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دادگاه آب
پس از انفجار دو بمب اتمی در شهرهای هیروشیما و ناکازاکی و پایان یافتن جنگ
دوم جهانی ،تحلیل گران اقتصادی برای توصیف ژاپن ،از تعبیر «به کلی ویران شده»
استفاده کردند .در اثر این جنگ دو میلیون و هفتصد هزار ژاپنی کشته شدند ،حدود
چهل درصد از شهرها ویران شد ،تاسیسات صنعتی و تولیدی تخریب و نابود شدند،
مزارع سوختند ،اقتصاد فلج شد و چیزی به جزء سرزمینی ویران و مردمی بیکار و
گرسنه بر جای نماند .قیمت ها تا  40برابر افزایش یافت ،این رقم در مورد برنج تا 150
برابر بود42 .درصد از ثروت ملی از بین رفت .در سال  1947یوشیدا شیگیرو (Yoshida
 )Shigeruبه عنوان اولین نخست وزیر پس از جنگ ،امور کشور را بدست گرفت و
بالفاصله اعالمیه ای در مورد سیاست های اضطراری منتشر کرد .در این اطالعیه او
گزارشی واقعی و عریان از وضع کلی کشور به ملت ارائه نمود .تحلیلی که به دلیل نثر
روان و سادگی بیان با استقبال عمومی مواجه شد .نخست وزیر در نهایت وضوح و بدون
کتمان کردن حقایق دردناک ،به تحلیل شرایط ژاپن پرداخت .در این گزارش آمده بود،
«دولت باید واقعیتهای تلخی را بدون پردهپوشی با مردم در میان بگذارد .دولت می داند
بدون همکاری آحاد مردم بازسازی کشور امکان پذیر نخواهد بود .مردم همانگونه که
به شرایط خانواده خود می اندیشند ،باید به شرایط کشور نیز بیاندیشند و رفتار خود را
در زمینه های تولید ،مصرف ،پس انداز ،سرمایه گذاری و هزینه ها ،با دولت هماهنگ
نمایند .دولت در شرایطی می تواند به این اهداف دست یابد که قادر به جلب همکاری
و مشارکت تمام طبقات اجتماع باشد ».بعد از بیست سال ،کشور تخریب شده ژاپن با
این نگرش تبدیل به یکی از چند قدرت بزرگ اقتصادی جهان شد.
چندی پیش آقای عیسی کالنتری که دو دوره وزیر کشاورزی بودند واکنون نیز دبیر
ستاد احیای دریاچه ارومیه هستند در گفتگوئی به گاهنامه جامعه پویا به تشریح
وضعیت آب کشور پرداخت .به گفته ایشان« 50میلیون نفر از ساکنان جنوب البرز
و شرق زاگرس باید فکری به حال خودشان بکنند .در آینده نزدیک ،در آن مناطق
کشاورزی وجود نخواهد داشت و زندگی در آن بسیا ر گران خواهد شد وآب شرب و
صنعت بسیار گرانتر از آن چیزی میشود که اکنون هست .اگر مسئوالن درباره مصرف
تناپذیری،دامنگیرمردم
واستحصالآبتصمیمجدینگیرند،عواقبوخیموبازگش 
خواهد شد ».ایشان اضافه کردند« فکر میکنم برای چاره اندیشی دیگر دیر شده باشد

پیش بینی می شود تا سال  2050تقاضا برای مواد
غذایی تا 50درصد افزایش پیدا کند .کمبود آب روز به
روز چنگ و دندان خود را بیشتر به مردم جهان نشان
می دهد .مصرف سوخت های فسیلی باعث افزایش
گاز دی اکسید کربن ( )CO2و باال رفتن گرمای
زمین و تغییرات آب و هوائی می شود .سطح اراضی
قابل کشت روز به روز کمتر می شود .این شرایط
نشان میدهد که بشر باید در بسیاری از رفتار های
خود تجدید نظر کند و به راه های جایگزین برای
ایجاد انرژی،مصرف آبو تولیدموادغذایینگاه کند.
ایندیگریکگزینهنیستبلکهیکضرورتاست.
یکی از مهم ترین بخش های زندگی بشر که باید
مورد بازنگری قرار گیرد و به سرنوشت آینده انسان
بستگی دارد ،شیوه سنتی کشاورزی است ،شیوه ای
که به مقدار زیادی زمین ،منابع آب و انرژی احتیاج
دارد .بزرگترین چالش کشاورزی سنتی این است که جمعیت و مصرف روز به روز
افزوده می شود ،ولی منابع زمین و آب و انرژی روز به روز کمیاب تر می شود و منابع
انرژی فسیلی عالوه بر کمیابی بسیار آالینده است و باعث گرم شدن هوای کره زمین
میشود.
در کشور استرالیا ،در حومه شهر آدالید ،در نزدیکی خلیج اسپنسر مزرعه ای وجود
دارد بنام قطره خورشد ( )sundropاین مزرعه در زمینی به وسعت  20هکتار،
بدون کوچکترین نیاز به سوخت فسیلی و آب شیرین و خاک ،سالیانه  17000تن
گوجه فرنگی تولید می کند که  15درصد مصرف کشور استرالیا را تامین می کند.

و روز ب ه روز هم دیرتر میشود ،زمان اقدام مؤثر الاقل  10سال پیش بود.در برنامه ششم
پیشبینی شده  11میلیارد مترمکعب از برداشت آبها کاسته شود  .این عدد نسبت به
سرعت فاجعه هیچ است .عدهای میگویند برای حل مشکل باید بهرهوری را افزایش
دهیم .دیگر زمان نداریم و در واقع آبی نداریم که بخواهیم بهرهوری را افزایش دهیم،
سپس ناچار باید مصرف را پایین بیاوریم ».این تابلو که ایشان ترسیم کردند ،دستکمی
از یک جنگ خانمان سوز ندارد.
ایشان درباره راه حل ها گفتند«باید بهرهبرداری را کم کرد ،باید حداقل  40میلیارد
مترمکعبازبرداشتآبکمشود.مسئوالنبلندپایهبایدتصمیمبگیرندکهبرداشتها
نصف شود .این کار قطعًا تبعاتی دارد ولی بهاندازه تبعات بحران فعلی نخواهد
بود .آنهایی که منافع کوتاهمدت را بر بلندمدت ترجیح میدهند ،حاضر نیستند به
مردم بگویند که با این شرایط  500هزار کشاورز ،دیگر نمی توانند کشاورزی کنند و
شهروندان باید مصرف آب را نصف کنند .آنها عالقهمندند همه هرچقدر که می خواهند
آب مصرف کنند و امیدوارند مشکلی پیش نیاید .مسئوالن کشور باید تصمیمات خیلی
بزرگی بگیرند .کشور برای عبور از این جریان به جراحی بزرگ نیاز دارد».
یکبار دیگر شرایط ژاپن را بررسی کنیم .کشوری که پس از یک جنگ خانمان سوز
دچار بحران های بزرگی شد ،بزرگترین مقام اجرائی مملکت بدون پرده پوشی و
کتمان حقایق ،شرایط را شخصًا به مردم گزارش داد ،آنهم به زبانی ساده و عامه فهم و
با هدف جلب همکاری عموم مردم .در کشور ما هم ظاهرًا بحران بزرگی اتفاق افتاده
که هنوز آثار بیرونی آن به خوبی آشکار نشده .اکنون فردی که مدت نسبتًا طوالنی،
وزیر وزارتخانهای بوده که  90درصد آب کشور را مصرف میکند و اکنون هم دبیر ستاد
احیایدریاچهایاستکهاگربکلیخشکشودزندگیچنددهمیلیوننفرتحتالشعاع
آن قرار خواهد گرفت ،به ما اخطار میکند که زندگی  50میلیون ایرانی به خطر افتاده
و این عده ممکن است مجبور به کوچ اجباری شوند .از دو حال خارج نیست ،یا این
اخطار وجهی از واقعیت دارد و یا یک توهم است .اگر توهم و شایعه است ،مطرح کردن
آن شامل جرم تشویش اذهان عمومی می شود .پس بهتر است برای روشن شدن
مسئله ،یک دادگاه نمادین تشکیل شود تا ایشان و وکالی مدافعشان که می تواند
از بین کارشناسان آب و محیط زیست انتخاب شوند ،با آمار و شاهد و دلیل از این ادعا
دفاع کنند و مخالفین نیز به عنوان مدعی العموم ،به نظرات ایشان حمله حقوقی کنند
و افراطی بودن دالیل را افشا نمایند .در پایان حکم این دادگاه نمادین می تواند تکلیف
مردم و مسئولین را با ابعاد بحران آب کشور روشن کند و سندی شود برای آیندگان.
ولی اگر این نظرات از واقعگرائی دور نیست و تصویری از حقیقت را در پیش چشم
ما می گستراند ،بهتر است که شخص اول اجرائی کشور ،یعنی رئیس جمهور ،همان
کاری را بکند که یوشیدا شیگیرو انجام داد ،یعنی یک گزارش واقعی و عریان و با زبانی
روان و ساده ،از وضع بحران آب کشور به ملت ارائه نماید و بدون کتمان کردن حقایق
دردناک ،مشکل را با مردم در میان بگذارد و به مردم یادآوری کند ،بدون همکاری و
رنج آحاد مردم ،بازسازی منابع آب کشور امکان پذیر نخواهد بود و از مردم بخواهد
رفتار خود را در زمینه مصرف آب با برنامه های دولت هماهنگ نمایند .البته ایشان
باید یک برنامه قاطع و جامع و عملی که بار اصلیش به دوش مردم است را در جیب
داشته باشند و از فردای روز اعالم برنامه بر اجرای دقیق آن نظارت کنند .به گفته جناب
کالنتری ،کشور برای عبور از بحران آب به جراحی بزرگ نیاز دارد.
ش.ب

تولید این مقدار گوجه فرنگی به طریق سنتی نیاز به حداقل 600هکتار زمین و3/5
میلیون متر مکعب آب و مقدار زیادی سوخت فسیلی دارد .در شرایط کنونی ،این
مزرعه می تواند دریچه ای باشد به آینده دنیا ،برای فراهم کردن غذا و آب مورد نیاز
جمعیت رو به افزایش کره زمین ،بدون آن که بر گازهای گلخانه ای افزوده شود و
خاک ها و آب شیرین ازبین برود.
در این مزرعه  23/000هزار آینه در زمینی به مساحت  6هکتار ،انرژی خورشید را بر
روی یک برج به ارتفاع  116متر متمرکز می کنند .این ژنراتور خورشیدی می تواند
عالوه بر تامین تمام برق مورد نیاز مجموعه ،روزانه یک میلیون لیتر آب شور خلیج
را به آب شیرین تبدیل و برای آبیاری قطره ای مزرعه ،در مخازن آب ذخیره کند.
سطح زیر کشت محصول در مزرعه قطره خورشید  8هکتار است ،که به صورت
گلخانهساختهشدهوگوجهفرنگیهادرچندطبقهکاشتهمیشوند.دراینگلخانه
برای کشت محصول از خاک استفاده نمی شود ،بلکه گیاهان در پوسته نارگیل که
سرشار از مواد مغذی است شکوفا می شوند ،پوشالی که در قب ًال بی ارزش و

زباله محسوب می شدند .درجه حرارت و مقدار رطوبت گلخانه ها مرتبًا کنترل و
شرایط همیشه در حد ایده آل نگاه داشته می شود .اگر هوا گرم شود کولرها روشن
میشوندواگرسردشودبخاریها،هوارامعتدلمیکنند.همگیایندستگاهها
باانرژیخورشیدیکارمیکنند.اینروشکهباعثکنترلسطحمناسباستفاده
گیاه از مواد مغذی ،نور ،آب ،درجه حرارت و دی اکسید کربن می شود ،تضمین
کننده کیفیت ،سرعت تولید ،کاسته شدن از ضایعات و طعم و مزه مشتری پسند
محصول می شود .در این مزرعه مبارزه با آفت ها از طریق حشرات انجام می شود
و استفاده از مواد شیمیائی در حد یک صدم مزارع سنتی است .وجین علف های
هرز و برداشت و بسته بندی گوجه فرنگی ها توسط دست انجام می شود .این
مزرعهتوانسته 100شغلدرطولزمانساختمزرعهو 200شغلبرایسهشیفت
کاری در زمان تولید ،ایجاد کند.
اینگونه است که روزانه هشت کامیون گوجه فرنگی از این مزرعه خارج و وارد
بازار مصرف می شود و سالیانه از انتشار 26هزار تن دیاکسیدکربن و مصرف3/5
میلیون متر مکعب آب شیرین جلو گیری می شود .هزینه ساخت این مزرعه150
میلیون دالر است ،ولی با توجه به صرفه جوئی که در هزینه سوخت و آب و خاک
میشودوکیفیتمحصولبدست
آمده و حداقل دور ریز ،سود باالئی
را نصیب پروژه می کند .در سه
سالیکهازراهاندازیمزرعهمیگذرد
بخش بزرگی از سرمایه گذاری
اولیه مستحلک شده و پروژه به
زودی وارد مرحله ای می شود که
می توانند سالهای زیاد ،با هزینه
بسیار اندک محصول فراوان تولید
کند.چونهزینهایبابتآب،برق،
گاز و سوخت پرداخت نمی کند.
این شیوه کشاورزی ترکیبی است
از انرژي خورشیدی و شیرین
کردن آب دریا و استفاده از گلخانه،
که به دلیل جمع شدن در کنارهم
باعث ایجاد راندمان بسیار باالئی شده .هم اکنون یک مزرعه دیگر در انگلستان
مشغول بهره برداری است و سه پروژه نیز در استرالیا ،انگلستان و آمریکا در حال
ساخت است که قرار است محصوالتی مانند قارچ ،توت فرنگی ،خیار ،کدو در آنها
تولیدشود.

گفتوگو با آقای مهندس جعفر غفاری شیروان در مورد مدیریت آب
آقای مهندس جعفر غفاری شیروان مدرک کارشناسی خود را در سال
 1355از دانشگاه تهران و در رشته زمین شناسی کسب کردند .سپس در
سال  1358موفق به کسب مدرک کار شناسی ارشد از دانشگاه پلی تکنیک
میدل ساکس انگلستان در رشته مهندسی آب شدند .ایشان در سال  1355در
مقطع لیسانس با عنوان کارشناس آب در وزارت نیرو مشغول به کار گردیدند
و تا سال  1374در این وزارت خانه در سمت های مختلف فعال بودند .آنگاه با
سمت مدیرکل امور منابع آب به سازمان برنامه و بودجه کشور رفتند .سپس
از سال ۱۳۸۳تا  ۱۳۸۷در سمت قائم مقام مدیرعامل شرکت مهندسی مشاور
مهاب قدس فعالیت کردند و اکنون مدت  8سال است که با سمت مشاور عالی
شرکت مهندسی مشاور آشناب مشغول فعالیت هستند .ایشان در حال حاضر
عضو هیئت مدیره انجمن علوم و مهندسی منابع آب ،بنیاد آب ایرانیان و
فدراسیون صنعت آب می باشند.
به دلیل مشاغل مختلفی که آقای غفاری شیروان ،در طول  40سال گذشته در
مدیریت آب کشور داشته اند ،در این شماره از نشریه پای صحبت ایشان
می نشینیم ،تا در باره مدیریت آب کشور با ایشان گفتگو کنیم.

دهه  60مجددا ً در وزارت نیرو هسته ای ایجاد شد تا مطالعات طرح جامع
را ادامه دهد .طرح های جامع اصوالً باید بر اساس تغییرات شرایط طبیعی و
حجم مصارف ،نیازها و تقاضا و شرایط فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و زیست
محیطی مرتباً پایش و به روز شوند ،به همین دلیل طرح جامع چندین بار بروز
رسانی شد .منتها به علت تداوام خواسته های نمایندگان و مردم ،برنامه های
اجرایی کشور بر اساس طرح جامع ،جلو نرفت و طرح کم کم به فراموشی
سپرده شد .در برنامه سوم ،طرح جامع مجددا ً بازنگری شد و سازمان برنامه
به این نتیجه رسید که باید برنامه ای در سطح کالن و بر اساس سازگاری با
شرایط اقلیمی تهیه کند ،تا همه بخش ها ملزم به تبعیت از آن و با لحاظ منابع
آب قابل دسترس و منابع زیستی تجدید پذیر ،برنامه ها را تهیه کنند .سازمان
برنامه در سال  79طرح پیشنهادی را برای رئیس جمهور وقت ارسال نمود که
مورد پذیرش جناب آقای خاتمی قرارگرفت و مسئولیت طرح به دفتر امورمنابع
آب سازمان برنامه که من مدیر آن بودم محول شد .مقدمات برنامه طی شد
و مطالعات آن در سال  82آغاز گردید ،در این زمان تقریباً دامنه چارچوبی
طرح بسته شده بود .تمام تخصص هایی که در ارتباط با موضوع اقلیم ،محیط

مزرعه راهنمایی کند .به کشاورزان بیاموزد که چه چیزی بکارند و از چه نوع
بذر و کود و سم استفاده کنند تا هم کشاورزی آنها اقتصادی شود و هم آب را
آلوده نکنند .یک زمانی صحبت از شیوه های نوین آبیاری ،مانند روش تحت
فشار و بارانی و قطره ای به میان آمد و مقداری هم در این زمینه کار شد ،ولی
ارزیابی دقیقی صورت نگرفت تا معلوم شود این نوع آبیاری درکدام یک از
مناطق کشور مثمر ثمر است ،با توجه به آبو هوای کشور ما میزان تبخیر باال
است و ممکن است تبخیر ،صرفه جوئی آب را خنثی کند ،مقدار تبخیر این
روشها باید بررسی و ارزیابی شود و تغییر روش باید با تامل و بررسی انجام
شود وجوانب مختلف آن سنجیده گردد که متاسفانه این کار اتفاق نیفتاد.
شاید بتوان گفت روش آبیاری زیر سطحی برای کشور خشکی مثل ایران
روش بهتری است ،منتها در این زمینه به اندازه کافی کار تحقیقاتی انجام
نشده .برخی از محققین ،آبیاری زیر سطحی را با تکنولوژی بومی تلفیق
کرده اند که بسیار ارزشمند است ،ولی عم ً
ال ترویج پیدا نکرده است .در حال
حاضر دربیشتر نقاط از همان روش بارانی استفاده می شود که به دلیل پائین
بودن راندمان و باال بودن هزینه ها ،در خیلی از جاها وقتی تجهیزات از کار
می افتند ،کشاورزان این روش را کنار میگذارند.

زیست ،مدیریت منابع و مصارف و خدمات آب بود در یک کمیته راهبردی در
سازمان برنامه جمع شد .در سال  83پس از بازنشستگی من ،ادامه طرح متوقف
گردید و متعاقب آن سازمان برنامه هم رو به تعطیلی گذاشت .در دولتهای
نهم و دهم نگاه متفاوتی وجود داشت و اصوالً در انجام کارها رویکرد برنامه ای
وجود نداشت .برنامه چهارم هم که با مشارکت همه دستگاه ها تهیه شده بود و
تکالیف تمام سازمان ها در آن مشخص بود ،ک ً
ال به حالت تعلیق درآمد.
با شرایط بحرانی کنونی ،نگرش برنامه ای به آب کشور چگونه است ؟
در ادبیات مدیریت آب ،به آب قابل دسترس ناشی از بارشی که در یک سال
آبی اتفاق می افتد ،آب تجدید پذیر گفته می شود ،زیرا چرخه حرکت آن به
شکلی است که بعد از استفاده در اکوسیستم های آبی و خاکی ،دوباره تبخیر
شده ،به طبیعت باز می گردد .وقتی بارشی اتفاق می افتد و آب تجدید پذیر
تولید میشود ،این آب یا به رودخانه ها می پیوندد و یا وارد سفرههای آب های
زیرزمینی می شود .اگر در منطقه ای بارش متعارف اتفاق نیفتد ،رودخانه ها
کم آب می شوند و آب به اندازه کافی به مخازن زیر زمینی وارد نمی شود و
طبیعی است که کمبود و بحران آب به وجود خواهد آمد .با تغییرات اقلیمی
در سالهای اخیر ،مقدار آب تجدید پذیر در کشور بسیار محدود شده است ،از
طرفی جمعیت هم به مراتب اضافه شده ،منابع مالی و طبیعی و زیستی کشور
نیز همیشه محدود هستند ،پس در چنین شرایطی حتماً نیازمند سازمانی
هستیم که بتواند تمام دسیپلین های موجود در کشور را با هم تلفیق کند و
با یک برنامه منسجم به مدیریت آب بپردازد .خوشبختانه رویکرد دولت جناب
آقای روحانی این است که سازمان برنامه و بودجه دوباره فعال شود ،ولی چون
اکثر ساختارهای این نهاد از بین رفته ،متاسفانه تاکنون موفق به راه اندازی آن
نشده اند .وزارت نیرو هم در بحث مدیریت آب عزم جدی دارد که با طرح و
برنامه عمل کند ،دراین ارتباط نیاز به یک هماهنگی جدی بین وزارت نیرو
و جهاد کشاورزی می باشد .این هماهنگی در سطح عالیه وجود دارد ولی در
جایی که آب روی زمین می آید ،باید بین جهاد کشاورزی و آب منطقه ای و
مردم محلی تعامل عمیقی به وجود آید.
چرا مدیریت کشورنتوانسته برای باال بردن راندمان آب کشاورزی
موفق عمل کند؟
باید ببینیم این بحث صرفاً در مورد آبیاری مزارع است یا راندمان کل آب
کشاورزی را در نظر می گیریم .فرآیند راندمان آب ،از محل های ذخیره آب
مانند سد ،چاه و قنوات شروع می شود ،مرحله بعدی انتقال آب به محل های
مصرف و توزیع آن است که بوسیله امکاناتی مانند لوله یا کانال انجام می شود.
مرحله بعد تقسیم آب است که به شیوه های صنعتی و سنتی صورت میگیرد
و باالخره مرحله مصرف آب در مزرعه است .راندمان از دید مدیریت آب کشور
در 4دهه گذشته شامل مراحل تامین ،انتقال و توزیع آب بوده است .این
مدیریت وقتی آب را تحویل کشاورز می دهد ،دیگر احساس می کند که تکلیف
از آنها ساقط شده و خود کشاورز مسئول است که چه بکارد و چگونه آبیاری
کند .در صورتی که مدیریت آب کشور باید مروجین فعالی در زمینه تکنولوژی
و نحوه و میزان مصرف باشد و کشاورزان را از نظر فنی و از لحاظ مصرف آب در

مدیریت آب کشور چگونه می تواند مشکل آب را کنترل کند؟
پاسخ این سوال بسیار پیچیده است و به سیاست های کالن کشور مربوط
می شود .در سال  79سیاست های مدیریت منابع آب با نام سیاست های
کلی مدیریت منابع آب در  5محور تهیه و ابالغ شد و هنوز هم در دستور کار
قرار دارد .پنج محور این سند ملی ،طبق متن سند از این قرار است .محور
اول ایجاد نظام جامع مدیریت در کل چرخه آب بر اساس اصول توسعه
پایدار و آمایش سرزمین در حوزههای آبریز کشور ،محور دوم ارتقای بهرهوری
و توجه به ارزش اقتصادی و امنیتی و سیاسی آب در استحصال ،عرضه،
نگهداری و مصرف آن ،محور سوم افزایش میزان استحصال آب و به حداقل
رساندن ضایعات طبیعی و غیرطبیعی آب در کشور از هر طریق ممکن،
محور چهارم تدوین برنامه جامع به منظور رعایت تناسب در اجرای طرحهای
سد ،آبخیزداری ،آبخوانداری ،شبکههای آبیاری ،تجهیز و تسطیح اراضی،
استفاده از آبهای غیرمتعارف ،ارتقای دانش و فنون و تقویت نقش مردم در
استحصال و بهرهبرداری از منابع آبی و پنجمین محور مهار آبهایی که از
کشور خارج میشود و اولویتبخشی به استفاده از منابع آبهای مشترک .این
سیاست ها در گام بعدی باید با قوانین منطبق می شد و بر اساس آن نهاد
سازی می گردید و در نهایت برای اجرا نیاز به ابزار داشت .یک فریم ورک
بین المللی برای این کار وجود داردبه نام« مدیریت جامع و بهم پیوسته آب»
( IWRM (Integrated Water Resource Managementطبق این
مدل باید سیاست ها ،قوانین ،نهادها و ابزارهای مدیریتی با هم مطابقت
داشته باشند .ما تا بخش هائی از کار خوب جلو رفتیم ،ولی در ابزارهای
مدیریتی و نهادسازی اشکال داریم .نهاد سازی به مردم باز میگردد ،در
بخش کشاورزی باید تشکل های مردمی تاسیس شود تا خود مردم کارها
را در دست بگیرند .این نهادها باید تحت نظر و مدیریت وزارت نیرو و
جهاد کشاورزی به صورت مشترک ،ایجاد شوند تا بتوانند موثر باشند،
ولی متاسفانه تاکنون نتوانسته ایم این کار را انجام دهیم.کار بعدی به
دولت مربوط می شود تا ابزارهای مدیریتی را به وجود آورد .ابزارهای
سازه ای مثل سد و خط انتقال و امور غیرسازه ای همچون کارهای
فرهنگی و آموزشی ،ولی ما در این مدت نتوانستیم از ابزارهای مدیریتی
خود ،به درستی استفاده کنیم .در نهایت وقتی شرایط فراهم نشود ،جهت
حرکت تغییر می کند و مسائل حل نمی شود .یکی دیگر از مشکالت
اساسی ارزش گذاری آب است .امروزه قیمت هر لیتر آب شهری تحویلی
در شیر منزل با احتساب جمع آوری و تصفیه فاضالب و مالیات و عوارض
در قبوض صادره 50الی  60ریال محاسبه می شود .در صورتی که آب
آشامیدنی در بطری یک لیتری بطور متوسط 8000ریال فروخته می شود
و قیمت آن در کشورهای اروپائی ،حدود  2یورو است یعنی در حدود80
هزار ریال است .ارزش آب باید برای عموم ملموس شود .ما هنوز ارزش
حیاتی آب را به درستی نشناخته ایم و تا زمانی که این اتفاق نیفتد خطر
بحران آب کشور ما را تهدید خواهد کرد.
از اینکه وقت خود را در اختیار ماهنامه  KWCقرار دادید متشکرم.

مدیریت آب در کشور ما چگونه پایه گذاری شد؟
حیات تمام موجودات زنده وابسته به آب است .این ماده حیاتی
بعد از میلیون ها سال به ما رسیده و باید برای نسل های آینده نیز
حفظ شود .بنابراین حفاظت کیفی وکمی آن در کره زیستی امر
بسیار مهمی است و نیاز به مدیریت همه جانبه و یکپارچه دارد.
با نگاه به نقشه جغرافیائی کره زمین ،می بینیم ایران در کمربند
خشک زمین قرار گرفته و از نظر منابع آب ،داری محدودیت است.
از منظر طبقه بندی اقلیمی 85درصد کشور فراخشک ،خشک و
نیمه خشک است ،یعنی فقط  15درصد از عرصه جغرافیائی کشور
از اقلیم نیمه مرطوب ومرطوب برخوردار است .میانگین بارش ساالنه
دراز مدت کل کشور 250میلی متر است،که این میزان در سال آبی
 ، 95-94به195میلیمتر تقلیل یافته ،در حالی که متوسط بارش
جهانی 750میلیمتر است ،یعنی میانگین بارش کشور ما ،حدود
یک سوم میانگین جهانی است .در این شرایط متوجه می شویم
که مدیریت آب در کشور ایران ،بسیار خطیر تر از سایر نقاط جهان
است .تا دهه 30شمسی که جمعیت کشور در حدود  25میلیون
نفر بود ،بر اساس ن ُرمهای بین المللی ،با توجه به شرایط جغرافیای
طبیعی و اقلیمی ،منابع زیستی و مقدار بارش ،توازن نسبی بین نیاز
جمعیت و توان طبیعت کشور برقرار بود .با افزایش جمعیت و افزایش مصرف
ناشی از رفاه اجتماعی ،فعالیت های اقتصادی و خدمات ،شرایط عدم توازن
بین منابع و مصارف آب موجبات ورود به شرایط بحرانی را فراهم کرد که از
سالهای گذشته قابل پیش بینی بود .از اواخر دهه چهل توسط وزارت نیرو
گروه های تخصصی مطالعاتی ،در تمام حوضه های آبریز کشور مستقر شدند
و مطالعات ارزیابی منابع آب زیرزمینی و منابع آب سطحی را انجام دادند و با
توجه به چرخه هیدرولوژیکی و مطالعات انجام شده ،منابع آب قابل دسترس
و تجدید پذیرکشور محاسبه شد .سپس در اوایل دهه پنجاه پایه ریزی تهیه
طرح جامع ،براساس مدل  DPSIRدر سازمان برنامه و بودجه شروع شد.
در بررسی های علمی با استفاده از انواع مدل ها می توان علت ومعلول و
دالیل عدم توازن و ناپایداری را مشخص و راهکارها را بهبود بخشید .یکی
از این مدل ها مدل  DPSIRاست که معموالً برای محیط زیست و منابع
آب کاربرد دارد و می تواند عوامل موثر در ایجاد محدودیت و تغییر شرایط
و سیاست ها و اقدامات اصالحی را تعیین نماید .گزارشات آن تحقیق در 9
جلد بعنوان طرح جامع آب کشور تهیه شد که نشان می داد بر اساس منابع
آب تجدید پذیر و قابل دسترس ،چه برنامه هایی را می توانیم برای توسعه
انجام دهیم و چه کارهائی را نباید انجام دهیم.
پس چرا این طرح بعد از انقالب به دست فراموشی سپرده شد؟
در4دهه اخیر با تحوالت بزرگی روبرو بودیم ،با پیروزی انقالب برنامهها می بایست
مورد بازنگری قرار میگرفت .آغاز جنگ تحمیلی باز نگری برنامه ها را تحت
تاثیر قرار داد و کار ها همه معطوف به دفاع از سرزمین گردید .در زمان جنگ
تمام امکانات ،منابع انسانی ومدیریتی ،صرف برطرف کردن تجاوز به کشور
شد .بعد از پایان جنگ نیز ،بازسازی مناطقی که در اثر جنگ تخریب شده
بودند در اولویت قرار گرفت .خرابی ها و آشفتگی هایی که پس از جنگ
در کشور به وجود آمده بود باعث شد که نمایندگان مجلس هرکدام پیگیر
آبادانی حوزه انتخابیه خود باشند .در این سالها همیشه یکی از مهم ترین
خواست هایشان تامین سریع آب و راه اندازی صنعت وکشاورزی در حوزه
انتخابیه بود .همه می خواستند تا نیازها تامین شود ،سد ساخته شود ،کانال و
خط انتقال آب ایجاد شود و آب رسانی برای مصارف شرب شهری و روستائی
و کشاورزی و صنعت بی چون و چرا انجام بگیرد .در واقع کل کشور بخاطر
شرایطی که ایجاد شده بود در تب و تاب بسر می برد .از طرفی مطالعاتی که
قبل از انقالب پایه ریزی شده بود و از نظر طبقه بندی کارشناسی آب ،تا حد
نیمه تفصیلی پیش رفته بود ،باید تا حد تفضیلی ادامه پیدا می کرد .با وقوع
جنگ دیگر فرصتی برای ادامه کار ایجاد نشد و پس از اتمام جنگ نیز تمام
نظرها به سمت بازسازی متمرکز شد .نیاز به بازسازی از یک طرف و ازدیاد
جمعیت و افزایش مهاجرت ها ،از سوی دیگر ،باعث شد اولویت ها به سمت
برطرف کردن نیازهای روزمره متمرکز شود .در آن شرایط مجالی برای انجام
کارها طبق مطالعات تفصیلی و با برنامه نبود و اصوالً ذهنها ،کارهای برنامه ای
و دراز مدت را بر نمی تافت .البته در وزارت نیرو و سازمان برنامه کسانی
بودند که به دنبال حفظ هسته های قدیمی برنامه ریزی بودند ،ولی فشار
زیاد برای تامین روزمره آب به آنها اجازه فعالیت نمی داد .باالخره در اواخر

تقسیم شدن زمین های کشاورزی چه تاثیری در مدیریت
راندمان آب دارد؟
این مسئله بسیار مهم است .خرد شدن اراضی کشاورزی مشکالت
مدیریتی خاص خود را دارد و منجر به غیر اقتصادی شدن
کشاورزی می شود .این مشکل باز می گردد به قوانین ارث ،البته
طبق همین قوانین وقتی یک مغازه موروثی می شود آن را بین
وراث خرد نمی کنند ،ولی این اتفاق برای زمین کشاورزی می افتد
و عم ً
ال در بیشتر اوقات زمین به واحدهای کوچک تقسیم می شود
و از شرایط اقتصادی خارج می گردد و کشاورز نیز در هر مرحله
از تقسیم فقیرتر می شود و زنجیره ای از مشکل ایجاد می شود که
مدیریت راندمان آب یکی از آنها است .در شرایط کنونی در ازاء
یک متر مکعب آب به طور متوسط حدود یک کیلوگرم محصول
کشاورزی بدست می آید ،در حالی که این رقم در دنیا  2/5کیلوگرم
است .در برنامه سوم قرار بود ما هم در ایران این رقم را بدست آوریم،
ولی برنامه چهارم و پنجم هم گذشت و هنوز به این سطح از تولید
نرسیده ایم ،چون باال بردن راندمان و افزایش تولید در زمین های
خردکار مشکل و حتی غیر ممکنی است.

چرا دیگر از تلفن هوشمندم استفاده نمیکنم؟
موسســه آفکام ( ،)ofcomنهاد نظارت بر رسانهها و ارتباطات در بریتانیا
اعــام کرد ۵۹ ،درصد از مردم این کشــور به موبایل اعتیــاد دارند .بن وود
کارشناس این موسســه میگوید :موبایل به بخشی از بافت جامعه امروزی
بدل شده است و سودآورترین محصول الکترونیکی در بازار جهانی است .به
نظر میرســد که اکثریت مردم دیگر بدون آن نمیتوانند زندگی کنند .برای
درک ابعاد فراگیر موبایل به عنوان یک پدیده عمومی کافی اســت بدانیم که
امروزه در بریتانیا تعداد تلفنهای موبایل ،از جمعیت کشور بیشتر است .به
نظر میرسد که تمام جمعیت کشور مجذوب این وسیله هستند.
موبایل هم مانند تمام چیزی های پر طرفدار ،مخالفین سرسختی نیز دارد.
آری شفیر کمدین آمریکایی می گوید :در دسامبر  ۲۰۱۴در مورد وقت زیادی
که برای استفاده از آیفون و به خصوص ارتباط با شبکههای اجتماعی صرف
میکردم ،نگران شدم و به این فکر افتادم که ارتباط مستقیم و نامحدود موبایل
خود با اینترنت را کاهش دهم .من متوجه شــدم که بــا چک کردن مداوم
تماسهایم روی شــبکههای اجتماعی و خواندن ایمیل و پیامکها ،حواسم
کامال پرت شده .بخشی از این ارتباطها برای کار ضروری است ولی بقیه آن
فقط حواس آدم را از کارش پرت میکند .مث ًال اگر عکسی را روی اینستاگرام
منتشر کنید ،الزم نیســت مرتب واکنش دیگران را چک کنید .مردم مرتب
حسابهای کاربری خود را روی شبکههای اجتماعی چک میکنند تا ببینند
چه میزان و چه نوع واکنشی ایجاد کرده است.
یک شــب وقتی موبایل خود را در یک تاکســی جا گذاشتم تصمیم گرفتم
استفاده از موبایل را کام ًال کنار بگذارم .شش ماه اول دشوار بود ،حالتی مثل
دوران پس از ترک اعتیاد به من دســت داد ،شبیه موقعی که سیگار را ترک
کرده بودم .او میگوید :خیلی از دوســتانم میگفتند بــه جای اینکه کام ًال
موبایل را کنار بگذاری ســعی کن از آن کمتر استفاده کنی .ولی این کار مثل
این اســت که همیشه یک پاکت ســیگار توی جیبتان باشد و مرتب به خود
بگویید سیگار نکش .اکنون شــبها بهتر میخوابم ،با مردم بیشتر صحبت
میکنم و به عنوان فردی بدون موبایل به محیط اطراف خود توجه بیشتری
دارم و نســبت به دوستانی که در موبایل خود غرق هستند احساس «برتری»
میکنم .توجه و اســتفاده از تلفن موبایل امروزه به هر لحظه از زندگی مردم

بدل شده .باید آداب ویژهای برای استفاده از آن خلق کرد.
متاسفانه ما هنوز نتوانسته ایم این آداب را بسازیم.
آری شــفیر تنها کسی نیســت که موبایل ندارد .بیل موری
بازیگر آمریکایی نیز هیچگاه موبایل نداشته و استیو هیلتون
یکی از ســرمایه گذاران نوآور فناوریهای جدید در آمریکا
در مورد دالیل خود برای نداشــتن موبایل ،طی ســه سال
گذشته مطلبی منتشر کرده است .استیو هیلتون سابقًا یکی
از مشاوران دیوید کامرون نخست وزیر سابق بریتانیا بود او
می گوید :این تلقی که همه ما تمام مدت باید در حال تماس
و قابل دسترســی باشــیم به اعتقاد من نه تنها عجیب بلکه
خطرناک است .البته او اعتراف میکند «چهار و یا پنج بار در
ماه» از موبایل دیگران استفاده میکند و می گوید :این تمام
مواردی است که من واقعًا به تلفن موبایل نیاز پیدا میکنم.
نفر بعدی آنا ماکوسینســکی مخترع جوان کانادایی اســت
که هیچگاه موبایل هوشمند نداشته .آنا ماکوسینسکی ،در
سن  ۱۸سالگی در ســخنرانی خود در همایش  TEDویژه
نوجوانــان گفت :در حال حاضر از یــک تلفن موبایل مدل
شش ســال پیش (سامسونگ گرویتی  )۳استفاده میکنم و
هیچگاه موبایل هوشمند نداشته ام .او نیز معتقد است که موبایل ابزار خالقیت
را سرکوب میکند .او در مورد دوران کودکی خود گفت :خالقیت به خاطر نیاز
متولد می شود ،چون من اسباب بازی زیادی نداشتم .شروع به اختراع اسباب
بازی کردم .نمی دانم اگر والدینم یک موبایل و کلی اســباب بازی در اختیارم
می گذاشتند آیا امروز بازهم یک مخترع محسوب شده ،به این همایش دعوت
می شدم یا نه.
کریستوفر نوالن یکی از کارگردان های هالیوود که از مخالفان موبایل است و از
این وسیله استفاده نمی کند ،به تازگی فیلم علمی تخیلی «»Interstellar
را ســاخت که تاکنون  600میلیون دالر فروخته است ،او معتقد است داشتن
موبایل فرصت فکر کردن و تمرکز را از وی میگیرد.
جانی دپ بازیگر فیلمهای « چارلی وکارخانه شــکالت سازی»« ،ادوارد دست

قیچی» و «دزدان دریایی کارائیب» نیز دوست ندارد تلفن همراه داشته باشد.
چون نمیخواهد تمام وقت در دسترس باشد و تمرکزش از بین برود .اما جانی
دپ اســتفاده از اینترنت را بسیار جذاب و یک راه جالب برای برقراری ارتباط
می داند .جانی دپ می گوید« :ترجیح می دهم دوستانم برای ارتباط با من از
طریق اینترنت اقدام کنند».
روزبهروزبهطرفدارانزندگیبیموبایلافـزودهمیشود.اخیرًاکلینیکهای ترک
موبایل در ژاپن راه اندازی شده اند .رستورانی در حومه لندن با تعبیه الیههای
عایــق در دیوارهای ســاختمان ،جلوی امواج شــبکههای ارتباطی موبایل و
اینترنت را گرفته و در نتیجه مشــتریان داخل این رستوران از گزند مزاحمت
امواج تلفن موبایل در حین خوردن غذا محفوظ هستند .شرکت اپل نیز اخیرًا
فناوری جدیدی را تولید و ثبت کرده که مانع استفاده از تلفنهای موبایل در
کنسرت های موسیقی و سینما میشود.

اختالف و شیوه های حل آن

کنید بفهمید چه موضوعی تا این حد او را برآشفته کرده ،شاید آن
موضوعاص ًالربطیبهشمانداشتهباشدتاشمامجبوربهدفاعازخود
باشید .بیشتر بر روی موضوع اصلی بحث تمرکز کنید و از رفتن به
سوی موضوع های فرعی و نامربوط اجتناب بورزید .اگر موضوعات
متعددی مطرح شود ،ممکن است فرد از گذشته رنجش های
متعددی داشته باشد و پای مسائل قدیمی و کهنه وسط کشیده
شود .در این صورت کار مصالحه سخت و حتی غیر ممکن خواهد
شد .در تمام مدت مذاکره آرامش خود را حفظ کنید ،اگر آرامش
شما از بین برود ،ضربان قلب تان باال رفته ،میزان ترشح آدرنالین
افزایش می یابد .تاثیر آدرنالین باعث می شود دامنه بحث و جدل
باال بگیرد وکار بدتر و خراب تر شود.
بعضیهافکرمیکنندپذیرشهرگونهضعفوخطا،باعثتضعیف
اعتبارشان م ی گردد و به هر قیمتی از آن اجتناب م ی کنند و حتی
برایکارهایاشتباهیکهمرتکبشدهانددلیلمیتراشندودیگران
را سرزنش م ی کنند .اگر اشتباهی کرده اید معذرت خواهی کنید.
معذرت خواهی برای اشتباهات یک توانایی است و نشانه ضعف نیست .سعی کنید وجود
اختالفرابهعنوانفرصتیبرایتحلیلوضعیت،برآوردنیازهایدوطرفودستیابیبهراه
حلیکهبرایهردوقابلقبولومفیدباشد،درنظربگیریدو هموارهبهطرفمقابلاحترام
بگذارید،حتیاگرازرفتارشخوشتاننمیآید.
گاهی اوقات افراد یک عمل اشتباه طرف مقابل را دست آویز قرار داده و آن را به یک
نقص شخصیتی تعمیم میدهند .مث ًال اگر به فردی بگوئیم «تو اصو ًال آدم دروغ گوئی
هستی» این کار باعث برانگیخته شدن احساس منفی در هر دو طرف م ی گردد .در
منازعات از بیان جمالتی که با «تو همیشه  » ...و «تو هرگز  » ...شروع م ی شود ،مثل «تو
همیشه دیر به منزل میآیی» یا «تو هرگز کاری که من م ی گویم را انجام نم ی دهی»
اجتناب کنید .یک لحظه درنگ کنید و فکر کنید که این حکم شما تا چه حد منصفانه
است .در زمان بروز اختالف موضوع را پیچیده نکنید .فقط آنچه که شما را ناراحت
می کند بیان کنید .حکم ندهید ،سرزنش نکنید ،قضاوت نکنید ،بلکه سعی کنید که
فقط نقطه نظر خود را آنگونه که احساس می کنید بیان کنید .پس از آنکه دیدگاه خود
را مطرح کردید اجازه دهید طرف مقابل هم نظرات و دیدگاه های خودش را بیان
کند .همیشه به جای انتقاد ،از شکایت استفاده کنید .چون انتقاد کام ًال مبهم است ،اما
شکایت با صراحت یک رفتار مشخص را زیر سوال می برد .مثال به جای گفتن «تو آدم
خسیسی هستی» که یک نوع انتقاد است ،می توانید بگوئید «چرا به من پول نمی دهی

تا کفش بخرم» که یک درخواست مشخص و معلوم است .از استفاده جمالتی
که با «تو» شروع می شود خود داری کنید ،مث ًال نگوئید «تو باعث ناراحتی مادر
من می شوی» بلکه بهتر است بگویید« ،من احساس می کنم که این رفتار تو
باعث رنجش مادر من خواهد شد» .اشکال جمالتی که با «تو» شروع می شود
در این است که شخص مقابل احســاس میکند درک نــادرستی از او شــده و به
صورت غیر منصفانه مورد قضاوت قرار گرفته .در نتیجه ،دچار عصبانیت ،ناکامی
و احساسات منفی شده و به گونه ای پاسخ می دهد که فرآیند حل اختالف را
با مشکل اساسی روبرو می سازد .هدف یک بحث دوستانه باید درک متقابل و
دستیابی به توافق و راه حل باشد .سعی کنید به طرف مقابل نزدیک تر شوید و
به او رفتار دوستانه ای نشان دهید تا در او احساس مثبتی نسبت به خود ایجاد
نمائید .مث ًال اگر مدیرتان به شما می گوید»چرا دیر به سر کار می آئی» ،به جای
تراشیدن هر گونه دلیل و مدرک سعی کنید به موقع سر کار حاضر شوید .همیشه
آماده مذاکره باشید و راهی برای پایان دادن به اختالف بیابید .سعی کنید از راه
حلی که برای هر دو طرف مفید است استفاده کنید که به آن توافق یا مصالحه
می گویند .اگر هیچ راهی برای رسیدن به تفاهم باقی نماند از حکمیت یک فرد
خبره و یا از راه های قانونی و به شکل مسالمت آمیز استفاده کنید ،تا اشخاص
ثالث برای اختالف شما حکم صادر کنند.

زمانی که بین دو نفر ،یا دو گروه ،یا دو نظر ،ناهمگونی ،ناسازگاری ،دوگانگی و
ناهمسانی وجود داشته باشد ،معمو ًال منجر به اختالف می شود .وجود اختالف و
تفاوت نظر در بین انسان ها امری طبیعی و اجتناب ناپذیر است .اختالف به خودی
خود خطرناک نیست ،آنچه می تواند اختالف را خطرناک کند ،نحوه مواجهه با آن
است .مهم این است ،هنگامی که افراد با یکدیگر به اختالف می رسند ،بتوانند آن
را به گونه ای مناسب حل و فصل نمایند .حل صحیح اختالفات و سوء تفاهم ها،
نیازمند داشتن مهارت حل اختالف است .این مهارت اجتماعی به بهبود روابط
انسانی کمک زیادی می کند.
معمو ًال انسان ها به درستی عقیده و نظر خود اعتقاد دارند .جالب اینکه ممکن
است در یک اختالف هر دو نظر معتبر و یا هر دو غلط باشند .پس وقتی به دقت
نمی شود مشخص کرد حق با چه کسی است ،بهتر است به دنبال مصالحه یا توافق
بر سر اختالف ها باشیم و در باره آن به بحث و گفتگو بنشینیم تا نقاط مبهم آن
برای طرفین آشکار گردد.
زمانی که اختالفی پیش می آید ،اکثر افراد به جای آن که درباره افکار و احساس طرف
مقابل سوال کنند ،در وحله اول فکر م ی کنند منظور او را م ی دانند ،سپس بر اساس
تفسیرشخصی خود عمل می کنند و دچار پیش داوری می شوند .همیشه به کسی
که با او دچار اختالف شده اید ،اجازه دهید از عقاید و رفتار خود دفاع کند تا شما با
نظرات و حاالت او بیشتر آشنا شوید ،نظرات خود را هم با او در میان بگذارید .با این
شیوه طرفین تخلیه روانی شده مطمئن می شوند حرف هایشان شنیده شده است و
برای پذیرش مسائل و سپس حل مشکالت ،آماده تر می شوند.
همیشه پیشنهاد کنید که برای حل اختالفات گفتگو شود ،ولی چون حل اختالف
داری دو طرف است ،زمانی را انتخاب کنید که برای هر دو طرف مناسب باشد،
زمانی که هم شما و هم طرف مقابل آرامش الزمه و حوصله بحث در مورد اختالفات
و ناراحتی را داشته باشید .سعی کنید شنونده خوبی باشید ،اگر حرف طرف مقابل را
پیوسته و نابجا قطع کنید و یا مرتب به این فکر کنید که چه جوابی به این حرف ها
باید بدهید ،نظرات طرف مقابل را به خوبی درک نخواهید کرد و او را وادار به مقابله
به مثل می کنید .البته گوش دادن به صحبت های فردی که به شدت شما را مورد
انتقاد قرار می دهد و یا شما را سرزنش می کند ،کار سختی است .برای آسان تر
شدن شرایط ،خودتان را جای طرف مقابل بگذارید و دنیا را از دید او ببینید و سعی

مرثیه ای برای قطب شمال
پوشش یخی قطب شمال هر سال در فصل های پاییز و زمستان گسترش پیدا می کند و
در ماه های بهار و تابستان عقب می نشیند .از زمان ثبت رکوردهای هواشناسی ،پوشش یخی
قطبشمالدرتابستانسال ۲۰۱۶بهپایینترینحدخودرسیده.سطحیخدرروز ۱۰سپتامبر
 ۴میلیون و ۱۴۰هزار کیلومتر مربع بود .آمارها نشان میدهند که سرعت از بين رفتن اليههای
يخ در آبهای قطب شمال بسيار شدت پيدا کرده و حجم يخ در اين مناطق نسبت به ۳۰سال
پيش ،حدود ۸۰درصد کاهش يافته است .محققان پیش بینی میکنند با روند فعلی آب شدن
یخها ،طی  ۲۰تا  ۲۵سال آینده دیگر اثری از یخهای قطب شمال باقی نماند .از بین رفتن این
پوشش یخی دارای عواقب جدی برای سیاره زمین است.

رابهتربازتابمیدهند.یخقطبشمالبهعنوانیکمنعکسکننده نور خورشید عمل میکند
و موجب تنظیم دمای زمین و اقلیم میشود .با آب شدن یخ های قطبی آب تنها میتواند مقدار
ناچیزی از اشعه خورشید را منعکس کند ،در نتیجه اقیانوس گرمای بیشتری را جذب می کند و
رطوبت بیشتری از سطح اقیانوسها به جو میرود و بخار آب در اتمسفر ،توفانهای سهمگینی
راشکلمیدهد.
تد اسکامبوس دانشمند ارشد مرکز NASAمیگوید:این آمارها نشان می دهد که در چند سال
آینده شاهد گرمتر شدن هوا و افت چشمگیر پوشش یخی قطب خواهیم بود و حوادث جوی
فراوانی،درآيندهنزديک،دنیاراتحتتاثيرقرارخواهدداد.سالگذشتهمناطقشمالیاروپاشاهد
شديدترينموجهوایگرم،شديدترينميزانبارندگی،خشکسالیوجاریشدنسيلبودند.
سازمانیغیردولتی"صلحسبز"کهدرزمینهمحافظتازمحیطزیستفعالیتمیکندودر40کشور
دنیا نمایندگی دارد ،در جدیدترین اقدام خود برای هشدار به گرم شدن زمین و آب شدن یخ های
قطب شمال و خطراتی که حیوانات این منطقه از جمله خرسهای قطبی ونهنگ ها و شیرهای
دریائی را تهدید میکنند ،از یک آهنگساز و پیانیست مشهور ایتالیایی به نام لودویکو اینائودی
""Ludovico Einaudiخواستکهبرروییخهایشناورقطبشمالقطعهایرااجراکند.
اینهنرمندایتالیاییقطعه"مرثیهایبرایقطبشمال"رادرمنطقهسوالباردواقعدرکشورنروژ
نواخت و از سران جهان برای حفظ از قطب شمال ،درخواست همکاری و کمک کرد .اینائودی
از ماهها پیش از مردم جهان خواست تا صدای خود را ضبط کنند و برای او بفرستند 8 .میلیون
صدای ضبط شده برای وی از سراسر جهان فرستاده شد و در آنها مردم به زبانهای گوناگون
خواستارحفظمحیطزیستواقیانوسمنجمدشمالیشدند.اینهنرمندخوشذوق،پیامهای
مردم را تبدیل به موسیقی کرد و این قطعه را ساخت .به همین دلیل وقتی به این قطعه گوش
میدهیدمثلایناستکهکسی ازنگرانیهایشباشماسخنمیگوید.
نیچر ورلد نیوز

تاالب و رودخانه با دستور احیا و پر آب نمی شود
معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت :سال هاست که حقابه تاالب ها
برداشت شده و آب رودخانه ها برای توسعه کشاورزی با کمترین بهره وری به مصرف رسیده
است ،حال چگونه انتظار داریم که با یک دستور رودخانه ها پر آب و تاالب ها احیا شود .وی
افزود :متاسفانه ارزیابی زیست محیطی در گذشته به یک تشریفات تبدیل شده بود و چندان
جدی گرفته نمی شد .وی اضافه کرد :تشکل های زیست محیطی یکی از اهرم های مهم
در احیای تاالب ها هستند به گونه ای که تاالب کمجان در استان فارس و تاالب گندمان
در چهار محال و بختیاری با همین حضور پر رنگ تشکل های زیست محیطی احیا شده اند.
در حالی که در دوره ای به بهانه های امنیتی اجازه فعالیت به سازمان های مردم نهاد حتی
در حوزه محیط زیست داده نمی شد ،اکنون مشاهده می کنیم که این گونه سازمان ها در
فضایی خردگرایانه مطالب خود را بیان می کنند.
خبرگزاریایرنا

متاسفانه با یک بخشنامه و یک دستور ،رودخانه ها پر آب و تاالب ها احیا
نمی شود ،ولی با یک بخشنامه و یک دستور غلط و غیر کارشناسانه می توان کشوری را به
سمت بحران آب کشید ،نمونه اش این دستور "مناطق ممنوعه یعنی چی؟ این دکان وزارت
نیرو است هرکس هرجا توانست ،چاه حفر کند ".این حرف یک رئیس دولت است در باره
یکی از وزارت خانه های زیر مجموعه خودش ،حاال وای به حال بقیه!!
تنها  ۵درصد مخازن سدهای فارس آب دار است
سیدمحمدعلیافشانیاستاندارفارسبااشارهبهوضعیتبحرانیسدهایاستانفارسگفت:
در بسیاری از این مخازن کمتر از پنج درصد آب وجود دارد .وی با اشاره به خشک شدن تمام
تاالبهای استان فارس تصریح کرد :مساله اصلی در این زمینه اعتبار و پول است که باید با
برنامهریزی بهدنبال تخصیص این اعتبارو برطرف کردنمشکالتتاالبهایفارس بود.وی
افزود :امروز در موضوع آب در فارس به بحرانی گرفتار شدیم که همه به اهمیت موضوع آب
در فارس پی برده اند و تا حدی نیز در سطح ملی انجام شده است .استاندار فارس در مورد
موضوع پلمپ چاهها و نگرانی برخی کشاورزان در این زمینه گفت :منبع درآمد بسیاری از
کشاورزان از این چاههای آب است و کشاورز در فقر و فالکت به سر می برد و باید قبل از
پلمب این چاهها راهکاری برای امرار و معاش وی اندیشیده و سپس مشکالت برطرف شود.

خبرگزاریتسنیم

می گویند پول بر هر درد بی درمان دواست ،ولی بعضی از مشکالت با پول
حل نمی شوند بلکه احتیاج به علم و تدبیر و آینده نگری دارند .مساله اصلی تاالب های فارس
هم اعتبار و پول نیست ،اگر همین استان فارس در وقت مناسب به نظریه علمی کارشناسان
توجه می کرد امروز در چنین شرایطی قرار نداشت  40سال پیش استاد کوثر نظریه "پخش
سیالب و گردآوری و توزیع آبهای فصلی رودخانه ها" را مطرح کرد .خود ایشان نیز از سال
 1361بیش از ده سال برای طرح پایلوت این ایده در منطقه گربایگان فسا زحمت کشید،
نتیجهاینشدکهدشتگربایگانکهزمانیشورهزاربزرگیدرجنوبشرقیشیرازبود،اکنون
تبدیل به یک منطقه سرسبز شده است .اگر می خواهید بدانید راه چاره آب استان فارس
چیست ،به اطاق محقرش در دانشگاه شیراز بروید و پای صحبتش بنشینید ،البته اگر نیرو و
انگیزه ای در این پیر آب کشور باقی مانده باشد.

اکثرکارشناسانمعتقدندکهپدیدهآبشدنیخهایقطبییکیازنشانه
های تغييرات ناشی از گرمايش جو کره زمين است .اداره هواشناسی
آمريکادرگزارشیاعالمکرد،تحتتاثيرذوبشدنیخهایقطبی،
شرايطجویدرنيمکرهشمالیبهشدتتغييرخواهدکردوبايد
منتظروقوعپديدههايینظيربارششديدتربرف و باران ،وزش
بادهای گرم و حتی جاری شدن سيالب های گسترده بود.
ذوب شدن پهنههای یخ ،میتواند تاثیر چشمگیر بر زمین
داشته باشد ،زیرا پهنههای یخ در مقایسه با آب ،نور خورشید

رونمایی از دوفیلم محیط زیستی رخشان بنیاعتماد

اخبار KWC

هنرمندان الیه حساس اجتماع هستند و خود را موظف می دانند که نسبت به خطرات
عکسالعمل نشان دهند در همین راستا انتشار دو فیلم مستند از رخشان بنیاعتماد با
نامهای «همهی درختان من» و «یک ساعت از یک عمر» که به موضوع محیط زیست و
فعاالن محیط زیست میپردازد ،بهانهای شد تا فعاالن و عالقهمندان محیط زیست دور
هم جمع شوند و دغدغههای خود را به اشتراک بگذارند.
فیلم «همهی درختان من» دربارهی مهلقا مالح فعال باسابقهی محیط زیست است
که لقب "مادر محیط زیست ایران" را نیز بر خود دارد و «یک ساعت از یک عمر» نیز
دربارهی اسکندر فیروز بنیانگذار سازمان محیط زیست ایران است که او هم "پدر
محیط زیست ایران" لقب گرفتهاست .این دو فیلم به کارگردانی رخشان بنیاعتماد
و تهیهکنندگی مجتبی میرتهماسب تولید و توسط مؤسسهی فرهنگی «بتهوون» در
تاریخ دوم آبان ماه رونمایی شدند.
اسماعیل کهرم ،کارشناس محیط زیست در این مراسم با اشاره به خشکشدن تاالب
هامون و نابودی اکوسیستم طبیعی سیستان و بلوچستان و خسارتهای جبران
ناپذیری که برای مردم بومی منطقه و محیط زیست کشور در پی داشته است ،گفت:
زمان نخستوزیری هویدا مذاکراتی با کشور افغانستان انجام شد و قرار شد آنها به
میزان  ۲۶متر مکعب در ثانیه از آب رود هیرمند را به ما بدهند .اما این کار را عملی
نکردند" .چو در طاس لغزنده افتاد مور ،رهاننده را چاره باید ،نه زور! " جناب آقای
روحانی دیپلماسیات را به کار ببر و این  ۲۶متر مکعب آب را از آنها بگیر!
در این مراسم مسعود جعفری جوزانی ،افسانه بایگان ،میترا حجار ،یغما گلرویی ،حبیب
رضایی،هاناکامکاروجمعیازهنرمندانفعالدرمحیطزیستحضورداشتند.درحاشیه
مراسم نیز برخی از انجمنهای فعال محیط زیست به معرفی فعالیتهای خود پرداختند.

 KWCحامی سومین نشست  10گفتار
شرکت  KWCبر اساس رسالت اجتماعی خود ،در جهت ارتقاع سطح معماری و رعایت موازین
صرفه جوئی در مصرف آب در بافت معماری کشور،
حامی برگزاری سلسله نشست های معماری شده
است .سومين جلسه از سلسله نشست هاي ده
گفتار معماري ،با موضوع آيا مالكيت معنوي اثر
معماري ،حق غير قابل انكار وانتقال است؟ در روز
پنجشنبه  20آبان ماه  ٩٥درمحل سالن همايش
دكتر محمود افشار برگزار شد .این میزگرد با
مدیریت آقای مهرداد زواره محمدى و حضـورآقایان
ایرج بزرگی ،حمید رضا موسوی ،ایرج کالنتری و
محمد رضا نیکبخت ،برگـزار شد.
حضور  KWCدرهمایش ساختو ساز
در راستای تبیین سیاست های کالن اقتصاد مقاومتی و اجرای آیین نامه نظارت بر استانداردهای
اجباری ،با هدف جلب توجه مخاطبان به اهمیت استاندارد و کیفیت دربخش مسکن و
شهرسازی کشور ،دومین همایش
سراسری کیفیت در ساخت و ساز
با رویکرد نقش کیفیت برتر در
معماری ،مسکن و شهرسازیدر
روز یکم آبان ماه 1395در در مرکز
همایش های بین المللی صدا و
سیما را برگزار شد.
در این همایش مدیر عامل شرکت
 KWCآقای احمد جلیلی نیز به
عنوان یکی از دارندگان نشان استاندارد حضور داشت.
سردبیر:شهریاربدیعی
گرافیک :احمد غالمی
عکس :ابوالقاسم اتراکی
لیتوگرافی و چاپ  :آرتا
تهیه شده در مشار ایران 88822860

عکس از :میالد بهشتی

تحلیل اخبار آب

moshariran@yahoo.com

استفاده از مطالب ماهنامه بدون ذکر ماخذ ،بالمانع است
شمارگان کاغذی ۴5۰۰ :نسخه

شمارگان الکترونیک ۳7۰۰ :ایمیل

تصمیم "ترامپ" کره زمین را  2درجه گرم تر میکند
دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا چند ماه پیش در یک سخنرانی عمومی گرمایش
جهانی را "مزخرف" و یک "فریب" دانست که توسط چینی ها ساخته شده تا بتوان تولیدات
آمریکایی را از گردونه رقابت خارج کنند .ترامپ اضافه کرد در صورت پیروزی در انتخابات
آمریکا از توافق اقلیمی اجالس پاریس بیرون میآید .توافقی که سال قبل (دسامبر  )۲۰۱۵در
جهتکاهشانتشارگازگرمایشیکربندیاکسید،توسط۱۹۵کشوردنیا،بهرسمیتشناخته
شد .هدف اصلی این توافق جهانی این است که کشورهای متعهد تالش کنند تا دمای کره
زمین بیش از  2درجه سانتیگراد افزایش پیدا نکند .در میان طیف های مختلف که از آمدن
او وحشت کرده اند ،عالقمندان به محیط زیست هم قرار دارند .آنها می ترسند که ترامپ به
وعدههایشعملکند.حاالسوالایناستکهآیاترامپواقعًابهگرمشدنکرهزمین،تغییرات
اقلیمی،ذوب شدن یخ ها ،باال آمدن آب سطح دریاها ،به هم خوردن تعادل دمایی کره زمین
و دهها مورد دیگر که در هزاره سوم به آسانی اثبات آنها ممکن است باور ندارد ،یا در کشاکش
انتخاباتتالشمیکردهمهدستاوردهایدولتاوبامارابهچالشبکشد؟
آفتابنیوز

در اینکه آقای دونالد ترامپ شخص تیزهوشی است جای هیچ شک و شبهه
نیست .کسی که تا بحال سه با ورشکسته شده و با طالق دادن دو همسر ،طبق قوانین آمریکا
هر بار نیمی از ثروت خود را از دست داده ،کسی که تاکنون نه سناتور بوده ،نه فرماندار و نه
شهردار ولی توانسته بر خالف عرف کشورش ،باالترین مسند سیاسی آمریکا را تصاحب کند،
انسان کم هوشی نیست ،ولی ممکن است از هوش مخرب برخوردار باشد .حاال باید دید
سیستم سیاسی آمریکا تا کجا به او اجازه می دهد که تصمیم های مردم فریب بگیرد.
ونیز به زیر آب می رود
شهرونیز از ۱۱۸جزیرهکوچکو ۴۰۰پلتشکیلشده ،درپیبارشزیادبارانوآبگرفتگیمعابر،
درحالت اضطرار قرارداردو به تدریجدرزیر آبمدفونمیشود.عالوه بر افزایشسطح آبونیز
تحتتاثیرتغییراتاقلیمی،آبکانالهایاینشهر،بعلتبارشبارانهایشدیدیکمتروسیو
یکسانتیمترباالرفتهاست 70.درصدازشهرونیززیرآباستکهمنجربهقطعیبرقوتخلیه
ساکنان خانه های در آب فرو رفته شده است .در پی این واقعه ،دولت ایتالیا و شهرداری ونیز به
حالتآمادهباشدرآمدند و وضعیتاضطراریاعالمشد.اگرهمانطورکهپیشبینیمیشودبر
اثرگرمایشزمینسطحآبدریاهاباالرود،شرایطدرونیزبسیاربدمیشود.

آفتابنیوز

شهر ونیز یک سابقه  1200ساله دارد و تاریخ آن نشان می دهد ،تا سال 2000
آبگرفتگی معابر این شهر یک حادثه محسوب می شد .ولی از اول قرن بیست ویکم ،سال به
سال این شهر بیشتر به زیر آب فرو می رود .متخصصان معتقدند این شرایط به دلیل گرم
شدن کره زمین و آب شدن یخ های قطبی اتفاق افتاده و باران های سیل آسا نیز نتیجه پدیده
النینیو است .دنیا دیگر محلی نیست که کسی خودش را جدا کند و بگوید "گرمایش جهانی
مزخرف و فریب است" یا اینکه "هرکه اوزن را پاره کرده خودش هم برود بدوزد" این بالئی که
گرمایش جهانی امروز بر سر و نیز می آورد ،فردا در انتظار تمام جزایر و سواحل جهان است.

