون کمپانی Green Starts Here محصولی را معرفی کرده که اجازه می دهد اهل 

خانه از میزان مصرفی آب خود در هنگام حمام کردن مطلع شوند.
 

این ســاخته کــه ShowerSaver میزان آب مصرفی و مدت زمــان حضور در حمام را 
اندازه گیری می کند. به گفته کوین میرز مدیر شرکت و طراح این وسیله، اطالع مردم از میزان 
مصرفی آب باعث می شود تا آنها بیش از پیش به صرفه جویی این مایع حیاتی اهمیت دهند.

گجت مذکور تنها یک تایمر معمولی نیست و میزان مصرفی آب را در درجات مختلف نمایان 
می کند. بر اساس میزان مصرف این وسیله به سه رنگ سبز ، زرد و قرمز تغییر رنگ می دهد. 
همان طور که می توان حدس زد ، درجه ســبز به معنای مصرف عادی ، زرد به معنای مصرف 

نسبتًا زیاد و قرمز به معنای مصرف بیش  از حد آب است.

مطالعات نشان می دهد ساالنه بین 30 تا 50 درصد از هوای فشرده به کار رفته در سیستم موتوری کارخانجات مبتنی بر هوای فشرده به فضای بیرون 
نشت می کند و این یعنی هدررفت قابل توجه انرژی.

این محققان نشان داده اند به کارگیری موتورها و ماشین آالتی که با استفاده از جریان آب و نه هوای فشرده کار می کنند نه تنها ارزان تر هستند بلکه نصب 
و راه اندازی آنها در چند دقیقه به پایان می رسد. 
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ShowerSaver هرگاه که کســی زیر دوش باشــد، آغاز به کار می کند و در هنگام بسته شــدن شیر، به صورت خودکار خاموش 
می شــود. به لطف این سیستم، میزان باتری قابل مالحظه ای ذخیره می شود؛ مخصوصًا اینکه محصول موردنظر قابل شارژ نیست و از 

باتری قلمی استفاده می کند.
سازندگان این محصول مدعی شدند که دانستن این اطالعات سبب می شود تا کاربران آمریکایی مبلغی مابین 15 تا 50 دالر را ساالنه 

صرفه جویی کنند. قیمت ShowerSaver شصت دالر است.

نقش ساختمان سبز آمستردام در 
تصفیه آب

 
اداره Waternet در ســاحل رودخانه آمســتل آمســتردام، یک 
ساختمان دو الیه است که می تواند 100 درصد آب مورد نیاز پایتخت 
هلنــد را تامین می کند. به گزارش ســرویس فناوری ایســنا منطقه 
خراسان، این ساختمان توسط هرمان هرتزبرگر طراحی شده و دارای 

ساختمان اداری، رستوران، سالن همایش و کافی شاپ است.
Waternet تنها سازمان در هلند است که با همه چرخه های آب 
طبیعی )از آب باران گرفته تا آبهای سطحی و زیرزمینی( مرتبط بوده 

و آب تصفیه شده و تازه را برای کل شهر آمستردام فراهم می کند.
این ساختمان به گونه ای طراحی شده که دو پل در طبقه هشتم و نهم 
دارد و دو برج را به هم متصل می کند. سقف سرسبز این ساختمان که 
روی اتاق های پائینی را فرا گرفته به ارائه عایقی برای اتاق ها، مکانی 

سرسبز برای افراد و محیطی برای حشرات و گل ها پرداخته است.

فناوری برج های شناور برای تصفیه آب آشامیدنی اردبیل
 

محققان دانشــگاه علم و صنعت ایران موفق شــدند با فناوری برج های شناور ابداع شــده در این دانشگاه، مشکل رنگ و بوی بد آب 
شــهر اردبیل را حل کنند. به گزارش ماهنامه مهرآب به نقل از ایسنا، شهروندان اردبیلی سال ها با مشکل کاهش کیفیت آب در فصل 
تابستان مواجه بودند، اما با راه اندازی برج های شناوری که آب سد یامچی را از سطوح باالیی دریاچه پشت سد برداشت می کند، طعم، 

رنگ و بوی آب شهر اردبیل به حالت مطلوب بازگشت.
این فناوری که به طور خاص برای نصب در ســد یامچی طراحی شــده، ایده جدیدی است که تنها در طول 4 ماه از سوی مهندسان 
جوان دانشــگاه علم و صنعت ایران ارائه و با هزینه ناچیزی نســبت به راهکارهای جایگزین، اجرا شده است. دکتر نوروزمحمد نوری، 
عضو هیات علمی و رئیس پژوهشکده هیدرودینامیک کاربردی و سامانه های دریایی دانشگاه علم و صنعت ایران، در توضیح این طرح 
و مشکل افت کیفیت آب اردبیل در تابستان گفت: طی سال های گذشته افزایش مصرف آب شهر اردبیل، مسؤوالن شهر را مجبور کرد 
تا آب سد یامچی را نیز پس از تصفیه بهداشتی به شبکه آب شرب این شهر متصل کنند، در حالی که این سد برای مصارف کشاورزی 
ساخته شده بود. سد یامچی به لحاظ جغرافیایی در منطقه ای قرار گرفته که آالینده های مختلفی وارد آن می شود و میکروارگانیسم های 
موجود در این آالینده ها نیز با گرم شــدن هوا در فصل تابســتان فعال شــده، رنگ و بو و طعم آب را بشــدت تغییر می دهند. اما با به 

کارگیری فناوری جدید، این مشکل برطرف شده است.
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کارگروه های ششگانه برای محیط زیست 
به گفته رییس کمیته خاص محیط زیست مجمع تشخیص مصلحت 
نظام شــش کارگروه تخصصــی ذیل این کمیته بــا هدف انجام 
پژوهش های کاربردی برای پیگیری بهتر پیش نویس سیاست های 
زیســت محیطی نظام شکل می گیرند. این شــش گروه متشکل از 
کارگروه های آب، خاک و مدیریت پسماند، هوا ،تنوع زیستی، وضعیت 

محیط زیست ایران و جهان و تعامالت ملی و بین المللی است.
به گزارش خبرگزاری جمهوری اســالمی تمــام کارگروه ها موظف 
شــده اند تا پایان آذر ماه شاخص های ارزیابی کمی در حوزه مربوط 

به خود را ارائه کنند.

معاون تولیدات گیاهی وزیر جهاد کشاورزی:

انتقال آب بین استان ها در دنیا منسوخ است
معاون تولیدات گیاهی وزارت جهاد کشاورزی با بیان این که آب یک امر فرابخشی است و مشکل اساسی آب کشور این است که دانش متخصصان 

آب در ایران منابع آب است، گفت: در حالی که در دنیا انتقال آب بین حوضه ای منسوخ شده هنوز در ایران این کار پیگیری می شود.
به گزارش  ماهنامه مهرآب به نقل از خبرگزاری فارس عباس کشاورز گفت: دومین مشکل این است که تعداد افرادی که خود را باید به دانش روز 
مجهز کنند اندک است، در حالی که در بسیاری از کشورها سال ها پیش نظریه IWRM در دانشکده های خود مطرح و تدریس شده است هنوز در 
کشور این نظریه بسیار ناشناخته است. وی ادامه داد: پایداری کشور ما به آب وابسته است و بررسی آثار اقتصادی آب متاسفانه جامانده و هنوز بسیاری 
از مسئوالن نمی دانند که مفهوم تجلی اجتماعی آب و اقتصادی آب چیست، در دولت هم چنین مسائلی مطرح نمی شود و کسی هم پیگیر آن نیست.
معاون تولیدات گیاهی وزیر جهاد کشاورزی با طرح این سوال که "چقدر ما پروژه ها را پیش از اجرا ارزیابی می کنیم؟"، تاکید کرد: متاسفانه با اجرای 

یک پروژه هزینه هایی را به کشور تحمیل می کنیم که شاید بسیار بیش از ارزش اقتصادی آن پروژه باشد.
وی افزود: وقتی حقابه کرخه بسته شد و به آن اعتراض جهانی شد و 300 هزار هکتار زمینی که در کرخه فکر می کردیم برای کشاورزی ایجاد 

می شود اما مشکالت زیست محیطی را ندیدیم.
کشاورز با طرح این سئوال که چقدر ریزگردها برای کشور و برای مردم مشکالت اجتماعی و اقتصادی ایجاد کرد؟ گفت: اگر کشاورزی در حوضه 
ارومیه یک میلیارد دالر تولید داشته باشد، آیا مشکلی که برای دریاچه ارومیه و این حوضه آبریز به وجود آمده با 400 میلیارد دالر قابل حل است؟

وی با اشاره به اینکه حتی گاهی به جایی می رسیم که با هیچ هزینه و سرمایه ای مشکالت زیست محیطی قابل حل نیست، تاکید کرد: اگر برداشت 
آب از منابع زیرزمینی را به همین منوال ادامه دهیم اول سطح آب پایین می رود، بعد منابع آبی شور می شود و بعد از آن به کوچ جمعیت می رسیم.
وی گفت: حل مشکالت آب و اجرای راه حل های عملی برای حل بحران آبی دگرگونی اساسی می طلبد و ممکن است فضای کسب و کار، 

رفتارهای سیاسی، آرمان های غیرمنطقی از نظر منافع ملی و برخی قول ها را بر هم بزند که اشکالی ندارد.
معاون تولیدات گیاهی وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد: باید بر اساس تفاهم های ملی و بر اساس IWRM عمل کنیم نه بر اساس تفاهم های 

بخشی چرا که IWRM می گوید آب باید حوضه ای مدیریت شود.
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فشار روزافزون بر ظرفیت اکولوژی کشور 
در حال حاضر بیش از ســه برابر افزون تر از ظرفیت اکولوژی کشور 
مورد اســتفاده قرار گرفته است و این یک تهدید جدی برای منابع و 

ذخایر طبیعی ماست 
بنا به همین گزارش به نقل از ایســنا و به گفته جواهریان مدیر کل 
دفتر توســعه پایدار و اقتصاد محیط زیست سازمان حفاظت محیط 
زیست، ظرفیت و توان اکولوژیک ایران که یک سرزمین نیمه خشک 

محسوب می شود پاسخگوی این همه بهره برداری بی رویه نیست.
وی خاطر نشان ســاخت، تغییر الگوی مصرف یکی از عوامل تاثیر 
گذار بر ظرفیت اکولوژیک کشور است. به عنوان مثال در استان یزد 
که یک منطقه خشک است، ایجاد سرمایش با استفاده از روش های 
طبیعی بادگیرها به فراموشی سپرده شده و وسایل برقی جانشین آن 
شده است.در این حال امارات متحده عربی همین الگوی سنتی استان 

یزد را به عنوان یک روش مدرن سرمایشی به کار گرفته است!

عدم موفقیت در افزایش بهره وری از منابع آب
رییس ســازمان امرعشایری کشور اعالم کرد، در افزایش بهره وری 
در بخــش آب و خاک موفق نبودیم و امــروز 600 هزار حلقه چاه 
در کشور حفر شــده که از این تعداد 170  هزار حلقه چاه غیر مجاز 
است. به گفته وی تا زمانی که مردم با فرهنگ مصرف بهینه آب در 
بخش های شهری و کشاورزی آشنا نشده اند باید همچنان منتظر حفر 

تعداد بیشتری از چاه های غیرمجاز باشیم 

آموزش مصرف بهینه آب به دانش آموزان 
بــرای کاهش مصرف آب و صرفه جویــی در این زمینه تفاهم نامه 
همکاری بین شرکت آب و فاضالب کاشان و آموزش و پرورش این 
شهرســتان به امضا رسید.از جمله این همکاری ها جا انداختن روش 

بهینه مصرف درست آب در گرمابه هاست.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای تهران:

با افزایش برداشت آب از چاه ها، برداشت آب از سدهای تهران کاهش یافت
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای تهران با بیان این که وضعیت ذخایر سدهای تهران خوب نیست و حجم ذخایر آن نسبت به سال گذشته 50 میلیون 

مترمکعب کاهش دارد، گفت: برداشت آب از سد ماملو به 1000 لیتر در ثانیه رسیده و هنوز به اهداف نهایی نرسیده است. 
خسرو ارتقایی در پاسخ به این سؤال که وضعیت ذخایر سدهای پنجگانه تامین کننده آب تهران چگونه است، گفت: علی رغم بارش ها که اتفاقا 
نسبت به سال گذشته نیز کاهش دارد حجم آب ورودی به سدهای تأمین کننده آب استان تهران نسبت به سال گذشته حدود 8 درصد کاهش 

نشان می دهد.
وی افزود: بازندگی ها از ابتدای مهر ماه سال جاری تاکنون در استان تهران چندان رضایت بخش نبوده به طوریکه در این مدت 109 میلی متر 

بارندگی داشتیم که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 30 درصد کاهش نشان می دهد.
ارتقایی با بیان اینکه متوسط بارندگی نسبت به مدت درازمدت نیز 12 درصد کاهش دارد، ادامه داد: به هر حال به لحاظ بارندگی ها همچنان عقب 

هستیم و امیدواریم در روزهای آینده وضعیت بارش ها مناسب تر شود.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای تهران حجم کنونی آب موجود در مخازن سدهای استان تهران 375 میلیون مترمکعب است، گفت: حجم آب 
سدهای استان تهران در سال گذشته 425 میلیون مترمکعب رسیده است که این رقم حاکی از کاهش 50 میلیون مترمکعب از ذخایر سدها است.
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آینده ذخایر منابع آب اروپا:
کمیســیون اروپا در تاریخ 14 نوامبر 2012 سیاســت هاي کلي منابع آب اروپا را کلید زد. در این خصوص طرح هاي مختلفي تصویب و 

گزارش های متعددي منتشر گردید.
در این طرح، اجرا و چگونگي حفاظت از منابع آب اروپا مشخص شده است"شماره 673،2012 میالدي". اجرای قوانین و دستورالعمل آب 
اروپا در کلیه کشورهاي عضو و چگونگي برنامه هاي مدیریتي و نظارتي بر رودخانه ها مورد بررسي و تائید قرار گرفت" شماره 670، 2012 
میالدي". سیاست آب در دوران کمبود آب و خشکسالی هم مشخص شده است"شماره 672 ،2012 میالدي". در این راستا مجموعه اي 

از اسناد، مدارک و سوابق تکمیل شده ارائه گردید
در این طرح  چهارچوب سیاســت کلي آب کشــورهاي اروپا مشخص و مورد تائید قرار گرفته است. هدف ،اطمینان ازتامین آب با کیفیت 

"خوب" و کمیت "کافي" در آینده و در دسترس همگان مي باشد.

افزایش خطر تنش و جنگ بر سر آب  
در ماه دســامبر امسال منابع سازمان ملل متحد با اشاره به کاهش 
شدید ذخایر آب شیرین جهان از سال 2004 تا کنون هشدار دادند 
که خطر بروز جنگ های منطقه ای بر ســر منابع آب از همیشــه 
بیشــتر اســت. در این گزارش اشاره شده که از ســال 2004 و از 
زمان برگزاری نشســت هفته جهانی آب در ســوئد تا کنون منابع 
آب شیرین جهان نقصان شدیدی داشته اند و تدبیرهای کافی برای 
مقابله با این بحران انجام نگرفته اســت. از این رو خطر رویارویی 
کشــورها به ویژه در مناطقی از آسیا برای تامین آب شیرین بیشتر 

از همیشه وجود دارد.

ارسال آب آشامیدنی از چین به مالدیو 
در پی وقوع آتش سوزی شــدید در تاسیسات آب آشامیدنی کشور 
کوچک مالدیــو واقع در جنوب غربی هنــد و پیش آمدن بحران 
بی سابقه کم آبی، از سوی کشور چین هزاران تن آب آشامیدنی به 
مقصد مالدیو ارســال شد. به گزارش ایسنا بر اثر آتش سوزی پیش 
گفته بخش اعظم تجهیزات شبکه آبرســانی مالدیو آسیب دید و 
هزارا ن نفر از شهروندان با بی آبی روبرو شدند. مالدیو در پی پیش 
آمدن این بحران ملی از کشورهای آمریکا، چین، هند و سریالنکا 
برای تامین آب آشامیدنی تقاضای کمک کرده بود. بیشتر جمعیت 

400 هزار نفری مالدیو مسلمان هستند.
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کم کاری استرالیا
به گزارش دو ســازمان غیر دولتی، استرالیا به عنوان ضعیف 
ترین کشــور صنعتی در عرصه مقابله بــا تغییرات جوی در 
ســال 2014 میالدی معرفی شده است. به گزارش ایسنا دو 
موسسه غیردولتی در استرالیا و اروپا، استرالیا را ضعیف ترین 
بازیگر عصر مبارزه با تغییرات جوی معرفی کرده اند. بنا به این 
گزارش اســترالیا علیرغم آن که در تولید و افزایش گازهای 
گلخانه ای جهان نقش زیــادی دارد، هنوز برای کاهش این 

گازها چنان که باید گام مهمی بر نداشته است.

انتقاد چین از بی توجهی جهانی به تغییرات آب و هوایی
چین از بی توجهی کشورهای جهان نسبت به کاهش گازهای گلخانه ای برای جلوگیری از 
تغییرات آب و هوا و خطرات ناشی از آن انتقاد کرد. نماینده چین در اجالس جهانی تغییرات 
اقلیمی در کشور پرو که با حضور نمایندگان 195 کشور جهان در شهر لیما برپا شده است، 
اظهار داشت: بی توجهی نسبت به تعهدات کشورها برای کاهش تولید آالینده های کربنی 
به عنوان اصلی ترین عامل گرمای زمین تاســف آور است و خطرات ناشی از این تغییرات 

دامنگیر همه کشورها خواهد شد.

بحران آلودگی آب درایالت اوهایو امریکا 
در پی مســموم شدن حدود صد نفر از ساکنان ایالت اوهایو امریکا که گفته می شود ناشی 
از بروز آلودگی جدی در شبکه آب لوله کشی این ایالت بوده است، مقامات بهداشتی اوهایو 
به ساکنان این ایالت هشدار دادند که تا رفع کامل آلودگی از آب لوله کشی استفاده نکنند.

وضعیت کنونی  آلودگی آب در ایالت اوهایو که از اواسط ماه دسامبر شروع شده باعث شده 
که بیش از پانصد هزار نفر از ساکنان این ایالت به آب آشامیدنی دسترسی نداشته باشند.

خبرگــزاری رویتر منشــا آلودگی آب در ایالــت اوهایو را بروز مســمویت در آب یکی از 
رودخانه های این ایالت اعالم کرده است.

فشار مضاعف پدیده گرمایش بر خاورمیانه و شمال آفریقا 
بانک جهانی اعالم کرد بر اثر پدیده روبه رشــد گرمایش جهانی، کشــورهای خاورمیانه و 
شمال آفریقا موسوم به منا بیش ازسایر کشورها در معرض تهدیدهای ناشی از این پدیده 
قرار دارند. بنا به همین گزارش در این منطقه بیش از یکصد میلیون نفر در شهرهای ساحلی 
زندگی می کنند که تا ســال 2050خطرات بســیاری آن ها را تهدید خواهد کرد. همچنین 
تغییرات آب و هوایی فشــار مضاعفی بر منابع آبی، زیرساخت های صنعتی، جهانگردی و 
کشاورزی مردم این منطقه وارد خواهد کرد. در این گزارش گفته شده است که احتمال دارد 
تا پایان قرن حاضر میانگین دمای هوای تابستان در عربستان به 8 درجه سانتیگراد افزایش 
یابد. همچنین شهرهای ساحلی این پهنه جغرافیایی نظیر اسکندریه، بنغازی و الجزیره به 

طور جدی در معرض خطرات ناشی از باال آمدن آب دریا قرار بگیرند.
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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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دعوتنامه ای برای اشتراک در مجله

شما دعوت می شوید به 
اشتراک ماهنامه مهرآب. 

دریافت آخرین اخبار، 
گزارش ها، اطالعات و به 

روزرسانی در صنعت آب و 
تأسیسات آب و فاضالب.

قیمت اشتراک کامل 
در هر کشور در سایت

 www.mehreab.com

موجود می باشد.

من مایل به مشترک شدن در ماهنامه مهرآب هستم

نام و نام خانوادگی:        سازمان/ شرکت:

نشــانی:

کدپستی:          صندوق پستی:

تلفــــن:          دورنگــــــار:

پست الکترونیکی:   

از شماره:                تا شماره:  

تعداد درخواستی هر شماره:

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

شعب بانک پاسارگاد(

یکساله 600.000 ریال

دوساله 1200.000 ریال  

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