
پوشاند تا گیاه در مقابل گرمای بیش از حد تابستان محفوظ بماند.
عالوه بر مالچ پالستیکی سیاه رنگ که قابلیت استفاده آن فقط برای یک فصل کشاورزی است، 
می توان کشت را با پارچه بافتنی سیاه رنگ پوشش داد. این نوع پارچه بسته به کیفیت آن اغلب تا هفت 

سال مورد استفاده قرار می گیرد. با این روش می توان تا 25 درصد در مصرف آب صرفه جویی کرد.
به جای مالچ صنعتی که خرید و استفاده از آن مستلزم هزینه است، می توان از مالچ های ارگانیک 
از قبیل کاه، حصیر، علف خشک، یونجه، چمن کوتاه شده، برگ های سوزنی کاج و برگ های و 
پوست سایر درخت ها  نیز برای محافظت از رطوبت خاک استفاده کرد. مالچ های ارگانیک پس 
از تجزیه، مواد خود را به خاک اضافه می کنند. البته الزم است در نحوه تغییر ترکیبات شیمیایی 
خاک توسط مالچ های ارگانیک و آفاتی که ممکن است با این گونه مالچ به کشت انقال پیدا کند، 

دقت الزم به عمل آورده شود.
4- سیستم های آبیاری زیر سطحی

در سیستم آبیاری زیر سطحی )قطره چکانی( با دفن کردن لوله های پلی اتیلن که دارای 
سوراخ های مناسبی هستند، می شود یک مزرعه را آبیاری کرد.

مزایای سیستم های آبیاری زیر سطحی عبارتند از :
• صرفه جویی در مصرف آب

• افزایش بازده محصول
• عدم تبخیر سطحی 

• عدم ایجاد رواناب و هدر رفت خاک و مواد مغذی
• کم شدن علف هرز و بیماری ها

• نیاز به نیروی انسانی کمتر
• ایجاد رطوبت یکنواخت در ریشه

• کاهش انرژی الزم برای مکش )تلمبه زنی( 
• سازگاری با مناطق بادی و گرم

معایب این نوع سیستم ها عبارتند از: هزینه اولیه و هزینه نگهداری، مشکل بندش )مسدود 
شدن( و نشت )تراوش( لوله، خسارتی که جانوران جونده ممکن است به سیستم وارد کنند. 

به دلیل قرارگیری سیستم در 
زیر زمین، این مسائل قابل 

مشاهده نیستند. 
نگهداری  برای  الزم  شرایط 
آبیاری زیر سطحی  سیستم 
عبارتند از: تزریقات شیمیایی، 
شستشو با فشار به صورت ساالنه 

و تخلیه لوله ها قبل از انجماد.

5- سدهای شنی
سدهای شنی از400 سال پیش از میالد، توسط رومی ها استفاده می شدند. کارشناسان بر 
این عقیده هستند که آفریقا مهد بالندگی سد های شنی است. یک سد شنی، از قابلیت تامین 
آب گوارا و آشامیدنی و هم چنین مقدار آب کافی برای امور باغبانی و مزرعه داری برای هزاران 
نفر برخوردار است و می تواند آب را به مدت چندین ماه پس از ریزش باران حفظ کند. این 
سدها با جمع آوری آب باران، باعث به وجود آمدن چشمه ها شده و عالوه بر ذخیره آب در 

شن، آب را تصفیه کرده و مانع از تبخیر آن می شود.
می توان یک پمپ دستی در محل سد شنی نصب کرد تا دسترسی به آب گوارای ذخیره شده 
در عمق آن امکان پذیر شود. درختان خرما، موز و سایر میوه ها را می توان نزدیک این سدها 

به عمل آورد وکاشت چمن را 
خاک  فرسایش  کنترل  برای 

منطقه در دستور کار قرار داد.
برای ساخت سد، اهالی روستا، 
بتنی  دیوار  با  عمیق  گودالی 
می سازند، این دیواره ها ممکن 
است تا 90 متر طول و 4 - 2 
متر عمق داشته باشند. سپس 

این استخر بزرگ را طی فصول مختلف از شن  پر می کنند. دیوارهای این استخر در عرض 
مسیل ها ساخته می شوند تا در فصل بارندگی مخزن را پُر از آب کنند و در زمان خشکسالی 
مانع از جریان آب شوند، شن تا 40 درصد آب را در خود اشباع و 2 تا 10 میلیون لیتر آب را 

در خود حفظ می کند.
این روش50 سال است که در هندوستان، آفریقا و آمریکای جنوبی مورد استفاده قرار می گیرد.

  ادامه در شماره آینده                                  مترجم: سمانه حسنی
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در پایان سال 1391 تنها در حوزه راه سازی، دولت متعهد 116 هزار میلیارد تومان برای 
اتمام پروژه های نیمه کاره بود. کل بودجه عمرانی کشور که امسال به مجلس ارائه شد 
38 هزار و 500 میلیارد تومان است، یعنی اگر همه اعتبار عمرانی کشور فقط در حوزه راه 
سازی هزینه شود و تعهد جدیدی نیز ایجاد نگردد، قیمت ها هم دچار تورم نشود و سایر 
پروژه های عمرانی مانند سد سازی و شهر سازی و ساخت نیروگاه ها نیز تعطیل شود، 3 

سال طول می کشد تا پروژه های نیمه کاره راه سازی تکمیل گردد.
پروژه های طویل المدت، اغلب پروژه هایی هستند که بدون کارشناسی الزم آغاز می شوند و بودجه 
کافی برای اتمام آن ها پیش بینی نشده است. در نتیجه زمان اجرای آن ها بسیار طوالنی و با چند 
برابر قیمت واقعی اجرا می شوند. زمانی هم که با فشار و به دالیل سیاسی و مصادف شدن با روزهای 
خاص، باالخره افتتاح می شوند )بعضی اوقات دو یا چند بار( بعضاً دارای  نواقص و مشکالتی هستند 

که بهره برداری را نا ممکن ساخته و بار ها باعث بُروز خسارات جانی و مالی سنگین نیز شده اند. 
اگر بخواهیم نگاهی بیاندازیم به چند نمونه از این گونه طرح ها، تعداد آن در 30 سال گذشته 
از حساب و کتاب خارج است. شاید یکی از نخستین نمونه های سرشناس آن طرح جاده میان 
گذر دریاچه ارومیه است که ساخت آن بیش از 25 سال به درازا کشید. نمونه دیگر پروژه آزاد 
راه تهران - شمال است که در سال 1376 عملیات ساخت آن آغاز شد و تا سال 1389 یعنی 
ظرف 13 سال فقط 64 درصد پیشرفت فیزیکی داشت. اکنون هم در سال 1392 فقط 
بخش هایی از این راه به صورت موقت مورد بهره برداری قرار گرفته و تا تحویل نهایی هنوز راه 
زیادی باقی مانده است. مثال دیگر مصلی بزرگ تهران است که از 24 سال قبل یعنی از سال 
1367 ساخت آن آغاز شده و هنوز هم ادامه دارد. یکی از موارد جالب راه آهن شیراز- اصفهان 
است که در سال 1388 افتتاح شد و یک قطار هم از روی آن رد شد ولی قطار در زمان 

بازگشت از خط خارج شد و افتتاح مجدد این پروژه تا سال 1390 طول کشید.
به راستی چه اتفاقی می افتد که مدیران اجرایی کشور وادار می شوند تا این حد زیر بار 
پروژه های حساب نشده بروند و برای خود و کشور تعهد و هزینه ایجاد کنند. ظاهراً چون 

تصمیم گیری برای آغاز هر تعداد پروژه با هر ابعاد، به عهده اعضاء دولت است، آن ها برای 
جلب حمایت و توجه مردم و نمایندگان، در مجلس مجبور می شوند بدون در نظر گرفتن 
امکانات مالی و اجرایی خود، به خواست های هر منطقه پاسخ مثبت بدهند. البته واضح است 
که خواست های مردم و در نتیجه نمایندگان آن ها، بدون حد و مرز است. مردم هر منطقه 
معموالً خود را با سایر مناطق کشور مقایسه می کنند و اگر در منطقه ای کارخانه ای ساخته 
شود، یا راهی کشیده شود و یا سدی زده شود، آن ها هم بالفاصله توقع دارند همین 
تسهیالت برای منطقه آن ها نیز در نظر گرفته شود. مسئوالن نیز البد چون نمی خواهند 
دل مردم را بشکنند و در صحن مجلس دچار سوال و استیضاح شوند، الاقل قول پروژ ها 
را می دهند و کلنگ آن را به زمین می زنند، اگرچه خودشان هم می دانند به اندازه کافی 
بودجه برای تمام این پروژه ها ندارند. در هر صورت چون مسئولیت تامین بودجه با مجلس 

است، توپ بر می گردد به زمین خود حریفان.
این مشکل اختصاصی کشور ما نیست و دیگران هم با آن مواجه بوده و برایش راه حل طراحی 
کرده اند. در بسیاری از کشورها، جز بودجه های محدود و روزمره که مربوط می شود به مسائل 
فوری و غیر زیربنایی که در اختیار استانداری ها و بخشداری ها است، بقیه پروژه های بزرگ 
و زیر بنایی و ملی، از همان مجلسی که باید بودجه را تامین کند مجوز شروع و احداث می گیرند و 
دولت تصمیم گیرنده نیست، بلکه فقط مجری است. ساز و کار مجلس هم به این گونه است 
که اوالً نگاه به جیبش می کند، ثانیاً بین نمایندگان تعامل و البی وجود دارد تا پروژه ها در 
سطح کشور با رعایت تعادل توزیع شود. هر گاه نمایندگان متوجه شدند کفگیر مالی به ته 
دیگ رسیده، تصویب پروژه های جدید را متوقف می کنند و یا به فکر تامین پول از منابع 
دیگر می افتند. دولت نیز فقط موظف است در زمان و بودجه پیش بینی شده به بهترین 

شکل پروژه ها را به اتمام رسانده و تحویل دهد.
متاسفانه در حال حاضر آب کشور نیز صدمه های سنگینی از پروژ های نیمه کاره دیده است. 
در بخش جهاد کشاورزی و سازمان آب، طرح های نیمه کاره زیادی هستند که یا نباید آغاز 
و یا به گونه دیگری باید اجرا می شدند. سد مخزنی کنگر واقع در استان ایالم که  قرار بود در 
سال 1388 به بهره برداری برسد هنوز پس از گذشت 20 سال از آغاز ساخت آن، آماده نشده 
است. پروژه های نیمه کاره آبفا و آبفار در سراسر کشور و بسیاری از طرح های آبیاری تحت 
فشار برای رسیدن به نتیجه، منتظر بودجه هستند. به نظر می رسد دیگر بهتر است به جای 
فرود آوردن کلنگ برای پروژ های جدید، برای پروژ های نیمه کاره تعیین تکلیف شود. آن هایی 
که مفید و اقتصادی هستند به سرعت به اتمام برسند، هر کدام که می شود به بخش خصوصی 

واگذار و آن چه غیر اقتصادی است تعطیل و برچیده شود. 
به نظر می رسد بهتر است، پروژه های ملی با هزینه های سنگین مانند سد سازی های جدید، 
آبرسانی های بزرگ و پروژه ای مانند انتقال آب خزر به کویر مرکزی، انتقال آب ارس به دریاچه 
ارومیه، به مجلس برده شود تا هم کارِ کارشناسی عمیق تری بر روی آن انجام گردد و هم 
نمایندگان بتوانند بازخورد نظر موکلین خود را به طرح انتقال دهند، از همه مهم تر موظف 
باشند بودجه طرح را برای دولت فراهم کنند. برای پروژه های ملی آب مردم بهترین 
مشاور و همکار دولت هستند.                                                                ش.ب

پانزده روش صرفه جویی در مصرف آب کشاورزی، مزرعه داری و باغبانی)قسمت دوم( پروژه های نیمه کاره
90 در صد آب کشور در بخش کشاورزی مصرف و63 درصد از 
آن تلف می شود.آن هم درکشوری که با کم آبی و بی آبی دست 
و پنجه نرم می کند. مدیران بخش آب به صرفه جویی در حد 
10 درصد هم راضی هستند، در حالی که با روش هایی ساده 
و کم خرج می توان تا 30 درصد از هدر رفتن آب کشاورزی 
جلو گیری کرد. در شماره قبل دو روش آبیاری قطره ای و 
آبیاری کوزه ای را تشریح کردیم. در این شماره با چند روش 
دیگر صرفه جویی ساده و ارزان در مصرف آب کشاورزی آشنا 

می شویم.
3- مالچ های پالستیکی سیاه و مالچ های ارگانیک

مالچ )Mulch( به هر گونه پوششی اطالق می شود که برای 
محافظت خاک و جلو گیری از تبخیر آب، روی سطح خاک 
گسترده می شود. مالچ های غیرارگانیک شامل الستیک و 
پالستیک بازیافتی و سایر مواد آلی هستند. تولید کنند گان 
سبزیجات و صیفی در اقلیم های معتدل و خشک، می توانند 
از این شیوه استفاده کنند. وقتی کشت زیرمالچ پالستیکی 
انجام می شود، آب و کود در گیاهان پخش شده و عمل تبخیر 
کاهش می یابد و چون هیچ تبخیر سطحی در کل سطح زیر 

کشت اتفاق نمی افتد، آبیاری گیاهان راحت و آسان و مصرف آن کم خواهد بود. در این روش 
یک سوند)sond( رطوبتی باید برای بررسی سطح رطوبت منطقه مورد استفاده قرار گیرد، تا 

هرگاه رطوبت خاک از سطح مشخصی کمتر شد اقدام به آبیاری شود.
مالچ عالوه بر حفاظت از آب، از حمله علف های هرز جلو گیری کرده و نیاز به سم و آفت کش 
نیز کاهش پیدا می کند. مالچ پالستیکی سیاه رنگ را می توان با علف های خشک یا حصیر 

طبق برآورد دانش��گاه ایالتی کلورادو، یک سیس��تم آبیاری قطره ای زیر سطحی 
در ه��ر هکت��ار، هزینه ای مع��ادل 2000 دالر در ب��ر دارد و در صورتی که این 
سیس��تم خوب نگهداری ش��ود، می تواند12 تا 15 س��ال حتی تا 20 سال، دوام 
داش��ته باشد. یعنی در بد بینانه ترین حالت برای هر هکتار کشاورزان باید سالی 

200 دالر هزین��ه نماین��د.
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گفتگو با آقای مهندس رضا راعی کارشناس منابع آب زیرزمینی

آقای مهندس رضا راعی لیسانس خود را در رشته زمین شناسی در سال 1364 از دانشگاه 
شهید بهشتی دریافت کردند. سپس برای یک دوره عالی بررسی منابع آب از طریق تصاویر 
ماهواره ای در موسسه ITC هلند که یکی از مراکز آموزشی قوی در زمینه علوم ژئو 
انفورماتیک در اروپا است راهی این کشور شدند. ایشان در سال 1380 مدرک کارشناسی 
ارشد خود را در رشته منابع آب زیر زمینی از دانشگاه شیراز دریافت کردند. آقای راعی مدت 
27 سال است در بخش های مختلف وزارت نیرو مشغول به کار هستند. مدتی مدیر حفاظت 
و بهره برداری منابع آب استان یزد بوده اند، سپس مسئولیت تصفیه خانه و خطوط انتقال آب 
زاینده رود به یزد را عهده دار شدند. مدتی هم مدیر کل دفتر اطالعات و آمار شرکت منابع 
آب بودند. ِسمت بعدی ایشان مدیر کل دفتر فناوری و اطالعات وزارت نیرو بوده و مدتی هم 
در جایگاه مدیر عامل آب منطقه ای یزد فعالیت کردند، اکنون نیز مدیر کل دفتر مطالعات پایه 
منابع آب ایران هستند. آقای مهندس راعی به دلیل نوع مشاغل و تحصیالت خود اطالعات 

جامعی درباره سرانه آب تجدید پذیر در اختیار ما قرار دادند که در این شماره 
نظر شما را به آن جلب می کنیم.

تعریف آب تجدید پذیر چیست ؟
قبل از این که به تعریف آب تجدید شونده به پردازم الزم است مختصري در 
خصوص آب و توسعه پایدار صحبت کنم، جوهر توسعه پایدار در این مفهوم 
است که از منابع طبیعي به نحوي بهره برداري شوند که دسترسي نسل هاي 
آینده به این منابع با هیچ محدودیتي مواجه نگردد. الزمه توسعه پایدار منابع آب 
درک اهمیت و ضرورت توجه به چرخه آب است و این که مصرف منابع آب 
تجدید شونده به گونه  اي انجام پذیرد که این مصرف در دراز مدت موجب تقلیل 
و نقصان آب نگردد. آب هاي تجدید شونده عبارت است از مجموع ورودي ها 
شامل حجم بارش در ارتفاعات، دشت و جریان هاي سطحي و زیرزمیني، 
ِمنهاي تبخیر و تَعریق حقیقی. در طول سالیان طوالنی و از زمانی که بحث 
آب و زندگی و تمدن های آبی پیش آمده تا به امروز تقریباً عدد آب تجدید 
پذیر همواره ثابت بوده است، چون میزان بارندگی تقریباً ثابت است و بدلیل این 
که همه ساله تولید این آب تجدید می شود به آن آب تجدید پذیر می گویند. 
در صورتی که اگر منبع یا سفره آبی داشته باشیم که ارتباطی با بارندگی و آب 
تجدید پذیر نباشد، حال هر چقدر هم که بزرگ و عظیم باشد اگر از آن برداشت 
کنیم ُخب یک روز تمام می شود، به این نوع آب غیر تجدید پذیر می گویند، 
مانند آب های فسیلی. در بحث آب تجدید پذیر یکی از نکات عمده این است 
که ما باید در مدیریت و برنامه ریزی کشور از این منبع آب به نحو احسنت 

استفاده کنیم، چون با وجود این که مقدار آب تجدید شونده ثابت است از یک طرف با رشد 
جمعیت رو به رو هستیم و از طرف دیگر از طریق صنایع و کشاورزی و فاضالب خانگی و شهری 
آب ها را آلوده می کنیم و همین آلودگی و افزایش جمعیت باعث می شود میزان سرانه آب 

تجدید پذیر هر نفر در دنیا روز به روز کاهش پیدا کند.
میزان سرانه آب تجدید پذیر را چگونه محاسبه می کنند؟

سرانه آب تجدید پذیر در هر منطقه یا هر کشور عبارت است از میزان آب تجدید پذیر آن 
منطقه یا کشور در سال، تقسیم بر تعداد افراد آن منطقه. به طور مثال کشور ما سالیانه 413 
میلیارد متر مکعب بارش دارد از این مقدار حدود 71 درصد آن که می شود 296 میلیارد 
متر مکعب، از سطح زمین دوباره تبخیر و تعرق می شود و به آسمان می رود. یعنی فقط 29 
درصد میزان کل بارندگی در اختیار ما قرار می گیرد. از این مقدار 73 میلیارد متر مکعب روان 
آب است یعنی آبی که در سطح زمین جاری است، مانند رودخانه ها. 44 میلیارد متر مکعب 
آن هم به الیه های زیرزمینی نفوذ می کند. 13 میلیارد متر مکعب نیز آبی است که از مرز ها وارد 
کشور می شود که می شود 130 میلیارد متر مکعب، که به آن می گوییم آب تجدید پذیر.  
حال اگر 130 میلیارد متر مکعب را تقسیم بر جمعیت کنونی کشور که در حدود 75 میلیون 
نفر است بکنیم عددی به دست می آید در حدود 1730 متر مکعب در سال، این را میزان 
سرانه آب برای یک نفر می گویند. یعنی هر نفر سهم اش 1730 متر مکعب آب در طول یک 
سال است، برای شرب، بهداشت و آبی که برای تولید محصوالت کشاورزی و صنعتی مورد 
نیاز او مصرف می شود. سازمان های بین المللی حدی برای این رقم تعیین کرده اند و آن 
1700 متر مکعب برای هر نفر در سال است. هر کشوری که سرانه اش از این رقم باالتر باشد 
وضع آب آن کشور خوب است و اگر به رقم 1700 برسد به مرز تنش خواهد رسید و زیر این 
رقم وارد تنش آبی می شود. یعنی کشور ما تقریباً در مرز تنش آبی قرار دارد. اگر این رقم از 
1000 متر مکعب پایین تر بیاید آن کشور یا منطقه در مرز بحران آبی قرار می گیرد و رقم 
زیر 500 متر مکعب یعنی بحران مطلق. در حال حاضر متوسط سرانه آب تجدید پذیر جهان 
6500 متر مکعب در سال است. این سرانه در نقاط مختلف دنیا از 10 متر مکعب در سال تا 
10 میلیون متر مکعب در سال متفاوت است. 10 متر مکعب مربوط می شود به کشورکویت که 
خشک خشک است، یعنی هر نفر 10 هزار لیتر آب در سال سهم اش می شود. یک جاهایی 
هم مانند گرینلند 10 میلیون متر مکعب سهم یک نفر در سال است، چون در آن جا بارندگی 
بسیار زیاد است. کشورهایی هم هستند که سرانه آب تجدید پذیرشان زیر 500 متر مکعب در 
سال قرار دارد، طبق گزارش یونسکو کشورهایی که در قعر جدول قرار دارند عبارتند از: کویت 
با 10 متر مکعب، امارت عربی با 58 متر مکعب، باهاما با 66 متر مکعب، قطر با 94 متر مکعب، 
مولداوی 103 متر مکعب، لیبی 113 متر مکعب، عربستان 118 متر مکعب، سنگاپور 149 
متر مکعب، بحرین 181 متر مکعب، اردن 179 متر مکعب. در مقابل کشورهایی هستند که 
چون نزوالت جوی و بارندگی شان خیلی زیاد است سرانه آب شان خیلی باال است، مثل 
گرینلند با سرانه 10765700 متر مکعب برای هر نفر، گویان فرانسه با سرانه 8122121 

متر مکعب، ایسلند با سرانه 609319 متر مکعب، گینه با سرانه 316689متر مکعب، سورینام 
با سرانه 292566 متر مکعب، جمهوری کنگو با سرانه 275679 متر مکعب، حاال یک بار دیگر 

تکرار می کنم سرانه آب تجدید پذیر ایران فقط 1730 متر مکعب در سال است.
در آمد کشورها چه نقشی می تواند در تامین آب داشته باشد؟

اخیراً کمیسیون ملی توسعه پایدار سازمان ملل متحد گزارشی تهیه کرده که طی آن ملل 
مختلف جهان را از نظر میزان آب تجدید شونده و توان مالی برای تامین و تجهیز منابع آبی که 
به توانند راه کارهایی برای دسترسی مردم به آب پیدا کنند را به 4 دسته تقسیم کرده است که 

این 4 دسته عبارتند از:
1-کشورهایی با در آمد سرانه باال و تنش آبی کم.2-کشورهایی با در آمد سرانه باال و تنش آبی زیاد-
3-کشورهایی با در آمد سرانه کم و تنش آبی کم.4-کشورهایی با در آمد سرانه کم و تنش آبی زیاد.
آن هایی که در مرحله 4 قرار دارند که هم درآمد سرانه شان کم است و هم تنش آبی شان زیاد، 

این کشورها در مرز بحران قرار می گیرند، یعنی بحران آب اول سراغ آن ها می رود. بیشتر این 
کشورها در قاره آفریقا و قاره آسیا قرار دارند و اهالی این کشورها هستند که باید هرچه زودتر 
فکری برای مشکل آب بکنند، یعنی بهینه مصرف کنند و جلو رشد جمعیت را بگیرند. باید توجه 
داشت سازمان ملل متحد در گزارش خود در سال جهانی آب که با شعار آب برای مردم، آب 

برای زندگی برگزار شد 
اعالم کرد، طی 20 سال 
میزان دسترسی  آینده 
مردم به آب شیرین به 
یک سوم کاهش خواهد 

یافت.
شکل پراکندگی آب 
در  شونده  تجدید 

جهان چگونه است؟
از   1/1 که  ما  کشور 

جمعیت جهان را در خودش جای داده و یک درصد از مساحت کره زمین را در اختیار دارد، تنها 
36 صدم درصد از آب تجدید پذیر جهان سهم ایران است. درحالی که در حوزه آبخیز رودخانه 
آمازون، 4 دهم درصد از جمعیت جهان زندگی می کنند و 14 درصد منابع آب تجدید شونده را 
در اختیار دارند، چرا چون بارندگی در آن منطقه زیاد است. قاره آسیا که 60 درصد جمعیت دنیا 
در آن ساکن هستند و بزرگ ترین جمعیت های جهان در کشورهای چین و هند هستند ، فقط 
36 درصد منابع تجدید شونده آب جهان را دریافت می کنند. 10 کشور جهان هم هستند 
که از نظر شاخص سرانه وضعیت خوبی را دارند که عبارتند از: روسیه، برزیل، کانادا، چین، 

اندونزی، هند، کلمبیا و آمریکا. 
آیا آماری وجود دارد که در سال های گذشته چه میزان از سرانه آب کشور کم شده است؟

در سال 1260 شمسی جمعیت ایران 6/7  میلیون نفر بر آورد می شود، اما آماری در دست 
نیست که مقدار آب تجدید پذیر در آن سال چقدر بوده با توجه به ثابت بودن تقریبی آب تجدید 
پذیر می توان حدس زد سرانه آب بین 13 هزار تا 14 هزار متر مکعب در سال برای هر نفر 
بوده است. در سال 1310 شمسی جمعیت ایران 11 میلیون نفر رسیده، در آن زمان سرانه آب 
تجدید شونده برای هر نفر 11800 متر مکعب بوده است. در سال 1335 جمعیت ایران به 19 
میلیون نفر افزایش یافته و سرانه آب در آن سال به 6900 متر مکعب کاهش پیدا کرده، یعنی 
از سال 1310 تا 1335 شمسی در ظرف 25 سال سرانه آب برای هر نفر نصف شده، همان 
طور که مشخص است رشد جمعیت باعث کاهش سرانه آب تجدید پذیر شده است. در سال 
1390 جمعیت ایران حدود 75 میلیون نفر بوده و سرانه آب به رقم 1730 متر مکعب رسیده. 
ببینید چگونه سرانه در طول زمان دارد پایین می آید، اگر با این روند پیش برویم در سال 1400 
شمسی مطمئناً به رقم زیر 1700 متر مکعب خواهیم رسید که بر اساس نظریه انستیتو منابع 

جهاني آب، وارسي و ارزیابي منابع آب تجدید شونده بر اساس جمعیت کشورها و مناطق به 
عنوان معیار طبقه بندي آن ها از نظر دسترسي به منابع آب شیرین و ابعاد و شدت بحران 
آب در هر کشور و منطقه در هر مقطع زماني تعیین مي گردد. بدین منظور ارقام شاخصي را 
به کار مي گیرند. رقم 1700 متر مکعب در سال به ازاء هر نفر در کشور یا ناحیه آستانه یا مرز 
شرایط بحراني محسوب شده است. البته بحث تنش آبی چون دسترسی به آب در همه جا 
یکسان نیست، در بعضی از مناطق کشورمان می شود گفت که همین حاال هم شروع شده 
است. جمعیت تاثیر مهمی در کاهش سرانه آب دارد ولی رشد جمعیت تنها عامل نیست. 
رشد جمعیت شهرنشین باعث افزایش آلودگی منابع آب زیرزمینی می شود، تغییرات جوی، 
خشکسالی و باال رفتن حرارت کره زمین از عوامل کاهش سرانه آب است. مثالً وقتی حرارت 
باال می رود تبخیر هم زیاد می شود و آبی که باید برود در سفره های آب زیرزمینی جا بگیرد 
خیلی سریع تبخیر می شود و میزان ذخیره های آب کم می شود، مثالً تبدیل می شود به 
120 میلیارد متر مکعب در نتیجه سرانه پایین می آید. اگر 75 میلیون را بر 
120 میلیارد متر مکعب تقسیم کنیم سرانه تبدیل می شود به 1600 متر 
مکعب و اگر برای جبران این کسری بیش از حد از سفره های آب زیرزمینی 
استفاده کنیم، بیالن برداشت نسبت به مقداری که در هر سال به سفره ها 
تغذیه می شوند منفی خواهد شد. در حال حاضر بیالن منفی کشور ما 1/5 
میلیارد متر مکعب در سال است. در کشور ما جمعیت شهرنشین بیش از 
متوسط جهانی است. در ایران در فاصله سال های 1179 تا 1293 شمسی 
جمعیت شهرنشین از 10 درصد به 20 درصد کل جمعیت کشور رشد پیدا 
کرد. این رقم در حال حاضر  به 71 درصد یعنی بیش از دو سوم جمعیت 
کشور رشد یافته است. در سال 1293، بیست درصد مردم شهرنشین بودند 
و 80 درصد در روستاها زندگی می کردند که مشغول کشت و زرع بودند و 
با فرهنگ خاص خود و طبق نیازشان از آب استفاده می کردند، ولی االن 
اکثراً مهاجرت کرده و به شهرها آمده اند. در سال 1385 جمعیت شهرنشین 
ایران 48260000 نفر بوده و جمعیت در روستاها 22200000 یعنی ضریب 
شهرنشینی 4/68 درصد بوده است. در سال 1390 این ارقام تبدیل شده به 
53223000 در شهر و 21700000 در روستا و ضریب شهرنشینی به 71 
درصد تبدیل شده یعنی در حالی که رشد شهرنشینی دارد افزایش می یابد، 
سیر رشد جمعیت در روستاها کاهش پیدا می کند. آمار تعداد شهرهای 
ایران در طول زمان یک  نشانه دیگر از گسترش روز افزون شهرنشینی است. 
در سال 1325، صد و نود و نه شهر در کشور بود. در سال 45 این تعداد 

به 272 عدد رسید. در سال 1355 تعداد شهرها به 373 شهر گسترش یافت و در سال 
1375 رسید به رقم 614 و باالخره در سال 1390، هزار و دوازده شهر در کشور وجود 
دارد. گسترش شهر ها مساوی است با افزایش جمعیت شهرنشین و این خطرناک است چون 
شهرنشینی برای مشکل کمبود آب عواقب خاص خود را دارد. اولین مسئله اش آلودگی منابع 
آب است، تولید فاضالب بیشتر و مصرف آب بیشتر. این نکات بسیار مهمی است که باید دولت 

روی آن دقت بکند و حساس باشد.
با توجه به این شرایط، از آب موجود چگونه باید مراقبت کرد؟

االن 130 میلی��ارد متر مکعب آب تجدید پذیر داریم. از این آب 85 میلیارد متر مکعب 
آن در رودخانه ها جاری است. 10 میلیارد متر مکعب آن هم توسط چشمه ها و قنات ها 
از زی��ر زمین بی��رون می آید و در اختیار مردم قرار می گیرد. 30 میلیارد متر مکعب آن 
حق آبه منابع زیرزمینی و آبرفتی است. 5 میلیارد متر مکعب آن هم مخصوص آب های 
آهکی اس��ت. نکته مهم این است که در حال حاضر ما 73 درصد از کل آب تجزیه پذیر 
را برداشت می کنیم که صرف مصارف خانگی، کشاورزی و صنعتی می شود و می توان 
گفت بیشترش هم صرف کشاورزی می شود. سازمان ملل متحد یک شاخص برای کم 
آبی کش��ورها تعیین کرده که مبنای آن نس��بت حجم سالیانه آب تجدید پذیر و میزان 
مصرف و تقاضای آب در کشورهاست. اگر کشوری کمتر از 10 درصد از آب تجزیه پذیرش 
را اس��تفاده کند بحرانش خیلی خفیف است. اگر بین 10 الی 20 درصد منابع آب قابل 
دسترس را مصرف کند شرایط اش بحرانی است. مصرف 20 الی 40 درصد نشان دهنده 
بحران شدید است و بیش از 40 درصد خبر از بحران بسیار شدید آب می دهد. خوب ما 73 
درصد از آب تجدید پذیر خود را مصرف می کنیم یعنی یک گام آن طرف تر از بحران 
هستیم و این یعنی مصرف زدگی داریم و باید خودمان را اصالح کنیم. بهترین راه حل 
برای اصالح این اس��ت که باید فرهنگ سازی کنیم، باید مردم مطلع شوند که ما در 
چه شرایطی قرار داریم و در قیاس با سایر کشورهای جهان شرایط مان چگونه است. 
باید مردم را آگاه کنیم که مصرف ما با ذخیره و میزان آب تجدید پذیرمان چه ارتباط 
و تناسبی دارد. باید مردم را راهنمایی کنیم تا از وسایل کاهنده مصرف استفاده کنند، 
کش��اورزی خود را اصالح کنیم،  کارهای حقوقی و آیین نامه هایمان را اصالح کنیم 
و قوانینی را در جهت محافظت از آب و کاهش مصرف وضع کنیم. این که می گویم 
کاهش مصرف، نمی خواهم بگویم مصرف نکنیم، چون صرفه جویی به معنی مصرف 
نکردن نیست، بلکه به معنی درست مصرف کردن است، به جا مصرف کردن و ضایع 
نکردن اس��ت، صرفه جویی یعنی مصرف کارآم��د و ثمر بخش. اصراف یعنی تضییع 
نعمت ها یعنی نش��ناختن قدر نعمت ها. ما باید به این س��مت برویم و نگذاریم این 
س��رانه آب تجدید پذیر پایین بیاید. حداقل در همان حد 1700 متر مکعب برای هر 

نفر نگه اش داریم، که این کار گام بسیار بزرگی است.
از این که وقت خود را در اختیار ماهنامه KWC قرار داده اید متشکریم.



تاکنون 5 قسمت از مقاله رازهای موفقیت چاپ شده است. در صورت تمایل می توانید 
قسمت های گذشته را در سایت WWW.KWCIRAN.COM در بخش آرشیو 

ماهنامه پیدا کنید. در این شماره ششمین قسمت این مقاله تقدیم شما می گردد.
این حرف که باید در زمان حال زندگی کرد حرف درستی است، البته با این نگرش 
که باید درد و لذت امروز را با درد و لذت فردا مقایسه کنیم و بدانیم هر چه به 
دردهای امروز زودتر رسیدگی شود، لذت های بیشتری برای فرداها خواهد ماند. 
ولی اگر منظور این باشد که در حال زندگی کنیم و امروز هر کاری می توانیم 
بکنیم تا فقط لذت ببریم و خوشحال باشیم، برداشت صحیحی نیست، برخی از 
اوقات این روش ده ها و حتی صد ها برابردرد برای ما به ارمغان خواهد آورد. مثاًل 
اگر کسی نتواند برای چند ماه یا چند روز یا چند لحظه، جلوی عصبانیت خود را 
بگیرد و با دیگران برخورد تند و خشن بکند، چه بسا سر از زندان درآورد و برای 
تمام عمر دچار درد و رنج شود و یا اگر فردی برای لذت کوتاه مدت درگیر شرایط 
شود و صاحب فرزند ناخواسته گردد که ابداً برای آن آمادگی ندارد و نمی تواند در 
زندگی خود جایی برای آن داشته باشد، در تمام عمر، خود و آن بچه و والد دوم 

بچه و تعداد دیگری از افراد را گرفتار درد و رنج خواهد کرد.
یکی دیگر از عوامل برخورد مناسب با زمان، خسیس بودن در زمان است. بسیاری 
از انسان ها در مسائل مالی خسیس هستند که به آن ها آسیب زیادی می زند. 
یک اصل اقتصادی می گوید کم ترین هزینه و بیشترین درآمد. خسیس بودن 
در زمان مانند این اصل اقتصادی می تواند دست آورد های خوبی برای ما داشته 
باشد. آدم های موفق در مورد زمان همیشه ارزیابی دقیقی از موقعیت خود دارند. 
مثاًل اگر قرار است ساعت 3 در سر قراری حاضر باشند، فوری محاسبه می کنند 
که مثاًل در جایی و شرایطی که هستند نیاز به یک ساعت و نیم وقت دارند تا سر 
وقت به محل قرار برسند. یعنی مدتی که نیاز دارند تا از نظر لباس و سر و وضع 
آماده شوند و مدتی هم که در راه خواهند بود را یک ساعت ونیم بر آورد می کنند. 
در نتیجه دیگر از ساعت یک و سی دقیقه خود را در محل قرار فرض می کنند. 

 

خطر بزرگی که پاکستان را تهدید می کند تروریسم نیست، آب است.

برگرفته از  نشریه اینترنتی آتالنتیک، 19 ژوئیه  2013
در گزارشی که هفته پیش توسط بانک توسعه آسیایی منتشر شد، پاکستان به عنوان یکی از 
کشورهایی که از نظر آب در بیشترین مضیقه قرار دارد رده بندی شد. این کشور تا رسیدن به 
جایگاه »کمیابی آب« وقت زیادی ندارد. با پیشی گرفتن میزان تقاضا از مقدار نزوالت سالیانه 
در این کشور آسیای جنوبی، همه ساله آب بیشتری از ذخایر ملی استخراج می شود که کشور 
را در شرایط شدیداً متزلزل قرار می دهد. به نقل از بانک توسعه آسیایی میزان مخازن آب 
پاکستان برای شرایط اضطراری، فقط کفاف30 روز را می دهد که این رقم از ذخیره توصیه شده 
که1000 روز برای کشورهایی با آب و هوای مشابه پاکستان است بسیار دور قرار دارد و بدون 

اقدامی جدی، کمبود آب می تواند کشور را به سوی بحرانی سراسری سوق دهد.
اما مفهوم کمبود آب در پاکستان چیست. در سال های اخیر کشور با کمبود شدید انرژی 
مواجه بوده اس��ت. قطعی های برق 18 ساعته در سراسر کشور متداول بوده، که تاثیرات 
زیان باری بر روی اقتصاد و سالمتی پاکستانی ها داشته. شهروندان مرتباً دست به تظاهرات 
خیابانی می زنند و از دولت می خواهند چاره ای بیندیشد. این شرایط به وخامت فضای 

نا به سامان سیاسی می افزاید. 
نش��انه های اولیه نابس��امانی های احتمالی که ممکن است گسترش پیدا کند، هم 
اکنون در حال ش��کل گیری اس��ت. در پایان هفته پیش ساکنان عبوت آباد تهدید 
کردند در صورتی که ش��هرداری به کمبودهای وخیم آب در شهر رسیدگی نکنند، 
دس��ت به تظاهرات عظیم خواهند زد. اهالی این شهر با 5000 خانه وار، تحت فشار 

گرم ترین ماه های سال، از مقدار آب مکفی رنج می برند. 
در کنفرانسی با موضوع کمبود آب که در اوایل ماه در منطقه سند برگزار شد، رهبران احزاب 
سیاسی و سازمان های بازرگانی متعدد، گروه وسیعی از افراد را که شامل استانداران سابق 
پاکستانی و مسئوالن دیگر مناطق و حتی همسایگان کشور می شد را به خاطر به وجود 

آمدن مشکالت آب کشور مورد انتقاد قرار دادند.
گروه های تندرو، که تعدادشان در پاکستان کم هم نیستند، نیز با بهره گیری از این شرایط 
برای جلب حمایت مردم به نفع عقاید و افکارشان از آب گل آلود ماهی گرفته، به وخامت 

اوضاع می افزایند. حافظ سعید موسس گروه نظامی لشگر طیبه )سازمانی که در سال 2008  
مسئول حمله به مردم در بمبئی بوده( به صراحت هند را برای کمبود آب پاکستان سرزنش 
می کند و آن دولت را به »تروریسم آبی«  متهم می سازد و حساسیت های مردم پاکستان 
را بر می انگیزد. اظهارات سعید نشان دهنده قابلیت گروه های تروریستی برای بهره برداری 

از این شرایط است.
آمار جمعیتی کشور نشانگر این اس��ت که اوضاع با گذشت زمان وخیم تر نیز خواهد شد. 

جمعیت پاکستان طی چند دهه اخیر رشد چشمگیری داشته است. در حالی 
که دو س��وم جمعیت کنونی زیر30 سال س��ن دارند، پیش بینی می شود 
جمعیت 180 میلیونی کشور تا س��ال 2030 به رقم 256 میلیون رسیده و 
تقاضا برای آب نیز افزایش زیادی پیدا کند. به عالوه تغییرات جوی نیز باعث 
کاهش جریان آب در رود آند که منبع اصلی تامین آب پاکستان است شده و 

به روند کاستن از ذخایر آب کشور می افزاید.
مسئولین سیاست خارجه پاکستان سعی می کند تا حدودی پاسخ گوی بحران 
آب باشند. پیمان آب آند از سال1960 مشخص می کرد، چگونه آب شش رود 
بستر آند به اشتراک دو کشور گذاشته شود. دولت سعی دارد طرح اشتراک آب 
ما بین هند و پاکستان را تغییر دهد. پاکستان اخیراً به ساخت سدهای هندی 
بر روی رودهایی که از هند آغاز می شوند ولی تا پاکستان ادامه دارند، اعتراض 

داشته و معتقد است این سدها ذخایر آب پاکستان را محدود می کنند.  
این اختالف ها به تازگی توسط دادگاه بین المللی الهه بررسی شده و بر رابطه 
بین این رقبای قدیمی تاثیر گذاشته است. در حالی که تقاضا برای آب در دو 

کشور روز به روز افزایش می یابد، با افزایش فشار از سوی گروه های مختلف در پاکستان و 
با احتمال افزایش بی ثباتی ناشی از کمبود آب، دولت پاکستان ممکن است موقعیت خود را 

در مذاکره با هند دشوار یافته و امکان اندکی برای چانه زنی در مقابل دولت هند پیدا کند.
به غیر از در گیری و چانه زنی با هند راه های دیگری برای رفع این چالش پیش روی پاکستان 
وجود دارد. این کشورمی تواند فن آوری های روز آمد و نوین را درکشاورزی اعمال کند. صنعت 

کشاورزی پاکستان به آبیاری و زهکشی ناکارآمد که به  کمبود آب دامن می زند، مشهور 
است. برای چاره جویی، دولت باید از ماورای مرزهای خود کمک بگیرد. تفاهم نامه بین هیئت 
مدیره آب و فاضالب کراچی و شرکت بین المللی آب و برق چین، می کوشد تا کراچی را از 
نظر منابع آبی خودکفا سازد، این تفاهم نامه نمونه است از یک تالش آگاهانه بین المللی که 

می تواند به کنترل این شرایط بحرانی کمک کند.
کمبود آب و شیوه پاسخ گویی پاکستان به آن شکل دهنده پی آمد بحران های کشور در 

چند سال و دهه آینده خواهد بود. بدون اقدامی موثرآینده نگران کننده برای این کشور قابل 
تصور است. جمعیتی رو به رشد و فاقد منابع مورد نیاز برای بقا و بدون امکان رشد اقتصادی، 
کشور را به دوران بی ثباتی می کشاند، که ممکن است این شرایط در عمل از هر آن چه امروز 

شاهد آن هستیم وخیم تر بشود.
نوشته عزیز نیانی                                                                          ترجمه: هانی ابطحی

در نتیجه دیگر به کسی تلفن نمی کنند، با کسی وارد بحث و گفتگو نمی شوند و به کار های 
فرعی نمی پردازند، چون می دانند اگر قرار باشد ساعت 3 در محل قرار حضور 
داشته باشند، دیگر وقتی برای تلفن کردن یا تماشای تلویزیون یا حرف زدن ندارند. 
این اشخاص از زمان شان استفاده می کنند و اگر اتفاق خارج از اراده ای نیفتد، سر ساعت 
3 در محل قرار خواهند بود. در حالی که بسیاری از مردم با خود فکر می کنند که خوب 
ما باید ساعت 3 سر قرار باشیم حاال که ساعت 1/5است، پس هنوز وقت داریم. بعد 
می گویند حاال ساعت 2 است و هنوز وقت داریم، نیم ساعت بعد به ساعت نگاه می کنند و 
می گویند هنوز نیم ساعت وقت داریم. باالخره ساعت 3  که شد می گویند بهتر است 
بلند شویم و حرکت کنیم. در این صورت ساعت 4 به محل قرار خواهند رسید. این 
دلیلی است که بعضی از آدم ها 10 یا 15 یا حتی 40 تا 50 دقیقه و بعضی اوقات 
یکی دو ساعت تاخیر دارند. علت اش هم این است که شرایط را واقع بینانه ارزیابی 
نکرده، به اندازه کافی به تجربیات گذشته خود نگاه نمی کنند، به همین شکل است 

که  برای خودشان گرفتاری های سختی ایجاد می کنند.
مسئله بعدی هدف است. همه می دانیم که انسان ها هرگز به تمام آرزوهایشان 
نمی رسند. آرزوها مهم هستند و باید وجود داشته باشند، اما انسان فقط به اهدافش 
می رسد نه آرزوهایش. ممکن است آرزو اهداف را مشخص کند و یا به انسان برای 
تعیین هدف کمک کند، ولی این اهداف هستند که تعریف پذیرند ولی آرزوها گنگ 
و کلی هستند. مثاًل اگر شما آرزو داشته باشید در کنسرت یک خواننده محبوب 
حضور داشته باشید، این چیزی را حل نمی کند بلکه زمانی که هدف تان این 
باشد که در ساعت مشخص و روز مشخص و مکان مشخص در این کنسرت حضور 
داشته باشید، این یک هدف است. بسیاری از افراد هستند که ممکن است بگویند 
خیلی دلمان می خواست در این کنسرت حضور داشته باشیم، ولی چون تنها دلشان 
می خواسته و فقط یک آرزو بوده، تبدیل به هدف نشده به نتیجه هم نرسیده است. 
معنی هدف تنها کی، کجا، چه بکنیم و چگونه نیست. مهم این است که بدانیم 
هم اکنون کجا هستیم و مهم تر این است که چه مقدار راه برای رسیدن به هدف 
در پیش داریم چون اگر جای مان مشخص نباشد و اگر ندانیم چگونه می خواهیم 
برویم و چقدر راه در پیش داریم، هدف آنقدر ها معنی نخواهد داشت. بنابراین در 

ابتدا مهم ترین مسئله این است که هدف را با آرزو اشتباه نگیریم.
مسئله بعدی این است که نباید گول ضرب المثل خطرناک و ویرانگر »خواستن 
توانستن است« را بخوریم، چون خواستن توانستن نیست!. کدام پدر و مادر است 
که برای فرزندان خود چیزهای خوب نخواسته باشد؟ کدام زوج هستند که نخواهند 
ازدواج شان به خوبی ادامه پیدا کند؟ اگر قرار بود خواستن توانستن باشد، انسان هایی 
که در روز هزاران چیز می خواهند باید داراترین افراد روی زمین باشند. ما نمی توانیم 
بخواهیم که جهان قوانین خود را به هم بزند و در جایی به خواست ما باران بیاید یا 
این که دیگر باران نیاید. پس خواستن توانستن نیست، مگر این که خواستن تبدیل به 

َخلق شود، یعنی ما با خواستن مان بتوانیم چیزی مادی را به وجود آوریم.
مسئله بعدی  این است که نباید وسیله را با هدف اشتباه بگیریم. بسیاری از اوقات آن چه که 
وسیله است برای ما هدف می شود. مثالً پول یک وسیله است ولی در بسیاری از انسان ها پول 
تبدیل به هدف می شود. آن ها کم کم به نتیجه می رسند که فقط باید پول داشته باشند. 

بنابراین رنج بسیاری 
به  پول  تا  برند  می 
رنج  و  آورند  دست 
برند  می  بیشتری 
تا پول را نگه دارند 
برابر  چند  رنج  و 
برند  می  بیشتری 
مجبور  که  وقتی 
خرج  را  پول  شوند 
تا  اتفاق  این  کنند. 
جایی ادامه دارد که 
بسیاری از ثروتمندان 
رنج بیشتری از مردم 
عادی با درآمدهای 

معمولی می برند.

رازهای موفقیت )قسمت پنجم(

اثری از: َمری َکَست
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خبر و نظر
کاهش 300میلیون مترمکعبی ذخایر آب تهران

 میزان ذخایر آبی موجود در مخازن سدهای تهران نسبت به مدت مشابه سال گذشته 30 
درصد و حجم آب ورودی به مخازن نیز به میزان 882 میلیون مترمکعب کاهش یافته است.
                                                                                                          سروش نیوز

مصرف آب تهران از 380 میلیون مترمکعب فراتر رفت
به نقل از پایگاه اطالع رساني وزارت نیرو )پاون(، مصرف آب در شهر تهران از ابتداي سال 

جاري تاکنون به 381 میلیون و 568 هزار مترمکعب رسیده است.
                                                                                                    باشگاه خبرنگاران

هشدار استاندار تهران نسبت به جیره بندی و قطع شدن آب
مرتضی تمدن استاندار تهران گفت: مصرف سرانه هر شهروند تهرانی در شبانه روز از 270 

لیتر، به 400 لیتر افزایش یافته است.
جام نیوز

با این شرایط تامین آب تهران بیشتر شبیه معجزه و شعبده است. حاال این 
کار تا کی می تواند ادامه پیدا کند، نامشخص است.

با این مدیریت جهانی آب باید منتظر بالهای بزرگتری باشیم
احمد علی کیخا معاون محیط طبیعی سازمان محیط زیست گفت: اگر اوضاع مدیریت منایع 
آب و محیط زیست به همین شرایط بماند، باید منتظر بالهای بزرگتری باشیم. آن چه تجربه 
گذشته نشان داده، ما پذیرفته ایم که آب و هوا تغییر کرده. بدون شک علت اصلی اش همین 
گازهای گلخانه ای است که در نتیجه توسعه صنعتی در کشورها، بدون در نظر گرفتن مسائل 
محیط زیست اتفاق افتاده است. تولید گازهای گلخانه ای و باال رفتن درجه حرارت کره زمین، 
سوراخ شدن الیه اُزن و تغییرات آب و هوا است که نتیجه اش را ما به عنوان بشر با کم شدن 
بارندگی ها و گرم شدن زمین حس کرده ایم. برای این که این شرایط را تغییر و سرعت این 

تغییرات را تخفیف دهیم باید رفتار خودمان را تغییر دهیم.
 باشگاه خبرنگاران

 آب و هوای امسال می تواند چشم همه را نسبت به تغیرات ایجاد شده به 
خاطر گاز های گل خانه ای باز کند. گرمای بی سابقه اروپا و تغیرات بارندگی در هند، پاکستان 

و چین و حتی هوای کشور خودمان نشان از یک شرایط عادی ندارد.

استفاده غیرمجاز از آب رایگان است!
علی اصغر قانع مدیرکل دفتر نظام های بهره برداری و حفاظت آب و آبفای وزارت 
نیرو با اعالم این که هم اکنون هزینه ای بابت استفاده های مجاز و غیرمجاز از 
منابع آب زیرزمینی پرداخت نمی شود گفت: این مسئله باعث نوعی مسابقه در 
برداشت های بی رویه از منابع آبی کشور شده است. وی اضافه کرد: در حال 
حاضر منابع آب های زیرزمینی وضعیت بسیار بدی دارد و استفاده از پساب ها، 
جایگزین بسیار خوبی برای جلوگیری از برداشت های بی رویه است. وی گفت: 
در شرایط فعلی در بخش شرب 1 میلیارد و 200 میلیون مترمکعب پساب وجود 
دارد که مورد استفاده قرار می گیرد. این مقام مسئول در وزارت نیرو ادامه داد: 
طبق برنامه ریزی های صورت گرفته این میزان باید تا سال 1404 به حدود 4 

میلیاردمترمکعب برسد.
خبرگزاری مهر

البته ایشان توضیح ندادند که این 1 میلیارد و200 میلیون متر مکعب 
پساب در کجا و چگونه مورد استفاده قرار می گیرد و چگونه قرار است تا سطح 4 

میلیارد متر مکعب ارتقاع پیدا کند.

تنها از یک چهارم ظرفیت کشور برای مدیریت آب استفاده می شود
پرویز گرشاسبی معاون آبخیزداری سازمان جنگل ها،  مراتع و آبخیزداری کشور گفت: تنها 
از یک چهارم ظرفیت کشور برای مدیریت آب استفاده شده و عمده برنامه ریزی ها بر روی 
استفاده از آب های جاری است. وی افزود: 100 میلیارد متر مکعب از آب کشور را آب های 
جاری و سطحی تشکیل داده که متاسفانه با سد سازی های بسیار، تنها از این ظرفیت 
استفاده می شود. در صورتی که اکنون اکثر کشورهای مترقی جهان رویکرد خود را از سد 
سازی های بزرگ به سمت کارهای کوچک، استحصال و نگهداری آب تغییر داده اند و حتی 
آمریکایی ها و یوگوسالوها که بزرگترین سد ساز های جهان هستند بر روی تکنیک های 

کوچک و پراکنده، اما فراوان کار می کنند.
خبرگزاری ایسنا

در کشور گرم و خشکی مانند ایران که در اکثر روز های سال آفتاب 
در آن می درخشد در طرح های بزرگ ذخیره سازی آب همیشه بخش بزرگی از 

آن تبخیر می شود. 

)FOLAR(پاک سازی بزرگ رودخانه فوالر

گران ترین فرش دنیا در کرمان بافته شده

نیمی از 4 میلیارد تُن مواد غذایی که هر سال در دنیا تولید می شود راهی سطل زباله می گردد. تحقیق بنیاد 
مهندسی مکانیک بریتانیا نشان می دهد که انبارداری نامناسب، رعایت سخت گیرانه تاریخ مصرف، تشویق 
مشتریان به خرید عمده )یکی بخر دو تا ببر( و فرهنگ ایرادگیری مصرف کنندگان، دالیل این اسراف » سرسام 
آور« هستند. اما این اسراف فقط در انتهای زنجیره مصرف صورت نمی گیرد بلکه در ابتدای آن هم مواد غذایی 
هدر می رود. در بریتانیا، 30 درصد سبزیجات به عمل آمده اصالً برداشت نمی شود زیرا ظاهر آن ها برای عرضه 
به بازار مطلوب نیست. بخشی از مواد غذایی هم به علت استفاده از روشهای نادرست کشاورزی و مهندسی از 
بین می رود.  اما بعد از تولید، انبارداری ضعیف و بسته بندی و حمل و نقل نامناسب سبب می شود زمانی 

که محصول به سوپرمارکت می رسد،  بخشی از آن دور ریختنی قلمداد شود.
بعد از خرید هم اوضاع بهتر نمیشود و در اروپا و آمریکا نیمی از مواد غذایی خریداری شده، دور ریخته می شود، 
دلیل آن هم اسراف در پختن غذا یا عرضه غذای اضافی در رستوران ها است. تجمل و ابراز توان گری مالی از 
طریق ارائه انواع خوراک ها در مهمانی ها، جشن ها و مراسم نیز باعث دور ریختن مقدار زیادی مواد غذایی می 
شود. اسراف مواد غذایی در کشورهای توسعه یافته و دنیای در حال توسعه دالیل متفاوتی دارد. در کشورهای 
در حال توسعه، اسراف در ابتدای زنجیره مصرف صورت می گیرد، یعنی بین مزرعه و مغازه و در دنیای کاماًل 

توسعه یافته، ریشه اسراف را در بازاریابی غلط و فرهنگ رفتاری مشتریان می توان پیدا کرد.
برای تولید این 2 میلیارد تُن ماده غذایی که خورده نمی شوند، 550 میلیارد متر مکعب آب مصرف می شود. 
به گزارش بنیاد مهند سی مکانیک، برای آبیاری محصوالت کشاورزی در سال 2050 به 10 تا 13 تریلیون متر 

مکعب آب نیاز است، نیازی که دائم بیشتر می شود.
دولت ها و نهادهایی که برای توسعه فعالیت می کنند،  باید با یکدیگر همکاری کنند تا نگاه مردم تغییر کند و 
کشاورزان، تولیدکنندگان مواد غذایی، سوپرمارکت ها و مصرف کنندگان تشویق شوند تا از اسراف پرهیز نمایند.

سازمان ملل متحد تَخمین میزند که تا 
سال 2075 سه میلیارد نفر به جمعیت 
دنیا افزوده خواهد شد، یعنی در آن زمان 
باید شکم 9.5 میلیارد نفر در دنیا سیر شود.
رییس بخش انرژی و محیط زیست بنیاد 
مهندسی مکانیک می گوید: مواد غذایی 
که دور ریخته می شود، می تواند خوراک 
جمعیت رو به ازدیاد کره زمین را تامین و 

آن ها را که گرسنه اند سیر کند.

فرهنگ سازی جهت آموزش روش های بهینه مصرف آب، نیاز به ابزاری مانند کتاب، بروشور، فیلم، عکس 
و انواع وسایل کمک آموزشی دارد. در شرایط فعلی و با توجه به احتیاج مبرم کشور به صرفه جویی در 
مصرف آب، تولید ابزار آموزش شیوه های مختلف مصرف بهینه، به خصوص برای نسل جوان و دانش آموزان 

دبستان و دبیرستان، از اهمیت زیادی برخوردار است.
آقای مهندس صادق یونسلو کارشناس مسایل آب در همین راستا، اقدام به تالیف و تدوین دو کتاب 
نموده اند. نام یکی »کتاب آموزشی آب و روش های صحیح مصرف« است. این کتاب که مخاطبش دانش 
آموزان هستند، مطالب را به همراه عکس و نقاشی های گویا و جالب ارائه کرده است و می تواند برای 
نوجوانان بسیار مفید و آموزنده باشد. نام کتاب دوم ایشان »بهینه سازی مصرف آب« است که مخاطب 
آن مهندسین، متخصصین و صنعت گران بخش آب کشور است. البته به دلیل روان بودن مطالب و 
داشتن عکس و گراف، این کتاب می تواند برای عموم مردم نیز مفید باشد. خواندن هر دو کتاب 
را به شما توصیه می کنیم. برای تهیه این دو کتاب می توانید با انتشارات پژواک فرهنگ، تلفن 

09197710195 تماس بگیرید.

یک تخته فرش کم نظیر ایرانی متعلق به مجموعه داری به نام ویلیام کالرک در خرداد ماه امسال در مرکز فروش 
آثار هنری ساتبی Sotheby نیویورک به مبلغ 33 میلیون و 700 هزار دالر فروخته شد. این فرش مربوط به 
دوران صفویه است و حدود 360 سال پیش در کرمان بافته شده است. طول این قالی 2 متر و 67 سانتی متر و 
عرض آن یک متر و 96 سانتی متر است و دارای طرحی زیبا، کمی مرموز و باشکوه است که با برگ های داسی 

شکل و نقش گل و بوته آراسته شده، به همین دلیل به فرِش برگ داسی نیز معروف می باشد.
حراجی ساتبی پیش بینی می کرد این قالی به قیمت 9 میلیون دالر فروخته شود و قیمت پایه را 7 میلیون 
دالر تعیین کرد. ولی در روز حراج به سرعت قیمت آن به 12 میلیون دالر رسید، سپس رقابت بین دو نفر 
ادامه پیدا کرد تا باالخره در رقم بی سابقه 33 میلیون و 700 هزار دالر به خریداری که از طریق واسطه و با 

تلفن در حراجی شرکت کرده بود و نام او مشخص نشد، فروخته شد.
در سال های 1340 الی 1350 بین  صادر کنندگان فرش ایران  معروف بود که قیمت یک قالی خوش کیفیت 
ایرانی، مساوی است با قیمت یک اتومبیل بنز آخرین مدل آلمانی. در سال های اخیر به نظر نمی رسد به جای 
یک قالی ایرانی حتی یک الستیک بنز هم به ما بدهند. متاسفانه در طول سال های گذشته از اهمیت و اعتبار 
فرش ایرانی در بازارهای جهانی روز به روز کاسته شده است. اولین فرش شناخته شده دنیا با نام پازریک متعلق 
به ایران است سابقه صادرات فرش ایرانی به400 سال می رسد و الاقل 300 سال یکه تاز این عرصه بوده، 
اروپایی ها هنوز هم فرش را با عنوان ایرانی)Persian( می شناسند هر چند که بافته پاکستانی، ترکیه و یا حتی 

چین باشد. این جای دریغ است که چنین سابقه ای می رود تا کم رنگ و حتی بی رنگ شود.
دالیل متعددی برای افول ارزش و اهمیت فرش که دومین کاالی صادراتی ایران بعد از نفت است وجود 
دارد. شاید مهم ترین آن پایین آمدن کیفیت کار و استفاده از مواد و رنگ های مصنوعی به جای مواد 
طبیعی است. از دیگر دالیل، متفاوت بودن نمونه 
ها با کاالی اصلی صادراتی است که یک نوع تقلب 
محسوب می شودو دیگر این که به اندازه کافی 
برای این کاالی هنری تبلیغ نمی شود و تفاوت آن 
با فرش سایر کشورها مطرح نمی گردد. بر روی 
همین نکته که قالی ایران یک سرمایه ماندگار 
است و می تواند تبدیل به ارقام میلیون دالری 
شود فعالیت زیادی نشده است. اگر چشمی تیز 
بین و قلب تپنده ای در پشت بازار فرش ایران 
بود از همین فروش میلیونی، دست آورد های 

تبلیغاتی فراوانی می توانست کسب کند.

معرفی دو کتاب

از سال 1990 تا کنون به مدت 23 سال 
است که یک گروه از مردم لوس آنجلس 
همه ساله در 18 ماه می دور هم جمع 
می شوند و با کمک هم، مسیر رودخانه 

فوالر را پاک سازی می کنند.
صبح  از  نفر   3000 حدود  هم  امسال 
زود آستین ها را باال زدند و نه تنها 25 
تُن زباله را از مسیر رودخانه جمع آوری 
کردند، بلکه آن ها را دسته بندی و آماده 
بازیافت نیز نمودند. مواد تشکیل دهنده 

زباله ها بیشتر بطری، قوطی، کیسه پالستیکی و انواع بسته بندی مواد غذایی بود. مسئولین این 
ارگان مردمی که هیچ گونه وابستگی به ادارات دولتی و شهرداری ندارند، معتقدند وقتی مردم 
منطقه در پاک سازی سهیم هستند از کثیف کردن رودخانه در طول سال خودداری خواهند کرد و 
مواظب دیگران هم خواهند بود. آن ها کاماًل به صورت خود کفا عمل می کنند و هزینه های این روز 
را یا از طریق فروش زباله های بازیافتی و یا از طریق هدایای مردمی به دست می آورند. البته تمام 
کسانی که در این پروژه شرکت دارند به صورت رایگان همکاری می کنند. برای ایجاد انگیزه بیشتر 
و مفرح بودن برنامه، در پایان روز طی مراسمی هدایایی که توسط حامیان برنامه اهدا شده بین 
شرکت کنندگان به قید قرعه تقسیم می شود. حاضران در روز پاک سازی، مقرراتی مانند استفاده 

از کفش و لباس مناسب، دستکش و مالیدن ِکرم ضد آفتاب را هم باید رعایت کنند.

یک چهارم مواد غذایی جهان روانه سطل آشغال می شود


