
   

آب هیرمند که از افغانستان می آمد و خشک شدن هامون، این اتفاق به شدید ترین 
حالت خود در سیستان و بلوچستان منود پیدا کرده.

طبق آمار هواشناسی، از ابتدای فروردین تا پایان آذرماه سال ۹۶، استان یزد با کاهش 
بارندگی 73 درصد و سیستان و بلوچستان با کاهش۶4 درصد در رتبه کم بارش ترین 
استان های کشور قرار گرفتند. استان یزد به دلیل تراکم کمتر جمعیت و سطح درآمد 
باالتر اهالی و برخوردار بودن از خط لوله انتقال آب از رشته کوه زاگرس، کمتر از سیستان 
و بلوچستان از خشکسالی آسیب دید. در واقع می توان گفت این استان سیستان و 
بلوچستان است که هم از حلاظ زیست محیطی و هم از نظر اقتصادی و اجتماعی 
بیشترین خسارت را متحمل شده. تاکنون عده ای از مردم سیستان و بلوچستان مجبور 
به ترک منطقه به سوی بعضی از کشورهای حوزه خلیج فارس و مناطقی در خراسان و 

حاشیه شهرهای بزرگ شده اند و این روند همچنان رو به گسترش است. 
در گذشته سیستان و بلوچستان را انبار غله ایران می گفتند و روزگاری این منطقه 
دارای جنگل هائی سر سبز بود. امروزه این منطقه با تغییرات اقلیمی شگرفی مواجه 
شده که ممکن است به سرعت تبدیل به کویری لم یزرع و خالی از سکنه شود. تابش 
شدید خورشید و فقدان پوشش گیاهی الزم و مسطح بودن دشت ها و خشک شدن 
رودخانه ها و تاالب ها باعث شده، زمین گرمای زیادی را به خود جذب کند و دمای 
منطقه را افزایش دهد. در تابستان سال ۹۶ گرمای هوا در بعضی از مناطق استان به 
رکورد 5۶ درجه رسید و باد های مومسی120 روزه سیستان و بلوچستان تا 1۹۶ روز 
طوالنی تر شد. در دهه های گذشته فقط در فصول بهار و تابستان طوفان شن و ریزگرد 
اتفاق می افتاد، ولی در سال های اخیر در هر زمان که باد با سرعت بیش از 70 کیلومتر 
بوزد، در گستره بزرگی گرد و غبار راه تنفس اهالی شهرها را می بندد. خاک دشت های 
تشنه، در اثر کاهش بارش و وزش بادهای تند دچار فرسایش و به تدریج پوک و بی رمق 
شده و مواد آلی خود را از دست داده و گونه های نادر جانوران و تنوع زیستی منطقه نیز 

در معرض نابودی قرار گرفته است. 
متاسفانه مشکالت اقلیمی این استان، نه تنها موجب سیاست گذاری های سازگار با 
اقلیم و مدیریت بهینه منابع آبی نشده، بلکه بهانه ای بوده برای بهره برداری هرچه بیشتر 
از سفره های آب زیرزمینی. در حال حاضر حجم آب جتدید شونده استان سیستان و 

چندی پیش آقای رئیس جمهور در سخنرانی روز کارگر گفتند »برخی با این تفکر که فردا 
روز بدی است و سال دیگر سال سختی است و روز به روز در مشکل قرار می گیریم، زندگی 
می کنند. در حالی که این تفکر ناصحیح است. اصاًل فرض بگیریم سال آینده سخت تر 
است، از حاال غصه بخوریم که سال آینده و هفته آینده سخت تر است؟« این سخنان در 
حالی که به نوعی تبلیغ خوشبینی و امیدواری است، ولی می تواند مروج  طرز تفکر خوش 
خیالی و برخورد قضا قدری با مسائل نیز باشد. گفنت سخنان امیدوار کننده از سوی 
یک مصلح اجتماعی، بسیار پسندیده است. ولی ترویج خوش خیالی از طرف مجریان و 
کارشناسان کالن کشور، منجر به آن خواهد شد که مشکالت کشور به دست فراموشی 
سپرده شود و مدیریت الزم برای مقابله با مشکالت آتی، از یادها برود. این شیوه تفکر برای 

اداره یک کشور بزرگ که مشکالت زیادی هم دارد، می تواند بسیار خطرناک باشد. 
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه، در ماه اردیبهشت سال جاری 
اعالم کرد: » با وجود ظرفیت امسی۶3 هزار مگاواتی برق کشور، تولید واقعی نیروگاه های 
حرارتی چیزی در حدود 44 هزار مگاوات خواهد بود و تولید برق در بخش نیروگاه های 
برقآبی، با وجود ظرفیت امسی 11 هزار مگاواتی، به  دلیل کاهش شدید بارش ها و کاهش 
حجم  آب  پشت سدها، حداکثر چیزی در حدود 5 هزار مگاوات پیش بینی می شود. در 
مجموع تولید برق حرارتی و امتی و برقآبی، حداکثر در حدود 51 هزار و 800 مگاوات 
خواهد بود. در حالی که پیش بینی می شود مصرف برق در تابستان امسال به باالی 58 
هزار مگاوات برسد. در چنین شرایطی کشور به طور قطع، دچار خاموشی خواهد شد.« 
البته ایشان اضافه کردند برای رسیدن به همین سطح از تولید، باید تعمیرات دوره ای در 
زمان معین و به صورت کامل و قبل از رسیدن به روزهای پیک اجنام شود. در حالی که 
وضعیت نیروگاه های حرارتی کشور حکایت از این دارد که تعمیرات دوره ای از برنامه عقب 
است، دلیلش هم کمبود منابع مالی اعالم شده. یعنی ممکن است کسری برق فراتر از ۶ 
هزار و 200 مگاوات برود. یک حلظه با خود تصور کنید، حتمل این مقدار کمبود برق، چه 

مشکالت اجتماعی و اقتصادی را به کشور حتمیل خواهد کرد؟   
مدیرعامل شرکت توانیر نیز در خصوص مشکالت صنعت برق معتقد است، » امسال 
تابستان سختی در پیِش رو است، چون هم با افزایش مصرف مواجه هستیم و هم با 

کمبود نقدینگی دست و پنجه نرم می کنیم.« این درحالی است که سازمان برنامه و 
بودجه اگر چه قرار بود بودجه یارانه ها را از محل دیگری تأمین کند، از ابتدای سال 
جاری تاکنون، حدود 1۹0 میلیارد تومان از درآمد برق را برای تأمین یارانه نقدی برداشت 
کرده و با توجه به کمبود نقدینگی صنعت برق، این عمل منجر به افت بیشتر تولید 
خواهد شد. آیا مسئوالنی مانند معاون رئیس جمهور و مدیر عامل شرکت توانیر که 
مشکالت را پیش بینی و خطرات پیش رو را گوشزد می کنند، در گروه مدیران ناامید 
قرار می گیرند؟ شاید بهتر بود این گروه هم مانند مسئوالن امیدوار »زیاد غصه خنورند 
که سال آینده و هفته آینده اوضاع  سخت تر خواهد شد« و امیدوار باشند که همه چیز 

به خوبی و خوشی می گذرد و هیچ اتفاقی خنواهد افتاد. 
عده  »یک  گفتند  جمهور  رئیس  آقای  کارگر،  روز  سخنرانی  از  دیگری  قسمت  در 
از اول سال، نوای شان نوای ناامیدی است. یک عده درباره باران حرف می زنند و 
می گویند امسال وضع بد است و خشک سالی است.« فراموش نکنیم که در اردیبهشت 
سال13۹0وزیر وقت وزارت نیرو، در کمال امیدواری و خوش بینی گفت: »با آبادانی که 
در کشور اتفاق افتاده و با ظرفیت سازی، سد سازی و مخازنی که ایجاد شده، توانستیم 
مازاد منابع آب سال گذشته را ذخیره و منابع آبی امسال را مدیریت کنیم و علی رغم 
کاهش بارندگی ها، امسال کمبود آب خنواهیم داشت.« در واقع با این سخنان امیدوار 
کننده، که در زمان خود حتمًا باعث خوشحالی مردم و مسئولین نیز شد، در واقع 
انگیزه های پیش بینی و حل مشکالت حاد و ریشه ای آب کشور را که در همان زمان 
آثارش مشهود و قابل پیش بینی بود، تضعیف کردند. در نتیجه هفت سال بعد وزیر فعلی 
نیرو اعالم منودند »در تابستان امسال خاموشی اجتناب ناپذیر و وضعیت آب شرب نیز 
در برخی مناطق کشور حاد است« حال باید دید کدام یک از این دو نوا، نوای ناامیدی 
و کدام یک نوای امیدواری است؟ شاید بتوان اینگونه تعبیر کرد که یکی نوای خوش 

خیالی و دیگری نوای واقع بینی است.
معاون اول رییس جمهور معتقد است، مشکالتی که امروز به چالش های بزرگ کشور 
تبدیل شده، عمدتًا ناشی از بی توجهی به آینده بوده و معمواًل تصمیماتی که تاکنون 
در کشور اختاذ می شده، بیشتر در جهت حل مشکالت جاری بوده است. متاسفانه در 
سال های گذشته مدیرانی که تصمیمات استراتژیک را اختاذ می کردند، معمواًل از نگرانی 
اینکه متهم به مخالف خوانی و ترویج ناامیدی شوند، وزن اصلی تصمیمات خود را در 
جهت حل مسائل روزانه کشور قرار دادند. این رویه باعث شد، امروز مشکالت متعددی 
در کشور بروز کند. این مسئوالن هر زمان هم که خواستند آینده نگر باشند، معمواًل 
بدون توجه به امکانات و واقعیت های جاری کشور، آینده ای خوب و مطلوب را ترسیم 
منودند، تا نوایشان نوای ناامیدی جلوه نکند. به عنوان مثال در گذشته با خوش بینی و 
بدون توجه به اینکه چه میزان ذخایر آب در کشور وجود دارد و امکان برداشت ما چقدر 
است، سخاومتندانه اجازه مصرف بی رویه آب و حفر چاه های غیر مجاز را صادرکردند 
و با آب ارزان، سطح توقع و فرهنگ قدیمی مصرف آب مردم را حتت تاثیر قرار دادند. 
متاسفانه امروزه به حدی از منابع آب استفاده شده که حیات برخی از مناطق کشور با 
تهدید مواجه گردیده. خوش بینی و امیدواری چیز خوبی است، به شرط اینکه تبدیل 
به ساده لوحی و خوش باوری نشود. متاسفانه شرایط فعلی آب کشور محل زیادی 
برای خوش بینی و امیدواری کاذب باقی نگذاشته است.                             ش.ب      

 

دچار  یکبار  سال  سی  هر  تقریبًا  ما  کشور 
خشکسالی و قحطی سراسری می شود، ولی 
همواره توانسته دوران سخت کم آبی را پشت 
اقلیمی  پدیده  یک  خشکسالی  بگذارد.  سر 
موقت است و اگر مدیریت شود، قابل حتمل 
خواهد بود. در چند دهه  اخیر در کمال تعجب 
می بینیم هیچ اثری از خشکسالی های دوره ای 
و تاریخی کشور ملس و ثبت نشده. این بدان 
دوران خشکسالی  این  در  که  نیست  معنی 
این دلیل است که  به  بلکه  نداشته،  وجود 
با آمدن تکنولوژی های جدید، با برداشت از 
آب های زیر زمینی و ساخت سدهای عظیم 
بتنی، توانسته ایم بی محابا از آب های زیر 
زمینی و روان آب ها برداشت و مصرف کنیم 

و خشکسالی را درک نکنیم.
بعد از ورود پمپ آب و وسایل مکانیزه، حفر 
چاه های عمیق و نیمه عمیق و امکان ساخت 
سد های بزرگ و استفاده از ذخایر آب های زیر 

زمینی و جاری، به کمک دوره های خشکسالی و کم آبی آمدند، در نتیجه برای مدتی 
مردم متوجه رجن خشکسالی نشدند. برداشت خارج از ظرفیت از منابع زیر زمینی، 
پدیده ای نوظهور است که در کشور ما عمری کمتر از صدسال دارد. در این مدت 
با یک دوره  زمان شد  اخیرًا هم  و  پیدا کرد  زمینی کاهش  زیر  آب  سطح منابع 
خشکسالی نسبتًا طوالنی. متاسفانه دیگر آب چشمگیری در مخازن زیرزمینی باقی 
منانده، تا به کمک بیاید. جمعیت و سطح زیر کشت نیز به صورت بی رویه افزایش 
یافته، در نتیجه این بار خشکسالی به بحراِن آب تبدیل شده است. با قطع شدن 

بلوچستان یک میلیارد و 400 میلیون مترمکعب و حجم ختلیه سفره های زیرزمینی، 
یک میلیارد و ۹00 میلیون مترمکعب است. یعنی ساالنه 517 میلیون مترمکعب 
برداشت اضافه از منابع اتفاق می افتد. این آب صرف کشت محصوالت آب بری 
مانند هندوانه و حتی تولید میوه هائی مثل پرتقال که جتانسی با آب و هوای این 
منطقه ندارد، می شود. در سالیان اخیر سیاست خودکفایی که با سوبسید دولتی 
نیز همراه است، کشاورزی را در رتبه خنست اشتغال زائی در منطقه سیستان و 
بلوچستان قرار داده. به رغم خشکسالی های متوالی و افت آب های زیر زمینی، 

مدیران محلی همچنان به افزایش ظرفیت تولید کشاورزی استان پافشاری و حتی 
افتخار می کنند. در شرایطی که منابع آبی تنها برای 50 هزار هکتار از 120 هزار هکتار 
زمین زراعی منطقه کافی است، کشت محصوالت آب بری چون گندم و جو، نشانه ای 
از عدم مدیریت تقاضای آب و بی اعتنایی به شرایط اقلیمی و منابع تولید آب منطقه 
است. در سال های اخیر کوشش مسئوالن برای آب رسانی به مردم و حفظ سطح 
زیر کشت، باعث فشار مضاعف بر منابع آبی شده و بر افت سطح سفره های آب زیر 
زمینی افزوده است. در حال حاضر 5 تا 8 متر از سطح سفره های آب زیرزمینی 

منطقه کاسته شده.
محاسبه میزان آب مصرفی هر محصول که در اصطالح به آن آب مجازی می گویند، 
در مناطق خشکی چون سیستان حائز اهمیت خاصی است. چندین سال است که 
ایران رتبه خنست صادرات هندوانه در جهان را بدست آورده و در این میان سیستان 
و بلوچستان نیز به قطب تولید هندوانه در کشور تبدیل شده است. طبق آمار گمرک، 
درسه ماهه اول سال 13۹5 حدود 247 هزار تن هندوانه، به مبلغ 12۶ میلیارد 
تومان صادر شده که اکثر آن مربوط به این استان کم آب است.طبق همین آمار از 
هر کیلو هندوانه صادراتی فقط 510  تومان عاید کشاورز شده. در حالی که کشت هر 
کیلو هندوانه نیاز به 500 لیتر آب دارد. در خوشبینانه ترین حالت اگر ارزش واقعی 
هر متر مکعب آب را 1000 تومان در نظر بگیریم، با یک حساب سر انگشتی می توان 
نتیجه گرفت، فروش هندوانه فقط هزینه آب مصرفی را جبران کرده و متام درآمد 
هندوانه کاران از سوبسیدی است که دولت به آب پرداخت می کند. بر طبق همین 
دالیل دولت تصمیم گرفت در سال گذشته کشت این محصول را تا 20 درصد کاهش 
دهد، در همین زمان جهاد کشاورزی شهرستان چابهار اعالم کرد، اراضی منطقه 
که امسال به زیر کشت های آبی از جمله هندوانه رفته، از 14 هزار هکتار به 18 هزار 
هکتار افزایش یافته است. این در شرایطی است که بیش از سه هزار روستای استان 
با 347 هزار نفر جمعیت فاقد هرگونه سامانه آبرسانی هستند و آب آشامیدنی ساکنان 
با تانکر تامین می شود. متاسفانه با شدت گرفنت خشکسالی و روشی که مدیریت آب 
کشور در پیش گرفته، امید زیادی به بهبود شرایط آبی این استان، در چشم انداز دیده 

منی شود، مگر اینکه یک بازنگری کلی و علمی در مدیریت آب منطقه به عمل آید.

گفتگو با مهندس هومن شمالی در رابطه با جمع آوری آب باران در مناطق ساحلی خزر
پاشنه آشیل متدن کائنات

قلب یا مغز
آوازه خوان، نه آواز

درسی که از سوئد باید آموخت
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گفتگو با مهندس هومن شمالی در رابطه با جمع آوری آب باران در مناطق ساحلی خزر

آقای مهندس هومن شمالی، مدرک كارشناسی معماری خود را از 
دانشگاه عالمه محدث نوری در سال ۱۳۹۰دریافت کردند، سپس در 
سال ۱۳۹۳  مدرک كارشناسی ارشد را در رشته معماری از دانشگاه 
ایشان  تهران کسب منودند.  آزاد اسالمی واحد علوم و حتقیقات 
هم اکنون مدرس دانشگاه و دانشجوی دكترای ختصصی معماری 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد مسنان هستند. از ایشان تاکنون دو کتاب به 
نام های »معماری و توسعه پايدار« و »تاثير انرژی های پاك در طراحی 

بيمارستان« و چندین مقاله علمی دیگر چاپ شده است. 
در این ماه پای صحبت ایشان می نشینیم تا از نظریات شان در مورد  
دالیل و شیوه های جمع آوری آب باران به خصوص در مناطق معتدل 

و مرطوب آگاه شویم.
دلیل اینکه آب باران باید جمع آوری شود، چیست؟  

حدود 1٫8درصد آب های روی سطح کره زمین قابل استفاده برای شرب،كشاورزی 
و ديگر مصارف عمومی هستند که به آن آب شیرین می گویند. اکثر این آب های 
شیرین در قطب شمال و جنوب به صورت یخ هستند که عماًل از دسترس خارج 
می باشند. در واقع فقط 3 درصد از آب شیرین موجود در جهان، در دسترس 
است. پس نتیجه می گیریم حجم آب شیرین در متام دنیا بسیار محدود است. 
هم اکنون حدود 20 درصد مردم کره زمین که معادل 1٫5 میلیارد نفر می شود، 
از آب سالم محرومند. بر اساس جديدترين حتقیقات سازمان ملل متحد، افزايش 
جمعيت، صنعتی شدن كشورها، توسعه كشاورزی، ارتقای سطح زندگی انسان ها، 
بعالوه آلودشدن آب ها و همچنني گرمايش جهانی و تغييرات اقليمی، باعث رشد 
مداوم مصرف آب و بحرانی شدن شرایط آن در جهان شده است. امروزه در بسياری 
از مناطق جهان، به ويژه در مناطق خشك و نيمه خشكی نظير ايران، يكی از مهمترين 
چالش های حکومت ها، تامني آب برای بخش های مصرف خانگی، كشاورزی و 
صنعتی است. با توجه به رشد روز افزون جمعیت کره زمین و افزایش تقاضای 
مصرف و محدودیت منابع آب، اگر اقدامات الزم اجنام نشود، برای اکثریت ساکنان 
کره زمین آینده ای سخت و پر رجن قابل پیش بینی است. این شرایط ما را وادار می کند 
از همه امکانات ممکن برای تهیه و ذخیره سازی آب و مصرف بهینه آن استفاده 
کنیم تا بتوانیم آینده ای زیبا و مطمئن برای رشد و شکوفایی کشور بسازیم. يكی 
از منابع جانشني برای تامین آب شيرين، آب باران است. جمع آوری، ذخيره و 
مديريت صحيح آب باران، می تواند شيوه ای مناسب وكم هزينه، برای تامني بخشی 
ازتقاضای آب پاک بشمار آيد. به خصوص که جمع آوری آب باران، روشی اكولوژيك 

و بی خطر برای محيط زيست محسوب می شود.

استفاده از شیوه جمع آوری آب باران، در کدام یک از مناطق کشور 
مناسب تر است؟

این شیوه در هر کجا که باران ببارد ممکن است. البته شاید به نظر 
برسد که اقلیم های خشک و کم آب در اولویت قرار دارند و مکان های 
معتدل و مرطوب مانند حاشیه دریای خزر که از بارش نسبتًا زیادی 
برخوردار هستند در اولویت قرار ندارند. طبیعی است که در محیط های 
خشک، میزان بارندگی اندک است و جمع آوری آب باران راندمان 
مناسبی را تامین منی کند، اما باید توجه داشت در مواقع بحرانی، 
استحصال آب باران به هر میزان می تواند تاثیرگذار باشد. اما در 
مورد پر آبی مناطق اطراف ساحل دریای خزر بهتر است بدانید، در 
نوروز امسال تعدادی از شهرهای ساحلی که با هجوم توریست مواجه 
بودند، دچار کمبود شدید آب و قطعی موقت شدند که ممکن است 
در طول سه ماهه تابستان تشدید شود. پیش بینی می شود با گران 
شدن نرخ ارز که موجب افزایش سفرهای داخلی است و با کاسته 
شدن میزان بارش در سایر مناطق کشور، روند افزایش جمعیت نوار 
ساحلی در سال های آینده ملموس تر شود. اصواًل شهرهای ساحلی 

جهان به طور اجتناب ناپذیری کانون اصلی جتمع هستند، زیرا آب و هوای معتدل 
و بارندگی فراوان و در دسترس بودن آب دریا، مردم مناطق خشک را به طرف خود 
جلب می کند. دلیل بعدی که نواحی معتدل و مرطوب را در اولویت پروژه های جمع 
آوری آب باران قرار می دهد، مقدار چشمگیر بارانی است که در آن می بارد. طبق 
آخرین حتقیقاتی که با توجه به آمار و اطالعات ایستگاه های هواشناسی اجنام شده، 
ميانگني 15 ساله بارندگی در نوار ساحلی استان مازندران، از سال 1380 تا 13۹5 
برابر با 12۹۶ ميليمتر بوده که نسبت به میانگین کل کشور که 230 میلیمتر است 
و میانگین بارندگی در كل جهان که 8۶0 میلی متر است، مقدار مناسبی به نظر 
می رسد. منطقه ساحلی خزر به صورت یک نوار، بني رشته كوه البرز و دريای خزر 
محصور است و از جلگه های پستی تشكيل شده که هر چه به طرف شرق پيشروی 
می كند، از رطوبت و اعتدال هوای آن كاسته می شود. از جمله ويژگی های اين 
اقليم، رطوبت زياد هوا و اعتدال درجه حرارت است. دمای هوا در روزهای تابستان 
معمواًل از 35 درجه سانتيگراد فراتر منی رود ودر زمستان هم معمواًل از صفر درجه 
کمتر منی شود. بارندگی آن نیز در بیشتر فصول سال، بسيار زياد است که اگر از هرز 
رفنت آن جلوگیری شود، می توان امیدوار بود مشکل کم آبی در این منطقه قابل 

کنترل باشد.
بهتر نیست به جای جمع آوری آب باران، اجازه دهیم این آب منابع زیر زمینی را 

تغذیه کند؟
 جمع آوری آب های سطحی، به چند دلیل ارزش بیشتری دارند. اول اینکه خط 
ساحلی بسیار به دریا نزدیک است و حجم بزرگی از آب زیر زمینی به دریا نشت 
می کند و از دسترس خارج می شود. آب های جاری و سیالب ها هم به سرعت 

به دریا می ریزند و فرصت زیادی برای استفاده از آنها در اختیار اهالی باقی منی ماند. از 
طرفی تغيير كاربری زمني های كشاورزی و اراضی منابع طبيعی و اختصاص دادن آنها 
به ساخت وساز واحدهای مسكونی و معابر عمومی، باعث شده سطح وسیعی از زمین 
به وسیله سقف ها و آسفالت کوچه ها و خیابان ها پوشانده شود و ظرفیت نفوذ آب به 
زمین کاهش پیدا کند و در زمان بارش، حجم روان آب افزایش و کانال های ختلیه آب 
خیابان ها و معابر حتمل حجم و شدت جريان آب را نداشته باشند و امکان بروز سیل 
افزایش پیدا کند. جاری شدن روان آب ها در سطح شهرها عالوه بر حتميل هزينه های 

زياد برای احداث زهكش های مناسب برای ختلیه سیالب، امکان آلوده شدن آب را نیز 
افزایش می دهد، چون آب باران در این فرآیند، با انواع پساب ها و زباله های شهری كه 
در مسير حركت قرار دارند، مخلوط شده، حجم بزرگی از آب آلوده را ایجاد می کند که 
در نهایت به منابع آب کشاورزی و یا به رودخانه ها و دریا ریخته شده و آنها را هم آلوده 
می کند. از طرفی تصفيه و بهره برداری مجدد از اینگونه آب ها بسیار مشکل و پر هزینه 
است. استحصال آب باران روشی است كه به كمك آن می توان آب را در محل بارش 
جمع آوری و بهره برداری منود و امکان صرفه جويی قابل توجهی در سيستم آبرسانی 
شهری به وجود آورد. اگر آب باران جمع آوری شود، زهكشی ها نیز قادر خواهند بود 
بهتر عمل كرده و از آبگرفتگی معابر و بروز سیل جلوگيری منایند. بعالوه ترويج بهره 
برداری از سيستم های استحصال آب باران، عالوه بر جلب مشاركت مردم در مديريت 
منابع آب، باعث كاهش اتكاء به سيستم متمركز آبرسانی شهری و موجب صرفه جويی 

در استفاده از منابع رو به زوال آب های زيرزمينی نیز خواهد شد.
در حاشیه خزر، چه مقدار آب را می توان از طریق استحصال آب باران بدست آورد؟

پاسخ این سوال خیلی پیچیده است و منی توان عدد دقیقی را مشخص کرد و با یک 
ضریب خطا می توان به آن پاسخ داد . رشته کوه البرز که سواحل خزر را محاصره کرده، 
در بعضی از نقاط ، داخل دریا قرار دارد و در بعضی از نقاط تا  100 کیلومتر از دریا فاصله 
می گیرد. سطح خط ساحلی به اضافه طول یال شمالی البرز که آبریز خزر محسوب 
می شود به طور متوسط حدود 50 کیلومتر و طول خط ساحلی نیز حدود 820 کیلومتر 
است. با توجه به اینکه متوسط بارش سالیانه این منطقه حدود  1300 میلیمتر است، 
بالقوه 53 میلیارد متر مکعب باران در طول سال به سطح سواحل خزر می بارد. اگر 
هر خانه فقط بتواند در حدود 100 متر مربع آب باران پشت بام خود را استحصال کند، 

به رقم 130 متر مکعب در سال خواهیم رسید که برای تامین ۶ ماه آب مصرفی یک 
خانواده 5 نفره کافی است. اگر این کار به بام ساختمان های، اداری و صنعتی نیز 
گسترش پیدا کند، به حجم آب غیر قابل باوری دست خواهیم یافت که می تواند 
متام کمبودهای آب شرب، کشاورزی و آب صنعتی اکثر خط ساحلی را تامین کند، به 
خصوص که با این شیوه نیاز کمتری به انتقال و تصفیه آب در مناطق دور افتاده و یا 

محروم وجود دارد و آن مناطق را تقریبًا در تامین آب خودکفا خواهد منود .
روش مناسب استحصال آب باران در این مناطق چگونه است؟

از گذشته بسیار دور مردم سرزمني ایران با روش های جمع آوری واستحصال آب 
باران آشنا بودند و از آن استفاده می کردند. يكی از سيستم ها، استفاده از آبخيز 
پشت بامی است كه در بعضی نقاط كشور از گذشته بصورت سنتی استفاده می شود. 
به عنوان مثال تركمان ها در مناطق کم آب نوار مرزی ايران و تركمنستان در منطقه 
شمال استان گلستان، قرن ها است از این شيوه سنتی استفاده می کنند. در اين 
روش سطح پشت بام ساختمان ها به عنوان سطح آبخيز در نظر گرفته شده و كليه 
بارش ريخته شده بر روی اين سطح، به طرف يك مخزن زير زمني هدايت می شود، 
نوع مصاحل مصرف شده برای پشت بام ها معمواًل از کاهگل است. اخیرًا حلبی و 
ايرانيت نیز به کار برده می شود. بخش بزرگی از مخزن ذخيره آب در زيِر زمني تعبیه 
می شود که در گذشته از سنگ و ساروج و امروزه از بنت و فوالد ساخته می شود. از 
اين آب در فصول خشک و کم آب برای شرب خانوار و دام ها استفاده می شود. بكار 
گرفنت يك فيلتر قبل از مخزن، می تواند به افزايش كيفيت آب کمک کند، متاسفانه 
تاکنون استفاده از فیلتر در مناطق ترکمن صحرا زیاد متداول نبوده، بعالوه توزيع مواد 
گندزدا بین ساكنني اين مناطق و آموزش حنوه استفاده از آن نیز می تواند به استحصال 
آب بهداشتی كمك شايانی بكند. در واقع با یک مديريت علمی، می توان عالوه بر 
تامني يك منبع با ارزش آب، به توسعه بیشتر اين مناطق محروم كمك فراوانی کرد. 
گسترش اين روش راهكار مناسبی برای مقابله با پديده خشكسالی است و از جتربیات 
این منطقه می توان در سایر استان های کشور كه با مشکل کم آبی دست و پنجه 

نرم می کنند، استفاده کرد. 
سیستم های نوین جمع آوری آب باران چگونه است؟

اصواًل دو سيستم برای جمع آوری آب باران وجود دارد. روش اول جمع آوری آب 
باران از سطوح پشت بام ها و سایر سطوح مناسب، برای تامین آب مصرفی خانگی 
است، روش دوم سيستمی است كه عمدتًا در مزارع و زمني های زراعی به كار گرفته 
می شود تا آب مورد نیاز كشاورزی و باغداری، تامین شود. با تاكيد بر اهميت و 
ضرورت توجه به استحصال آب باران در محيط های شهری و روستايی به عنوان يكی 
از منابع كمكی برای آب شرب، شستشو، فضای سبز و غيره، من فقط روش عملی 
جمع آوری و ذخیره سازی مصارف خانگی را مورد بررسی قرار می دهم، چون رشته 

حتصیلی من نیز معماری است و در این روش معماری نقش بزرگی 
را بازی می کند. سه عنصر اصلی در هر سیستم ذخیره آب وجود 
دارد که عبارتند از، حوزه جمع آوری، سیستم انتقال و تاسیسات 
ذخیره سازی. هر سطحی که آب باران در آن نفوذ نکند و آب بر 
روی آن جریان پیدا کند را حوزه جمع آوری آب می نامند، این 
سطوح می تواند از سفال، چوب، فلز، ایرانیت، آسفالت و انواع مواد 
مصنوعی جدید باشد. سطح جمع آوری می تواند مسطح و یا شیب 
دار باشد. برای مناطق حاشیه دریای خزر به دلیل شدت باران و خطر 
جمع شدن آب، استفاده از سطوح شیب دار مناسب تر است. سطح 
بام ها باید دارای شیب مناسب به طرف ناودان ها و یک حاشیه 
محافظ باشد تا آب نریزد و هدر نرود. اندازه محافظ لبه بام و شیب 
سقف در هر منطقه بسته به میزان بارش باید محاسبه و اجرا شود. 
سیستم انتقال آب معمواًل ناودان ها هستند که می توانند از آلومینیم 
و یا انواع پالستیک ساخته شوند. ناودان ها باید به اندازه کافی بزرگ 
باشند تا آب بام را از خود عبور دهند. نکته مهم این است که باید 
حتمًا برای ورودی آب به ناودان از صافی یا آشغالگیر استفاده و مرتبًا 
در زمان  های مناسب متیز شود. با نصب صافی از ورود حشرات و برگ و شاخه 
درختان و هر نوع جسم خارجی به مخزن جلوگیری می شود. در جاهایی که پشه 
زیاد است باید از توری ریز استفاده شود. در صورت امکان می توان چند ناودان را 
با یکدیگر مرتبط کرد تا احتیاج به مخازن ذخیره متعدد نباشد. برای مخزن ذخیره 
آب می توان از بشکه های چوبی و یا پالستیکی استفاده کرد. بشکه ها تا آجنا که ممکن 
است باید در خشک ترین قسمت محوطه خود قرار بگیرند. هرچه بشکه ها در سطح 
باالتری از زمین قرار داشته باشند، فشار آب بهتری را در زمان استفاده ایجاد خواهند 
کرد. اگر از چندین مخزن ذخیره استفاده می شود، می توان با رعایت قانون ظروف 
مرتبطه، بشکه ها را با لوله به هم متصل کرد تا محل برداشت آب جای ثابتی باشد. 
ممکن است در طی بارش های سنگین،  بشکه ها سرریز شوند. می توان بخش سرریز 
را با اتصال یک لوله در باالی بشکه، به فضای سبز هدایت کرد. اگر در منطقه چاه 
آب وجود داشته باشد، می توان با هدایت آب سرریز به این چاه ها حجم آب آنها را 
تقویت کرد. یک روش دیگر این است که یک منبع ذخیره آب بزرگ را که معمواًل از 
جنس فوالد یا پی وی سی است، در زمین دفن کرد و آب باران را به طرف این منبع 
هدایت منود. البته برای استفاده از آب این منبع، داشنت پمپ اجتناب ناپذیر است. با 
توجه به بحران آبی کشور، با روش ذخیره سازی آب باران، هر خانواده می تواند سهم 
بزرگی در صرفه جویی مصرف آب شهری و روستائی داشته باشد و برداشت از منابع 
زیر زمینی را به حداقل برساند. هزینه های طرح جمع آوری آب باران نیز می تواند از 

طریق صرفه جوئی در مصرف آب تصفیه شده، به تدریج مستهلک شود.
از اینکه وقت خود را در اختیار ماهنامه KWCقرار دادید از شما متشکریم.



در گذشته انسان  ابزاری نداشت تا به کمک آن بتواند منشاء هیجاناتی که جتربه می کند 
را شناسایی مناید. در نتیجه ناچار بود فقط به شواهد متکی باشد. بشر از زمانی که شروع 
به شناخنت بدن خود کرد، متوجه شد وقتی با احساساتی مانند خشم یا اضطراب مواجه 
است، عالئم و نشانه هایی در بدنشان ایجاد می گردد. افکار، عواطف و احساساتی مانند 
ترس و عشق و هیجان، بر میزان تپش قلب او تاثیر می گذارند. انسان متوجه شد وقتی 
از چیزی می ترسد ضربان قلبش به شدت زیاد می شود، زمانی که از چیزی خوشش می آید، 
قلبش کمی تندتر می زند و زمانی که در آسایش کامل قرار دارد، ضربان قلبشان آرام و 
یکنواخت می شود. طبیعی بود که با چنین عالئمی، به این نتیجه برسد که فرمان کلیه 
احساسات او در دست قلب است و در واقع قلب فرمانده بدن او محسوب می شود. کم 
کم دالیل دیگری هم برای اثبات این فرضیه کشف شد. دانشمندان باستانی با استفاده از 
علم تشریح متوجه شدند قلب در جنین، زودتر از سایر اعضا بدن شکل می گیرد و خون 
که مایه حیات محسوب می شود به وسیله قلب به کلیه اعضاء بدن ارسال می شود. در 
نتیجه اعتبار زیادی برای قلب قائل شدند. سرچشمه متام اختالالت روحی و روانی را در 
قلب جستجو می کردند. مقداری که جلو آمدیم پزشکان کم کم جتربه متفاوتی نسبت به 
قلب و مغز پیدا کردند. آنها بارها شاهد بیمارانی بودند که در اثر جراحات و صدمات مغزی، 
شعورشان مختل می شد و هرگز خوب منی شد، ولی کسانی را می دیدند که وقتی از 
آسیب قلبی جنات پیدا می کنند، هیچ خللی در مشاعر و قدرت تفکر آنها دیده منی شود. 
حدود 3000 سال قبل، »بقراط« ايده ديگری را مطرح کرد. او گفت متام افکار، عواطف و 
احساسات ما به مغز مربوط می شود و بيماری های روانی در حقيقت همان بيماری های 
مغز هستند. بعد از بقراط فالسفه به دو دسته تقسيم شدند، برخی موافق و برخی ديگر 
مخالف بودند. »افالطون«  هم پديده های روانی را به مغز مربوط دانست. ولی »ارسطو« 
که شاگرد افالطون بود با عقايد استادش مخالفت کرد و همچنان بر ايده »قلب محوری« 
پا فشاری کرد. »ارسطو« می گفت: زمانی که قلب از حرکت می ايستد، بدن رو به سردی 
می رود پس نيروی حيات درون قلب است. عقاید بقراط و افال طون برد زیادی پیدا نکرد و 
استدالل ارسطو چون ملموس تر بود، در بین مردم پذیرفته شد. ارسطو شریان های اصلی 
درون قلب را به کانال پیام رسانی به سایر اعضا تعبیر کرد و مغز را بی خاصیت پنداشت 
و آن را عضوی بی ارزش و دور از مرکز بدن اعالم کرد. وی معتقد بود قلب جايگاه متامی 
احساسات است. بعدها كلود گالني، پزشك يونانی قرن دوم ميالدی جگر را مركز همه افکار 

و احساسات دانستند و برای نظریه خود ادله و شواهدی نیز ارائه کرد. 
تا نيمه دوم قرن 13 ميالدی، قلب به طور رمسی جايگاه عشق و احساس خوانده می شد 

مطالعات جدید دانشمندان نشان می دهد که تاثیرات مخرب انسان در محیط زیست، 
به قدری عمیق و خطرناک اســت که به زودی موجب انقراض نسل بشر از روی کره 
زمین خواهد شــد. محققان محیط زیست بر این باور هستند که دست درازی هائی 
که در اثر افزایش جمعیت و مصرف بی رویه ســوخت های فسیلی، در محیط زیست 
شده، باالخره منجر به یک ویرانی گسترده در کره زمین خواهد شد. کارشناسان معتقد 
هستند، تاثیرات مخرب ناشی از تغییرات آب  و  هوایی و افزایش دما و باال آمدن سطح 
آب   دریا ها و غرق شدن سواحل دنیا که بخش بزرگی از جمعیت را در خود جا داده، به 
زودی منجر به افزایش نرخ مرگ و میر در جهان خواهد شد. همچنین آلودگی آب ها 
بر اثر بارش های اسیدی، حیوانات آبزی را که خوراک انسان ها هستند، آلوده ساخته 
و بخش بزرگی از حیات آبی را از بین خواهد برد. این ها تنها گوشه ای از آینده  تاریک و 
دردناک بشریت است که بر اثر فعالیت های مخرب انسان، برای او رقم خورده. در واقع ما 
انسان ها برای دست یابی به پیشرفت هایی ناچیز، شانس ادامه حیات و کشف دستاورد ها 

و پیشرفت های بزرگ تر را برای خود از بین برده ایم.
 شاید یکی از راه هائی که بتوان نسل بشر را از انقراض کامل جنات داد، کوچ به سایر 
سیارات باشد. البته این امر بسیار بعید به نظر می رسد، چون در صد سال اخیر که علم 
ستاره شناسی پیشرفت بزرگی کرده و امکان دستیابی به پهنه گسترده ای از آمسان، به 
وسیله سفینه ها و تلسکوپ های عظیم به وجود آمده، هنوز کوچک ترین نشانه ای از 
حیات کشف نشده. فواصل کهکشانی بسیار عظیم است و انقراض نسل بشر در چشم 
انداز، قابل رویت است، ظاهرًا ما انسان ها آنقدر به خودمان زمان خنواهیم داد تا بتوانیم، 

محیط زیست بیگانگان را کشف کنیم و یا از طرف آنها کشف شویم.
انسان در کهکشان راه شیری زندگی می کند که بین 100 تا 400 میلیارد ستاره را در خود 
جای داده. هرکدام از این ستاره ها مانند خورشید ما، با تعدادی از سیاره ها احاطه شده . 
تا چندی پیش حدود200 کهکشان که بعضی از آنها به مراتب بزرگتر از راه شیری است، 
توسط بشر شناسائی شده بود. درحالی که محاسبات و شواهد جدید نشان می دهد 
که تعداد کهکشان های کائنات بیش از 200 میلیارد است. هریک از این کهکشان ها، 
صد ها میلیارد ستاره و هر ستاره چندین سیاره دارد و جالب تر اینکه حتقیقات جدید 
ناسا نشان می دهد تصورات ما درباره ابعاد کائنات اشتباه و احتمااًل این اعداد و ارقام 
تا 10 برابر بیشــتر اســت. در چنین ابعادی حتی اگر از هر1000 سیاره ای که در 
کهکشان های اطراف قابل رویت است، فقط یکی امکان پرورش حیات را داشته باشد، 
همین حاال یک میلیون سیاره از حیات پشتیبانی می کند و امکان وجود موجودات زنده 

در آنها تقریبًا قطعی است. 
پس چرا هنوز هیچ اثری از بیگانگان دیده نشــده و ما انسان ها تاکنون به شواهدی از 

زندگی آنان دست نیافته ایم؟ برای 
پاسخ به این پرســش، نظریه های 
متعددی ارائه شــده  کــه هر یک 
ســعی می کنند علت عدم کشف 
بیگانــگان را تشــریح مناید. نیک 
  )Nick Bostrom( بوســتروم 
فیلسوف صاحب نام نظریه ای دارد 
که تا حد زیادی می تواند علت عدم 
کشف حیات بیگانگان توسط انسان  
را تشریح کند. او می گوید: چندین 
مرحله تکاملی طوالنی الزم اســت 
تا یک متدن فرازمینی در سیاره ای 
شــبیه به زمین، بتواند عالئمی از 
خود بروز دهد و با ســایر سیارات 
ارتباط برقرار کند. اما ظاهرًا موانعی 

وجود دارد که موجب می شود گونه های هوشمند، هیچ گاه نتوانند از متامی این مراحل با 
موفقیت عبور کنند. به نظر او این موانع به اندازه ای قدرمتند هستند که محیط کائنات را 
در سکوت فرا برده، در نتیجه بشر را با این واقعیت تلخ مواجه کرده که در جهان تنها است 

و تا زمان انقراض تنها خواهد ماند!
انسان هوشمند از حدود 1/5 میلیون سال پیش بر روی کره زمین زندگی می کند، ولی 
تنها 500 سال است که وارد عصر انقالب علمی شده. در طول قرون 1۶و 17 میالدی مردم 
کم کم عقاید کهنه و سنتی میلیون ساله خود را زیر سوال بردند و به طرف علم جذب 
شدند و دانشمندانی همچون گالیله و اسحاق نیوتن توانستند بر مبنای جتارب گذشتگان 
و مشاهدات شخصی، کشفیات علمی جدید را اثبات کنند. تنها 200 سال است که بشر 
توانسته وارد عصر انقالب صنعتی شود و کم کم رادارها و تلسکوپ های قوی و فضا پیما 
بسازد. این هنوز آغاز یک راه طوالنی است تا به تدریج چشم بشر به حقایق کائنات باز 
شود. حداقل چندین قرن زمان الزم است تا انسان بتواند با موجودات زنده کائنات ارتباط 
برقرار کند. نیک بوستروم معتقد است، هرگز این دریچه برای بشریت باز خنواهد شد، چون 
فعالیت های مخرب او بر روی زمین، زمان الزم را از او خواهد گرفت. همین پیشرفت و 
ترقی علمی و صنعتی باعث شده انسان با ختریب محیط زیست، مقدمات انقراض نسل 
خود را در آینده ای نزدیک فراهم کند و خیلی طبیعی اســت که هرگز منی تواند ســایر 
موجودات زنده کائنات را درک مناید. عین همین قانون نیز می تواند برای سایر موجودات 

قلب یا مغز
و در متامی تصاوير مذهبی، قلب مكان مقدس عشق 
خداوندی معرفی می شد. بر اساس همین طرز تفکر، 
شاعران و نویسندگان نیز در وصف رابطه احساسات با 
قلب قلم فرسائی کردند از جمله بابا طاهر گفت: ز دست 
دیده و دل هر دو فریاد/ که هر چه دیده بیند دل کند 
یاد/ بسازم خنجری نیشش ز فوالد/ زمن بر دیده تا دل گردد 
آزاد. یکی دیگر از نشانه هائی که مشخص می کندگذشتگان 
جايگاه عشق، را در قلب می دانستند، همان تصویر 
معرف قلب تیر خورده است. در این تصویر تیر تشبیهی 
از عشق است که بر قلب می نشیند. هنوز هم در اکثر 
زبان های دنیا مردم می گويند، دلم گرفته، يا دلم 
برای کسی تنگ شده، که از همان تفکر قلب محوری 

ناشی می شود.
این شرایط کم و بیش ادامه داشت تا اینکه در اوایل قرن 
1۶ میالدی که آغاز دوران انقالب علمی و رنسانس اروپا 
بود، دیگر رابطه بین اندیشه و مغز به خوبی برای افراد 
حتصیل کرده قابل درک شد. از همان زمان، افرادی پیدا 

شدند که مغز را مدیر اصلی و گرداننده بدن و جایگاه متام احساسات معرفی کردند.
امانوئل سویدن برگ )Emanuel Swedenborg(دانشمند و فیلسوف سوئدی، از اولین 
متفکرانی بود که رابطه بافت های مرتبط کننده نیمکره های مغز را شناسایی کرد. وی در 
حوالی سال 1740 میالدی، زمانی که برای اثبات نظریه اش مغز خود را در معرض 
شوک های الکتریکی قوی قرار داد، در اثر اختالل عصب های مغز، دچار بیماری صرع شد 
و با مرگش یک بار دیگر بحث رقابت فرماندهی بدن توسط قلب و مغز را داغ کرد. خدمات 
و کشفیات او تا حدودی اسرار مغز را آشکار کرد و دانشمندان زیادی متوجه واقعیت توانایی 
مغز شدند. امروزه مشخص شده که قلب هیچ نقشی در کنترل احساس و عواطف انسان 
ندارد، بلکه خود حتت تاثیر اتفاقاتی است که در مغز می افتد و این مغز است که فرمانده 

بدن محسوب می شود. 
سراجنام در قرن 20 ميالدی، حتقيقات ثابت کرد میلیون ها نرون، اطالعات درونی بدن 
انسان را به مغز مخابره می كنند و در نهايت مركز مربوط به غرايز،  با بررسی اين اطالعات 
هورمون ها را فعال می کند و دستور بروز عكس العمل های الزم در مواجه با ترس، خشم 
و شادی ... را صادر می كند. مثاًل هنگامی كه می ترسیم، مغز فرمان می دهد تا عضالت 
منقبض، ضربان قلب تند، پوست سرخ و تنفس عميق تر شود. به لطف تكنيك های مدرن 
عكس برداری از مغز، هم اكنون می دانيم كه مركز هر احساسی در کجای مغز است. نكته 

جالب توجه آجناست كه دانشمندان پس از بررسی تصاوير گرفته شده از مغز يك انسان 
عاشق، متوجه شدند كه در عشق همان مناطقی از مغز درگير می شود كه در زمان مصرف 
شدید مواد مخدر يا مشروبات الكلی مغز حتریک و دچار اختالل می شود. شاید به همین 

دلیل باشد که در طول تاریخ عشق را با دیوانگی مقایسه کرده اند. 
اکنون محققان و دانشمندان حوزه علم اعصاب، با حتقیق و پژوهش هائی که اجنام داده اند  
به این نتیجه رسیده اند که برخالف آنچه در گذشته باور عمومی بود، قلب هیچ نقشی در 
ایجاد و پردازش احساسات ندارد، بلکه این مغز است که جایگاه و منشاء پردازش هیجانات 
است. در حقیقت روند تکوین احساسات و نقش بسنت آن در ذهن افراد و تبدیل شدن آن 
به یک عکس العمل در مسیر اعصاب و مغز اتفاق می افتد. از همین رو امروزه کسی که با 
مشکالت روحی و روانی مواجه می شود، هیچ گاه برای درمان به پزشک متخصص قلب 

مراجعه منی کند.
این تنها باور غلط جوامع بشری در طول تاریخ نبوده، جالب این است که تصورات و باورهای 
غلط، همیشه دالیل فراوانی برای حقانیت خود ارائه می کنند. اکنون خیلی از باور های غلط 
با از خود گذشتگی و پای مردی عاملان حقیقت جو، کشف و تصحیح شده، هرچند تعدادی 
هم هنوز در هاله ای از شک و دودلی باقی مانده. البته جالب است که بدانید، هنوز هم در 

دنیا افرادی هستند که باور دارند، عامل اصلی احساسات قلب است!!

هوشمند کائنات صادق باشد. موجوداتی که ممکن است چندین میلیون سال پیش به 
درجه باالئی از علم و تکنولوژی رسیده باشند، ولی پیشرفت شان تبدیل به پاشنه آشیل 
آنها شده و قبل از اینکه بتوانند عرض اندامی در کائنات کنند، منقرض شده اند و دیگر 

نیستند تا ما آنها را کشف کنیم.
   دیویــد واالس ولز )David Wallace-Wells( روزنامه نگار آمریکائی، این موضوع را در 
مقاله ای حتت عنوان »زمین غیرقابل ســکونت« )The Uninhabitable Earth( مورد 
بررسی قرار داده و می گوید: میلیارد ها سیستم  ستاره ای در سراسر جهان وجود دارد که 
ساکنان احتمالی آن به علت فواصل زمانی و مکانی بسیار زیاد، از وجود یکدیگر بی اطالع 
هستند. در هریک از این سیاره ها، متدن های پیشرفته ای شروع به شکل گیری و تکامل 
می کند، ولی زمانی که به درجه ای از پیشرفت تکنولوژی می رسد، به علت فعالیت های 
مخرب خودشان دچار انقراض می شود، در نتیجه هیچ گاه از وجود سایر متدن ها مطلع 
منی شوند. چندان که فعالیت های مخرب انسان بر روی کره زمین، در آینده می تواند به 
یکی از مهم ترین موانع در برقراری ارتباط ما با حیات بیگانه را ایجاد کند. می توان 
اینگونه تصور کرد که متدن های بزرگی متولد می شــوند و به پیشرفت های چشم گیری 
دســت پیدا می کنند، اما ختریب محیط زیست، موجب می شود که آنان در سکوتی 
غمناک، انقراض خود را رقم بزنند. در تاریخ کره زمین الاقل پنج انقراض عظیم ثبت شده، 
پس اگر به شیوه رفتار خود با محیط زیست به همین شکل ادامه دهیم، خوش باورانه 

است اگر فکر کنیم انقراض های بعدی در راه خنواهد بود.

پاشنه آشیل متدن کائنات
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حتلیل اخبار آب
تأکید وزارت نیرو برای اصالح الگوی مصرف آب و برق

صدیقه ببران مدیرکل روابط عمومی وزارت نیرو با اشاره به نیاز به آگاهی دادن مردم 
در مورد ارزش آب و برق گفت: آب و برق کاالی با ارزشی محسوب می شود که 
متأسفانه عدم شناخت از ارزش آنها، موجب استفاده ناصحیح در کشور شده است. 
وزارت نیرو با ارایه مشوق های جدید از جمله کاهش هزینه ها در صورت مصرف آب و 
برق خارج از ساعات پیک انگیزه بیشتری برای مشارکت مردم و اصالح الگوی مصرف 
فراهم کرده است. وی گفت: وزرات نیرو همواره مسئولیت تهیه آب و برق پایدار در 
کشور را بر عهده داشته است، اما تهیه آب و انرژی پایدار بدون مشارکت مردم در 
بحث استفاده بهینه امکان پذیر نبوده است. وی اضافه کرد: رویکرد نوین وزارت 
نیرو مدیریت عرضه و تقاضای آب و انرژی است و با استفاده از این رویکرد در تالش 
هستیم زمینه استفاده بهینه از آب و برق و ارائه خدمات به صورت پایدار را فراهم 
کنیم. وی گفت: با توجه به خشکسالی کشور در یک دهه گذشته، از مردم تقاضای 
مشارکت در حوزه عرضه و تقاضای انرژی را داریم تا بتوانیم در جهت نیل به اهداف 

پایدار کشور حرکت کنیم.
خبرگزاری دانشجو

به راستی چرا طبق گفته مدیر کل محترم روابط عمومی وزارت نیرو عدم 
شناخت از ارزش آب و برق در کشور وجود دارد؟ چند نکته در سخنان ایشان وجود دارد 

که آنها را بررسی می کنیم.
1- تا چند دهه قبل هم آب و هم برق از ارزش شناخته شده ای در بین مردم برخوردار 

بود. ارائه ارزان این دو کاال در طول زمان باعث بی ارزش شدن آن در بین مردم شد.
2- مگر مشکل آب و برق ما از توزیع است که با مشوق های مصرف در ساعات غیر 
پیک بتوان آن را حل کرد؟ به نظر می رسد مشکلی در نسبت بین تولید و تقاضای آب 

و برق وجود دارد.
3- وقتی قبول دارید تهیه آب و انرژی بدون همکاری مردم ممکن نیست، پس چرا در طول 
سالیان طوالنی، مسئولیت تهیه و توزیع آب و انرژی کاماًل بر دوش وزارت نیرو و دولت بوده؟
4- حاال که خوشبختانه به این نتیجه رسیده اید که مدیریت منابع و مصرف بهینه، راه 
حل کمبود آب و انرژی است، چه کسی می خواهد فرهنگ مصرف بهینه را ایجاد کند؟ 
وزارت نیرو یا صدا و سیما و وسایل ارتباط جمعی، اگر وزارت نیرو که بدنه اصلی مدیریت 
آن فنی مهندسی است، بخواهد خودش فرهنگ سازی کند، مانند این است که بخواهد 
سریال تلوزیونی بسازد. چه کسی می خواهد وسایل کاهنده مصرف راوارد کند، بسازد و 

توزیع کند، وزارت صنایع و وزارت بازرگانی یا وزارت نیرو؟ 
تا زمانی که کمیته های مشترک وزارت خانه های مرتبط با همکاری مسن ها )سازمان های 

مردم نهاد( تشکیل نشود، همه حرف ها وتصمیم گیری ها در حد شعار باقی خواهد ماند.

انتقال آب دریای عمان به مشهد، خیال پردازانه است!
محمد فاضلی مشاور وزیر نیرو در نشست »الزامات پایدار سازی منابع آب«  گفت: قرار 
است آب دریای عمان از کریدور شرق یعنی از سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی به 
خراسان رضوی و مشهد برسد. وی ادامه داد: مجموع میزان مصرف آب این سه استان 
11 هزار و 100 میلیون مترمکعب است. طبق برآوردهای فعلی کل آبی که قرار است از 
طریق این خط به مشهد منتقل شود 750 میلیون مترمکعب پیش بینی شده که حدود 
شش درصد کل آب مصرفی می باشد. وی افزود: رقم برآوردی اجرای این پروژه 45 هزار 
میلیارد تومان است، که در سال 13۹3و با دالر کمتر از 30 هزار ریال،  محاسبه شده. 
وی گفت: اگر فقط 10 درصد از حجم مصرف آب این سه استان صرفه جویی شود، یک 
میلیون و صد وده هزار مترمکعب آب کمتر مصرف خواهد شد. این میزان 35 تا 40 
درصد بیشتر از کل آب انتقالی طرح است. حال چرا نباید به جای اجرای این طرح پرهزینه 

که در خدمت رویکرد مصرف آب است، به برنامه های صرفه جوئی فکر کرد؟
ایرنا

این مشاور محترم در فرازی از سخنان خود گفته »متوسط طول عمر 
ساخت پروژه های آبی در ایران کمی بیش از 13 سال است، یعنی اگر ساخت این پروژه 
هم اینک شروع شود13 سال بعد می توان از آن بهره برداری کرد.« همین یک دلیل کافی 
است، بتوان شکست طرح را از هم اکنون پیش بینی کرد. در حالی که روش های مصرف 
بهینه آب، در زمانی کوتاه تر و با هزینه ای به مراتب پائین تر، دست آورد های بزرگتری 
خواهد داشت. بیش از چهار دهه است که مسئوالن کشور با تفکر سخت افزاری به بخش 
آب نگاه می کنند. ای کاش بیالنی وجود داشت تا میزان هزینه هائی که برای طرح های 
سازه ای اجنام شده با هزینه هائی که برای طرح های نرم افزاری در نظر گرفته شده، 

مقایسه شود. پس کی می خواهیم متوجه شویم راه را اشتباه رفته ایم.

برخورد جدی با مصرف کنندگان غیرمجاز آب آبادان
عزیزاله شهبازی فرماندار شهرستان آبادان اظهار کرد: با پایان عملیات احداث خط لوله 
دوم غدیر به مست آبادان و خرمشهر، این آب تا 45 روز آینده به طور کامل وارد شبکه آب 
شرب این دو شهر می شود، وی اضافه کرد: از مردم آبادان می خواهیم تا با صبوری آب 
را در این 45 روز مدیریت کرده و از مصرف بی رویه پرهیز کنند، ضمن آنکه از شهرداران 
آبادان، اروندکنار و چوئبده نیز می خواهیم تا از مصرف آب شرب برای آبیاری فضای سبز 
به طور جدی خودداری کرده و از آب خام برای این کار استفاده کنند. وی گفت: براساس 
دستور استاندار، در مرحله خنست تذکرهای الزم به مصرف کنندگان بی روبه آب توسط 
اداره های آب و فاضالب شهری و روستایی ارائه می شود تا در این 45 روز و رسیدن کامل 

آب غدیر به آبادان، مصرف آب به خوبی مدیریت شود.           
 خبرگذاری مهر
خدا را شکر متام نظارت ها و برخوردهای جدی، قرار است فقط در 45 روز 
آینده اعمال شود و بعد از آن البد بی خیال مدیریت مصرف بی رویه آب. البته تا مقامات 
عزیز دست و پای خود را جمع کنند و بخواهند برخورد جدی با متخلفان اجنام دهند، 

45 روز متام شده. تا ببینیم مقطع بعدی برخورد جدی کی خواهد بود. 

 

بسیاری از غول های بزرگ جتارت و تکنولوژی، کار خود را از یک گاراژ شروع کردند و دنیا را تسخیر 
منودند. شاید شروع کار از گاراژ کوچک نشان دهنده این باشد که صاحبان ایده های بزرگ، به پشتکار 
و ایده خود تا آجنا اعتماد داشتند که حتی یک حلظه برای شروع کار معطل نشدند. این افراد منتظر 
سرمایه اولیه، وقت کافی، دفتر مجلل٬ منشی و از این قبیل چیزها نشدند و قبل از اینکه زمان از 
دست بدهند و ایده آنها توسط دیگران استفاده شود، کار را شروع کردند. همان هائی که اکنون 
کسب و کارهای موفقی دارند و در دفترهای بزرگ، هزاران نفر برایشان کار می کنند. اگر شما هم فکر 
می کنید برای شروع کسب و کارتان، حتما باید دفتر اختصاصی داشته باشید، باید بدانید شرکت هایی 
مثل اپل، گوگل، آمازون و تعداد دیگری از شرکت های چند میلیارد دالری، کار خود را از یک گاراژ 
شروع کردند. شاید سرگذشت این افراد انگیزه ای برای شروع کار کسانی باشد که منتظر فراهم شدن 

شرایط هستند. 
)walt disney( کمپانی دیزنی

کمپانی والت دیزنی، اکنون یکی از بزرگ ترین شرکت های رسانه ای در سراسر جهان است، این 
موسسه در تابستان سال 1۹23 در گاراژی که تنها فضای یک خودرو را داشت و متعلق به عموی والت 

دیزنی که نامش رابرت دیزنی بود، شکل 
گرفت. در سال های بعد والت دیزنی اولین 
دیزنی لند را در فاصله  45 دقیقه ای از این 
گاراژ راه اندازی کرد. در آن فضای کوچک، 
شروع  همکارانش  اتفاق  به  دیزنی  والت 
به ساخنت اولین سری فیلم های کمدی  
آلیس کرد. سریالی که بعدها الهام بخش 
ایده ساخت فیلم آلیس در سرزمین عجایب 
شد. مدت زیادی طول نکشید که کمپانی 

دیزنی درآمد خوبی پیدا کرد و به جای بزرگتری در نزدیکی همان گاراژ نقل مکان منود. این گاراژ را 
اهالی سینما به عنوان مهد تولد انیمیشن می شناسند.

)hp( هیولت پاکارد
یکی از اولین شرکت های بزرگ الکترونیکی که 
کار خود را از یک گاراژ شروع کرد، شرکت hpبود. 
در سال 1۹3۹ بیل هیولت و دیوید پاکارد، که هر 
دو از فارغ التحصیالن دانشگاه استنفورد بودند، 
شرکتی را با ترکیب نام خود و تنها با سرمایه 538 
دالر در منطقه »سیلکون ولی« واقع در شمال 
سانفرانسیسکو تاسیس کردند. آنها کار خود را در 

آوازه خوان، نه آواز

یک گاراژ به وسعت 20 متر مربع واقع در پشت خانه ای که برای سکونت اجاره کرده بودند آغاز منودند 
و اولین محصولشان را که دیاپازن الکتریکی بود ساختند. اتفاقًا اولین مشتری آنها، والت دیزنی بود 

که هشت نوسان ساز برای استفاده در ضبط فیلم مشهور فانتازیا از آنها خریداری کرد.
آنها از این گاراژ به عنوان یک آزمایشگاه، ورکشاپ و کارگاه تولیدی استفاده کردند، تا زمانی که به 
دلیل بزرگ تر شدن شرکت، به جای وسیع تری نقل مکان کردند. این شرکت تا سال 1۹47 یعنی 
پایان جنگ جهانی دوم، به طور رمسی ثبت نشده بود. حضور و موفقیت hp در سیلیکون ولی باعث 
شد که تعداد زیادی از شرکت های الکترونیکی و نو پا به این منطقه بیایند. امروزه، گاراژ هیلوت 
پاکارد تبدیل به موزه  شده و به عنوان “زادگاه سیلیکون ولی” شناخته می شود. در سال های قبل 
انواع ماشین های حساب و چاپگرهای سیاه و سفید hpدر ایران بسیار مشهور و مورد اعتماد بودند.

)Microsoft(  مایکروسافت
در سال 1۹73 بیل گیتس که در دانشگاه هاروارد مشغول حتصیل بود، خنستین نسخه  از زبان 

برنامه نویسی بیسیک را برای کامپیوترهای کوچک 
کرد  رها  را  هاروارد  دانشگاه  او  سپس  نوشت. 
صرف مایکروسافت کند.  را  خود  انرژی  متام  تا 
دبیرستان  دوران  دوست  با  بیل  سال 1۹75  در 
خود، پل آلن در یک گاراژ کوچک واقع در آریزونا که 
امکانات خیلی کمی داشت و متعلق به خانواده بیل 
گیتس بود، شروع به نوشنت اولین سیستم عامل 
خود با نام ویندوز کردند. این کار پایه ای شد برای 
تأسیس شرکت میکروسافت که شعار آن »در هر 
خانه يک کامپيوتر« بود. ارزش مالی مایکروسافت 
تعداد  و  است  دالر  میلیارد   500 از  بیش  اکنون 

کارکنان آن بیش از 12000 نفر هستند.

)Apple( اپل
این غافلگیر کننده است که بدانیم، اولین محصول غول دنیای تکنولوژی، یعنی اپل در یک گاراژ 
ساخته شد. در سال 1۹7۶، استیو وزنیاک در حال ساخنت کامپیوتری بود که به استیو جابز و رونالد 
وین پیوست و شرکت کامپیوتری اپل را در گاراژ والدین استیو جابز تاسیس کردند. اولین سفارش 
آنها، 50 عدد کامپیوتر بود که یک خرده فروش، به آنها سفارش داد و فقط 30 روز مهلت داد تا 

کامپیوتر ها را حتویل دهند. در نیمه همین 
کار رونالد وین آنها را رها کرد و از شرکت 
موفقیت  با  وزنیاک  و  جابز  اما  خارج شد. 
را در مهلت مقرر،  توانستند سفارش خود 
در همان گاراژ کوچک آماده کنند که سنگ 
گاراژ  امروزه  شد.  فعلی  اپل  شرکت  بنای 
خانواده استیو جابز واقع در منطقه سیلیکون 

تبدیل به یکی از مناد های شهر شده.

درسی که از سوئد باید آموخت
سوئد کشور کوچکی در شمال اروپا است که جمعیتی در حدود 10 میلیون نفر دارد. این کشور یکی از 
پیشگامان جهان در امر حفاظت از محیط زیست است و سایر کشورها می توانند درس های بسیاری از 

سوئد بیاموزند، بخصوص درس هائی 
در  اروپایی  سرزمین  این  جتربیات  از 
ارتباط با مدیریت دفع زباله خانگی و 
تولید انرژی از آن. این کشور توانسته 
به محیط زیست  زباله  از آسیبی که 
زده بکاهد و از آن برق تولید کند.در 
سال 1۹75 یعنی بیش از چهل سال 
قبل، تقریبا 38 درصد زباله های خانگی 

سوئد بازیافت می شد. این رقم بر اساس گزارش های رمسی امروز به ۹۹ درصد رسیده و ایستگاه های 
تفکیک زباله تقریبًا در فاصله 300 متری متام مناطق مسکونی، در دسترس است. اولین زباله سوز این 
کشور در 115 سال قبل )تقریبا یک سال قبل از مرگ مظفرالدین شاه و انقالب مشروطه( راه اندازی شد. 
امروز این کشور 32 پایگاه زباله سوز دارد که در آنها با استفاده از زباله های خانگی و یا صنعتی و با کمترین 

میزان تولید آلودگی هوا و محیط زیست، برق تولید می شود.
در سال های اخیر ظرفیت تولید برق از زباله در کشور سوئد از حجم زباله آن کشور فراتر رفته، در نتیجه 
مجبور شده اند زباله وارد کنند. در سال گذشته، دو میلیون و 300 هزار تن زباله تبدیل به برق تبدیل شد 
که یک میلیون و 300 هزار تن آن وارداتی بود. این حجم از زباله  را کشورهای انگلیس، ایرلند و نروژ، به 

جای دفن کردن در زمین، به سوئد صادر کردند و بابت آن  هزینه حمل و دستمزد نیز پرداخت کردند.
زباله سوزهای سوئد از هرسه تن زباله می توانند به اندازه یک تن نفت انرژی به دست آورند. زباله ها پس از 
سوزانده شدن، تقریبًا تا 85 درصد از وزن اولیه خود را از دست می دهند. سپس عناصری مانند فلزات 
و سرامیک از میان خاکستر مواد سوخته شده جدا شده و درصد ناچیزی از باقی مانده زباله که عاری از 
هرگونه شیرابه و میکروب و ویروس است، راهی مراکز دفن زباله می شود. با توجه به قوانین تصویب شده 
در اروپا برای کاهش دفن زباله، پیش بینی می شود تولید برق از زباله در آینده نزدیک به یکی از اصلی ترین 
شیوه های بازیافت زباله تبدیل شود. در حال حاضر روش سوئدی ها برای مدیریت مواد زائد جامد و تولید 

انرژی از آن موفق ترین روش شناخته شده در اروپا است.

)Google( گوگل
لری پیج و سرگئی برین، در اواسط سال 1۹۹0 یکدیگر را در دانشگاه استنفورد مالقات کردند و 

یک  یکدیگر  با  گرفتند  تصمیم 
سال  دو  کنند.  تاسیس  شرکت 
نام  به  گاراژ خامنی  آنها  بعد، 
سوزان وویچیتسکی را به مساحت 
180 متر مربع و قیمت 1700 دالر 
در ماه اجاره کردند و نام گوگل را 
برای شرکت خود انتخاب کردند که 
معنی آن صفر و یک است. یکسال 
شرکت  که  نکشید  طول  بیشتر 

احتیاج به فضای بیشتری پیدا کرد و آنها مجبور شدند برای جا دادن هشت کارمند جدید به پالوآلتو 
کالیفرنیا نقل مکان کنند. بعدها سرگئی برین با خواهر مالک پارکینگ ازدواج کرد. در سال گذشته 

تعداد کارکنان گوگل از مرز 72 هزار نفر گذشت.

)amazon(آمازون
جف بزوس)Jeff Bezos(، در سال 1۹۹0 شغل خود را به عنوان معاون یک شرکت سرمایه گذاری 

موفق در وال استریت، ترک 
تا  رفت  سیاتل  به  و  کرد 
ایده اش را در مورد فروش 
کتاب بصورت آنالین عملی 
کند. او ایده خود را در گاراژ 
از  کرد.  اندازی  راه  منزلش 
آجنایی که بزوس منی توانست 
با مشتریان خود در گاراژ قرار 

مالقات بگذارد، مالقات ها را در یک مغازه کتاب فروشی که در همان حوالی بود ترتیب می داد. در ماه 
جوالی سال 1۹۹5، بزوس کمپانی » amazon.com« را راه اندازی کرد و اولین کتابش را از طریق 
کامپیوتری که در همان گاراژ نصب کرده بود، فروخت. دو سال بعد، بزوس اولین سهام شرکت را در 
بازار بورس عرضه کرد. شرکت آمازون، در حال حاضر بزرگ ترین خرده فروشی آنالین در سراسر جهان 
است که عالوه بر کتاب، انواع لوازم منزل، پوشاک، ساعت و کیف وکفش و صدها قلم کاالی دیگر را 

به صورت آنالین می فروشد.
این ها تنها شرکت هایی نیستند که کارشان را از یک محل کوچک شروع کردند. کمپانی نایک کارش را 
از صندوق عقب یک ماشین شروع کرد. شرکت های هارلی دیویدسون، دل، لوتوس و متل نیز از یک 
مکان کوچک و با سرمایه بسیار کم شروع کردند. هر کسی که ایده  و پشتکار دارد، می تواند کارش را از 

هرکجا که امکان داشته باشد شروع کند.


