
طول تابستان به طور مداوم اتفاق می افتاد و آنقدر این ماجرا تکرار می شد که حاکمان اصفهان 
طرحی را برای انتقال آب کارون به اصفهان در نظر گرفتند. 

اولین سند تصویری از خشکسالی ایران عکسی است که توسط آنتوان سوریوگین گرجی گرفته 
شده و مربوط است به دوران سلطنت ناصرالدین شاه. در آن زمان خشکسالی بزرگی سراسر 
کشور را فرا گرفت و باعث شد زاینده رود کاماًل خشک شود و مردم در سختی و قحطی بیفتند. 
منابع تاریخی می گویند »در شهر اصفهان هزاران نفر کشته شدند و خشکی زاینده رود باعث 
شد مردم برای ادامه حیات، اقدام به حفر چاه کنند و به سختی از دل زمین آب بیرون بکشند.« 
این خبر تاریخی، نشان می دهد که تا آن زمان استفاده از آب چاه، مخصوص زمان های کم 
آبی شدید بوده و مردم آب مصرفی خود را از طریق آب های جاری، مانند زاینده رود تامین 
می کردند. آخرین قحطی تاریخی ایران که تلفات جانی فراوانی داشت، بین سال های 1296 
الی 1298 در زمان حکومت احمد شاه قاجار و در روزهای پایانی جنگ اول جهانی اتفاق افتاد. 
عبداهلل مستوفی در خاطرات خود با اشاره به موضوع قحطی آن سال ها، آورده » بعد از کاهش 
شدید نزوالت جوی و نبود کشت و زرع در زمین های کشاورزی، عوارض خشکسالی روی 
گرانی و کمیابی خواربار و مواد غذایی نمود پیدا کرد و حتی مردم برای تهیه نان هم مشکل 
پیدا کردند. قمیت نان روز به روز ترقی پیدا می کرد و مردم برای این که لقمه نانی بر سر سفره 
خانواده خود بگذارند مشکالت فراوانی داشتند. این روند باعث افزایش اعتراض عمومی شد 
و پایتخت نشینان در مذمت شاه، تصنیف های زننده ای سرودند.  قحطی در جنوب ایران 
مشکالت هولناکی به وجود آورد. تقریبا تمام چشمه ها خشک شدند، محصوالت کشاورزی از 
بین رفت، نان نایاب و محصول تریاک نابود شد. بنابراین بازارها بسته شدند و تعداد زیادی 
جان باختند.« به گفته احمد کسروی، »بیش از یک سوم مردم کشور در اثر این قحطی هالک 
شدند.« البته سند دقیقی از جمعیت کشور در آن زمان و تعداد کشته شده ها وجود ندارد، 
جنگ جهانی اول هم در جریان بوده، ولی به گفته تاریخ نویسان  خشکسالی  های پی در پی، 

مهم ترین عوامل بروز این قحطی بزرگ بوده.
 یکی از آخرین دل نگرانی های تاریخی مدیران کشور برای کمبود آب، در خاطرات اسداهلل 
علم، وزیر دربار محمد رضا شاه دیده می شود. او در بیش از چهل جا از 7 جلد خاطراتش 
نگرانی های شاه از نباریدن باران را مطرح می کند. علم می گوید« هر وقت در یکی از مناطق 
کشور باران می آید شاه بسیار خوشحال می شوند.« این گزارش نشان می دهد، با وجود اینکه 
در آن زمان چندین سد در کشور ساخته شده بود و جمعیت هم کم بود و تعداد چاه ها هم 
اضافه شده بود در نتیجه کم آبی حادی حس نمی شد، ولی نگرانی از کم آبی به صورت سنتی، 

در دل شاه کشور وجود داشته و نگاهش به آسمان بوده.
وقتی به تاریخ نگاه می کنیم، می بینیم به طور متوسط هر20 سال یکبار خشکسالی بزرگی 
در ایران اتفاق افتاده. داده های اداره هواشناسي نشان می دهد، از سال 1347 تا 1383کشور 
با 10 دوره کوتاه و بلند خشكسالي مواجه شده. پس چرا در طول یک قرن اخیر، دیگر 
اثری از خشکسالی های بزرگ دیده نمی شود؟ چرا خشکسالی دیگر مانند گذشته دردناک 
نیست و کشتار و گرانی به دنبال ندارد؟ چرا نگرانی سنتی، از کم آبی و خشکسالی کم کم از 

ذهن مردم و مسئوالن کشور رخت بر بسته؟
در97 سال اخیر نه تنها خشکسالی بزرگی و خطرناکی احساس نشده، بلکه در همین مدت 
جمعیت کشور از 10 میلیون نفر به 80 میلیون رسیده، آب لوله کشی به اکثر نقاط کشور 

هر کجا که کاری باید انجام شود و بودجه ای وجود دارد، برای به ثمر رسیدن آن 
کار و حیف و میل نشدن بودجه، حضور یک نهاد برنامه ریزی اجتناب ناپذیر است. 
در یک کشورکارهای بسیار متنوعی وجود دارد که تعداد آنها تا بی نهایت ادامه دارد، 
ولی بودجه همیشه محدود است. به همین دلیل وجود ارگانی که اولویت ها را 
براساس روش های علمی مشخص کند و برنامه و بودجه را به شیوه فنی و روزآمد 

کنترل نماید، یکی از ضروریات هر کشوری است. 
در سال 1327در فردای جنگ جهانی دوم، به دلیل نیازی که کشور ما به یک برنامه ریزی 
منسجم و سراسری احساس می کرد، سازمانی را تحت عنوان برنامه و بودجه راه اندازی 
نمودند. وظیفه این سازمان، برنامه ریزی، نظارت بر توسعه، راه برد نظام اقتصادی 
و اجتماعی کشور تعریف شد و تحت نظر یک شورای عالی، یک هیئت نظارت و یک 
مدیرعامل، فعالیت خود را آغاز کرد. در همان سال ها کشور شوروی سوسیالیستی به 
پشتوانه نقشی که در پیروزی جنگ جهانی داشت، به سرعت اقدام به اشاعه عقاید چپ 
خود نمود و حکومت کمونیستی را در کشورهائی مانند ویتنام، کامبوج، الئوس و کره 
شمالی مستقر نمود، ایده کمونیسم در احزاب چپ کشورهای فرانسه، ایتالیا، پرتغال و 
حتی انگلستان نفوذ کرده بود و در کشورهائی مانند نپال، هندوستان، افغانستان و ایران 
نیز تحرکات زیادی به وجود آمده بود. در سال 1947 هري ترومن رئیس جمهور وقت 
آمریكا از ترس نفوذ بیشتر کمونیسم، به کنگره آمریکا اعالم کرد »این وظیفه دولت آمریكا 
است كه به كمك مللي كه در معرض سلطه كمونیسم قراردارند، بشتابد.« کنگره آمریکا 
نیز طرحی بنام »مارشال« را تصویب کرد. چهارمین اصل طرح مارشال، درباره اعطای 
کمک های فنی و مالی به کشورهای جهان سوم بود. یونان و ترکیه اولین دولت هایی 
بودند که طبق طرح مارشال از حمایت آمریکا برخوردار شدند و جنگ کره اولین جنگ 
بود که بر پایه این طرح، درگرفت. ایران نیز از این طرح بی نصیب نماند و در مهر سال 
1329 هیأت هاي كارشناسي آمریکا به تهران آمدند و اقدامات خود را در چارچوب اصل 
چهار ترومن آغاز كردند. مبارزه با ماالریا، ترویج و آموزش کشاورزي و بهداشت، تامین 
آب بهداشتي برای شهرها و روستاها، نمایش فیلم های آموزشی، ریشه کنی بیماری 
کچلی، تعلیم آموزگاران عشایری و روستایی از جمله کارهایی بود که اصل چهار، ظرف 
18 سال در ایران انجام داد. یکی دیگر از برنامه های اصل چهار آموزش مدیریت و برنامه ریزی 

بود، که باعث شد، کادرهای اصلی سازمان نوپای برنامه و بودجه تربیت شوند.
برنامه ریزی و کنترل بودجه، همیشه شفافیت به دنبال خود می آورد. از نخستین روزهای 
تشکیل این سازمان، همواره عده ای بودند که ترجیح می دادند این نهاد تضعیف یا 
تعطیل شود. اولین حمله سنگین در سال 1337 یعنی پس از کودتای 28 مرداد رخ داد. 
در آن زمان شاه به بهانه اینکه در این سازمان آمریکایی ها رسوخ کرده اند و کارشناسان 
این سازمان با آمریکایی ها در رابطه هستند، رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه را که 
فردی مستقل بود را از کار برکنار کرد و یکی از دست نشاندگان خود را به ریاست این 
سازمان گمارد. بار دیگر در اسفند1340 در زمان ارائه برنامه سوم عمرانی، شاه تکلیف 
کرد که برنامه اصالحات ارضی از برنامه حذف شود، چندی بعد خود او همین طرح را 
با نام »اصالحات ارضی« مطرح کرد ولی این بار بدون برنامه ریزی منسجم. شاه در سال 
1355 در یکی از جلسات شورای عالی اقتصاد اعالم کرد، قصد انحالل سازمان برنامه و 
بودجه و تبدیل آن به یک سازمان مطالعاتی را دارد. به نظر می رسد اگر اتفاقات سال 

1357 نبود سازمان برنامه و بودجه در همان زمان منحل میشد.
در سال 1379 سازمان برنامه و بودجه با سازمان امور اداری و استخدامی کشور ادغام 
شد، در حالی که قانون اساسی، امور اداری و استخدامی و برنامه و بودجه را از هم 
تفکیک شده تعریف کرده بود. اینگونه بود که بار دیگر موجودیت سازمان برنامه به 
شکل جدی زیر سوال رفت، تیر خالص در سال1386، به باقی مانده سازمان شلیک شد 
و سازمان تازه تاسیس مدیریت و برنامه ریزی کشور، به 2 معاونت به نام های »معاونت 
برنامه ریزی و نظارت راهبردی« و »معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی« تقسیم 
شد و بدین شکل تتمه سازمان برنامه و بودجه اصلی، نابود شد و تمام دست آوردهای 
50 ساله آن نیز از بین رفت. این کار بقدری خطرناک بود که یکی از قول های انتخاباتی 
رئیس جمهور بعدی، احیاء و راه اندازی سازمان برنامه و بودجه بود. در سه سال اخیر 
اقداماتی برای این کار انجام گرفته، ولی خراب کردن آسان است، ساختن سخت است و 

ساختن بر روی خرابه های قبلی گاهی غیر ممکن می شود. 
شانزده سال از بی سر و سامانی سازمان برنامه می گذرد و در همه عرصه ها، زیان های 
این اقدام قابل رویت است. بخش آب شاید نسبت به سایر نهادهای کشور از همه بیشتر 
صدمه دیده، چون از همه بیشتر آسیب پذیر بوده. کشوری که در چند دهه گذشته با 
وجود افزایش جمعیت و باال رفتن مصرف آب و گرم شدن هوا تا 2 درجه سانتی گراد، 
مرتبًا در شرایط خشکسالی قرار داشته و 28 درصد از بارش آن نیز کاسته شده، برای آب 
نیاز به یک برنامه ریزی آهنین دارد. در مدت این 16 سال تعداد چاه های کشور100درصد 
رشد کرده و از 400 هزار به 800 هزار چاه مجاز و غیر مجاز رسیده. برداشت آب های 
زیر زمینی به صورت مجاز 28 درصد افزایش یافته، غیر مجاز را هم کسی نمی داند. 
در کشوری که تبخیر بسیار باال است، تعداد سدها از 88 عدد در سال 1379 به رقم باور 
نکردنی 325 سد رسیده. طراز آب های زیر زمینی در این مدت تا 50 متر پائین رفته. 
تعداد 31 تاالب این در مدت خشک شده و53 درصد از سطح تاالب های کشور کاسته 
شده. به هر کجا که نگاه کنیم اوج بی برنامگی کاماًل مشهود است. پس بهتر است هرچه 
زودتر سازمان برنامه و بودجه، دوباره راه اندازی شود و نبض امور را بدست بگیرد. تا یک 
برنامه منسجم، علمی و سراسری برای حل مشکل آب وجود نداشته باشد و تا 
زمانی که بودجه های آب تحت کنترل یک نهاد فنی و متخصص هزینه نشود، 
امیدی به حل بحران آب نمی توان بست.                                                                         ش.ب

برنامه بی برنامه 
کمبود آب در کشور ما ریشه ای تاریخی دارد و  خشکسالی 
پدیده ای است که از گذشته های دور همراه مردم ایران بوده. 
2500 سال قبل به فرمان داریوش اول سنگ نبشته ای بر یکی از 
ورودی های تخت جمشید حک شد، که بر روی آن نوشته شد 
»  اهورامزدا این کشور را بپاید از سپاه دشمن، از خشکسالی و 
از دروغ. به این کشور نیاید، نه سپاه دشمن، نه خشکسالی و نه 
دروغ.« مسلمًا چنین دعائی فی البداهه نیست و ریشه در چندین 

قرن تجربه تاریخی دارد.
 جغرافیای ایران به گونه ای است که بر روی کمربند خشک 
خاورمیانه قرار دارد و دو رشته كوه البرز و زاگرس، جلوی ورود 
مركزی  بخش  به  را  مدیترانه  و  خزر  دریای  مرطوب  بادهای 
می گیرند، به همین دلیل بخشی گسترده از سرزمین مرکزی 
ایران به بیابان و كویر تبدیل شده است. به دیگر سخن سرزمین 
ایران از زمانی که محل سکونت ایرانیان شد، همواره از کم آبی و 

خشکسالی های دوره ای رنج برده است. 
بین سال های 200 الی550 قمری، الاقل 15 مورد خشکسالی 
همراه با قحطی و مرگ و میر در تواریخ مختلف ثبت شده. 
ابن اثیر در کتاب تاریخ خود به نام الکامل آورده »در سال 280 
قمری خشکسالی گسترده ای در ری و طبرستان روی داد. این 

مناطق به حدی دچار خشکسالی شدند که هر سه رطل آب ) یک و نیم لیتر( به یک درهم 
فروخته می شد )معادل چهار هزار تومان پول امروز(. این بلیه طبیعی همچنین موجب افزایش 
قیمت ها، در این نواحی شد.« سعدی شرایط به وجود آمده بر اثر یک خشکسالی را در شعر 
خود به زیبائی تصویر می کند. »چنان قحط سالی شد اندر دمشق/ که یاران فراموش کردند 
عشق/ چنان آسمان بر زمین شد بخیل/ که لب تر نکردند زرع و نخیل/ نه در کوه سبزی نه در 
باغ شخ/ ملخ بوستان خورده مردم ملخ« بر اساس منابع تاریخی در عصر صفوی خشکسالی در 
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بررسی تاریخ کم آبی در ایران 

برده شده، مصرف سرانه آب تقریبًا تا 3 برابر افزایش یافته، تعدای زیادی صنایع مانند 
نیروگاه و صنایع فوالد که آب زیادی الزم دارند، احداث شده. در حالی که راندمان آب 
کشاورزی نسبت به شیوه سنتی، بهبود مشخصی پیدا نکرده، سطح زیر کشت تا 15 برابر 
افزایش یافته. آیا معجزه ای اتفاق افتاده که با این حجم از افزایش مصرف، دیگر اثری از 
خشکسالی احساس نمی شود؟ باید گفت بله! معجزه بزرگی اتفاق افتاده، معجزه اختراع 

پمپ آب و مته حفاری و لوله فلزی و سیمان.
 انقالب صنعتی در اواسط قرن هجدهم از انگلستان آغاز شد و باعث گردید نیروی ماشین به 

جای نیروی انسان قرار گیرد. 
جنگ  زمان  تا  تحول  این 
جهانی اول، در اروپا باقی ماند 
و به سایر نقاط جهان سرایت 
جهانی  اول  جنگ  نکرد. 
به سراسر  با خود  را  صنعت 
پایان  از  بعد  پراکند،  دنیا 
وسایل  انواع  اول،  جنگ 

صنعتی به تدریج در همه جای جهان استفاده شد و به کشور ما نیز رخنه کرد و باعث 
شد تعداد چاه ها از 40 یا 50 هزار عدد، ظرف یک قرن به 800 هزار عدد برسد. عمق 
چاه ها که تا آن زمان به وسیله دست کنده می شد حداکثر 20 الی30  متر بود، با آمدن 
تکنولوژی جدید، چاه ها تبدیل به نیمه عمیق و عمیق شدند و تا 500 متر در دل زمین 
فرو رفتند و به عمیق ترین الیه های ذخیره آب  نیز رحم نکردند. حجم برداشت از آب های 
زیر زمینی در گذشته حداکثر در حد یک دلو آبکشی و یا چرخ چاه بود. اکنون حجم 
برداشت در بعضی از چاه به 100 لیتر در ثانیه می رسد و پمپ ها به صورت بیست چهار 
ساعته کار می کنند، امکان انتقال آب در گذشته از چند صد متر فراتر نمی رفت، اکنون 
طول خطوط لوله انتقال آب به بیش از 700 کیلومتر رسیده. در واقع در یک قرن اخیر 
مردم کشور ما، به هزینه ذخایر آب های زیر زمینی زندگی کردند و رنج خشکسالی را 
نچشیدند. آنچه که خشکسالی ها و کم آبی های تاریخی مملکت را مخفی نگاه داشت، 
در این مدت ذخیره آب های زیر زمینی کشور بود، که به سرعت باال کشیده شد و در 
اختیار کشاورزان، صنایع و مردم قرار گرفت. در واقع مردم ایران در این مدت از کیسه 
ذخیره هزاران ساله آب های زیرزمینی خرج کردند و هر چقدر که دلشان خواست 
مصرف را باال بردند و آب را اصراف نمودند، تا جائی که به گفته یک مقام رسمی کشور، 

هم اکنون 85 درصد از کل منابع آب زیرزمینی کشور تخلیه شده.
 با خالی شدن منابع آب زیر زمینی و باال رفتن نیاز در اثر اضافه شدن جمعیت، چند 
از حالت نهان خارج و کاماًل آشکار شده و آب در  سالی است که مشکل کمبود آب 
بحرانی ترین شرایط تاریخی خود قرار گرفته. عکس العمل هایی که مدیران آب کشور 
تا کنون انجام داده اند، در کوتاه مدت بسیار مفید بوده و تاکنون اجازه نداده اند،کم 
آبی فشار زیادی به مردم وارد کند، هرجا الزم بوده چاه کندند، سد ساختند، آب انتقال 
دادند، با تانکر آب رسانی کردند. ولی سوال مهم این است، تا کی می توانند به این 
شیوه ادامه دهند. مشکل کم آبی مانند یک کوه بزرگ است و فعالیت های مدیران 

کشور مانند کندن کوه است با تیشه. 

گفت وگو با مهندس بلورچی درباره پدیده فرونشست زمین
باز اول مهر شد

خوب و دوست داشتنی
از زمین به کجا کوچ خواهیم کرد؟

تحلیل اخبار آب
KWC اخبار



  

گفت وگو با مهندس بلورچی درباره پدیده فرونشست زمین

آقای مهندس محمد جواد بلورچی، لیسانس زمین شناسی خود 
را در سال۱۳72با گرایش زمین شناسی مهندسی از دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد تهران شمال دریافت کردند. سپس مقطع کارشناسی 
ارشد را در سال۱۳76در شاخه زمین شناسی ساختمانی و تکتونیک 
از همان دانشگاه به پایان رساندند. پایان نامه ایشان در باره پارینه 
لرزه شناسی گسله جنوب اشتهارد، از سیستم گسلی ایپک بود که 
مسبب زمین لرزه ویرانگر بویین زهرا درسال ۱۳4۱شد. ایشان از 
سال ۱۳6۵ تاکنون در آموزش و پرورش و سازمان زمین شناسی 
مشغول فعالیت بوده اند و هم اکنون سخنگو و مشاور عالی رئیس 

سازمان زمین شناسی کشور هستند.
فرونشست زمین و رابطه آن با تخلیه ذخایر آب های زیرزمینی که 
سال ها است در حال وقوع است، این روزها به دلیل چندین اتفاقی 
که در چند نقطه کشور افتاده، بسیار مطرح شده، در این شماره از 
ماهنامه پای صحبت آقای مهندس بلورچی می نشینیم تا ما را با 

پدیده فرو نشست آشنا کنند.
زمین شناسی چه کمکی می تواند به مدیریت آب کشور بکند؟

وقتی از بیرون جو به کره زمین نگاه می کنیم، سیاره ای می بینیم که 
بیش از هفتاد درصد آن با آب پوشیده شده، به همین دلیل این تصور به 
ذهن ما متبادر می شود که زمین سیاره ای سرشار از آب است، اما 97 
درصد این آب ها شور و غیر قابل نوشیدن هستند و فقط3 درصد آن 
آب شیرین است. از این مقدار، 70 درصد به صورت یخ در قطبین قرار 
گرفته اند و عمالً  قابل استفاده نیستند. از 30 درصد باقی مانده، بیش 
از 99 درصد آن در زیر زمین قرار دارد. در واقع سهم آب های جاری و 
سطحی در جهان چیزی در حدود 0/4 درصد از کل آب شیرین دنیا 
است، که شامل همه رودها و دریاچه های آب شیرین می شود. با وجود 
چنین اختالف آماری، در اکثر کشورها از جمله کشور ما، بیشتر هزینه ها 
و عمده مدیریت آب، در خدمت آب های جاری هستند و نقش مهم 
آب های زیرزمینی به فراموشی سپرده شده. زمین شناسان چون فعل 
و انفعاالت این سیاره را از لحظه پیدایش آن تا به امروز رصد می کنند و 
می دانند این سیاره چطور شکل گرفته و توسعه پیدا کرده و چگونه به 
وضعیت امروز رسیده و تاریخچه گذشته آن را می دانند، برای رسیدن 
به آینده مناسب می توانند مسیرهای منطقی و علمی را پیشنهاد کنند. 
زمین شناسان می دانند که آب چگونه در زمین جذب می شود و سفره های 

آب زیرزمینی را بوجود می آورد، حجم ذخایر چقدر است و آیا روند رو به کاهش 
است یا افزایش. تقریباً حدود 20 تا 25 سال است که زمین شناسان به حیطه 
آب های زیرزمینی ورود کرده اند، خیلی دیر آمده اند ولی خیلی تاثیرگذار 
هستند. هواشناسان زمانی اعالم کردند که سیاره زمین در حال گرم شدن است، 
اما وقتی زمین شناسان تغییرات 500 میلیون سال گذشته را آشکار کردند و 
نشان دادند تغییرات در سال های اخیر چه سرعتی داشته، این زمان بود که 
دولت ها به وخامت موضوع پی بردند. در10 سال گذشته تقریباً همیشه سازمان 
زمین شناسی کشور، به صورت مستقیم با قضیه آب های زیرزمینی و اکتشاف 
منابع آب جدید و پدیده های مرتبط با آب های مرزی کشور مرتبط بوده و 
تالش و فعالیت کرده. ما زمین شناسان امیدواریم که بتوانیم با انتقال این مفاهیم 

به جامعه، به مدیریت منابع آب کشورکمک کنیم.
شما به عنوان یک زمین شناس شرایط آب دنیا را چگونه می بینید؟

 قرن حاضر قرن آب است، هر کشوری که در این قرن، مدیریت مناسبی برای 
منابع آب زیرزمینی و سطحی خود نداشته باشد محکوم به فنا است. شما ممکن 
است در تیتر خبرها تاثیر آب را در درگیری های جهانی نبینید، اما هم اکنون 
آب اصلی ترین دلیل درگیری های منطقه ای است. به عنوان نمونه، گرد و 
غباری که امروز به کشور ما آسیب می رساند از سوی همسایه های غربی و 
جنوبی کشور یعنی ترکیه، عراق، سوریه و عربستان ناشی می شود. در30 سال 
گذشته پاره ای از دیپلماسی ها منجر به این شده که سرزمین عراق و سوریه و 
عربستان به شدت خشک شوند و گرد و غبار از روی آنها بلند شود. از 25 سال 
پیش سد سازی های گسترده ای در ترکیه برای کنترل آب دجله و فرات شروع 
شد. فقط یکی از سد های ترکیه با حدود 46 میلیارد متر مکعب ذخیره، به اندازه 
حجم تمام سدهای کشور ما آب ذخیره می کند و 3 سد دیگر در همین اندازه 
در ترکیه در حال ساخت است که اگر آنها را هم آبگیری کنند، به هیچ آبی اجازه 
عبور به پایین دست را نخواهد داد و دشت عراق و سوریه کامالً  لم یزرع خواهد 
شد و این ما هستیم که در تمام طول سال گرد و غبار خواهیم داشت. سوالی 
که مطرح می شود این است که چرا ترکیه دقیقاً زمانی که ایران و عراق وارد 
جنگ شدند، شروع به ساختن سد کرد؟ چرا ترکیه از اشغال عراق توسط آمریکا 
حمایت کرد؟ چرا داعش در این منطقه توسعه پیدا کرد؟ ذخیره سازی آب دجله 
و فرات، با طرح های توسعه چند هزار میلیارد متر مکعبی، می تواند کلید محرک 
همه این تصمیم گیری ها باشد. اگر یک حکومت مرکزی قوی در عراق یا سوریه 
وجود داشته باشد، قطعاً اجازه نمی دهد، ترکیه روی منابع آب آنها مدیریت کند. 
همین قضیه به شکلی دیگر در افغانستان وجود دارد. سدسازی هائی که آنها 
انجام داده اند برای هامون ما مشکل ایجاد کرده. ما زمین شناس ها مشکالت 
را فقط در مرزهای سیاسی کشور بررسی نمی کنیم، بلکه معتقدیم مشکالت 
منطقه ای و حتی جهانی است و فقط در حوزه زمین شناسی و هواشناسی 
بین المللی می گنجد و با مدیریت بهم پیوسته منطقه ای و جهانی قابل کنترل 
است. مطمئن باشید، اگر مشکل آب کشورهای منطقه، از یک مدیریت منسجم 
نباشد، فردا که کمبود آب و مشکل گرد و غبار حادتر شد،  برخوردار 

درگیری های فراوانی در منطقه، بر سر آب و هوا بوجود خواهد آمد.
شرایط آب کشور چگونه است؟

 کشورما در اقلیمی بسیار خشک، گرم و کم باران واقع شده، که بارندگی آن یک 
سوم بارندگی جهانی است. در صورتی که متوسط تبخیر آن،10درصد از متوسط 
جهانی بیشتر است. یعنی در کشور ما هر مقدار آب که در سطح زمین نگهداری 
شود، محکوم به تبخیر است. شاید به همین دلیل است که پیشینیان ما از ابتدا به 
سراغ سدسازی های کالن و گسترده نرفتند و به ساختن بندهای کوچک در محل های 
خنک و پر درخت اکتفا کردند و سازه های آبی خود رابه زیر زمین بردند و تبدیل به 
قنات و کاریز و سد زیرزمینی کردند. اما از زمانی که با سد سازی و طرح های انتقال 
آب، وابستگی ما به بارندگی و آب های سطحی شدت گرفت، عمالً خودمان را در 
معرض خطر کم آبی قراردادیم. بیش از 50 سال پیش برای تأمین آب شرب شهر 
تهران، سد کرج ساخته شد. این سد باعث شد، آبی که وارد دشت شهریار و تهران 
می شد، دیگر وارد نشود. آیا کشاورزی در دشت شهریار متوقف شد؟ نه، چون شهر 
بزرگی مثل تهران در حال رشد بود ومردم نیاز به منابع غذایی بیشتری داشتند، 

نه تنها از سطح زیر کشت کاسته نشد، بلکه به شدت به مقدار آن افزوده شد. در 
نتیجه بهره برداری غیر اصولی از منابع آب زیر زمینی، بدون اینکه فکری برای 
تغذیه آبخوان شود توسعه پیدا کرد و روز به روز سطح آب های زیرزمینی پایین تر 
رفت و در نهایت فرو نشست زمین آغاز شد که فرایندی تقریباً بدون بازگشت است.

پدیده فرونشست که این روز ها بسیار مطرح شده چیست؟
حفر چاه های فراوان در چهل سال گذشته، منجر به پایین رفتن سطح آب 
زیرزمینی و خالی شدن مخازن آب یا آبخوان ها شده. در سال های اخیر به دلیل 
گرم شدن کره زمین و تغییرات اقلیمی، بارندگی ها در زمان مناسب اتفاق نمی افتد 
و برف هم به میزان گذشته نمی بارد. االن سال هاست از آن زمستان هائی که کوه ها 
سرشار از برف می شدند، چندان اثری باقی نمانده و تعداد روزهای یخبندان در 
طول سال بسیار کم شده است. در نتیجه آب ها زودتر جاری می شوند و امکان 
نفوذ آن به داخل زمین کم می شود. در نتیجه مخزن هائی که ما از آن ها بهره برداری 
می کنیم کمتر تغذیه می شوند و خالی می مانند. این مشکل باعث شده که 
خاک ها خشک شوند و خلل و فرج خاک که هر سال با آب پر و خالی می شد، 
در اثر جایگزین نشدن کافی، خالی بمانند و دیگر تحمل وزن رسوبات و تاسیسات 
روی خود را نداشته باشند، در نتیجه  شروع به له شدن می کنند و به تدریج فضای 
خالی درون خاک از بین می رود، به این شکل است که خاک فشرده می شود 
و زمین فرو نشست پیدا می کند و باعث از بین رفتن منافذی می شود که باید 
آبخوان را برای ذخیره سال آینده پُرکند. زمین شناسان فرونشست زمین را زلزله 
خاموش نامگذاری کرده اند، چون وقتی سطح زمین نشست می کند، به تدریج 
همه سازه های روی دشت را خرد کرده همان کاری را می کند که زلزله در عرض 
چند ثانیه انجام می دهد. ولی ویرانی فرونشست یک ویرانی بدون بازگشت است، 
زلزله با  همه سختی ها و مرارت ها و تلخی هایش، سال ها بعد باالخره باز سازی 
می شود و مردم در آن منطقه ساکن می شوند. مانند اتفاقی که در بم افتاد. اما 
اگر روزی قنات های بم دیگر آب نداشته باشد، چه بالئی بر سر شهر بم می آید. 
شهری که حیاتش وابسته به قنات های آن است. آنوقت زلزله بشود یا نشود مردم 
شهر را رها می کنند و از منطقه کوچ خواهند کرد و آبادانی و مدنیت از بین می رود. 
فرو نشست زمین در اثر از بین رفتن منابع آب زیرزمینی، چشم انداز آینده کشور 
را به سمت تخلیه روستاها و مهاجرت به محل هایی که آب بیشتری دارند، تغییر 
خواهد داد. خالی شدن مخازن زیر زمینی یک سیکل بسته ایجاد کرده،گرد و غبار 
قابل کنترل نیست مگر آنکه رطوبت به خاک برگردد، رطوبت به خاک برنمی گردد، 
مگر اینکه سطح آب زیرزمینی باال بیاید و همه اینها در کنار هم یک شرایطی را 
ایجاد می کند که اگر نتوانیم با دانش، خرد و تصمیم جمعی به مقابله با  مشکل 
برویم، راه دیگری به جز نابودی باقی نخواهد ماند. این سیکل معیوب قابل حل 
شدن نیست، مگراینکه بهره برداری غیراصولی از منابع آب زیرزمینی کنترل شود. 
در کنارکم شدن میزان آب های زیرزمینی، اتفاق دیگری نیز در حال وقوع است. 
هرچه سطح آب زیرزمینی پائین تر برود، میزان آلودگی آبخوان ها نیز افزایش پیدا 
می کند. وقتی برای بدست آوردن آب، از سطح به عمق می رویم، سن آبخوان 
بتدریج افزایش پیدا می کند. مثالً اگر در دشتی آب را از عمق 5 متری برداشت 

کنیم، سن آن ممکن است چند روزه باشد، اما اگر از عمق60 متری آب برداشت 
کنیم، سن آب آبخوان ممکن است به ده هزارسال برسد. یعنی ده هزار سال 
طول کشیده که آب در آبخوان تجمع پیدا کند و در این مدت با خاک و مواد 
معدنی اطراف خود فعل و انفعال شیمیایی انجام داده و ممکن است عناصری 
وارد آب شده باشند که برای سالمت انسان، گیاهان و یا جانوران مناسب نباشد، 
ساده ترین و کم ضررترین آن نمک است که آب های عمیق را معموالً لب شور 
می کند، هرچه پایین تر برویم میزان تمرکز مواد مضر مانند آرسنیک که یک 
ماده سمی وسرطان زا است افزایش پیدا می کند. پس نگرانی دیگری که شکل 
می گیرد این است که استفاده از آب چاه های عمیق ممکن است خسارت های 
جانی و مالی بسیار بزرگی برای ما ایجاد کند. افزایش بیماری های پوستی، 
افزایش سرطان و مشکالت پزشکی که امروز در کشور شاهد هستیم، به غیر از 
دالیل ژنتیکی، تغذیه ای و اجتماعی، ممکن است ناشی از باال رفتن یا کاهش 

جدی میزان برخی مواد معدنی در آب ها باشد. 
برای کنترل مشکل چه کارهائی می توان انجام داد؟

ما اولین کشور در جهان نیستیم که گرفتار این مشکالت شده ایم. 
در ابتدای قرن بیستم مشکل خالی شدن مخازن زیرزمینی در ایاالت 
متحده نیز اتفاق افتاد. با توسعه سریع صنعت و کشاورزی، برداشت 
بی رویه از مخازن زیرزمینی آب اتفاق افتاد، در دهه1930 یک دوره 
خشکسالی بسیار نگران کننده باعث مهاجرت های میلیونی در بعضی 
از مناطق آن کشور شد. روند نابودی منابع زیرزمینی آب، تا دهه80 
ادامه پیدا کرد، تا اینکه باالخره آمریکائی ها برای مدیریت منابع آب خود 
برنامه ریزی منطقی انجام دادند. امروزه دیگر انتقال آب بین حوضه ای 
در ایالت متحده بسیار اندک است و بسیاری از سدهای قدیمی را بخاطر 
مسائل زیست محیطی خراب کرده اند و تخریب سدهای بیشتر در 
دستور کارشان هست. البته منظور این نیست که کنترل آب سطحی را 
کنار گذاشته اند، برعکس آب های سطحی هر حوضه به شدت کنترل 
و مدیریت می شود ولی هر حوضه با منابع آبی همان منطقه مدیریت 
می شود و انتقال آب بین حوضه ای دیگر به عنوان یک راهکار پایدار 
تلقی نمی شود. آمریکائی ها به این نتیجه رسیده اند که انتقال آب یعنی 
انتقال مشکل، انتقال آلودگی و انتقال بال. امروزه دیگر انواع راهکارهای 
دنیا جلو چشم ما قرار دارد و نیازی نیست ما چرخ را دوباره اختراع کنیم. 
اکنون پهنه اکثر شهرهای ما با سیمان و آسفالت نفوذ ناپذیر شده است. 
ما باید فکری برای نفوذ آب به داخل زمین بکنیم، ما با ساختن پارک ها 

و جوی های غیر سیمانی، برای نفوذ پذیر کردن شهرهایمان باید اقدام کنیم. 
هرکس باید آب باران منزل خود را، روانه ذخیره آب زیرزمینی کند. به کمک 
قانون و با فرهنگ سازی، نباید اجازه دهیم کسی آب باران را به فاضالب شهری 
وصل کند. آب باران همه ساختمان ها باید توسط چاه های جذبی که در زیر 
همان ساختمان حفر می شود جذب زمین شود. در کشور ما متأسفانه وقتی 
قرار شد فاضالب خانه ها به شبکه وصل شوند، مردم برای راحتی خود، چاه ها 
را بستند و خروجی های ساختمان را به شبکه فاضالب وصل کردند. خطر دیگر 
این است که طی سال های گذشته حجم بزرگی از فاضالب به زیر شهر های 
بزرگی مانند تهران تزریق شده که باعث شکل گیری مناطق آبگرفته گردیده، 
اگر ناگهان جلو تزریق تمام آبی که قبالً به دشت تهران وارد می شد را بگیریم، 
سطح آبی که به صورت غیرعادی باال بود ناگهان به شدت پایین می رود و 
فرونشست های بزرگ و شدیدی اتفاق خواهد افتاد. برخی شهرهای کشور در 
حاشیه دشت هائی که بر روی مصالح رسوبی ریزدانه قرار دارند گسترش یافته، 
مانند شهرهای مشهد و کرمان . وقتی سطح آب زیرزمینی داخل دشت پایین 
و در مناطق شهری به دلیل تزریق فاضالب باالست، اگر آب باران به آن تزریق 
نشود، تخریب های فراوانی اتفاق خواهد افتاد. با تمام مشکالت پیش رو، به نظر 
می رسد مدیریت آب کشور و تامین منابع غذایی متناسب با جمعیت کاری است 
که از عهده دانش بومی بر می آید. فقط الزمه اش این است از خودخواهی ها 
دست برداشته شود، یادمان باشد آب مال همه مردم و همه نسل هاست. امروز 
خیلی ها می گویند این چاه من است وخودشان را مالک آب می دانند، در 
صورتی که در گذشته قنات مال همه بود. البته قانون هم می گوید آب 
انفال است، یعنی مال همه است. اما در عمل مشکالتی به وجود آمده که 
مالکیت های خصوصی بر آب ایجاد شده. عده ای با حفر چاه های غیر مجاز 
و بهره برداری های غیرمجاز، آبی را که مال همه است به صورت شخصی 
و خصوصی استفاده می کنند. این مسائل جز با ایجاد آموزش عمومی قابل 
کنترل نیست. کشورهائی هستند که خیلی زودتر از ما دچار مشکل شدند 
ولی با سختی و رنج مشکل را پشت سر گذاشتند و به مدیریت صحیح 
منابع آب زیرزمینی و سطحی دست پیدا کردند. امروزه میزان فرونشستی 
در سال  میلیمتر  افتد حداکثر چند  اتفاق می  آنها  که در دشت های 
است، در صورتی که در کشور ما به چند ده سانتیمتر در سال می رسد. 
مسیر درست اتخاذ تصمیم فقط و فقط این است که حوضه های آبریز 
به صورت یکپارچه و با دارایی های خودشان مدیریت شوند و همه مردم 
فارغ از اینکه شغلشان و مسئولیتشان چیست، خود  را در زمینه منابع آب 
کشور صاحب اثر بدانند و منتظر نباشند دیگران شیر آب را کم باز کنند، 
یا دیگران از روش های کم مصرف و پُر بازده برای کشاورزی استفاده 
بزرگ  برای یک هدف  و  بدهیم  به دست هم  باید دست  نمایند. همه 
کوشش کنیم. هدفی که بر روی سه جمله قرار گرفته. کاهش مصرف، 

کاهش مصرف و بازهم کاهش مصرف.
 از اینکه وقت خود را در اختیار ماهنامه KWC قرار دادید متشکرم



زمانی که ما سخن گفتن و ارتباط برقرار کردن با دیگران را آغاز می کنیم، عالوه 
به  ناخودآگاه  به صورت  نکات دیگری هم  داریم،  را  پیامی که قصد گفتنش  بر 
شنونده انتقال پیدا می کند. این نکات چیزهایی است که به روحیات ما مربوط 
می شود. در تبادل این نکات است که بسیاری از معایب و یا محاسن فکری و 
درونی ما را آشکار می شود. به قول سعدی: تا مرد سخن نگفته باشد، عیب و 
هنرش نهفته باشد، یعنی با سخن گفتن و ارتباط برقرار کردن، عیب و هنر ما 
برای شنونده آشکار می شود. حال ببینیم در زمان ارتباط برقرار کردن و سخن 

گفتن چه رازهائی برای شنونده آشکار می شود.
در زمان ارتباط، معمواًل افراد نگران این هستند که دیگران آنها را چگونه ارزیابی 
می کنند اگر ما خود را از درون بد بدانیم و دیگران را هم بد وخطرناک فرض کنیم.  
منتظر خواهیم بود تا در مورد ما قضاوت سختی بکنند و ما را محاکمه، تحقیر و تنبیه 
نمایند و اگر در خود عیب و ایرادی حس کنیم، در موقع حرف زدن، فکر می کنیم با 
حرف هایمان در حال ضایع  کردن خود و آبروریزی هستیم. تمام این حاالت برای 
شنونده قابل تشخیص است و به این شکل است که راز درون ما آشکار می شود. ریشه 
این افکار ناخود آگاه، اغلب به دروان کودکی بر می گردد. به آن شیوه تربیتی، که به 
ما آموخت تو بد هستی و دیگران هم بد هستند، در نتیجه از درون این دو بد چیزی 
جزء بدی بیرون نخواهد آمد. این پیام در طول زندگی ما میلیون ها بار تکرار شده و در 
ذهن ما تبدیل به یک باور عمیق و خدشه ناپذیر گردیده و اضطراب و استرس ناشی از 

آن، تبدیل به یک قضاوت بی رحمانه درباره خود ما و دیگران شده است.
 با این پیش فرض معمواًل خمیر مایه ارتباط ها تشکیل شده از ترس و اضطراب و وحشت 
که همراه است با احساس شرم و خجالت و نگرانی. نگرانی از مجازات و تنبیه و درد و یا 
از دست دادن چیزهائی که برای ما ارزشمند هستند. در صورتی که اگر ما با تمام وجود 
باور داشته باشیم که من خوبم و دیگران هم از من بهترند و از میان من خوب و شمای 
بهتر چیزی به جز خوبی و نیکی صادر نخواهد شد، آنگاه می توانیم حرف ها و نظرهایمان 
را بی پروا بیان کنیم و هیچ ترسی از ابراز عقیده نداشته باشیم و نگران این نباشیم که 
نظراتمان ممکن است در بعضی جاها بد و غلط باشد، چون هیچ انسانی در هیچ زمینه 
ای  نه می تواند و نه الزم است که بدون اشتباه و خطا حرف بزند و هیچ عقیده ای در هیچ 
زمینه ای قطعی و حتمی و نهایی نیست. هیچ کس یک عقیده پاک و پاکیزه و منزه 
ندارد و هر چه که همه دارند، مخلوطی است از جنبه های خوب و بد و زشت و زیبائی 

با آمدن اول مهر دوباره مدارس باز شــدند. واژه »مدرسه« برای بسیاری از ما یادآور 
صبحگاهی خشک و شبه نظامی، سکوت طوالنی در کالس، زل زدن به تخته سیاه و 
جزوه نویسی است، البته زنگ تفریحی هم وجود داشت که در حکم آزادی موقت از 
زندان حساب می شد! در یک گزارش تلویزیونی که برای روز اول مهر تهیه شده بود، 
وقتی از دانش آموزی می پرسند که آیا از باز شدن مدارس خوشحال هستی، در کمال 
صداقت می گوید« نه چرا خوشــحال باشم، هر روز صبح ساعت شش باید از خواب 

بیدار شوم و به مدرسه بروم.«
کشور فنالند، به داشتن بهترین مدل آموزش و پرورش در جهان شهرت دارد و چند 
ســالی است که بهترین نتیجه را در بین کشورهای اروپایی بدست آورده. گروه های 
مختلفی از همه جای دنیا، از این کشور بازدید می کنند تا به راز موفقیت آنها پی ببرند. 
در گذشــته روش های آموزش آمریکا و فنالند یکسان بود و هر دو در پایین جدول 
رده بندی کشورهای پیشرفته قرار داشتند. کشور فنالند چون منابع طبیعی زیادی 
ندارد، نیروی انسانی را اصلی ترین منبع اقتصادی کشور خود می داند. به همین دلیل 
از شرایط آموزش راضی نبودند و  می خواستند راه حلی پیدا کنند، در نتیجه از روش 
آمریکائی جدا شــدند و شروع کردند به امتحان ایده های جدید. زمانی که راه حل 
پیدا شد، در مدت کوتاهی از بقیه کشورهای دنیا جلو افتادند و دانش آموزان فنالندی 

تبدیل به بهترین های دنیا شدند.
 فنالندی ها کشف کردند که مدارس شان کسالت آور است و سیستم آموزش، بچه ها 
را خسته و دل زده می کند. وزیرآموزش و پروش فنالند راز بزرگ این پیشرفت را چنین 
اعالم کرد. »ما معتقدیم بچه ها باید زمان بیشتری را بچگی کنند و بتوانند نوجوانی را 
درک نمایند و از زندگی لذت ببرند. مشغول کردن مغز برای مدت طوالنی کار بیهوده ای 
است. مغز باید هر چند وقت یکبار استراحت کند، اگر پشت سرهم به مغز کار بدهیم 
دیگر قدرت یادگیری خود را از دســت می دهد. ما به بچه ها تکلیف شب نمی دهیم 
و فقط گاهی در مدرســه تکلیف انجام می دهند، در حال حاضر کوتاه ترین ســاعت 
تدریس و کوتاه ترین ســال تحصیلی مربوط به مدارس فنالند است. دانش آموزان 
جمعًا هفته ای20 ساعت را سرکالس می گذرانند. در مدارس فنالند، بازی بخش بسیار 
مهم فرآیند یادگیری است. ساعت تفریح زیاد است و حتی در زمستان بچه ها را تشویق 
می کنیم که بیرون از کالس در فضای آزاد بازی کنند. دانش آموزان وقتی مشق شب 
ندارند، از درخت باال می روند ولی هنگام باالرفتن از درخت، درباره حشرات مختلف 

تحقیق می کنند و فردای آن روز هرچه را که تجربه 
کرده اند برای هم کالسی های خود تعریف می کنند 
و می گویند که درباره حشرات چه چیزهائی کشف 
کرده اند. بچه ها در وقت آزاد خود به تفریح، ورزش 
و فعالیت های هنری می پردازند. ما تالش می کنیم 
به آنها یاد بدهیم که چگونه شاد و خوشبخت باشند و 
طوری زندگی کنند که به خودشان و بقیه احترام 
بگذارند. ما معتقد هســتیم که به غیر از مدرسه و 
درس در زندگی چیزهای بیشتری هست که باید 

تجربه شود.«  
بی سوادی در کشور فنالند ریشه کن شده. موهبتی 
که دلیل آن را باید در سیســتم آموزشــی منحصر 
به  فرد این کشــور پیدا کــرد. در فنالند محتوای 
درســی خاصی به مدارس اعالم نمی شــود و تنها 
برای تدریس، یک چهارچوب کلی داده می شود. 
معلمان هر مدرسه می توانند محتوایی که خودشان 
مناسب می دانند را بر مبنای این چهارچوب طراحی 

و آموزش دهند. یکی دیگر از ویژگی های بارز نظام آموزشی فنالند، توجه به تک تک 
دانش آموزان و تالش برای جلوگیری از ترک تحصیل است. در بیشتر کشورهای دنیا، 
دشواری دروس، برای برخی از دانش آموزان که توانایی ذهنی کمتری دارند، موجب 
سرخوردگی و در نهایت ترک تحصیل می شود. در فنالند سیستم آموزشی به گونه ای 
طراحی شده که میل به ترک تحصیل تقریبًا به صفر رسیده. اگر دانش آموزی در درس 
خاصی ضعیف باشد، معلم در کالس توجه ویژه ای به نیازهای او کرده و حتی ساعات 
زیادتری را برای تدریس به او اختصاص می دهد. همچنین روانشناس و مشاور مدرسه 

به دانش آموزانی که با مشکالت آموزشی روبرو هستند کمک می کند.
 دوره ابتدایی در فنالند شــش سال اســت. معمواًل کودکان تمام 6 سال را با یک معلم 
می گذرانند. بچه ها معلم خود را با نام کوچک صدا می کند، در سر کالس ها می توانند 
دمپایی به پا کنند و روی زمین بنشینند، حتی دراز بکشند، خالصه حال و هوایی بسیار 
دوستانه در کالس ها جریان دارد. خانم ینی ویتا معلم مدرسه ابتدایی می گوید.« من چهار 

که ما از دنیا کسب کرده ایم.خوب و دوست داشتنی
 واقعیت این است که جنبه های خوب زندگی بسیار 
بیشتر و پر تعداد تر از جنبه های بد آن است، از بین 
برقرار  افراد  بین  روز  هر  که  ارتباطی  ها  میلیون 
می شود، الاقل90 درصد آن خوب و مفید است. از این 
رقم نتیجه می گیریم که اکثر آدم ها خوب هستند و به 
هم خوبی می کنند و از ارتباط دو تا آدم خوب، همیشه 
خوبی برمی خیزد. روزی که من و شما استرس داریم، 
اضطراب داریم، احساس ناراحتی می کنیم، احساس 
و  کنیم  می  حقارت  احساس  کنیم،  می  خجالت 
احساس گناه می کنیم، آن وقت است که طرف مقابل 
با  از ما اطالعات و خبرهای بدی دریافت می کند، 
این خبرها یا دلسرد می شود و ما را رها می کنند 
و یا ارتباط ما با او شکست می خورد، راه دیگری که 
معمواًل اتفاق می افتد این است که خصوصیات بد 
طرف مقابل نیز تحریک می شود و برای دفاع از خود 

دنبال نقطه ضعف های ما می گردد، تا بتواند در وقت مقتضی از آنها استفاده و حتی 
سوء استفاده کند. به این شکل است که رابطه وارد مرحله ای پر از تشویش و اضطراب 

و خطرناک می شود که ممکن است تا پایان زندگی هم دست از سر ما بر ندارد.
ساده ترین و بهترین شیوه در زمان برقراری ارتباط این است که ما با خیالی آسوده وارد 
رابطه شویم و هر آنچه را که دلمان می خواهد و فکر می کنیم صحیح است بگوئیم و از 
قضاوت دیگران پروا نکنیم. نگران نباشیم دیگران درباره ما چه فکر می کنند، ما احتیاج 
نداریم همه ما را دوست داشته باشند. هرگاه کوشش کنید دیگران شما را دوست 
داشته باشند، معنیش این است که خودتان را خوب و دوست داشتنی نمی دانید. پس 
سعی می کنید آن را بدست آورید. به همین دلیل اکثر مردم در روابط خود کوشش 
می کنند به دیگران ثابت کنند که من خوب و دوست داشتنی هستم و التماس می کنند 
که لطفًا من را خوب بدانید و دوست داشته باشید. جالب این است حتی اگر کسی با 
صراحت اعالم کند که فردی را خوب می داند و دوست دارد، باز هم باور نمی کند و فکر 
می کند دسیسه ای در کار است، با خود می گوید این فرد یا حقه باز و دروغگو است یا 
احمق، چون من خودم می دانم که خوب و دوست داشتنی نیستم، پس چرا او دروغ 
می گوید. چون از کودکی به ما تلقین شده و در ذهن ما تبدیل به یک حقیقت و باور 

شده که من خوب نیستم و دیگران هم خوب نیستند. 

کودک را باید با حرمت نفس تربیت کرد، اگر کسی در بزرگ سالی متوجه شد که  
ازحرمت نفس قوی برخوردار نیست، باید با کمک افراد متخصص، در باز پروری 
خود کوشش کند. معنی حرمت نفس این است که من خودم را خوب و دوست 
داشتنی می دانم و دیگران را هم خوب می دانم، مگر اینکه در شرایطی بسیار 
خاص عکس آن ثابت شود. قرار نیست من لحظه به لحظه خودم را به خودم و 
دیگران ثابت کنم. باور این نکته  مانند حکم آزادی از زندان است. اگر با داشتن 
حرمت نفس به یک مهمانی بروید دیگر قرار نیست به تک تک مهمان ها و میزبان 
ثابت کنید که خوب و دوست داشتنی هستید. شما قرار است در آن مهمانی خوب 
و خوش باشید و خوش بگذرانید. روزی که شما بخواهید به دیگران ثابت کنید که 
من خوبم و دوست داشتنی هستم، از همان لحظه زندگی شما به هم می ریزد. 
تا همه مرا دوست داشته  این موضوع می شود که چه کار کنم  فکر شما درگیر 
باشند. کسانی که متوجه این نقطعه ضعف می شوند، در غالب اوقات شما را به 
بازی می گیرند و تحت اختیار خود می گیرند. اگر هزار کار برایشان انجام دهید 
همان یک کاری را که انجام نداده اید را به رختان می کشند و اگر بیست سال به 
تمام خواسته های آنها جواب مثبت بدهید، یک بار که جواب منفی بدهید، به شما 

خواهند گفت: این بود نتیجه بیست سال دوستی.

سال است که به یک گروه از بچه ها درس می دهم و جالب است که می بینم بچه ها جلو 
چشم من بزرگ می شوند و به دانش شان اضافه می شود. به نظر من این بهترین روش 
تدریس است، تقریبًا من مادر دوم بچه ها هستم.« در شش سال اول تحصیل، هیچ گونه 
امتحانی از کودکان به عمل نمی آید. تنها یک امتحان استاندارد اجباری در فنالند وجود 

دارد، که وقتی بچه ها به سن 16 سالگی برسند از آنها گرفته می شود. 
معلمان در جامعه فنالند شــان و منزلتی هم رده با پزشکان و وکال دارند. تمامی 
معلمان در این کشــور دارای مدرک کارشناســی ارشد هستند و معمواًل از میان 
ممتاز ترین فارغ التحصیالن دانشگاه انتخاب می شوند. همچنین معلمان حقوق 
و مزایای مکفی می گیرند. آنها هر روز تنها چهار ســاعت تدریس می کنند و البته 
هر هفته باید دو ساعت در کالس های آموزش ضمن خدمت شرکت کنند. شغل 
معلمی از شــغل های پرطرفدار در فنالند است و بسیاری از شهروندان متقاضی 

خدمت درآن هستند.

باز اول مهر شد
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تحلیل اخبار آب
پایبندی به تعهد بین المللی کاهش گازهای گلخانه ای اجباری است

پیش  دو هفته  تا  پاریس گفت:  تعهد کاپ21  درباره  نیرو  وزیر  حمید چیت چیان 
و  آمریکا  پیوستن  با  اما  نداشت،  وجود  تعهد  این  اجرای  بر  الزامی  و  اجبار  هیچ 
آن  اجرای  به  نیز  ایران  ای،  گازهای گلخانه  بزرگ  تولیدکننده  دو  به عنوان  چین 
ملزم است. این توافقنامه فقط زمانی اجرا می شود که 55 کشور تولیدکننده 55 
اینک  به صورت رسمی تصویب کنند که  را  آن  درصد گازهای گلخانه ای جهان، 
شمار کشورهای تصویب کننده به 56 کشور رسیده است. وی هشدار داد: عمل 
نکردن به این تعهد، کشور را در معرض تحریم هایی به مراتب شدیدتر از بحث 
 5+1 کشورهای  با  فقط  ای  هسته  های  تحریم  در  زیرا  دهد،  می  قرار  ای  هسته 
از جمعیت جهان  با کشورهای ساحلی روبروییم که نیمی  اینجا  اما  روبرو بودیم، 
را شامل می شوند. چون کشورهای ساحلی در معرض خطر به زیرآب رفتن بر اثر 

تداوم گرمای کره زمین قرار دارند. 
ایرنا  خبرگزاری 

به  ما  کشور  آمد،  می  پیش  المللی  بین  مسائل  پای  وقتی  همیشه 
بی  مشکل  در  که  کرد  می  اعالم  است،  توسعه  حال  در  کشوری  اینکه  خاطر 
شود  می  صنعتی  و  پیشرفته  کشورهای  به  مربوط  مشکالت  همه  و  است  تقصیر 
و ما نه باید جور آنها را بکشیم، حتی یکبار یکی از صاحبان میکروفن گفت: اگر 
متاسفانه  بدوزندش.  بروند  صنعتی(  )کشورهای  خودشان  شده  پاره  ازون  الیه 
این بار کشور ما در رده بندی تولید گاز گلخانه ای CO2 که یکی از مهم ترین 
دالیل گرم شدن زمین است، از بین 190کشور جهان دارای یک رتبه تک رقمی 
 CO2 است. راستی ما که صنعت آنچنانی نداریم چه کار می کنیم که این مقدار

کنیم؟ می  تولید 

مخاطرات زیست محیطی انتقال آب دریای مازندران 
انتقال آب  نمایندگان مازندران گفت: جریان  آذری سخنگوی مجمع  نیاز  حسین 
دریای خزر نگران کننده است. وی تاکید کرد: معاون رئیس جمهور متعهد شد از 
منافع زیست محیط استان مازندران دفاع کند و دغدغه های فعاالن محیط زیست 
انتقال آب دریای خزر مدنظر قرار دهد .  وی اضافه کرد: مراتب  را در قبال طرح 
شبکه های  و  زیست محیطی  تشکل های  نخبگان،  سمن ها،  شدید  اعتراض 
افکار  به رییس سازمان محیط زیست منتقل و مخالفت جدی  را  اجتماعی استان 

عمومی را در این خصوص تکرار کردیم. 
 خبرگزاری مهر

اگر خدا بخواهد قرار است از این به بعد نظر سمن ها )سازمان های 
مردم بنیان( نخبگان و تشکل های زیست محیطی و افکار عمومی هم در تصمیم 
گیری های محیط زیستی مورد توجه قرار گیرد. فقط مسئوالن استان هائی که قرار 
دارند،  دشمنی  آنها  با  ها  گروه  این  نکنند  فکر  کند،  پیدا  انتقال  آنجا  به  آب  است 

بلکه این ها با محیط زیست دوست هستند.

بی اطالعی وزیر نیرو از آبگیری سد داریان ) 24 آذر ۹4(
حامد قادرمرزی نماینده مردم قروه و دهگالن درمجلس، دراین باره می گوید: دیروز 
وزیر نیرو و معاونانش به کمیسیون عمران مجلس آمده بودند. بحث آبگیری ناگهانی 
سد داریان درحالی  که االن فصل آبگیری نیست، مطرح شد و دلیل این آبگیری ناگهانی 
را از وزیر و معاونانش جویا شدیم، اما وزیر نیرو و معاونانش اظهار بی  اطالعی کرده و 
اعالم کردند که از آبگیری سد خبری ندارند و این فصل، فصل آبگیری نیست. وی ادامه 
داد: آقای حاج رسولی ها معاون وزیر نیرو، هم از این آبگیری تعجب کرده و می گفت که 
سد وقتی آبگیری شود، باید به ما تحویل داده شود، چگونه است که آبگیری شده. به 
گفته سرپرست کمپین حمایت از نجات چشمه بل: قرار نبود سد آبگیری شود، ناگهان 
به روستاهای اطراف اعالم کردند که فردا سد آبگیری خواهد شد. آن قدر ناگهانی بود 
که وزیر نیرو، هم در مراسم آبگیری حضور نداشت. حتی از مسئوالن محلی، فرماندار 

و استاندار هم حضور نداشتند.        
شهروند

آب پشت سد داریان تخلیه شد )2۱ شهریور۹۵(
از  حفاظت  سازمان  مردمی  مشارکت های  و  آموزش  دفتر  مدیرکل  درویش  محمد 
محیط زیست که به تازگی از سد داریان بازدید کرده با مخزن خالی آن مواجه شد، وی 
اطالع رسانی کرد: به دستور مدیران آب نیرو و سد داریان، سدی که هنوز سه ماه از 
آبگیری کاملش نمی گذرد، تمامی اندوخته آبی پشت سد به میزان بیش از 320 میلیون 
مترمکعب رها شد. دالیل مختلفی برای تخلیه مخزن سد اعالم شده. عیسی بزرگ زاده 
معاون فنی شرکت مدیریت منابع آب و نیروی ایران توضیح داد: آنچه اتفاق افتاده، نه 
تخلیه سد که کاهش ارتفاع آب پشت مخزن است. به گفته او، این کاهش ارتفاع از قبل 
برنامه ریزی شده بوده و با هدف تکمیل بخش هایی از سازه های جنبی سد نظیر جاده 

و بعضی اقدامات تکمیلی، انجام شده است. 
رهنما کشت

از کنار هم گذاشتن این دو خبر متوجه می شویم که ناهماهنگی هائی 
در آبگیری سدهای کشور وجود دارد. اتفاقی که چند وقت پیش برای سد گتوند هم 
افتاد. توجیهاتی از قبیل تکمیل کارهای سازه ای سد و جاده سازی نیز قابل قبول 
نیست، چون چندی پیش در خبر ها آمد که آب سد داریان سر ریز شده. اگر جاده و 
تاسیساتی در حال احداث بود که دیگر به زیر آب رفته و صدمات زیادی دیده. شاید 
را در نظر  بودند، همین مسائل  العجل سد مخالف  آبگیری ضرب  با  آنهائی هم که 
این  تحمل  که  نیست  ای  گونه  به  کشور  آب  شرایط  که  نکنیم  فراموش  داشتند. 

بی برنامه گی ها را داشته باشد. 

احتمال غرق شدن بانکوک و تغییر پایتخت تایلند
دکترآرت جومسای نا آیودحیا دانشمند تایلندی شاغل در ناسا اظهار داشت: به علت 
خطر غرق شدن بانکوک به دنبال باال آمدن هرساله سطح آب دریا، پایتخت تایلند باید 
به مکان دیگری منتقل شود. این دانشمند تایلندی با اشاره به افزایش بارندگی و باال 
آمدن سطح آب دریا در سال 2010 و سال 2011 گفت: در سال 2020 و سال های بعد این 
شرایط بسیار بدتر خواهد شد. براساس این گزارش، ساخت تسهیالت و امکانات برای 
انتقال پایتخت، حداقل 20 سال زمان خواهد برد حال آنکه بانکوک طی 7-8 سال آینده 

با مشکالت فراوانی مثل سیل و باران اضافی مواجه خواهد بود.
 خبرگزاری فارس

 نگرانی این است که گناه غرق شدن بانکوک بیفتد گردن ایران چون 
CO2 زیاد تولید کرده.

از زمین به کجا کوچ خواهیم کرد؟

کره زمین یکی از 8 سیاره ای است که به گرد خورشید می گردد. کل این منظومه در درون 
کهکشانی بنام راه شیری قرار دارد. تاکنون حدود100 میلیارد ستاره در کهکشان راه شیری 
شناسائی شده، که هرکدام تعدادی سیاره در اطراف خود دارند که به صورت متوسط تعداد آنها را 
می توان 5 عدد برای هر ستاره فرض کرد، تعداد کهکشان های کائنات طبق آخرین محاسبه ای 
که تلسکوپ هابل انجام داده، 170 میلیارد کهکشان است. اگر این اعداد را در هم ضرب کنیم به 
تعداد 8/5 ضرب در10 به توان 22سیاره خواهیم رسید. با این شرایط کسی نمی تواند ادعا کند که 
در کل کائنات هیچ گونه حیاتی وجود ندارد، ولی اگر منظور ما از حیات، نوع هوشمند آن باشد، به 

دلیل آسیب پذیرتر بودن این نوع حیات، شرایط فرق می کند.
اولین شرط برای امکان حیات، وجود آب است. موقعیت زمین نسبت به خورشید به شكلی 
است كه نه آنقدر نزدیك است كه بر اثر حرارت، آب آن تبخیر شود و  نه آنقدر دور كه آب در آن یخ 
بزند و از حالت مایع خارج شود. به چنین منطقه معتدلی »ناحیه طالیی« گفته می شود. ارزیابی 
می شود از هر 10 سیاره یکی در ناحیه طالیی واقع شده است. چند عامل دیگر برای ایجاد 
حیات اهمیت اساسی دارد. یکی وجود جو برای محافظت از تشعشعات مخرب و جلوگیری از 
پراکنده شدن اکسیژن است. همسایه بودن با یک یا چند سیاره قول پیکر نیز الزامی است، تا 
اجرام سرگردان، جذب آن کرات شوند و محیط آرامی برای حفظ و تکامل حیات به خصوص 
حیات هوشمند فراهم گردد، مانند کاری که زحل و مشتری در حق زمین انجام می دهند. 
مناسب بودن جرم سیاره هم عامل مهمی برای حفظ جو  و  رشد مناسب موجودات است، چون 
جرم کم سیاره، باعث کم شدن جاذبه و نازک شدن جو می شود و جاذبه زیاد نیز باعث کندی 

حرکت موجودات زنده و تکامل پیدا نکردن آنها می شود. 
این چند عامل ممکن است احتمال حیات و بخصوص حیات هوشمند را در کائنات به نصف کاهش 
دهند که بازهم عدد بزرگی است. ولی اتفاقی در کره زمین افتاده که باعث یک سلسله فرآیند های 

تکاملی در جهت پیدا شدن حیات هوشمند بر روی کره زمین شده.
 در حدود 4 میلیارد سال پیش، سنگ آسمانی عظیمی به زمین برخورد کرد و قسمتی از سیاره ما را 
جدا نمود و به آسمان فرستاد و ماه را بوجود آورد. دالیل اثبات این فرضیه، باقی ماندن اثر برخورد 
این سنگ آسمانی عظیم در اقیانوس آرام و شباهت فوق العاده خاک سطح ماه به خاک زمین است. 
این اتفاق چندین اثر مهم بر روی کره زمین باقی گذاشت که مهمترین آن کاهش سرعت چرخش 
زمین به دور خود بود. اگر ماه وجود نداشت و سرعت زمین را کند نمی کرد، سیاره ما هر 6 ساعت 
یک بار به دور خود می چرخید و طول شبانه روز بجای 24 ساعت به 6 ساعت تبدیل می شد. هر 
چند ممکن است این موضوع به نظر جالب برسد و عده ای بگویند در آن شکل هم بشر خود را با 
شرایط تطبیق می داد، اما این اتفاق عوارض بسیاری در جهت حفظ حیات و کمک به تکامل حیات 
هوشمند در پی داشت. اگر ماه وجود نداشت به دلیل سرعت زمین، جو از دست می رفت و بادها و 
طوفان های بسیاری در سطح زمین رخ می داد. هم چنین با کم شدن مدت زمان تابش خورشید 

KWC اخبار 
حضور KWC در همایش ساخت و ساز

نشان  دارندگان  انجمن  مدیریت  تحت  ساز  و  ساخت  در  کیفیت  سراسری  همایش  دومین 
استاندارد ایران، روز سه شنبه اول آبان ماه سال جاری، در مرکز همایش های بین المللی صدا و 
سیما برگزار خواهد شد. شرکت KWC ایران نیز حضوری فعال در این همایش خواهد داشت 

گزارش این همایش در ماه آینده چاپ خواهد شد.     

حضور KWC  در نمایشگاه اراک
پانزدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان، 
سیستم های سرمایشی و گرمایشی، شیرآالت و 
صنایع وابسته در محل نمایشگاه های شهر اراک 

برگزار شد.
شرکت KWC ایران با سرپرستی آقای طاهری 
نماینده این شرکت در شهر اراک در این نمایشگاه 

حضور پیدا کرد و انواع محصوالت را در معرض دید بازدید کنندگان قرار داد.

KWC    برگزاری نشست معماران توسط شرکت
در  جاری  سال  ماه  مهر   29 تاریخ  در  معماری  گفتار   10 های  نشست  سلسله  جلسه  دوم 
سالن همایش موقوفات دکتر محمود افشار برگزار خواهد شد. این سلسله نشست ها با 

پشتیبانی شرکت KWC ایران 
زمان  چون  شود.  می  برگزار 
برگزاری این نشست هم زمان 
است،  ماهنامه  انتشار  تاریخ  با 
لذا گزارش این نشست در ماه 

آینده تقدیم خواهد شد.

کسی نمی داند چه اتفاقی ممکن بود برای رشد و تکامل حیوانات و گیاهان رخ دهد.
 اثر چشم گیر دیگر ماه تاثیری است که بر تغییرات جزر و مد اقیانوس ها گذاشت. اگر اثر ماه نبود 
اندازه جزر و مد تا 3 برابر کنونی افزایش می یافت و تمام سواحل پست به زیر آب می رفت و فقط 

نواحی مرتفع باقی می ماند، که محیط سخت و کوچکی برای رشد و نمو حیوانات و انسان بود. 
موضوع دیگر اثر کشش گرانشی ماه است که باعث تجمع و برآمدگی آب در میانه زمین و بر روی 
خط استوا می شود. اگر ماه نبود برآمدگی آب در میانه زمین از بین می رفت و آب، قطب ها را فرا 

می گرفت و یخ ها را از بین می برد، نبود یخ های قطبی باعث گرم شدن زمین می شد. 
یکی دیگر از اثرات برخورد سنگ آسمانی، این بود که زاویه گردش زمین به دور خورشید را 23/5 
درجه منحرف کرد. این حادثه بسیار سرنوشت ساز بود و اندازه انحراف نیز اهمیت خاصی دارد. 
زاویه چرخش زمین باعث شده نیمی از سال نیم کره شمالي رو به خورشید قرار گیرد و آفتاب با 
زاویه عمودتر به سطح آن بتابد و انرژي بیشتری از خورشید کسب کند. در این مدت شرایط 
نیم کره جنوبی معکوس است. در نیمه دوم سال این حرکت برعکس می شود و نیمه شمالی آفتاب 
کمتری دریافت می کند و طول روز کوتاه می شود، درحالی که در نیم کره جنوبی تابستان است. 
و طول روز بلندتر. به این شکل است که چهار فصل به وجود می آید، که عامل بسیار مهمی در 
تعادل هوا و رشد حیات و تکامل حیات هوشمند در زمین است. اگر این چرخش اتفاق نیفتاده بود 
و طول شب و روز کاماًل مساوی بود، روزها بسیار گرم می شد و شب ها سرد، طوفان های دائمی 
بزرگی به دلیل اختالف حرارت فاحش شب و روز در زمین اتفاق می افتاد که اگر مانع حیات 
نمی شد، حتمًا مانع بزرگی برای حیات هوشمند بود. زوایه انحراف هم بسیار پر اهمیت است. 
اگر زاویه چیزی در حد10 درجه بود تاثیرات فصول اندک می شد و اگر چیزی در حدود 70 درجه 
می شد، در بعضی از فصول طول روز به 300 ساعت می رسید، اتفاقی که هم اکنون به گونه ای در 

قطبین در حال وقوع است.
 یک ریاضی دان می داند وقتی تعداد پارامترهای یک حادثه زیاد شود، احتمال وقوع آن حادثه تا 
چه حد کم می شود و به سرعت به سمت صفر میل می کند، تازه اینها عمده ترین شرایط هستند، 
صدها دلیل ریز و درشت دیگر دست به دست هم داده اند و امکان حیات هوشمند در کره زمین 

را به وجود آوردند که با کوچک ترین تغییر در هر کدام، یا حیاتی بر روی زمین وجود نداشت، یا اگر 
بود چنین نبود. پس انتخاب ما برای محل زیست جایگزین در این کائنات عظیم، در حد صفر است.

چند روزی است که ستاره شناسان، سیاره ای را کشف کرده اند که به زمین بسیار شباهت دارد و 
شواهد نشان می دهد که آب بر سطح آن جاری است. استفان اودری از رصدخانه ژنو می گوید: 
ما تخمین زده ایم که میانگین دمای این سیاره چیزی میان صفر و 40 درجه سانتیگراد است، 
بنابراین آب در آن در حالت مایع خواهد بود. شعاع این کره یک و نیم برابر شعاع زمین است و با 
سنگ و اقیانوس های پر آب پوشیده شده. اینها خبرهای نسبتًا خوبی هستند ولی چند خبر بد هم 
وجود دارد. طول یک سال این سیاره فقط 13روز است در واقع این سیاره با30 برابر سرعت زمین 
به دور خورشید خود می گردد. فاصله این سیاره از ستاره مرکزی، چهارده بار کمتر از فاصله زمین 

از خورشید است، ولی چون خورشید آن کوچکتر و کم فروغ تر از خورشید ما است، سیاره مورد نظر 
در »ناحیه طالیی« واقع شده. این خوب است ولی تکلیف اشعه های مضر و حیات سوز ستاره مرکزی 
که چهارده بار به سیاره شبه زمین نزدیک تر است چه می شود. ولی بدترین خبر این است که فاصله 
این سیاره تا زمین 20 سال و شش ماه نوری است، یعنی اگر با سرعت نور حرکت کنیم 41 سال طول 
می کشد تا به این سیاره برویم و بر گردیم. حاال افرادی که به قانون نسبیت انیشتین آشنا هستند، فوری 
می گویند این مدت در چشم مسافران سفینه بسیار کوتاه تر خواهد بود. فراموش نکنیم، هر جسمی 
که سرعتش از یک صدم سرعت نور فراتر رود، به تدریج تغییر ماهیت خواهد داد و دیگر جسم نخواهد 
ماند تا روزی به جسمیت خود باز گردد. در عالم واقع یک سفر به این سیاره حداقل 4000 هزار سال 

طول می کشد و نسبیت هم تاثیر زیادی در طول عمر مسافران نخواهد داشت.
ما همین یک کره خاکی را داریم در هیچ کجای این کائنات جای دیگری از ما استقبال نمی کنند. به 
فرض محال که دانش ما به جائی برسد که بتوانیم به سایر کرات سفر کنیم شاید 1000 سال زمان الزم 
باشد. با این آهنگی که ما دست به تخریب کره خاکی خود زده ایم ممکن است 100 سال هم فرصت 

نداشته باشیم، چه رسد به 1000 سال. سیاره ما خانه ما است از آن مراقبت کنیم.


