
   

افشاگری ها،  از  دیگر  یکی  در 
در خصوص  از حقایقی  السبرگ 
برنامه مقامات آمریکا برای حمله 
امتی به احتاد جماهیر شوروی، پس 
پرده  دوم  پایان جنگ جهانی  از 
برداشت و اسناد آن را افشا کرد. 
ارتش  کارشناسان  اسناد  این  در 
آمریکا برآورد کرده بودند، میزان 
تلفات یک »حمله پیش گیرانه!« 
آمریکا علیه چین و شوروی ۳۰۰ 
میلیون کشته در این دو کشور و 
دو برابر همین مقدار در سرتاسر 
کره زمین خواهد بود. بر اساس 
همین اسناد اخیرًا السبرگ کتابی 
منتشر کرده با عنوان »ماشین آخر 

الزمان: اعترافاتی در خصوص برنامه جنگ امتی«. وی در کتاب خود به حوادث پس از 
جنگ جهانی دوم پرداخته و تاکید کرده، واشنگنت در آن زمان برای هدف قرار دادن 
شهرهای شوروی )روسیه کنونی( برنامه ریزی کرده بود و آمریکایی ها قرار بود با روش های 
بسیار شدیدتر از آنچه در ناکازاکی و هیروشیما اتفاق افتاد، شهرهای احتاد جماهیر شوروی 

را هدف حمالت امتی قرار دهند.
در یکی از این اسناد، ژنرال لوریس نورستاد، که در آن زمان جانشین بخش طرح و برنامه 
ستاد فرماندهی نیروی هوایی ارتش آمریکا بود، دو هفته پس از تسلیم ژاپن یعنی در۳۰ 
آگوست 1945، نامه ای به ژنرال لیزلی ریچارد ارسال کرد که حاوی اهداف جدید برای 
حمالت امتی بوده که در میان آنها 15 شهر اصلی احتاد جماهیر شوروی مانند مسکو و 2۰ 
شهر بزرگ مانند لنینگراد قرار داشت. در این نامه همچنین به تعداد مبب های امتی مورد 
نیاز برای ویران منودن متام اهداف تعیین شده اشاره شد و طبق برنامه ریزی حداقل به ۳۰ 
مبب امتی نیاز داشتند که دست کم 6 مبب امتی آن باید روی مسکو و لنینگراد ریخته می 
شد. یکی از دالیلی که این طرح اجنام نشد این بود که در آن زمان، آمریکا تنها 7 عدد مبب 

آماده عملیات در اختیار داشت.
یکی دیگر از پرونده های السبرگ در مورد گرمایش زمین است. طبق اسناد بدست آمده 
توسط او که در مطبوعات آمریکا منتشر شد، شرکت های بزرگ نفتی از دهه 8۰  می دانستند 
مصرف بی رویه سوخت های فسیلی باعث تعییرات آب و هوائی وسیع در جهان خواهد 
شد، ولی چون این مطلب به منافعشان لطمه وارد می کرد تصمیم گرفتند در مورد آن 
اطالع رسانی عمومی نشود و پنهانکاری کردند. اخیرًا اسنادی به دست آمده که مطابق آن 
شرکت های بزرگ صنعت انرژی، از قبل می دانستند که بین محصوالت آنها و گرم شدن 
کره زمین پیوندی برقرار است. در دهه8۰ میالدی شرکت های نفتی پیشبینی کرده بودند 
که تا سال2۰6۰ دمای متوسط کره زمین حداقل2 درجه در مقایسه با قرن هجدهم افزایش 

در مسابقات تیر اندازی هدفی را در مقابل تیراندازها قرار می دهند که به آن سیبل 
می گویند. هر تیرانداز باید تعداد مشخصی تیر به طرف سیبل پرتاب کند. هرکدام که 
تیرهایش نزدیکتر به نقطه مرکزی سیبل اصابت کند، امتیاز بیشتری می گیرد و اگر 
نتواند تیرهای خود را به مرکز سیبل بزند، از دور مسابقه خارج می شود. البته بعضی 
از بازنده ها به جای شک کردن به توانائی های خود، عواملی مانند کج بودن سیبل، 
تاریک بودن محیط، خراب بودن تیروکمان و یا ناداوری را به عنوان توجیه باخت خود 
مطرح می کنند. آنها فراموش می کنند که در شرایط مساوی، چند نفر توانسته اند 

رده های اول و دوم و سوم را بدست آورده اند. 
در تاریخ 2۰ فروردین سال جاری، در پایان جلسه فوق العاده ستاد اقتصادی برای 
مدیریت بازار ارز، مناینده دولت به وسایل ارتباط جمعی اعالم کرد: "نرخ دالر برای متام 
فعاالن اقتصادی و برای رفع همه نیازهای قانونی و اداری، نیازهای خدماتی مسافران، 
دانشجویان، محققین و دانشمندانی که برای کارهای حتقیقاتی خودشان به ارز نیاز 
دارند، به صورت تک نرخی و به قیمت4 هزار و 2۰۰ تومان قابل ارائه خواهد بود، 
فعاالن اقتصادی و مردم هیچ دغدغه ای برای تأمین ارز با این نرخ نباید داشته باشند".
 تا قبل از این خبر، قیمت ارز دولتی چند نرخی و حداکثر ۳ هزار و پانصد تومان بود، 
یعنی دولت با این تصمیم گیری رمسًا قیمت ارز دولتی را حدود 2۰ درصد افزایش داد، 
پس از این افزایش اگر امیدوار می شدیم از فردا ارز در اختیار مردم گذاشته شود، توقع 
بی جائی نبود و الاقل این تصمیم باید شش ماه دوام پیدا می کرد. روز بعد صرافی ها 
تعطیل شدند تا ساز و کارهای اجرائی فراهم شود. در صورتی که زمینه سازی ها باید 
قبل از انتشار خبر جلسه و ایجاد توقع در مردم اتفاق می افتاد. خالصه در عمل این 
بخشنامه حتی یک روز هم اجرائی نشد،  فقط برخی از جتار که از سال های قبل ثبت 
سفارش کرده بودند و برنامه ریزی های آنها براساس دالر ۳ هزار و 5۰۰ تومان بود، در 
مقطع کوتاهی توانستند دالر چهار هزار و 2۰۰ تومانی دریافت کنند. در واقع تیری پرتاب 

شد که نه تنها به هدف، بلکه به سیبل هم خنورد.
در تاریخ 27 آذر 1۳89، رئیس جمهوری وقت کشور با حضور در صدا وسیما، آغاز قانون 
هدفمند کردن یارانه ها را رمسًا اعالم کرد و افزود، یارانه شانزده قلم کاال و خدمات مانند 

بنزین، گازوئیل، گاز، نفت، برق، آب، گندم، شکر، برجن، روغن و شیر حذف خواهد 
شد و در طی پنج سال آینده این کاالها با قیمت بازارهای منطقه خلیج فارس عرضه 
خواهند شد. قرار شد نیمی از درآمد ناشی از حذف سوبسیدها به صورت نقدی بین 
مردم توزیع شود،۳۰ درصد نیز به تولید کنندگان پرداخت شود و2۰ درصد به منظور 
جبران خسارات ناشی از افزایش حامل های سوخت، برای دولت در نظر گرفته شد. 
اولین بیالن حاصل از هدفمندی یارانه ها از تاریخ 28 آذر 1۳89 تا ۳1 خرداد 1۳91، 
برابر با۳۰ هزار میلیارد تومان و میزان مصارف در همین مدت 62 هزار میلیارد تومان 
بود. درحالی که نه پولی به تولید کنندگان پرداخت شد، نه سهمی به دولت داده 
شد. این ارقام نشان دهنده کسری۳2 هزار میلیارد تومانی بود. دولت بخش زیادی از 
هزینه یارانه ها را از بودجه شرکت های آب و فاضالب و گاز تأمین کرد، شرکت هائی 
که خودشان از کمبود بودجه در رجن بودند. 5 هزار و 7۰۰ میلیارد تومان هم به وسیله 
بانک مرکزی تامین شد که باعث افزایش تورم گردید. تورمی که در 9 سال گذشته آنقدر 
افزایش پیدا کرده که مبلغ45۰۰۰ تومان یارانه نقدی سال 89 که در آن زمان معادل 45 
دالر بود، اکنون معادل 4 دالر شده. یکسال پس از اجرای این طرح بررسی کارشناسان 
نشان داد کاهش اولیه مصرف انرژی نیز مقطعی بوده و عادات غلط مشترکان و بعضی 
مشکالت دیگر، مصرف را به سرعت به سطح  گذشته باز گردانده. نتیجه قیمت گذاری 
شانزده کاال "به قیمت بازارهای منطقه خلیج فارس" نیز کار را به جائی رسانده که امروزه 
قیمت یک لیتر بنزین در کشور 9 سنت، قیمت یک کیلو وات برق 5 سنت، قیمت آب 
شرب متر مکعبی 9 سنت است. در حالی که قیمت بنزین در عراق نفت خیز 85 سنت 
است. این اختالف قیمت، محملی برای قاچاق میلیون ها لیتر بنزین در مرزهای کشور 
شده. در واقع حتی طرح قانون هدفمندی یارانه ها به اهداف خود دست پیدا نکرد و 
از همان ابتدا، مخارج سنگینی به هزینه های دولت حتمیل کرد. یعنی تیر به سیبل که 

خنورد هیچ، بسیار دور تر از سیبل به زمین نشست.
در مدیریت حفاظت از آب کشور نیز طرح های شکست خورده و تیرهای به هدف 
خنورده، بسیار فراوان هستند. چاه های بدون مجوز که حتی در پاره ای از مواقع با 
اجازه مسئوالن بلند مرتبه حفر شد، ساخنت سدهای فراوانی که حجم ذخیره شان 
فراتر از کل حجم بارش کشور است، جامنائی غلط سدها که منجر به تبخیر نیمی از آب 
ذخیره شده در پشت سدها گردیده، جامنائی غلط احداث صنایع آب بر، ساخنت سد بر 

روی معدن منک و صدها مورد دیگر.
متاسفانه آب کشور دیگر حتمل اشتباهات جدید را ندارد. اهدافی مانند انتقال حوزه 
به حوزه آب، انتقال آب از دریای خزر و خلیج فارس به مرکز کشور، احداث سدهای 
جدید، خودکفائی در کشاورزی، هدف های بسیار سخت و دست نیافتنی هستند که 
در شرایط فعلی اقتصاد کشور آمار طرح های شکست خورده و سرمایه های هدر رفته 
را افزایش خواهد داد. اکنون باید متام تیرها درست به هدف بخورند تا شاید مشکل آب 
تا مدتی کنترل شود. واقعی سازی قیمت آب، باالبردن راندمان آب کشاورزی، تصحیح 
الگوی کشت، کاسنت از حجم آب بدون درآمد، جدا سازی کنتور مصرف کنندگان، 
فرهنگ سازی مردم برای مصرف بهینه و ترویج وسایل کاهنده مصرف، از جمله کارهائی 
هستند که می توانند به سرعت و با هزینه کم و با کمک تک تک مردم کشور، تبدیل به 
اهدافی دست یافتنی و موثر شوند. در مسئله آب دیگر زمان و بودجه ای برای خطاهای 
مدیریتی وجود ندارد.                                                                       ش.ب

سال ها قبل از اینکه سایت ویکی لیکس 
اسنودن و چلسی  ادوارد  مانند  افرادی  و 
منینگ دست به افشا اسرار ضد حقوق بشر 
بزنند، در سال 1971، شخصی به نام دانیل 
السبرگ "Daniel Ellsberg" که حتلیلگر 
غیر نظامی ارتش ایاالت متحده بود، یک 
حتقیق کاماًل محرمانه درباره دخالت غیر 
موجه آمریکا در جنگ ویتنام و سوء رفتار 
ارتش آمریکا با مردم و سربازان این کشور را 
در روزنامه نیویورک تایمز منتشر کرد که سر 
صدای وسیعی در جامعه آمریکا ایجاد کرد. 
کارشناسان معتقدند یکی از دالیل پایان 
یافنت جنگ و خروج آرتش آمریکا از ویتنام، 
انتشار همین اسناد بوده. در ۳ ژانویه سال 
197۳، السبرگ با اتهام جاسوسی و اتهامات 
دیگری مانند سرقت اسناد و توطئه علیه 
مصاحل کشور، به 115 سال زندان محکوم 
شد. پنج ماه بعد، وی از طرف دادگاه جتدید 
نظر نسبت به کلیه جرائم منتسبه تبرئه شد، 

زیرا قضات دادگاه عالی رای دادند که عمل او برای اصالح یک روش غلط و حفظ منافع 
کشور بوده و سوءنیتی در کارش تشخیص داده نشد. او هرچند از ارتش اخراج شد ولی 
از افشاگری های بشر دوستانه دست برنداشت. به همین دلیل در مجامع بین املللی به 
عنوان فعال حقوق بشر شناخته شد و جوایزی دریافت کرد. او تاکنون چندین پرونده 
دیگر از اطالعاتی که به ضرر بشریت بوده را جمع آوری و در مطبوعات مطرح کرده. او هم 

اکنون 87 ساله دارد.

پیدا خواهد کرد. آنها می دانستند که حتی ممکن است گرم شدن هوای کره زمین خیلی 
زودتر یعنی تا سال2۰۳۰ اتفاق بیافتد. این شرکت ها شکی نداشتند که پیوندی میان 
محصوالت آنها، گرم شدن کره زمین و صدمات محیط زیستی ناشی از آنها برقرار است. 
چون حتقیقات نشان دهنده این پیوند بود. اما این شرکت ها به رغم آگاهی از این نتایج، 

به فعالیت های خود ادامه دادند.
ارزیابی  هایی هم در خصوص دی اکسید کربن تولید شده از سوخت های فسیلی و 

پیامدهای انتشار آنها برآب و هوای کره زمین اجنام شده بود. برای مثال درسال 1982 
پیش بینی شد که تا سال 2۰6۰ نسبت گاز دی اکسید کربن موجود در هوای کره زمین 
به 56۰ در میلیون خواهد رسید که این مقدار دو برابر سطح دوران ماقبل صنعتی است. 
حتی ارزیابی شد، سطح آب دریاها به دلیل گرم شدن هوای کره زمین یک متر باال 
خواهد آمد. همچنین گرم شدن کره زمین ممکن است موجب از بین رفنت الیه های 
یخی قطب شمال و جنوب بشود، اتفاقی که منجر به باال آمدن سطح آب دریاها در حد 
پنج تا شش متر در سرتاسر کره زمین خواهد شد. آنها از دهه ها قبل می دانستند از 
میان رفنت برخی از اکوسیستم ها یا نابودی برخی از زیستگاه ها به طغیان های ناگهانی 
رودها، سیل های ویرانگر و هجوم آب به زمین های کشاورزی پست منجر خواهد و در 
نتیجه مردم این مناطق نیازمند منابع جدید آب شیرین خواهند شد. از طرفی تغییرات 
آب و هوایی کره زمین موجب تغییرات اساسی در شیوه زندگی و کار مردم می گردد. 

این تغییرات شاید بزرگترین تغییراتی باشد که در تاریخ ثبت شده است.
محققان و دانشمندان و کارشناسان شرکت های نفتی، باال آمدن فاجعه بار آب دریاها را 
پیش بینی کرده بودند و هشدار داده بودند که غرب میانه آمریکا و بخش های دیگری از 
جهان می تواند به بیابان بدل گردد. شرایطی که به اندازه یک جنگ امتی یا یک قحطی 
جهانی فاجعه بار خواهد بود. کارشناسان به مدیران غول های نفتی اعالم کرده بودند 
که »رویدادهای فاجعه باری را باید انتظار کشید«. چون این اسناد می توانست مسبب 
وحشت همگانی شود، غول های نفتی تصمیم گرفتند از اطالع رسانی عمومی در 
خصوص پیامدهای محصوالت خود اجتناب کنند. این گزارش ها  قرار نبود در دسترس 

عموم قرار بگیرد ولی باالخره در سال 2۰15 افشا شد.
السبرگ می گوید: همان طور که جهان گرم می شود، اجزا سازنده سیاره ما، الیه های 
یخی، جنگل ها، جریان های آب اقیانوس ها، به حنوی تغییر می کنند که دیگر امکان 
بازسازی آنها وجود ندارد. چه کسی این حق را دارد که چنین صدماتی را پیش بینی 
کند سپس به حتقق این پیش بینی یاری رساند؟ هرچند استراتژیست ها و شرکت های 
سوخت فسیلی آن قدر متکبر هستند که تصمیم بگیرند چه سطحی از فاجعه برای 
بشریت قابل اختفا و انکار است. غول های نفتی جسارت آن را دارند تا برای سرنوشت 

مردم جهان  در مقابل منافع خود تصمیم گیری کنند.

گفتگو با دکتر حمید پوران در باره تبخیر آب
کودکان دانشمند به دنیا می آیند

چرا ما موفق یا ناموفق می شویم؟
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گفتگو با دکتر حمید پوران در باره تبخیر آب

آقای دکتر حمید پوران مدرک کارشناسی خود را در رشته مهندسی کشاورزی و 
خاکشناسی  در سال ۱۳۷۸ از دانشگاه فردوسی دریافت کردند. سپس مدرک 
کارشناسی ارشد خود را در رشته شیمی و آلودگی  خاک در سال ۱۳۸۲ از 
همان دانشگاه اخذ منودند. ایشان دومین مدرک کارشناسی ارشد را در سال 
۲۰۰۵ در رشته شیمی محیط زیست، از دانشگاه استکهلم سوئد کسب کردند 
و مدرک دکترای خود را در رشته عمران و سازه )مهندسی محیط زیست(، در 
سال ۲۰۱۰ از دانشگاه شفیلد انگلستان دریافت منودند و فوق دکترای خود 
را در گرایش نانوتکنولوژی محیط زیست در سال ۲۰۱۳ از دانشگاه لنکستر 
در انگلستان اخذ کردند. ایشان کارشناس رمسی محیط زیست و عضو اجنمن 
سلطنتی شیمی می باشند. همچنین مدیریت گروه تغییر اقلیم و تکنولوژی 
محیط زیست اجنمن مهندسان برق و الکترونیک بریتانیا و ایرلند را به عهده 

دارند. ایشان هم اکنون به عنوان پژوهشگر در سیاستگذاری محیط 
زیست در دانشگاه سواس لندن و استاد تکنولوژی محیط زیست در 

دانشگاه ولورهمپتون مشغول به کار می باشند.
با توجه به اینکه حجم تبخیر آب در کشور ما باال است و مقدار زیادی 
از آب جاری در اثر تبخیر از دسترس خارج می شود، این ماه از طریق 
"اسکایپ" با آقای دکتر حمید پوران در مورد تبخیر آب و شیوه های مقابله 

با آن، گفتگو کردیم. لطفًا توجه فرمائید. 
تبخیر آب چگونه اتفاق می افتد؟

آب را نباید فقط به عنوان یک ماده شیمیایی بی بو و بی رنگ نگاه کنیم، 
بلکه آب یک پدیده فرهنگی است که در ملت های مختلف، با فرهنگ 
آنها تنیده شده، بخصوص در خاورمیانه. در انگلیس اصطالحی است که 
برای نشان دادن حداقل مایحتاج می گویند "یک لقمه نان و کره"، در ایران 
می گویند "یک  لقمه نان و یک چکه آب". در اروپا با توجه به نوع اقلیم 
و میزان بارش، تامین آب برای مردم گارانتی شده بوده، پس چون آب 
وجود دارد، مردم نیاز به نان و کره دارند تا حداقل کیفیت زندگی را داشته 
باشند. در ایران مردم نان و آب الزم دارند تا بتوانند زنده مبانند. یعنی 
اهمیت آب در منطقه خاورمیانه در حد مرگ و زندگی است. اگر تاریخ 
ایران و منطقه را نگاه کنیم می بینیم اکثر وقایع تاریخی به گونه ای با آب 
تنیده شده است. از حلاظ شیمیایی آب ماده ای است که معمواًل به حالت 
مایع است ولی به دما واکنش نشان می دهد و تغییر حالت می دهد، اگر 
سرد شود منجمد می شود و یخ می زند، مثل قطب شمال که در واقع 
در آجنا خاک وجود ندارد و همان آب است که منجمد شده و سرزمین 
این منطقه را بوجود آورده و امروزه یکی از اصلی ترین نگرانی ها در مورد 

تغییر اقلیم، آب شدن یخ های قطبی است که باعث باال آمدن سطح آب دریاها 
و  به زیر آب رفنت بسیاری از مناطق مسکونی خواهد شد. آب اگر گرم شود، 
تبدیل به بخار می شود. بنابراین تبخیر واکنش طبیعی آب به تغییر حرارت در 
محیط پیرامون آن است. تبخیر باعث می شود تا آب از دسترس ما خارج شود. 
البته آب در کره زمین از بین منی رود، بلکه وارد چرخه طبیعت شده، تبدیل به 
ابر می شود. ولی زمانی که  آب از طریق تبخیر از دسترس ما خارج می شود، 
عماًل از مدیریت ما نیز بیرون می رود. بنابراین کنترل تبخیر آب برای مدیریت آن 
امر بسیار مهمی است. درست است که ما در منطقه خاورمیانه از حلاظ منابع 
طبیعی مانند نفت و گاز غنی هستیم، ولی از نظر میزان بارش در منطقه خوب 
و مناسبی قرار نگرفته ایم. در سال های گذشته متوسط باران کشور ایران حدود 
25۰ میلی متر در سال بود، اما  در حال حاضر این مقدار به حدود 2۰۰ میلی 
متر کاهش پیدا کرده. در حالی که در کشوری مانند فرانسه میزان بارش سالیانه 
حدود 8۰۰ میلی متر است یعنی چهار برابر ایران. معمواًل مقداری از آب حاصل 
از باران تبخیر می شود و بخشی از آن در مخازنی مثل حوضچه ها و دریاچه ها 
و در مخازن زیر زمینی انباشته می شود. پس در واقع منابع ذخیره آب مستقیمًا 
با محیط پیرامون خود در ارتباط هستند. اگر بارندگی بیشتر شود سطح آب این 
ذخایر بیشتر می شود و اگر بارندگی کم شود سطح آن کاهش پیدا می کند. این 
کاهش چگونه رخ می دهد؟ یا برداشت ما از   منابع بیشتر می شود و یا به علت 
گرم و خشک شدن هوا، میزان تبخیر افزایش پیدا می کند که البته کاهش سطح 
منابع ذخیره آب ترکیبی از هر دو قسمت است. پس به شکل خالصه می توان 
گفت، تبخیر عبارت است از واکنش آب به عنوان یک ماده شیمیایی به تغییر 
حرارت در محیط اطراف که باعث می شود آب به شکل بخار وارد چرخه طبیعت 

شده از مدیریت ما خارج گردد.
چه مقدار از منابع آب کشور، به شکل تبخیر از دسترس خارج می شود؟

تبخیر به عوامل زیادی همچون ارتفاع، میزان وزش باد، میزان رطوبت هوا و 
میزان و جهت تابش خورشید بستگی دارد. میزان تبخیر در سطح دریا و باالی 
کوه متفاوت است. حتی در یک منطقه در زمان های مختلف سال هم متفاوت 
است. اصلی ترین عامل مسلمًا دما است. ایران به طور متوسط ۳۰۰ روز در سال 
هوای صاف و آفتابی دارد. این مقدار از آفتاب باعث می شود هوا گرمتر شود و 
میزان تبخیر آب باال برود. برای اندازه گیری تبخیر، فرمول هایی وجود دارد که 
بر اساس فشار و رطوبت و میزان و زاویه تابش خورشید می شود حجم تبخیر 
را محاسبه کرد. ولی برای محاسبه های میدانی و آماری، معمواًل در ایستگاه های 
هواشناسی تشت هایی مدرج با ابعاد و حجم مشخص و با شرایط خاص وجود 
دارد که همه روزه میزان کاهش آب داخل تشت ها اندازه گیری و ثبت می شود. 
در پایان سال با توجه به اطالعات ثبت شده، میزان تبخیر هر منطقه و کل 
کشور محاسبه می شود. مثاًل در فاصله 5۰ کیلومتری شهر زابل و 5 کیلومتری 
شهرستان زهک و در کنار روستای قلعه نو، چاله های  عمدتًا طبیعی و تا مقداری 

مهندسی شده  بزرگی وجود دارد که به آن چاه نیمه می گویند و آب مازاد رودخانه 
هیرمند توسط کانالی به این چاله ها هدایت می شود. بیشترین گنجایش این مخازن 
7۰۰ میلیون متر مکعب است که در سال های پر آب به صورت دریاچه مصنوعی 
در می آید. عدد تبخیر دریاچه های چاه نیمه در سال حدودًا ۳ متر است. مثاًل در 
دریاچه چاه نیمه چهارم، اگر 7 متر آب جمع شود، در طول سال ۳ متر از آن تبخیر 

و 4 متر باقی می ماند. 
روش های آبیاری در کشاورزی تا چه حد می تواند در افزایش تبخیر موثر باشد؟

این مسئله به صورت غیرمستقیم تأثیرگذار است. هنگامی که از روش آبیاری سنتی 
استفاده می کنیم سطح آبی که در معرض هوای آزاد قرار می گیرد افزایش پیدا 
می کند و سرعت و میزان تبخیر آب بیشتر و دسترسی گیاه به آب کمتر می شود. 
این همان اتفاقی است که در روش غرقآبی صورت می گیرد. اگر ما بتوانیم میزان 

آبی که به گیاه حتویل داده می شود را مدیریت کنیم و در زمان الزم و به میزان 
مورد نیاز آب به محصول برسانیم، نه تنها راندمان تولیدات کشاورزی بیشتر خواهد 
شد، بلکه باعث بهینه شدن مصرف آب و کاهش تبخیر نیز می گردد. از طرفی 
باید برای هر منطقه گیاهان مناسب با همان اقلیم کاشته شود. برای مثال سالیان 
درازی است که در بخش هایی از اصفهان برجن کاشت می شود، یعنی در محلی 
که با کمبود آب مواجه است، شالیکاری صورت می گیرد. در چنین مناطقی که 
خشک هستند، کشاورز مجبور است آب را بر روی زمین رها کند، در نتیجه عماًل 
بیشتر آن تبخیر می شود و نه گیاه بهره وری الزم را دارد و نه کشاورز به درستی از 
منبع آب استفاده می کند، در نتیجه بهای الزم به آب داده منی شود. آیا در چنین 
مناطقی کار بهتری با این آب منی شود اجنام داد؟ محصول مناسب تری منی توان 
جایگزین منود؟ محصولی که سود بهتری برای کشاورز داشته باشد و باعث بهره 

وری آب نیز بشود.
سدها و جامنائی آنها تا چه حد در میزان تبخیر موثر هستند؟

در سدها ما معمواًل با دریاچه ای روبرو هستید که مثاًل  ۳ کیلومتر طول و 2 کیلومتر 
عرض دارد. در چنین شرایطی با چند صد هکتار وسعت روبرو هستیم و در سطحی 
به این وسعت تبخیر اجتناب ناپذیر است. به خصوص که ایران در منطقه ای گرم و 
خشک واقع شده و شدت تابش آفتاب بسیار زیاد است. هرچقدر خشکی هوا بیشتر 
باشد، هوای خشک بر روی سطح آب مثل وکیوم عمل می کند. مثاًل برای سد 
کارون ختمین زده شده که ۳ متر در سال از حجم مخزن تبخیر می شود. همانگونه 
که می بینید عدد بزرگی است که در مواردی حتی تا حدود 5۰ درصد آب موجود در 
مخازن سدها را از دسترس خارج می کند که عماًل منی توان به طور کامل برای آن 
چاره ای اندیشید. در زمان احداث یک سد باید کاربرد آن در نظر گرفته شود و اینکه 
از حلاظ زمین شناسی، خاک آن منطقه توانایی و ظرفیت نگه داری آب مورد نظر 
را دارد یا خیر. سد باید در بخشی قرار بگیرد که حداقل تبخیر را داشته باشد. بحث 
جامنایی جدا از پارامترهای فیزیکی و شیمیایی خاک که باید در نظر گرفته شود، 
شامل بحث تابش خورشید نیز می شود. مسائلی دیگری هم هستند که باید با نگاه 
بلند مدت با آنها برخورد کرد و نباید کوتاه مدت را در نظر گرفت. این ها مسائل 
مدیریتی است که باید اصالح شود. متاسفانه مسئولیت پذیری اجتمایی موضوعی 
است که در ایران و عمده کشورهای در حال توسعه زیاد مورد توجه قرار منی گیرد. 

آیا راه حلی برای جلوگیری از تبخیر آب پشت سدها وجود دارد؟
اگر می توانستیم یک روکش برزنتی بر روی کل دریاچه یک سد بکشیم، شاید  با این 
کار می شد جلوی این مشکل را گرفت، ولی این کار شدنی نیست. زیرا اگر چنین 
کاری اجنام شود اواًل آب باران منی تواند وارد دریاچه سد شود. مسئله دوم اینکه 
چنین طرحی شاید از حلاظ فنی ممکن باشد اما از حلاظ اقتصادی به صرفه نیست. 
سوم اینکه منای چنین کاری بسیار زشت خواهد شد. پس باید روشی هائی را در نظر 
گرفت که هم از حلاظ اقتصادی کارایی داشته و هم با محیط زیست سازگار باشد و 
هم به اکوسیستمی که در زیر آب هست صدمه نزند. البته هم اکنون روشی هائی در 

دنیا استفاده می شود که در عین سادگی از پیچیدگی های خاصی نیز برخوردار 
هستند، یکی از این روش ها، نیروگاه های شناور خورشیدی است. بیش 4۰ 
سال بود که آزمایشگاه ملی انرژی های جتدیدپذیر آمریکا " NREL " ، در حال اجنام 
 Ciel et کار بر روی انرژی خورشیدی  بود. ولی برای اولین بار شرکت فرانسوی
Terre  توانست هفت گواهی ثبت جهانی در مورد نیروگاه های شناور خورشیدی 
را  به ثبت برساند. در مورد جتاری سازی نیروگاه های خورشیدی شناور کشور 
چین پیشگام بود و داوطلب نصب بزرگترین نیروگاه شناور شد و ظرف چندسال  
این روش را متحول کرد. در واقع چین بود که انرژی خورشیدی را جتاری کرد 
و هزینه ها را به شدت کاهش داد. هم اکنون بزرگترین نیروگاه شناور در حال 
بهره برداری، در شمال شرق  چین مشغول به فعالیت است. کشور چین که 
خود بزرگترین آلوده ساز هوای جهان است، برای مبارزه با این شرایط، در سال 
2۰15 برنامه ای با عنوان جنگ بر علیه آلودگی هوا را اعالم کرد. در میان 
سوخت ها یکی از بزرگترین تولید کننده گاز دی اکسید کربن، ذغال سنگ 
است. حدود نیمی از ذغال سنگ دنیا در چین مصرف می شود و بخاطر 
همین چین بیشترین گازهای گلخانه ای را در دنیا تولید می کند. هم 
اکنون ۳۰ درصد از گازهای گلخانه ای دنیا در چین تولید می شود. چین 
سومین کشور دنیا در بهره مندی از ذخایر ذغال سنگ و باالترین مصرف 
کننده ذغال سنگ در دنیا است. معادن ذغال سنگ دارای نوعی سیستم 
زهکشی هستند که آب را از معدن خارج می کند. به همین دلیل معمواًل 
دریاچه های از آب تیره رنگ در کنار معادن ذغال سنگ ایجاد می شود. 
چینی ها تصمیم گرفتند برای دستیابی به انرژی پاک بزرگترین نیروگاه 
خورشیدی شناور را در منطقه هواینان و بر روی دریاچه ایجاد شده بر روی 
یک معدن متروک ذغال سنگ راه اندازی کنند. این نیروگاه در نهایت 
می تواند یک گیگاوات برق تولید کند که تقریبًا برابر با ظرفیت نیروگاه 
امتی بوشهر خواهد بود. کار در نیروگاه های شناور به اینگونه است که یک 
سری سازه های پالستیکی شناور بر روی آب قرار می گیرد و پنل های 
خورشیدی با زاویه ای خاص بر روی آنها نصب می شود. پنل ها به یک 
مبدل مرکزی و جعبه تقسیم وصل می شوند و کل نیروگاه خورشیدی بر 
روی آب شناور باقی می ماند. در تابستان که هوا گرم است، پنل ها گرم 
می شوند و راندمان کاهش پیدا می کند، آب دریاچه مانند یک رادیاتور 
عظیم پنل ها را خنک می کند. از طرفی آب زیر پنل ها نیز بسیار کمتر 
تبخیر می شود. بخار آب مانند وقتی که درون کتری است، به زیر شناورها 
می خورد و دوباره به صورت قطرات آب به درون دریاچه بر می گردد. 
ختمین زده شده در این روش تا 8۰ درصد از تبخیر آب جلوگیری می شود. 

نکته دیگر این است که در این روش ارتباط تبادل اکسیژن و سایر گازها با آب 
حفظ می شود و اکوسیستم داخل دریاچه محفوظ می ماند. از طرفی در حالت 
عادی تابش مستقیم نور خورشید باعث فتوسنتز باال و رشد بیشتر جلبک ها و 
کاهش کیفیت آب می شود. اما با تابش غیر مستقیم، رشد جلبک ها کاهش می یابد و 
کیفیت آب از بین منی رود. یکی دیگر از مزایای نیروگاه شناور این است که با تغییر 
جهت تابش خورشید می توان به آسانی و با نیروی اندکی سطح شناور را در مسیر 
بیشترین تابش خورشید قرار داد. شرکت Ciel et Terre  قباًل مواد و متریال این 
نیروگاه شناور را در تونل باد دانشگاه هوا فضای فرانسه، با سرعت 24۰ کیلومتر 
و با تکانه های شبه زلزله، تا حد 8/5ریشتر تست کرده بود. ساخنت نیروگاه های 
شناور در ظاهر کار بسیار ساده ای به نظر آید، اما در عمل اجرای چنین پروژه هائی 
که قیمت آن میلیون ها دالر است، و حداقل باید 25 سال  بر روی آب شناور 
باقی مباند، کار آسانی نیست. این شرایط مشکالت فراوانی دارد که از قبل باید 
بررسی و برای آن ها راه حل پیدا شود و اگر ساده انگاری در مورد ساخت آن 
وجود داشته باشد، به مشکل برخورد خواهد کرد. مثاًل بحث طراحی لنگر برای 
این پنل ها بسیار مهم است. اگر پنل ها، بدون لنگر بر روی آب رها شوند، در 
اثر جریان آب بعد از مدتی واژگون شده از بین خواهند رفت. کاهش و افزایش 
سطح آب در فصول مختلف سال نیز مسئله مهمی است. در سدی واقع در کشور 
پرتغال که نیروگاه شناوری بر روی آن ساخته شده، آب دریاچه در طول سال ۳۰ 
متر اختالف ارتفاع پیدا می کند. خب وقتی دریاچه ۳۰ متر کاهش ارتفاع داشته 
باشد، پانل ها باید بدون آسیب در شرایط اولیه باقی مبانند. در چنین پروژه هائی 
جدا از مبحث کیفیت متریال، باید مسائل فنی کاماًل حلاظ شود. قطعات اگر 
کیفیت خوبی نداشته باشند ممکن است سوراخ شده، تغییر شکل دهند و غرق 
گردند، در نتیجه باعث از بین رفنت نیروگاه شوند. اگر سیل بیاید مواد و متریال 
باید همانقدر پایدار باشند که وقتی چند ماه خشکسالی بشود. مسئله بعدی این 
است که نیروگاه شناور متناوبًا با نیروهایی در جهات افقی و عمودی و مورب 
برخورد می کند و صفحات خورشیدی روی آن که  از جنس سختی ساخته 
شده، باید بتوانند نیروهای گوناگون و از جهات مختلف را حتمل کنند. این 
صفحات در طول زمان ابتدا ترک های خیلی کوچک بر می دارند و بعد از مدتی 
خواهند شکست. به همین دلیل نوع خاصی از پنل های خورشیدی مخصوص 
نیروگاه های شناور ساخته شده که در مقابل متاس پیوسته با آب و حتمل تکان 
کارکردشان را از دست منی دهند. مثاًل اگر قرار باشد چنین پروژه ای در چاه نیمه 
هامون ساخته شود، باید در نظر گرفت که در آجنا بادهایی با سرعت 12۰ کیلومتر 
می وزد و یا چند ماه از سال شدت گرما از 5۰ درجه بیشتر می شود. بنابراین 
جدا از متام مزایای زیست محیطی که این روش دارد، دارای جزییاتی است که اگر 
به دقت رعایت نشود، آسیب بسیار زیادی خواهد داشت و می تواند جتربه جاده 

میان گذر دریاچه ارومیه و یا جتربه سد گتوند را برای ما تکرار کند.
از اینکه وقت خود را در اختیار ماهنامهKWC قرار دادید از شما متشکرم.



ذهن های بزرگ درباره ایده ها بحث می کنند، ذهن های متوسط در مورد وقایع 
می اندیشند، ذهن های کوچک به افراد فکر می کنند. النور روزولت

ممکن است این سوال در ذهن شما مطرح شده باشد که چرا عده ای در طول 
زندگی تبدیل به انسان های موفق می شوند و گروهی دیگر ناموفق هستند. چه 
رازی در زندگی موفق ها وجود دارد و چه کمبودهایی در زندگی ناموفق ها پنهان 
است؟ هرچند عواملی مانند محل تولد، نوع خانواده، شرایط زندگی و سطح 
درآمد خانواده می تواند در موفقیت افراد نقش داشته باشد، ولی ظاهرًا موثر ترین 
عامل در موفقیت و عدم موفقیت، شیوه تربیت افکار و رفتار خود فرد است. 
همیشه تفاوت هائی وجود دارد که عده ای را برجسته و متفاوت می سازد، حال 
ببینیم جنبه های کلیدی که افراد موفق را از دیگران متمایز می سازد، چیست؟
1- افراد موفق، موفقیت را در تالش فراوان و افراد ناموفق آن را در شانس می بینند. 
یک فرد موفق می داند که برای رسیدن به هدف خود باید سخت تالش کند و 
معمواًل با همین طرز فکر به خواسته خود می رسد، ولی یک فرد ناموفق همیشه 
موفقیت را وابسته به شانس می داند. اکثر مردم بر روی آرزوهای شان مترکز 
می کنند و امیدوارند شانس به کمک شان بیاید، درحالیکه افراد موفق بجای 
رویاپردازی اقدام به حرکت و فعالیت می کنند، چون به این باور رسیده اند که 

سعی و کوشش است که واقعیت را می سازد. 
2- افراد ناموفق فقط هدف تعیین می کنند، در صورتی که افراد موفق جزئیات 
یک طرح اجرایی را ترسیم می کنند. مثاًل یک شخص ناموفق اگر تصمیم بگیرد 
وزن خود را کم و یا سیگار کشیدن را ترک کند، با وجود اشتیاق زیادی که 
دارد، معمواًل به اهدافش دست پیدا منی کند، چون فقط تعیین هدف می کند، 
در صورتی که او باید مسیر رسیدن به هدف را هم ترسیم کند. افراد موفق به 
خوبی هدفشان را تعیین می کنند و از آن مهمتر متام جزئیاتی که برای رسیدن 
به آن مورد نیاز است را به خوبی مشخص می کنند. افراد موفق عادات روزانه، 
هفتگی، ماهانه و حتی ساالنه خود را طوری تعیین می کنند که آنها را به مست 
هدف مورد نظرشان سوق دهد. یکی از مهم ترین نقاط تفاوت بین موفق ها و 
ناموفق ها، تصمیماتی است که آنها برای زندگی و کار خود می گیرند. دور اندیش 
بودن یکی از مهم ترین دالیل موفقیت است. در حالی که یک فرد ناموفق هرگز 
به آینده های دور و تاثیراتی که تصمیم و رفتار او در دراز مدت برایش به ارمغان 

می آورد منی اندیشد.

دانشــمندان، افرادی هستندكه سواالت زیادی در مغزشان وجود دارد. آنها با 
دقت و كنجكاوی به بررســی پديده های جهان می پردازند و می كوشند علت 
پيدايش و فايده كاربرد هرچیز را دريابند و به پاسخ سوال های درون مغز خود 
دست پیدا کنند. دانشمندان محافظه کار نیستند، كارهای گذشتگان را بررسی 
و ارزيابــی می كند، ولی با خالقیت ایده هایی نو را بوجود می آورند و مرتبًا به 
بررســی ها و جتربه های تازه دســت می زند. همه دانشمندان دارای شوق و 

كنجكاوی بی پايان و اراده ای استوار هستند. 
بــا این تعریف، همه بچه ها از بدو تولد روحیه ای مانند دانشــمندان دارند و 
کارهایی که اجنام می دهند، شبیه  کارهای دانشمندان است. آنها جستجوگرانی 
کوچک هستند که مغزشان پر از سوال است و همیشه مشغول پرسش هستند. 
هرچیزی برایشان جالب است. آنها سعی می کنند همه اشیاء دور و بر خود را 
کشف کنند و همیشه مشغول اجنام کارهای نو و جدید هستند که البته می تواند 
بعضی اوقات مخرب هم باشــد. چاله ها را از سنگ پر می کنند، گلبرگ ها را 
از گل جدا می کنند، اشیاء را می شکنند و پاره می کنند تا درون آن را کشف 
کنند، همه چیز را ملس می کنند، به همه چیز با دقت و توجه نگاه می کنند، 
نســبت به هر صدائی عکس العمل نشان می دهند. این دقیقًا همان رفتاری 
است که دانشمندان و کاوشگران برای به نتیجه رساندن ایده های خود اجنام 
می دهند. حتی می توان نتیجه گرفت، دانشمند در واقع کودکانی هستند که 

هرگز از حال و هوای کودکی خارج نشده اند. 
سوالی که باقی می ماند این است، پس چرا تعداد کمی از کودکان در بزرگسالی 
دانشمند می شوند. با یک مثال علمی می توان جواب این سوال را داد. همه 
کودکانی که به دنیا می آیند به دلیل اینکه در شکم مادرشان، که یک محیط 
پر از آب اســت، رشــد کرده اند، به صورت فطری شنا کردن بلد هستند و اگر 
نوزادان را در آب رها کنید غرق منی شوند. ولی مدتی بعد شنا کردن از یادشان 
می رود و حتی حتت تاثیر واهمه بزرگساالن ممکن است از آب بترسند. در صورتی 
که اگر از نوزادی مرتبًا در آب شــنا کنند، هرگز شنا کردن را فراموش خنواهند 
کرد. همه بچه ها پتانســیل دانشمند شدن را دارند ولی اگر به رفتار والدین با 
کودکان دقت کنید، می بینید اکثر مواقع والدین به جای تشــویق کودکان به 
کشف و مشاهده، آنها را از اجنام دادن کارهای جدید منع می کنند و  مرتبًا آنها 
را می ترسانند. هر زمان که از سر کنجکاوی چیزی را پاره کردند یا شکستند بر 
ســر آنان فریاد می زنند. همیشه به بچه ها امر و نهی می کنند و می خواهند 
به کودک ثابت کنند که آنها از او بیشــتر می فهمند و کودک بهتر است فقط 

به حرف بزرگترها گوش کند. مثاًل اگر کودکی سر 
یخچال رفت و سعی کرد یک ختم مرغی را بر دارد، 
فوری او را منع می کنند و می گویند "برو بشــین 
من برات ختم مرغ میارم". در واقع آن زمان کودک 
درحال کشف چیز جدیدی است ولی والدین او را 
منع می کنند و از او می خواهند بنشیند و دخالت 
نکند، چون آنها بهتر از کودک می توانند ختم مرغ 
را از یخچال خارج کنند. دانشمند نشدن کودکان 
نیز به همین علت ها اســت. در صورتی که بهتر 
است اجازه دهید کودک جتربه کند و شما فقط از 
دور مراقب باشید که برای خود خطر ایجاد نکند. 
این جتربه کردن به او اجازه می دهد در تشخیص 
آنچه که در دنیا اتفاق می افتد قویتر شود و حس 
او نسبت به درک پیرامون قدرمتندتر گردد. اجازه 
دهید کودک جتربه های جدید به دســت بیاورد، 
ختم مرغ را بشکند، زرده و سفیده آن را ببیند، با 
آنها بازی کند و در مورد آنها ســوال کند تا جتربه 
فیزیکی خود را به یک جتربه زیست شناسی تبدیل 
مناید. گیرم کمی هم محیط اطراف خود را کثیف 

بکند، همان کاری که دانشمندان در آزمایشگاه ها اجنام می دهند. 
وقتی از لورنس باکو" Lawrence S. Bacow" رئیس دانشگاه هاروارد در مورد 
گرانی هزینه آموزش و پرورش در دانشــگاه ها سوال شد او چنین گفت: هزینه 
آموزش و پرورش فرزندان شما در برابر هزینه نیاموخنت آنها بسیار اندک است و 
تعداد والدینی که  فرزندانشــان را درک می کنند و ارزش ماهیت ذاتی آن ها را 
می فهمند، خیلی کم است. اکثر والدین می خواهند امر و نهی کنند و نظم را به 
کودکان خود یاد بدهند. اگر بچه ای به آشپزخانه برود و ظرف ها را بیرون آورد 
و بــا مالقه بر روی آنها آهنگ بنوازد، معمواًل اولین چیزی که والدین در چنین 
شرایطی می گویند این است که: "این سر و صدا ها را بس کن، اون مالقه رو بده 
به من" و سعی می کنند قابلمه ها را از دسترس بچه خارج کنند. در صورتی که 
کودک مشغول اجنام یک آزمایش آکوستیک است که با این نوع برخورد، جتربه اش 
ناکام می ماند. با این روش برخورد، انگیزه کودک برای جتربه های بیشتر  روز به 
روز کم و کمتر می شود. لورنس باکو اضافه می کند: پیشنهاد می کنم به بچه های 

چرا ما موفق یا ناموفق می شویم؟
۳- افراد ناموفق اجازه می دهند افکارشان بر آنها مسلط شوند، در صورتی که افراد 
موفق بر افکارشان مسلط هستند. همه افراد معمواًل مقداری شک  و افکار منفی در 
سر دارند که نشان دهنده فعالیت مغز و جزء طبیعت انسان است. بسیاری از افراد 
اینگونه افکار را به عنوان حقیقت نهایی می پذیرند و اجازه می دهند تا زندگیشان 
را هدایت کند. ولی افراد موفق در مورد تاثیری که افکارشان بر آنها دارد هوشیار 
هستند و بر افکار و عقاید خود غلبه می کنند، تا افکارشان به جای اینکه در مقابل 
اهداف شان قرار گیرد، درخدمت آنها باشد. یک فرد موفق می تواند حضور افکار 
منفی را همانند یک هنجار طبیعی بپذیرد و آن را نادیده بگیرد و فقط به جنبه های 

مثبت آن فکر کند.
4- افراد ناموفق دیگران را قضاوت می کنند، درحالی که افراد موفق تنها خودشان 
را قضاوت می کنند. قضاوت کردن دیگران از عادات بد انسان ها است، معمواًل 
ناموفق ها وقت  خود را بجای مشارکت در کارهای با ارزش، صرف قضاوت دیگران 
می کنند و به همین شکل است که وقت طالئی را از دست می دهند. غیبت 
کردن و پشت سر دیگران حرف زدن از کارهای مورد عالقه ناموفق ها است. اما 
افراد موفق معمواًل در مورد چیزهایی که باعث پیشرفت آنها در زندگیشان می شود 
صحبت می کنند. افراد موفق مرتبًا رفتار، اعمال و نگرش خود را قضاوت می کنند 
و از آن به عنوان ابزاری برای بهینه سازی عملکردشان استفاده می کنند. موفق ها 
در متام مراحل زندگی مسئولیت شکست های خود را بر عهده می گیرند، اما 
افراد ناموفق همیشه دیگران را مسئول شکست های خود می دانند و دائما بهانه 
گیری می کنند و این و آن را سرزنش می کنند. در واقع، افراد موفق مسئولیت 
1۰۰ درصد زندگی خود را می پذیرند و معتقد هستند که آدمی حاکم بر سرنوشت 

خود است.
5- مردم ناموفق از زندگی شکایت می کنند، در حالی که افراد موفق خود را با 
زندگی همگام می کنند. جتربه نشان داده که هر فرد در زندگی سختی هایی را جتربه 
کرده و مجبور بوده با چیزهایی مبارزه کند. این حقیقت است که شما منی توانید 
جلوی موانعی که سر راهتان قرار دارد را بگیرید اما می توانید راهی برای کنترل آن 
پیدا کنید. ناموفق ها بجای پذیرفنت مسئولیت و حل کردن مشکالت زندگیشان، 
به شکایت در مورد آنها می پردازند. متام مشکالت خود را با بزرگنمائی می بینند و 
موفقیت دیگران را زیر ذره بین می گذارند. به هیچ یک از مواهبی که در زندگیشان 
وجود دارد مانند سالمت، خانواده، سواد، سرپناه و بسیار دیگر از مواهب توجه 
منی کنند و فقط کمی ها و کاستی ها را در نظر می گیرند. در حالیکه افراد موفق 
مشکالت را قبول می کنند و مسیر متفاوتی را برای حل یا تعدیل و یا پذیرفنت آنها 

برای خود پیدا می کنند.

6- موفق ها برای یادگیری تالش می کنند و ناموفق ها ادعا می کنند که همه 
چیز را می دانند. میل افراد موفق برای یادگیری و پیشرفت پایانی ندارد. یکی 
از تفاوت های اساسی دیگر بین افراد موفق و ناموفق در تالش آنها برای یادگیری 
و فراگیری مهارت های جدید است. یکی از تفاوت های اساسی بین افراد موفق 
و ناموفق در تالش آنها برای یادگیری و فراگیری مهارت های جدید است. انسان 
های موفق یاد می گیرند تا تغییر کنند. اما انسان های ناموفق همیشه از یادگیری 
و نتیجه تغییر می ترسند. موفق ها از تغییر استقبال می کنند و ناموفق ها از 

تغییرات گریزانند.
7- افراد ناموفق توانایی نه گفنت را ندارند، افراد موفق اغلب براحتی می گویند نه. 
"نه" یکی از کلمات قدرمتندی است که می توان از آن برای شتاب گرفنت در موفقیت 
استفاده کرد. شاید خیلی از مردم خطر استفاده نکردن از این کلمه را به اندازه 
کافی درک نکرده باشند. آنها در هر موقعیتی که قرار می گیرند "بله " می گویند. در 
نتیجه آنها فقط به چیزهایی که اهمیت زیادی دارد "نه" می گویند. در چشم انداز 
کوتاه مدت گفنت کلمه "نه " می تواند ترسناک باشد اما درچشم انداز بلند مدت 
بهتر است که بجای پشیمان شدن از عواقب آینده، همین االن بگویید " نه ". اگر 
به عادات بد غذایی، سیگار کشیدن و سبک زندگی یکنواخت بگویید " نه "، در 
نتیجه می توانید به سالمتی بگویید " بله ". افراد موفق براحتی از کلمه "نه" درزندگی 
روزمره استفاده می کنند در حالیکه افراد معمولی قدرت این کلمه دو حرفی به 

ظاهر ساده را درک منی کنند.

خود اجازه دهید در آشــپزخانه با قابلمه ها بازی  کنند و آنها را از این کار منع 
نکنید. در پایان این بازی شما فقط باید قابلمه ها را بشوئید، ولی جتربه ای که 
کودک شما در این بازی به دست می آورد بسیار بیشتر از متام قابلمه های شما 
می ارزد. معمواًل والدین از من می پرســند، چه کار ی کنیم که بچه های ما به 
علم عالقه مند شــوند؟ من با بچه ها مشکلی ندارم  آنها خود به خود به علم 
عالقه مند هستند، به نظر من نیروی باز دارنده خود والدین هستند. متاسفانه 
تعداد والدینی که بدانند و بخواهند ماهیت ذاتی بچه ها را شــکوفا کنند کافی 
نیست. با روش امر و نهی، شما ممکن است بتوانید نظم را در خانه خود برقرار 

کنید ولی علم را منی توانید. 
بچه ها از بدو تولد به علم عالقه مند هســتند، این والدین هستند که با رفتار 
غلط و ندامن کاری، این عالقه را در کودکان از بین می برند. به همین دلیل من 
تقریبًا متام انرژی حرفه ای خود را بر روی آگاه کردن بزرگساالن متمرکز کرده ام، 
زیرا آنها هستند که می توانند بچه های مستعد و توانا را از راه علم خارج کنند. 

کودکان دانشمند به دنیا می آیند



سردبیر: شهریار بدیعی
گرافیک: احمد غالمی

عکس:  ابوالقاسم اتراکی
لیتوگرافی و چاپ : آر تا

تهیه شده در مشار ایران  ۸۸۸۲۲۸6۰
moshariran@yahoo.com

پیامک: ۰۹۱۹۴۱۹۱۶۷۲
استفاده از مطالب ماهنامه بدون ذکر ماخذ، بالمانع است

حتلیل اخبار آب
نشست جهانی اقلیمی سان فرانسیسکو

 ١2 چهارشنبه  روز  حالی  در  هوایی"  و  آب  تغییرات  درباره  اقدام   " جهانی  نشست 
سپتامبر/ 2١ شهریور در شهر سان فرانسیسکوایالت کالیفرنیا آغاز به کار کرد که طوفان 
دریایی ویرانگر" فلورانس" سواحل شرقی آمریکا را  در هم می کوفت. منایندگان شهرهای 
پاریس، ُبن، پکن، کیپ تاون، مکزیکو، توکیو، شهرهای بزرگ هند، مناطق مختلف از 
چندین قاره و همچنین شهرهای بزرگ آمریکا که  توسط دموکرات ها اداره می شوند، 
در کنار روسای شرکت های بزرگ چند ملیتی در نشست سه روزه سان فرانسیسکوشرکت 
کردند تا به مبارزه با انتشار گازهای گلخانه ای در چارچوب توافق اقلیمی پاریس، شتاب 
تازه ای بدهند. این نشست در واقع در واکنش به سیاست های بحث برانگیز دونالد ترامپ 
رئیس جمهور آمریکا در زمینه آب و هوا برنامه ریزی شده است. دونالد ترامپ رئیس 
جمهور فعلی آمریکا که تغییرات اقلیمی را باور ندارد، در میان بهت همگان کشورش را از 
توافق جهانی پاریس خارج کرد. خروج آمریکا از توافق اقلیمی پاریس، اهداف تعیین شده 
برای کاهش 26 درصدی گاز کربنیک و دیگر گازهای گلخانه در آمریکا تا سال 2۰25 را با 
چالش های جدی روبرو ساخته است.  نشست سان فرانسیسکو تالش داشت تا نشان دهد، 
چگونه شهرها و مناطقی به عنوان الگو می توانند بخشی از خالء ها و نواقص رها شده توسط 
دولت ها را جبران منایند. حاضران در نشست سان فرانسیسکواز دولت ها و رهبران کشورهای 
مختلف خواستند، اضطراری بودن اوضاع آب و هوایی جهان را جدی بگیرند و برای مقابله 
با تغییرات اقلیمی از طریق اختاذ تدابیر موثر از جمله توقف و کاهش استفاده از انرژی های 
فسیلی، هر چه زودتر وارد عمل شوند. با توجه به تازه ترین گزارش های حتقیقاتی منتشر 
شده، با روند کنونی کاهش گازهای گلخانه ای درجه حرارت کره زمین در افق سال 2١۰۰ 

میالدی در حدود 2‚۳ درجه نسبت به دوران پیشا صنعتی افزایش خواهد یافت. 
بلومبرگ

ایالت های مختلف آمریکا از نظر داخلی به صورت خودمختار و حتت نظر 
کنگره ایالتی اداره می شوند. کسانی که متوجه خطرات خروج آمریکا از پیمان پاریس 
بودند از فرمانداران خود خواستند از پیمان خارج نشوند و تعداد زیادی از ایالت ها 
بخصوص ایالت کالیفرنیا خود را متعهد دانستند که به مفاد پیمان پاریس وفا دار باشند. 

این نشانه ای از عزم مردم در مقابل تصمیمات غلط دولت ها است.

 

از سال ۷۷ می دانستیم دریاچه ارومیه خشک می شود
عیسی کالنتری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با انتقاد از آنچه »سکوت« بسیاری 
قبل  از  اجنمن ها  این  از  گفت: بسیاری  خواند،  آب  حوزه  در  علمی  اجنمن های  از 
می دانستند که کشور به چه مستی می رود اما سکوت کردند و همین کار باعث شد 
تصمیم گیران تصمیم اشتباه بگیرند و امروز به جایی برسیم که سرزمین ایران به شدت 
در حال تهدید است. اجنمن های علمی کشور باید در این حوزه ها جتدید نظر کنند. 
وی ادامه انتقاداتش را متوجه مجلس کرد و افزود: رئیس کمیسیون کشاورزی اعالم 
می کند ما می توانیم متام حجم غذای کشور را در سرزمین ایران تولید کنیم. با این 
حرف ها کشور به جایی می رسد که بخشی از همین کشاورزی هم باید تعطیل شود. 
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در بخش دیگر حرف هایش با اشاره به وضعیت 
دریاچه ارومیه گفت: در سال 77 دکتر جواهری کارشناس آب به من گفت که با ادامه 
سدسازی در اطراف دریاچه ارومیه، این دریاچه تا سال 95 خشک می شود اما آن زمان 

برخی گفتند که با این همه آب چطور حرف از خشک شدن می زنید.
  ایسنا

باالخره ما نفهمیدیم اجنمن های علمی و کارشناسان، کم کاری و سکوت می کنند، 
یا اینکه گوش شنوا و اندکی ختصص در میان تصمیم گیران و برنامه ریزها وجود ندارد.

سطح آب ذخایر سدهای ایران بحرانی است
محمد حاج رسولی ها، مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران می گوید: حجم مصرف 
آب از میزان آب ورودی به پشت سدها بیشتر است و همین باعث شده است که 
وضعیت ذخایر سدهای ایران به شرایط "بحرانی" برسد. وی اضافه کرد: ورودی آب 
به سدها نسبت به سال قبل ورودی ۳۳ درصد کاهش داشته است. ما از یک سو با 
کاهش آب های سطحی و از سوی دیگر با کاهش آب های زیر زمینی مواجه هستیم. 
عالوه بر این، وضعیت بارندگی ها نیز چندان مناسب نیست و میزان بارندگی هم حدود 
۳1 درصد پایین آمده است و به دلیل کاهش ورودی مخازن سدها، به ناچار از ذخایر 
سدها مصرف می شود.وی گفت: باید دعا کرد که بارندگی خوبی در فصل پاییز داشته 

باشیم تا بتوانیم این وضعیت را سر و سامان دهیم.
  ایلنا

کسانی که می خواهند مشکالت را از طریق دعا حل کنند، در واقع می خواهند 
مشکالت را گردن طبیعت بیندازند و بی برنامگی خود را حتت عنوان خشم طبیعت 

پنهان کنند. حضرت موالنا فرموده: با توکل زانوی اشتر ببند. 

ناتان بلچارزیک )Nathan Blecharczyk( به همراه دو نفر از دوستانش به نام های جو جبی و 
اندازی  " را در سال 2۰۰8 راه   Airbnb  " ایر بی ان بی  نام  بریان چاسکی، استارت آپی به 
کردند. این استارت آپ اکنون بیش از ۳۰ میلیارد دالر ارزش دارد. قصه این کار بزرگ را از 

زبان ناتان بلچارزیک می شنوید.
او می گوید: یکی از چیزهایی که در دوران کودکی از پدرم یاد گرفتم این بود که او همیشه کمک و 
تالش می کرد تا من بفهمم وسایل چگونه کار می کنند. همیشه چیزهایی از محل کار خود به خانه 
می آورد تا من باز کنم و درونشان را ببینم. دوم اینکه همیشه در حال تعمیر وسایل بود. هیچ کاری 
برای او نه خیلی کوچک بود و نه خیلی بزرگ. به من یاد داد که از اجنام کارها نترسم. من عماًل 
برنامه نویسی کامپیوتر را در سن 12 سالگی شروع کردم. در آن زمان مثل سایر بچه ها به بازی های 
کامپیوتری خیلی عالقه مند بودم و همیشه دلم می خواست امتیازهای بازی را تغییر بدهم. پدرم 
مهندس بود و کتاب های زیادی در مورد کامپیوتر داشت. یک روز مریض شدم و به مدرسه نرفتم. 
توی خانه حوصله ام سر رفت. یکی از کتاب های پدرم که دستورالعمل برنامه نویسی کامپیوتر بود را 
باز کردم و مشغول به کار شدم. این کار به سرعت تبدیل به سرگرمی من شد. برنامه هائی که می نوشتم 
روی اینترنت می گذاشتم و از مردم می خواستم "اگر از برنامه من خوشتان آمد و به دردتان خورد، 
لطفا 5 دالر برایم بفرستید" البته هیچکس پولی نفرستاد. وقتی 14 سال داشتم یک روز یک نفر به 

من تلفن کرد و گفت کار تو را روی اینترنت دیدم و حاضرم اگر تغییراتی در آن بدهی 1۰۰۰ دالر به تو 
بپردازم. موضوع را به پدرم گفتم و او گفت هیچکس از طریق اینترنت به تو 1۰۰۰ دالر خنواهد داد. ولی 
من با خودم گفتم این آقا اگر پول را ندهد، چیزی از دست منی دهم، پس کار را برایش اجنام دادم. 

غول  استارت آپ

اما آن فرد پول را به من داد و مرا به افراد دیگری که سفارشات مشابهی داشتند معرفی کرد. به این 
شکل کاسبی من راه افتاد و توانستم طی چهار سال و نیم در دوران دبیرستان، 1/5میلیون دالر 

درآمد داشته باشم. از این پول توانستم هزینه حتصیل خود در دانشگاه هاروارد را بپردازم. 
حال ببینیم چه طور شد که شرکت  airbnb را تاسیس کردیم. در آن سال ها همه در سان فرانسیسکو 
می خواستند کارآفرین شوند و کسب و کار خودشان را شروع کنند. متام فکر و ذکر من و دوستامن هم 
این بود که چه کاری را می توانیم با هم راه اندازی کنیم. نطفه این کار با یک ایده جتاری بسته نشد. 
در واقع تالش ما این بود که مشکل خودمان را برای پرداخت کرایه خانه حل کنیم. ماجرا از این 
قرار بود که من و دوستامن در سان فرانسیسکوهم خانه بودیم. در تابستان سال 2۰۰7 اجاره خانه 
ما 25 درصد افزایش یافت، این رقم برای من زیاد بود و من قصد رفنت از خانه را داشتم، ولی 
آنها می خواستند مبانند. مشکل اینجا بود که آنها هم بی کار بودند و منی توانستند اجاره را پرداخت 
کنند. با خبر شدیم که یک کنفرانس بین املللی در باره طراحی، قرار است در سان فرانسیسکوبرگزار 
شود و همه هتل های شهر رزرو شده و دیگر جایی باقی منانده. این فکر به ذهنمان رسید که چرا 
اتاق خالی خانه را اجاره ندهیم. چون مهمان های کنفرانس به جای خواب نیاز داشتند و ما نیز به 
این شکل پولی نصیبمان می شد. اتاق من کاماًل خالی شده بود و حتی ختت نداشت. جو یه تشک 
بادی داخل اطاق انداخت و به جای اینکه آگهی کند "ختت و صبحانه"، عنوانش را " تشک بادی و 
صبحانه" گذاشت. در واقع Airbnb کوتاه شده همین عبارت است. ما اتاق را به سه طراح اجاره 
دادیم و آنها برای 4 روز حدود 1۰۰۰ دالر به ما پرداخت کردند. در طول مدت کنفرانس جو و برایان 
شهر را به آنها نشان دادند و خیلی به آنها خوش گذشت. این کار کاماًل مخالف حرف هائی بود که پدر 
و مادرها به ما توصیه می کردند و می گفتند غریبه ها را به خانه راه ندهیم. قرار بود کار به همین جا 
ختم شود، ولی ما با هم فکر کردیم، شاید افراد زیادی در همین وضعیت باشند و بخواهند خدماتی 
مانند این را دریافت کنند و شاید ما بتوانیم خانه دیگران را به عنوان هتل کرایه بدهیم. چند ماه 
بعد هر سه از کارهای مان استعفا دادیم و این کار  را در سال 2۰۰8 شروع کردیم. به نظر ما اینترنت 
این قابلیت را داشت تا بتواند افراد را به دریایی از اطالعات وصل کند که تا پیش از آن گم شده و 

قابلیت کشف نداشت. 
 سرعت رویا پردازی شرکای من از سرعت کدنویسی من بیشتر بود، ما مکمل مهارت های یکدیگر 
بودیم. آنها طرح می دادند و من به آنها کمک می کردم برای پروژه هایشان وب سایت درست کنند و 
آنها نیز در بازاریابی پروژه ها به من کمک می کردند. بنابراین به این نتیجه رسیدیم که ما سه نفر قادر 
خواهیم بود هر کاری را در کنار هم اجنام دهیم. وقتی کار را شروع کردیم متوجه شدیم اولین چیزی که 
به ذهن مخاطبین می رسید این است که چطور می شود به غریبه ها اعتماد کرد. ما باید می توانستیم 
این مانع ذهنی را پشت سر بگذاریم. ابتکار عمده ما در مورد مسئله اعتماد سازی بود، ایجاد فضا 
و قوانینی که مردم بتوانند به یکدیگر اعتماد کنند. از این به بعد همه چیزها شروع به شکوفا شدن 
کرد. ما کار را در۳ مسئله خالصه کردیم. اول پروفایل و عکسی از کاربران که کاماًل تشریحی باشد و 
بتواند فرد را به خوبی معرفی کند. دوم حنوه نقل و انتقال پول به شکلی که کوچکترین خطری برای 
هیچکدام از طرفین نداشته باشد و سوم اینکه در پایان کار مهمان درباره میزبان نظر بدهد و همچنین 
میزبان درباره مهمان نظر و به یکدیگر منره بدهند. کار به شکلی باور نکردنی گسترش پیدا کرد. در 

ابتدا خدمات سایت فقط یک تشک بادی و یک اطاق بود. بعد تنوع محل های پیشنهادی رشد کرد. 
یک روز یک نفر آگهی یک خانه درختی را بر روی سایت قرار داد و بعد قایق و حتی جزیره پیشنهاد شد. 
ما در ابتدا اجازه چنین چیزهایی را منی دادیم و از این موارد حمایت منی کردیم، اما بعد گفتیم این 

جالب است و شاید باید نظرمان را عوض کنیم. 
ابتدا این فقط ما بودیم که به این فکر ایمان داشتیم. سراغ سرمایه گذارهای زیادی رفتیم و همه آنها 
گفتند این محصولی نیست که خود ما بخواهیم از آن استفاده کنیم. البد این افراد بازار مورد هدف این 
محصول نبودند و منی توانستند باور کنند که چنین بازار بزرگی وجود دارد. می گفتند چطور می توانید 
روی حضور یک غریبه در خانه یک نفر دیگر حساب کنید. در متام طول سال اول بارها این حرف را 
شنیدیم و از نظر جمع آوری سرمایه ناموفق بودیم. تا آخر آن سال ما بارها در مورد این موضوع صحبت 
کردیم که چه موقع باید متوجه شویم که باید بساط را جمع کنیم. چون در متام سال بیکار بودیم و 
هیچ پولی در نیاورده بودیم و از طرفی باید کرایه خانه می دادیم. متوجه شدیم که گرچه در طول یک 
سال گذشته خیلی کار کرده بودیم ولی در واقع حوامسان هم مقداری پرت بود. گاهی در یک زمان هر 
کدام در جاهای مختلف بودیم. متمرکز نبودیم. بنابراین به هم قول دادیم که سه ماه وقت بدهیم و 
در این مدت با هم زندگی کنیم و فقط بر روی این پروژه مترکز کنیم. بعد از سه ماه اگر به طور مشهود 
وضعیت بهتری نداشتیم آن را رها کنیم. در پایان فرصت سه ماهه کاسبی ما شروع به رشد کرد و یک 
شرکت حاضر شد در ازای 2۰ درصد از شرکت، 6۰۰ هزار دالر سرمایه گذاری کند. ارزش فعلی شرکت 
االن خیلی باالتر از این ها است ولی اگر این سرمایه تزریق منی شد ما باید شرکت را رها می کردیم. در 
آن زمان این مبلغ سرمایه خوبی برای ادامه کار بود. در ابتدا برای ما  این سوال مطرح  بود که این کار 
فقط در نیویورک جواب می دهد یا در کل امریکا. اما کم کم دیدیم چون ذات سفر جهانی است، باید 

در همه جا گسترش پیدا کنیم. اکنون در 191 کشور جهان فعال هستیم.

حضور KWCدر همایش اختراعات و ابتکارات
جشنواره 2 روزه ای با عنوان "اختراعات و ابتکارات رویش دماوند و خاوران" در تاریخ هفدهم 
و هجدهم مهر سال جاری  در دانشگاه آزاد مسنان، با حضور مبتکرانی از استان های تهران، 
مازندران، سیستان و بلوچستان، قزوین، خراسان شمالی، خراسان رضوی و جنوبی، گلستان، 

کرمان و مسنان برگزار شد.
بخش جنبی این جشنواره دو روزه، جشنواره آب و خشکسالی بود که در قالب کارگاه های 
ختصصی با محوریت پژوهش های علمی و برای افزایش بهره وری، شیرین سازی، استفاده از 

فاضالب، روش های پهنه بندی و آبیاری های نوین دربیش از 2۰ غرفه برگزار شد.
شرکت KWC  با همکاری مناینده محترم مسنان، جناب آقای معروفی، یکی از غرفه های این 
کارگاه را به خود اختصاص داد و نوآوری های خود را در زمینه وسایل کاهنده مصرف برای 

شرکت کنندگان تشریح کرد.

 KWC  اخبار


