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جرعه ای آب در سرزمینی خشک

در اولین سال قرن  21در کنار ساحل جنوبی رود تایمز ،چرخ و فلکی به ارتفاع
 135متر به حرکت افتاد و مدت  6سال عنوان مرتفع ترین چرخ و فلک جهان را
به خود اختصاص داد ،چون تمام شهر لندن زیر نظر این چرخ فلک قرار دارد ،نام
« چشم لندن» ( )London Eyeرا برای آن انتخاب کردند .این چرخ و فلک ساالنه
 10میلیون نفر بازدید کننده دارد و هر بازدید کننده مبلغ  11پوند برای خرید بلیط
می پردازد .یک دور گردش کامل آن  30دقیقه طول می کشد .سازندگان این چرخ و
فلک می خواستند پیاده و سوار شدن از آن بدون توقف گردونه صورت گیرد ،به همین
منظور سرعت چرخش ،ورودی وخروجی های هر کابین و سکو ها را طوری طراحی
کردند که جا به جایی گروه قبلی با گروه جدید در مدتی کوتاه اتفاق بیفتد .برای پیدا
کردن بهترین شرایط و مناسب ترین سرعت ،شرکت سازنده ،شرایط یک کابین بدل
را در دهکده ای واقع در فرانسه بوجود آوردند و با استخدام مردم آن دهکده ،روزانه 8
ساعت و به مدت  6ماه ،عمل پیاده و سوار شدن به کابین را بارها و بارها تکرارکردند
تا همه نقاط ضعف و اشکاالت سیستم را بر طرف کنند .این سوال پیش می آید که
چرا چنین آزمایشی را در یک دهکده فرانسوی انجام دادند؟ پاسخ طراحان این است
که چون اکثریت مراجعین (چشم لندن) خارجی هستند ،می خواستند این آزمایش
با کسانی انجام شود که انگلیسی زبان نباشند .روستاییان را انتخاب کردند ،چون
نمی خواستند با یک تعداد جوان شهری چاالک آزمایش خود را انجام بدهند بلکه
می خواستند افراد پیر و ناتوان ،کودکان خردسال و افرادی با سواد اندک نیز در بین
کسانی که آزمایش می شوند ،حضور داشته باشند .کسانی با عصا ،با ویلچر ،با چشمان
ضعیف ،با لباس های بلند و گشاد ،خالصه با هر آنچه که ممکن است خطرآفرین و دست
و پا گیر باشد و 6ماه این تمرین را تکرار کردند تا کلیه نقاط ضعف را برطرف کنند و سرعت
چرخش را به حد ایده آل برسانند .به همین دلیل است که در  12سال گذشته حتی یک
مورد هم حادثه در موقع سوار و پیاده شدن برای «چشم لندن» اتفاق نیفتاده است.

باران های پاییزی امس��ال ،شمال،
ش��مال غرب ،غرب و بخش هایی
از ش��مال ش��رق و جنوب غرب را
در ش��ادی و سرور فرو برد؛ اگر چه
در بهبهان ،رامهرمز ،بوشهر ،زنجان
و برخی نقاط دیگ��ر جان هایی را
گرفت و خس��اراتی به بار آورد.
باران ه��ای زود هنگام و فراوان،
س��ال های پ��ر آب گذش��ته را
دوباره در اذهان زنده کرد ،خاطره
روده��ای خروش��ان ،آبگیرها و
برکه ه��ای زن��ده ،آبتنی ،قایق
رانی در تاالب ها و دریاچه های
کوچک و بزرگ.
اما واقعیت این است که جبر
جغرافیایی ،سرزمینمان ،ما را
در منطقه خشک و نیمه خشک
قرار داده و ما را از خشکی
گریزی نیست .از زمانی که
میزان بارش ها در کشور اندازه گیری شده ،سهم ما از نزوالت آسمانی ،یک سوم
معدل جهانی برآورد گردید و این “خصلت” سرزمین ماست که باید آن را پذیرفته
و سیاق زندگی خود را با آن تطبیق دهیم .استثنا قاعده نمی شود .در همین پاییز
پر باران امسال ،خراسان شمالی و جنوبی 15 ،شهر هرمزگان ،بخش هایی از استان

کشور سنگاپور هم از این ایده برای جلب توریست استفاده کرد و در سال 2006
چرخ و فلکی با ارتفاع  160متر یعنی  25متر بلندتر از چرخ و فلک لندن را راه اندازی
کرد .این پروژه با یک سال و نیم تاخیر افتتاح شد .در اولین روز با این مسئله مواجه
شدند که درگرمای شدید و رطوبت زیاد سنگاپور بازدیدکنندگان ،در کابین های شیشه
ای امکان داشت که پخته شوند .مدتی پروژه را تعطیل کردند و در داخل هر کابین یک
کولر گازی نصب کردند .کولرهای گازی در اثر رطوبت هوا مقدار زیادی آب تولید
می کردند که در طول روز وزن آب داخل هر کابین به  3تن می رسید .این اضافه وزن
هم خطرناک بود و هم مصرف انرژی را باال می برد .به همین دلیل دوباره کار
چرخ و فلک را تعطیل و سامانه ای را تعبیه کردند که در هر بار چرخش آب داخل
کابین را در نزدیکی زمین تخلیه می کرد .سپس مشکل جدیدی پیش آمد که وقتی
داخل کابین ها خنک می شد ،شیشه ها بخار می کرد و دیگر کسی منظره اطراف را
نمی دید .برای رفع این مشکل قرار شد یک نفر روی سکو بایستد و به وسیله ریموت
کنترل کولر کابین هایی را که بخارکرده اند برای دقایقی خاموش کند .این روش حل
مسئله ،هم اکنون نیز ادامه دارد و اگر روزی مسیرتان به سنگاپور افتاد و سوار چرخ و فلک
شدید ،با کمی دقت می توانید مرد ریموت به دست را روی سکو ببینید.
هم کشورهای جهان سوم و هم کشورهای مدرن ،پروژه های عظیمی را به ثمر می رسانند.
گاهی اوقات پروژه های جهان سوم عظیم تر هم هستند .اگر دقت کنید شعارهای
«بزرگترین»« ،عظیم ترین» « ،اولین»« ،وسیع ترین» ،بیشتر در جهان سوم به کار
می رود .ولی تفاوت در همین ریزه کاری ها است که بعضی اوقات پروژه های جهان
سوم پرهزینه ،پردردسر و کم بازده از کار در می آید.
این روزها تب انتقال آب از محلی به محل دیگر سراسر کشور را فرا گرفته است  .ظاهرا ً
پس از تب سد سازی که دیگر کم کم دارد عرق می کند ،تب انتقال آب ،دارد جایگزین
می شود .هرکجا با مشکل آب مواجه شود ،بالفاصله قرار می شود از نزدیک ترین حوزه
پرآب ،برای آن منطقه با لوله انتقال آب بدهند  .انتقال آب خلیج فارس به کویر لوت،
انتقال آب دریای خزر به سمنان و انتقال آب رود ارس به دریاچه ارومیه ،این روزها
در دستورکار مطبوعات و نمایندگان مجلس و مدیران آب ،حتی کارشناسان محیط
زیست قرار گرفته است .اگر چنین پروژه هایی را بدون ارزیابی و بررسی الزم و فقط
به صرف تنگی وقت و خطیر بودن شرایط آغاز کنیم ،امکان دارد به سرنوشتی مانند
چرخ و فلک سنگاپور دچار شویم .حل مشکالت زیست محیطی و مشکل کمبود آب،
فقط با روش های پایدار امکان پذیر است .روش هایی که درآن مسائل اقلیمی ،انسانی
و جامعه شناسی ،به دقت مطالعه شود .آنگاه با رویکرد تأمین حداکثری آب از منابع
محلی در رفع مشکل اقدام شود .انتقال آب فقط یک ُمسکن است .موثرترین روش
پایدار حل مشکالت آب ،اصالح شیوه های کشاورزی ،بازیافت آب و صرفه
جویی در مصرف آب است.
ش.ب

کرمان 39 ،روستای لرستان ،مناطقی از سیستان و بلوچستان همچنان با مشکل کم
آبی دست و پنجه نرم می کنند.
ما با وجود داشتن یک سوم میانگین بارش جهانی ،مصرف سرانه ای باالتر از میانگین
جهانی داریم .این رفتار ،وضعیت آب را در کشورمان هر سال اسفناک تر از سال های
گذشته کرد تا این که سال گذشته ،باالخره مطابق اعالم رسمی به وضعیت “بحران”
در آب رسیدیم .بحران آب معنای ساده ای دارد ،زمانی که سرانه آب تجدید شونده
کشور به کمتر از  1500مترمکعب رسیده باشد .اما نتیجه این بحران ،بسیار گزنده و
تلخ است .در طول تاریخ بسیاری از شهرها ،کشورها و حتی تمدن ها بعد از رسیدن
به این شرایط به معنای حقیقی از میان رفتند و از آنها تنها یاد و خاطره ای ،و اثری بر
جای ماند که امروزه منسوب به تاریخ و باستان هستند؛ آثار باستانی! تمدن فراعنه ی
سیاه در سودان ،نتیجه بارز از دسترس خارج شدن آب است.
رسیدن به شرایط بحران آب ،معلول اتفاقاتی است که شاید با مدیریت صحیح
می توانست اتفاق نیفتد یا دستکم تبدیل به بحران نشود .مهمترین عامل
بحران زا ،ازدیاد جمعیت است .پنج دهه پیش را در نظر بگیرد .کشورمان با
جمعیتی حدود یک سوم امروز ،همین میزان دریافت نزوالت را داشت ،طبیعتاً
سهم هر نفر حداقل سه برابر امروز بود .امروز جمعیت  75میلیونی کشور همان
مقدار آب دارد که جمعیت بیست و چند میلیونی دهه چهل داشت؛ بعالوه
در آن دوران ،مصرف آب به شکل امروز نبود و شاید هر نفر کمتر از یک سوم
مصرف امروزی ،آب مصرف می کرد.
اما مسئله به همین جا ختم نمی شود .مصرف آب ،تنها استفاده از آن در خانه نیست.
سرانه هر فرد ،شامل مصارف کشاورزی و صنعتی نیز می شود .با کمال تاسف و
تعجب باید بدانیم ،بیش از  90درصد آب کشور در بخش کشاورزی مصرف می شود،
بخشی که بیش از  60درصد اتالف آب دارد! مدیریت های نادرست ،استفاده نکردن
از فناوری های روز دنیا برای آبیاری و از آن بدتر ،احساس رقابت با کشورهایی که
توان بوم شناختی باالیی برای تولید محصوالت کشاورزی و سدسازی دارند ،وضعیت
ذخیره های آب را در کشور به نقطه وحشتناک و بعضاً بازگشت ناپذیر رسانده .مثال
واضح آن ،استان فارس است که ساالنه بیش از یک میلیارد و دویست میلیون متر
مکعب آب ،بیشتر از میزان سهم آسمانی خود مصرف می کند تا بتواند در زمینه
تولیدات کشاورزی با استانی مثل خوزستان رقابت کند! همین شرایط در کل کشور
حاکم است .دغدغه رسیدن به مرز خودکفایی در محصوالت کشاورزی ما را از توانایی
بومشناختی سرزمینمان غافل کرده .طبق برآورد کارشناسان ،در سه دهه گذشته
بیش از بیست متر از سطح سفره های زیر زمینی ،که ذخیره آب یک ملت به شمار
می رود ،از میان رفته است و چه چیزی از این اسفناک تر...
با این همه ،همیشه به محض بارش اندکی باران ،بسیاری از ما به گمان این که امسال

دیگر خبری از خشکی نخواهد بود ،به خودمان اجازه می دهیم تا با خیال راحت
به مصرف بی رویه ادامه دهیم .از آن بدتر اینکه بسیاری از مسئوالن نیز اینگونه
فکر می کنند و با شروع فصل بارش ،وضعیت بحرانی و اسفبار آب در کشور را
از یاد می برند ،گویا یادشان می رود که درصد قابل توجهی از مصرف فعلی آب
کشور ،از ذخایری چند هزار ساله ای است که قرار است پشتوانه بقای تمدن
باشد .روزنامه ها پر می شود از خبرهای خوشبینانه ،افزایش  67درصدی ورودی
آب سدهای کشور ،سر ریز شدن آب از سد سقزچی ،افزایش 40سانتی متر به
آب دریاچه ارومیه ،هرچند واقعیت این است که فقط  4سانتی متر به آب دریاچه
ارومیه اضافه شده که نسبت به زمان مشابه در سال گذشته  28سانتی متر ،سطح
آب دریاچه پایین تر است و نسبت به میانگین 40سال گذشته  4متر.
هم زمان با بارش های امسال سدهای دوستی ،کارده 15 ،خرداد ،ساوه و کرخه
نسبت به سال کم باران گذشته  20درصد کاهش ذخیره آب دارند .اینگونه نگاه
مدیران ،صدور مجوز برای مصرف بی رویه عمومی است؛ مجوزی برای توقف
طرح های احیا دریاچه ها ،باتالق ها وتاالب ها ،پشت پا زدن به هرگونه مدیریت و
برنامه ریزی دراز مدت .در سال های گذشته ،بارها و بارها شاهد این موضوع بودیم
که با بارش مقداری باران ،تبلیغات برای صرفه جویی مصرف به یکباره قطع شد،
برنامه های مدیریتی برای استفاده بهینه از یاد رفت و ساماندهی بخش کشاورزی
برای استفاده از فناوری های پیشرفته آبیاری به بوته فراموشی سپرده شد .گویا
مشکلی به نام مشکل آب وجود نداشته و ندارد.
بارش های پاییزی امسال ،نوید سالی پر آب را می دهد ،ولی فقط برای یک سال،
آن هم نه در سرتاسر کشور .بعالوه ،کفاف کی دهد این باده ها به مستی ما .نباید
یادمان برود که ما جبرا ً در سرزمینی زندگی می کنیم که در آن آب کم است پس
باید بتوانیم با مصرف صحیح ،زندگی خود را با سهم مان از آب تطبیق دهیم .چون
این آب هم بزودی از آسیاب خواهد افتاد.
بارش های پاییز امسال ،تنها جرعه ای است برای سرزمینی خشک که سال های
سال از میراث پدرانش مصرف کرده و حاال تتمه دارایی اش را باید به همین قطره
قطره ها وصله کند تا جرعه ای آب در َک َفش باقی بماند.

استفاده از فالش تانک پر ظرفیت و یک زمانه

مصاحبه با مهندس محمد درویش ،بیابان شناس
آقای محمد درویش ،از کودکی به مسئله محیط زیست و منابع طبیعی
عالقه مند بود .در سال  1366رشته مهندسی مرتع و آبخیزداری را انتخاب اول
خود قرار داد و وارد دانشگاه تهران شد ،چون در طول تحصیل دانشجوی ممتاز بود،
برنده بورس تحصیلی شد .سپس در سال  1368در زمان دانشجویی وارد موسسه
تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور شد .وی تاکنون  22سال است که در این موسسه
مشغول به کار است .در سال  1378از پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان
«امکانسنجی مدیریتی روش فائو و یونپ در تهیه نقشه بیابان زایی» دفاع کرد
و دانشنامهاش به عنوان پژوهش برتر کشور در حوزه منابع طبیعی در سال 1378
شناخته و مورد تقدیر قرار گرفت .در پیشینه فعالیت های فرهنگی ،آموزشی و پژوهش
او ،تعداد زیادی کتاب ،مقاله و سخنرانی به چشم میخورد .از جمله کتاب « تعیین
اولویت های پژوهشی استان سیستان و بلوچستان در حوزه منابع
طبیعی» و « بیابان چیست ،بیابان زایی چیست و بیابان زدایی
کدام است؟» و « اکوتوریست در جنگل های بیابانی کشور».
درویش پایه گذار سایتی به نام« مهار بیابانی» است که تاکنون
سه بار به عنوان سایت علمی کشور برنده جوایز ملی شده و در
سطح جهان نیز در سال  2009به عنوان پربیننده ترین سایت های
محیط زیست بعد از کشور اسپانیا و بنگالدش ،مقام سوم را کسب
کرد .این در حالی است که کشور چین با بیش از یک میلیارد نفر
جمعیت ،هفتم شد .آقای درویش قدر آب را می داند ،چون بیابان
را می شناسد .به همین دلیل مصاحبه این ماه را با ایشان انجام داده ایم.
در این جا توجه شما را به آن جلب می کنیم .
چگونه شد که شما از همه مظاهر طبیعت به بیابان
عالقه مند شدید؟
در فرهنگ ما ،از بیابان و کویر به عنوان دشنام پست آفرینش یاد
می شود .استاد شفیعی کدکنی میگوید « :به کجا چنین شتابان/
گون از نسیم پرسید /تو و دوستی خدا را /چو از این کویر وحشت/
به سالمتی گذشتی /به شـکوفه ها به بـاران /برسان ســـالم ما را ».
حرف متخصصان بیابان این است که اتفاقاً این جا ،کویر وحشت و یا دشنام پست
آفرینش نیست .بیابان صاحب مزیت ها و قابلیت های کام ً
ال منحصر به فرد است.
اگر ما نوع نگاه مان و اولویتهایمان را تغییر دهیم ،آن وقت می توانیم از همین
بیابان ،صاحب ثروت و درآمد ارزی پایدار شویم .کشاورزان برخی از ایالتهای

پس چگونه است که مردم جهان و از جمله کشور ایران با مشکل کم آبی
دست به گریبان هستند؟
مدیریت آب نقش اساسی را درحل مشکالت آب بازی می کند .کشور ما بر روی نوار
 35درجه عرض شمالی قرار دارد ،که معروف است به کمر بند خشک جهانی .منطقه
ای که دست کم  20درصد میانگین تبخیرش بیشتر از میانگین جهانی است .کشور
ما حدود  235میلی متر بارندگی دارد ،در حالی که میانگین دنیا  800میلی متر است.
این نشان می دهد ما با محدودیت های جدی روبرو هستیم و باید قدرآب را بدانیم.
با توجه به همه این شرایط کشور ما در بخش کشاورزی حدود  30میلیارد متر مکعب
پساب دارد .با این مقدار ،آب شرب  320میلیون نفر را می توان تامین کرد .ما در
کشوری زندگی می کنیم که  140میلیارد مترمکعب توان آب قابل استحصال دارد

و جمعیت مان  75میلیون نفر است ،پس از منظر تامین آب شرب نباید نگرانی داشته
باشیم .آمارهای وزارت نیرو می گوید بین  5الی  7درصد از مجموع توان آبی ما در
بخش شرب استفاده می شود 3 .تا  5درصد در صنعت و حدود  90درصد آن در
بخش کشاورزی مصرف می شود .در بخش کشاورزی راندمان آبیاری بین  30الی

بر اساس  4/2میلیارد متر مکعب آب مازاد اتفاق می افتاد ،ولی ما چه کردیم؟ در
سال  1375در سخنرانی ها و همایش ها و مقاالتی که در آن زمان منتشر شد از
دریاچه ارومیه به عنوان یک غده سرطانی که در حال بزرگ شدن است و ممکن
است زمین های کشاورزی مردم را از بین ببرد ،نام برده شد و به این فکر افتادند که
چگونه جلو این رشد را بگیرند .حتی طرح هایی از طرف دانشگاه تبریز ارائه شد که
آب دریاچه ارومیه از طریق قطور چای به خوی و از آنجا به ارس منتقل کنند ،این
طرح انجام نشد ،ولی بعدا ً در عمل اجازه دادند توسعه در بخش کشاورزی و صنعت
و مسکن ،بی مهابا گسترش پیدا کند .وسعت اراضی کشاورزی از  320هزار هکتار به
 680هزار هکتار رسید .با توجه به سیستم سنتی کشاورزی ما ،که هر هکتار حدود
 10هزار متر مکعب آب نیاز دارد 3/6 ،میلیارد متر مکعب نیاز اضافی آب ،به منطقه
تحمیل شد .در صورتی که منبع جدید آب تعریف نشد ،به ناچار حق
آبه دریاچه ارومیه به بخش کشاورزی اختصاص داده شد .اکنون ما با
بزرگترین رخداد بیابان زایی قرن روبرو هستیم .رخدادی که در کمتر
از یک دهه  360هزار هکتار کویر نمک به وجود آورده است.
برای اینکه از استعداد های آبی کشور به شیوه مطلوب بهره
برداری کنیم ،شما چه شیوه ای را پیشنهاد می کنید؟
بهترین کار این است که از واقعیت اقلیمی کشورمان تمکین کنیم.
در کشور ما نباید همه کارها و راهها به کشاورزی ختم شود .ما در
سرزمینی زندگی می کنیم که  89/7درصدش سر زمین خشک
است و پیش بینی دقیق ریزش های آسمانی ساالنه آن عم ً
ال امکان
پذیر نیست .ممکن است یک سال میانگین بارندگی از  30سال
گذشته  60در صد بیشتر باشد و ممکن است  10سال هم از میانگین
 40درصد کمتر باشد .در چنین شرایطی برنامه ریزی برای کشاورزی
بسیار دشوار است .ما در  3سال گذشته حدود  5تا  10میلیارد دالر
خسارت خشکسالی داده ایم .می دانید چرا در کشورهایی مانند امارات
متحده عربی چنین خساراتی وارد نمی شود .چون امارات محدودیت
های خود را می دانسته و درآمد سرانه خودش را براساس تجارت و
توریست تنظیم کرده .در نتیجه اگر خشکسالی هم باشد مشکلی برایش پیش نمی
آید .پس اگر قرار است که ما به سمت توسعه پایدار برویم ،باید بر اساس توان بوم
شناختی خودمان ،چیدمان توسعه را طراحی کنیم .باید روی بیاوریم به آبیاری تحت
فشار ،به کشاورزی گلخانهای و تکنیک های بی خاکورزی .باید محصوالتی که با

آمریکا که در مناطق نیمه خشک این کشور اقدام به کاشت ذرت میکردند و از هر
هکتار زمین 3000دالر درآمد داشتند ،این کشاورزان تازگی ها زمین هایشان را
به سازمان انرژی های نوآمریکا سالیانه  5800دالر ،برای نصب توربین های بادی
اجاره داده اند .وقتی ما فقط از منظر اولویت های کشاورزی زمین ها را رده بندی
می کنیم ،بیابان می شود دشنام پست آفرینش ،چون آنجا کمترین پتانسیل تولید
و رویش گیاهی را دارد .ولی اگر از منظر استحصال انرژی خورشیدی ،اولویت بندی
شود ،آن وقت کدام منطقه بیشترین تابش خورشید را دارد؟ کجا بیشترین جذب
آفتاب را دارد؟ درسال  UNDP 2006در گزارشی عنوان کرد که اگر منطقه
ای به طول و عرض  800کیلومتر در صحرای آفریقا به سلول های فتوولتاییک
« »Photovoltaicمجهز شود ،نیاز ساالنه کل مردم جهان به انرژی الکتریکی
تامین خواهد شد .ما چنین عرصه ای را در کشور خودمان داریم .پس اگر نوع نگاه
و تراز اولویت بندی هامان را تغییر دهیم ،دیگر بیابان تهدید نیست .اگر به دنیا
هم نگاه کنیم این طور نیست که کشورهای فقیر ،کشورهایی هستند که بیابان
بیشتری دارند و کشورهای ثروتمند کشورهایی هستند که میزان بیابان کمتری
دارند .بنگالدش کشوری است که حتی یک هکتار هم بیابان ندارد  ،اما جزء
کشورهای فقیر دنیا است و امارات متحده عربی و قطر کشورهایی هستند که صد درصد
بیابان هستند ،ولی جزء کشورهای ثروتمند جهان قرار دارند .یک اصل مهم در
محیط زیست وجود دارد که می گوید برای حکومت بر طبیعت باید از قواعد آن
پیروی کرد و به جای همآوردی با طبیعت باید به فکر دوستی با آن بود .اگر قوانین
طبیعت را بشناسیم و بر اساس آن چیدمان توسعه مان را از نو طراحی کنیم ،خیلی
از مشکالت از بین خواهد رفت.
کمی هم در مورد نقش آب در محیط زیست برای ما صحبت کنید.
آب مهمترین مولفه حیات است .حاال چه حیات انسانی یا گیاهی و یا جانوری،
هر جایی که آب باشد ،امکان حیات هم وجود دارد .اگر به روند شکل گیری
تمدن ها دقت کنیم ،هر کجا آب بوده تمدن شکل گرفته ،مانند بین النهرین،
که به خاطر دو رودخانه پر آب دجله و فرات ،مهمترین مهد تمدن باستان است.
یا در کنارش اروند رود و کارون و کرخه و یا اطراف رودخانه سند در هند و
پاکستان .خالصه هر جا که از آن به عنوان قطب تمدن یاد می شود ،در کنار
یک منبع ذخیره آب دائم قرار دارد .از ذخیره آب هم،آن قسمتی مد نظر است
که آب شیرین و قابل استفاده برای موجودات زنده است .این مقدار کمتر از 2
درصد از کل آب موجود در کره زمین است .به نظر رقم کمی میآید ،ولی نیاز
جمعیت کنونی جهان ،کمتر از یک دهم درصد از همین  2درصد است .پس اگر
ما آب را درست مدیریت کنیم ،طبیعتاً نباید مشکلی در تامین آب شرب مردم
دنیا داشته باشیم.

 35درصد عنوان می شود .یعنی  65تا  70درصد از آبی که با این هزینه گزاف تولید
می شود ،عم ً
ال به دست مصرف کننده نمی رسد .پیشینیان ما با استفاده از سامانه
قنات،کشت های خوشابی ،آدوری ،هورها و دیگر روش های پخش سیالب بسیار
سزاوارتر از ما از آب بهره برداری می کردند .خوب عم ً
ال ما همه این ها را گذاشتیم
کنار و از موتور پمپ استفاده کردیم در نتیجه سفره های آب زیر زمینی به شدت
تخلیه شد .آمارها می گوید بین سال  1971تا  2001در ایران سطح آب زیر زمینی
 15متر افت کرده  .این رقم در دنیا بی سابقه است .فقط در منطقه ای از چین و در
قسمتی از کالیفرنیا ،چنین بحرانی دیده شده .یعنی  15متر در طول 30سال .زمین
هم نیم متر نشست کرده  .حاال آمارهای سال  2001تا  2011به مراتب وحشتناک
تر است .در  70دشت کشور میزان افت آب به طور متوسط به دو متر در سال رسیده
است .در برنامه  5ساله سوم قرار بود سالی  600/000هکتار از اراضی کشاورزی مجهز
به سامانه های تحت فشار بشود ،ولی برنامه سوم و چهارم تمام شد .برنامه پنجم هم
که االن در سال اولش هستیم ،هنوز به  15درصد از اهداف برنامه سوم هم نرسیده
است .می گویند پول و سرمایه گذاری کافی برای تحقق این برنامه ها وجود ندارد.
من می گویم که اتفاقاً پول کافی وجود دارد ،ولی چیدمان درستی در تخصیص منابع
وجود ندارد .سدگتوند که اخیرا ً در خوزستان افتتاح شد ،تاکنون  2000میلیارد
تومان هزینه داشته ،برای مراحل پایانی نیز به  800میلیارد تومان دیگر نیاز دارد.
یعنی  2800میلیارد تومان فقط برای یک سد .وزارت نیرو آب را پشت این سد ها نگه
می دارد تا  90درصدش را بدهد به بخش کشاورزی .بخش کشاورزی هم میگوید:
راندمان آبیاری من  30درصد است و  70درصدش به هدر میرود .در حالی که
بودجه ساالنه وزارت جهاد کشاورزی در سال جاری  1/533میلیارد تومان است.
یعنی به اندازه ساخت یک سد مثل گتوند هم نیست .بودجه کل سازمان حفاظت و
محیط زیست که مسئول پایش کل کشور است ،امسال  70میلیارد تومان است! آیا
بهتر نیست ابتدا بخش کشاورزی را از نظر نرم افزاری و سخت افزاری تقویت کنیم
و راندمان را به سطح استاندارد جهانی که حدود  60درصد است برسانیم ،بعدا ً سد
بسازیم و آب در اختیار کشاورز بگذاریم؟ می آیند  45میلیارد تومان هزینه می کنند،
ارتفاع سد همدان را از  53متر می رسانند به  75متر ،چون سد از رسوب پر شده .
دلیل اینکه از رسوب پر شده این است که تعادل دام و مرتع در باال دست وجود ندارد
و نرخ فرسایش خاک به شدت باال است .در صورتی که باید ابتدا عملیات آبخیزداری
را در باال دست انجام دهیم و تعادل دام و مرتع را برقرار کنیم.
مثال بارز دیگر مشکلی است که در حوضه آبخیز دریاچه ارومیه پیش آمده .توان
آب قابل استحصال این حوزه  7/2میلیارد متر مکعب است .حق آبه طبیعی دریاچه
ارومیه سالیان دراز  3میلیارد متر مکعب بود و توسعه حوضه آبخیز دریاچه ارومیه که
 5/2میلیون هکتار وسعت اش است و کمی بیش تر از  5برابر کشور لبنان وسعت دارد،

سرزمین مان سازگار است ،کشت کنیم .نیاز آبی چغندر در خوزستان یک چهارم نیاز
آبی خراسان است ،ولی ما ،در خراسان چغندر کاری بیشتری داریم .ما هم در اردبیل
می توانیم یونجه بکاریم ،هم در یزد ،ولی باید بدانیم در یزد تبخیر ساالنه  4000میلی
متر است .ما باید برویم به سمت استفاده بهینه از آب و استفاده از تکنیک هایی که
راندمان آبیاری را در بخش کشاورزی افزایش بدهد .کشور ما می تواند به صورت قطب
استحصال انرژی های نو ،مانند انرژی خورشیدی و انرژی بادی ،قطب گردشگری
طبیعی و تاریخی و قطب موزه حیات تاریخ طبیعی در آید .ما باید در عین حال
فرهنگسازی کنیم .نوع نگاه مردم را به مصرف آب تغییر دهیم .مصرف روزانه آب
شهروندان تهرانی  2برابر شهروندان ژاپنی است .در صورتی که ژاپنی ها در یک اقلیم
کام ً
ال مرطوب زندگی میکنند و تهرانی ها در بیخ بیابان های مرنجاب .در چنین
شرایطی آمارهای وزارت نیرو اعالم میکند که تقریباً به اندازه حجم آبی که در
پشت سد کرج وجود دارد ،همه ساله در سامانه لوله کشی شهری تهران آب هدر
می رود .ما از نظر فرهنگی در این حوزه مشکل داریم .ایرانی ها  17برابر ژاپنی ها انرژی
مصرف می کنند که تبدیل به کیفیت زندگی هم نمی شود .هر خانه حدودا ً 1/5
میلیون تومان پ ِرت انرژی دارد  .یعنی حدود  20میلیارد دالر درسال .در ساخت خانه
ها حساسیت به خرج نداده ایم و مجبوریم زمستان ها خانه را بیشتر از چیزی که الزم
است گرم کنیم و در تابستان هم بیشتر از مقداری که الزم است سرد کنیم ،تا به یک
دمای مطلوبی برسیم .ما باید به سمت خانه های سبز برویم .خانه هایی که تولید CO2
نداشته باشند .باید به طرف تولید انرژی های خورشیدی ،بادی ،زمین گرمایی و
جزر و مد  ،یعنی چیزهای که مزیت ما است برویم .با این همه زباله تری که در کشور
ما تولید می شود ،ما باید برویم به سمت تولید ورمی کمپوست«.»vermi compost
کشور ما یکی از باالترین نرخ ها را در مصرف کود شیمیایی دارد .در حالی که زباله ها
را از طریق یک کرم کوچک ظرف  15روز می توان به کمپوست تبدیل کرد .کاری
که االن در کرمانشاه و برخی مناطق دیگر مثل تبریز انجام می شود .االن روستاییان
گیالنی 51هزارتن زبالهتَردرسالتولیدمیکنندکهاینمقداربیشترازنیازکودشیمیایی
اراضی گیالن است .با این روش هم زباله ها را دفن نمی کنیم ،هم کود نمی خریم ،هم قوت
خاک بیشتر می شود و هم زمین وآب را آلوده نمی کنیم .ما می توانیم به سوی
تکنیکی به نام «بی خاک ورزی» که االن در دنیا رایج است برویم .یعنی کاه و کلش
را در انتهای فصل درو ،نسوزانیم و دیگر زمین را شخم نزنیم و رطوبت خاک را نگذاریم از
دست برود .باید با استفاده از دشمنان طبیعی به مبارزه بیولوژیک با آفت های کشاورزی
برویم .بااینشیوهمقدارمحصولباالمیرودوذخیرهموادآلیخاکهمافزایشپیدامیکند.
به این ترتیب مصرف آب هم کاهش پیدا می کند .این ها همه افق های مثبتی است که اگر
اتفاقبیافتدمیتوانیمبهاهدافیکهدربرنامهکالنایرانآبادداریم،برسیم.
از این که وقت خود را در اختیار ماهنامه  KWCگذاشتید متشکرم.

وارونگی هوا = آلودگی هوا
در سال گذشته آلودگی هوا آن قدری از حد استاندار باالتر رفت که باعث

تالش برای جلوگیری از آلودگی هوا در لندن
شهر لندن در سال 1952میالدی شاهد زمستانی بسیار سرد بود .سرمای طاقت
فرسا موجب مصرف بیش از پیش سوخت ذغال سنگ شد .صبح روز  5دسامبر مه
غلیظی سراسر شهر را پوشاند که حاصل وارونگی هوا بود .میزان دی اکسید کربن،
اکسید سولفور و ذرات جامد ناشی از احتراق ذغال سنگ  50برابر شرایط عادی
شد .بیش از 4000نفر جان خود را در آن روز از دست دادند .این شرایط برای
شهروندان نه تنها از لحاظ جسمانی خطرناک بود ،بلکه زندگی روزمره نیز غیرممکن
شده بود .میدان دید عابران پیاده ،به یک متر رسیده بود .وضعیت اضطراری و نیاز
به پیدا کردن راه چاره دائمی ،دلیلی بود برای آنکه وزارتخانه های مختلف کشور
دور هم جمع شوند و هم فکری کنند .سازمان هواشناسی بریتانیا وضعیت هوا را
اضطراری اعالم کرد و پیشنهاد تصویب قانونی را داد که بنا بر آن ،وزارتخانه ها
موظف به کنترل آلودگی هوا شوند .هدف اصلی این قانون جلوگیری از تکرار این
وضعیت بود .پاتریک شان( )Patrick Shanکارشناس بهداشت و درمان سازمان
هواشناسی می گوید  :وظیفه اصلی ما ،پیش بینی شرایط هوا است .ما برای اولین
بار متوجه شدیم که در دنیای صنعتی فعلی ،امکان تکرار این اتفاق حتی با تغییر
سوخت از ذغال سنگ به مشتقات نفت و گاز بسیار زیاد است .در تقسیم بندی
وظایف ،نقش اصلی ما تمرکز بر توصیه بهداشتی و آگاه کردن شهروندان از تاثیرات
هوای آلوده بر سالمت آنها تعیین شده .ما مردم را تشویق به همکاری فردی و
جمعی می کنیم .قانون هوای پاکیزه در سال  1956تصویب شد و در 40سال
گذشته چندین بار باز نویسی شده و امکان استفاده از سوخت های مختلف را
محدود کرده .محدود کردن استفاده از سوخت ذغال سنگ در آن زمان ،تاثیر
مستقیمی بر کاهش میزان آلودگی هوا گذاشت .می توان گفت سیاست گذاری
همراه با عمل نتیجه بخش بوده .در دهه  70تعویض نوع سوخت اهالی شهر به
گاز طبیعی ،تاثیر مستقیمی درکیفیت هوا داشت .البته منبع تولید آلودگی همیشه
در تغییر است .در دهه  80ثابت شد که منبع اصلی آلودگی هوا در دنیای صنعتی
فعلی ،وسایل نقلیه است 80 .درصد آلودگی هوا در شهرهای جهان ،توسط وسایل

نقلیه تولید می شوند .در طی این سال ها شهرداری لندن حداکثر سعی خود را
بر کنترل آلودگی ناشی از سوخت ماشین ها متمرکز کرده است .در حیطه کاری
شهرداری لندن 3 ،قدرت اجرایی وجود دارد:
 -1قدرت در برنامه ریزی .ما شهر را به مناطق مختلف تقسیم کردیم.
درحال حاضر مناطق مخصوص تردد کامیون ها و وسایل نقلیه سنگین،
مناطقی هستند با میزان آلودگی پایین ،چون در این نواحی ماشین ها موظف
به استفاده از موتورهای کم مصرف و پاک هستند .همچنین در ناحیه طرح
ترافیک ،ماشین های برقی می توانند مجانی وارد شوند.
-2قدرتدرخریدامکانات.لندن 8000اتوبوسداردکهبهتازگیموتورهایآنهابهنوع
کممصرفتبدیلشدهوتعدادیهماتوبوستهیهکردهایمکهباهیدروژنکارمیکنند.
 -3قدرت در سیاست گذاری .برای اولین بار در لندن قانونی تصویب کردیم
که طول عمر تاکسی ها را به حداکثر  15سال رسانده ایم و بعد از آن تاکسی ها از
رده خارج می شوند.
بنابرمعیارهایاتحادیهاروپابرایپاکیزگیهوا،اگرچهلندندرصدرجدولشهرهای
پاکیزه نیست ،ولی بر همین اساس از لحاظ برنامه ریزی و کنترل وضعیت آلودگی
هوا ،لندن توانسته در طی  4دهه گذشته در صدر جدول قرار بگیرد.
BBC

دایره طالیی قسمت چهارم

رها کرد .در صورتی که می توانست بگوید « عجب کشف شگفت انگیزی این

و یا ایده ما را قبول کنند ،موفق نمی شویم مگر اینکه بتوانیم در  15الی 18

دراینشمارهچهارمینقسمتسخنرانیآقایسیمونسینک() SimonSineck
که درباره مدل ساده ،ولی قدرتمند رهبری الهام بخش است را چاپ می کنیم.
اگر به قسمت های گذشته این سخنرانی نیاز داشتید ،می توانید از سایت
 www. kwciran.comدر قسمت ماهنامه به آن دسترسی پیدا کنید.
چند صد کیلومتر آن طرف تر در دیتون اوهایو( )Dayton-Ohioویلبر و
الیور رایت ( )Wilbur & Oliver Wrightهیچ کدام از مواردی که عامل
موفقیت محسوب می شدند را نداشتند .پولی هم در بساط آنها نبود .برادران
رایت هزینه رویای خود را از عایدی مغازه دو چرخه سازی خود پرداخت می کردند.
حتی یک نفر از افراد تیم برادران رایت تحصیالت دانشگاهی نداشت ،از جمله
خود اولیور و ویلبر .از حمایت های نیویورک تایمز هم خبری نبود .تفاوت
برادران رایت در این بود که عمل آنها تحت تاثیر یک انگیزه  ،یک هدف و یک
باور بود .آنها معتقد بودند اگر بتوانند راز ماشین پرنده را کشف کنند ،می توانند
مسیر دنیا را عوض کنند.
ساموئل النگلی خط فکری متفاوتی داشت .او می خواست ثروتمند و مشهور
شود .او در جستجوی نتیجه و ثروت بود .حاال ببینیم عاقبت کارش به کجا
انجامید .همکارانی که رویای برادران رایت را باور داشتند ،با دل و جان برای آنان
کار می کردند .در صورتی که افراد النگلی فقط بفکر دستمزد آخر هفته بودند.
همکاران برادران رایت ،تعریف می کردند ،هر بار برای آزمایش پرواز می رفتند،
 5دست لوازم یدکی با خود بر می داشتند ،چون می دانستند تا وقتی که برای
خوردن شام بر می گشتند ،باید الاقل  5بار سقوط را تجربه می کردند.
باالخره در 17دسامبر سال  1903برادران رایت توانستند پرواز کنند .در حالی
که کسی هم شاهد موفقیت آنها نبود .تنها چند روز بعد دیگران از این موفقیت
با خبر شدند .گواه دیگری که نشان می دهد النگلی انگیزه اشتباهی داشت،
این بود که وقتی فهمید برادران رایت موفق به پرواز شده اند ،او کار خود را

چون نفر اول نبود و از این طریق ثروتمند و مشهور نشده بود ،پس کار پرواز را

تعطیلی های متوالی در شهر تهران شد .در آن سال از طرف افراد مسئول و

غیرمسئول آمار و ارقام متفاوت و گاه متناقضی در مورد میزان خسارت های
مالی و انسانی آلودگی هوا اعالم و منتشر شد البته اکثر آمارهای نگران کننده
از طرف ارگان های مسئول ،تکذیب گردید و قرار شد وزارت بهداشت مطالعات
کاملی انجام دهد و آمار های دقیق را به اطالع عموم برساند .اینک که نهمین

ماه سال  90نیز به پایان رسیده ،هنوز چنین آماری منتشر نشده است .امسال
نیز پدیده آلودگی به دلیل وارونگی هوا در سطح گسترده ادامه دارد .مردم و
مسئولین باید بدانند اگر برای آلودگی هوا چاره اندیشی و اقدامات زیر بنایی
در سطح گسترده انجام نشود ،این مسئله سال به سال ابعاد وسیع تری پیدا
خواهد کرد و ممکن است حتی به شکل لجام گسیخته ای در آید .کل اقداماتی

که در سالیان گذشته در جهت کنترل آلودگی هوا انجام شده نسبت به ابعاد

مشکل بسیار ناچیز بوده و تنها بخش کوچکی از آلودگی های جدید را جبران
نموده .ساختن بزرگراه دو طبقه و اضافه کردن سطح بزرگراه های شهری ،به
استقبال آلودگی بیشتر رفتن است ،در صورتی که فراهم کردن امکان حمل و

نقل عمومی یکی از راه هایی است که می تواند از آلودگی هوا جلوگیری کند.

اکنون بیش از  20سال است که از اتومبیل های هایبرید ( )Hybridدر جهان
استفاده می شود .در صورتی که به نظر نمی رسد در حال حاضر حتی یک

اتومبیل برقی و یا هایبرید در سطح تهران در حرکت باشد.

تهران تنها شهر نیست که از آلودگی هوا رنج می برد .شهرهای بزرگ دیگری

هم در جهان وجود دارند که با برنامه ریزی و کنترل توانسته اند از ورود به
مراحل خطرناک اجتناب کنند .در میانه قرن بیستم شهر لندن با یک فاجعه

آلودگی هوا مواجه شد .از آن تاریخ به بعد همیشه شرایط هوای لندن با برنامه
ریزی منظم ،کنترل شده تا بار دیگر فاجعه ای رخ ندهد .شاید این تجربه و

راهکار های مقابله با آن بتواند منظری بر مشکل آلودگی هوای تهران باشد.

مردان کردند ،حاال من باید فن آوری آنها را ارتقاء بدهم» ولی او این کار را نکرد.

به کلی رها کرد.

شما کسانی را جذب می کنید که باورهایتان را باور کنند ،مردم آنچه را که شما

انجام می دهید را نمی خرند ،بلکه «چرا» انجام می دهید را می خرند .حاال بیایید

برسی کنیم چرا این موضوع این قدر اهمیت دارد که مردم باید به باورهای شما

اعتقاد داشته باشند.

چیزی به نام قانون انتشار نوآوری وجود دارد .اگر شما این قانون را نمی دانید،
حتماً مفهوم آن را درک خواهید کرد .در اجتماع  2/5درصد از مردم ،از نوآوران

هستند 13/5 .درصد به سرعت خود را با نوآوری تطبیق می دهند 34 .درصد
اکثریت پیشرو هستند و  34درصد اکثریت جا مانده 16 ،درصد بقیه افراد عقب

مانده هستند .می دانید چرا این  16درصد عقب مانده هم ،این روز ها تلفن های

لمسی ( )Touchرا خریداری می کنند ،چون دیگر تلفن های دارای دکمه

شماره گیر تولید نمی شود !

درصد اول جدول که نوآورها و کسانی که به سرعت خود را با نوآوری تطبیق
می دهند ،نفوذ کنیم .اگر از کسانی که کاالهای جدید را روانه بازار می کنند،

بپرسیم چه بخشی از بازار هدف شما است؟ به صورت سنتی و با کمال افتخار
می گویند :ده درصد اول جدول .ولی آنها باید بدانند که با ده درصد اول جدول

هیچوقت مشکلی نخواهد داشت ،چون این گروه به سرعت با شما ارتباط بر قرار

می کنند .چندانکه  16درصد آخر جدول که عقب مانده ها هستند هرگز با شما
ارتباط برقرار نمی کنند ،ولی اگر هدف شما ده درصد اول جدول باشد ،با گروه

اکثریت پیشرو  6درصد فاصله خواهید داشت و این فاصله برای شما دردسر ساز
خواهد بود .چون گروه اکثریت پیشرو چیزی را امتحان نمی کنند ،تا قبل از آنکه
کسان دیگری آن را امتحان نکرده باشند .ولی برای گروه نوآوران و کسانیکه به

سرعت خود را با نوآوری تطبیق می دهند ،آسان تر است که از روی دانسته های

خودشان تصمیم بگیرند .برای آنها راحت تر است که به شکل غریزی تصمیماتی

بگیرند که از باورهایشان نسبت به دنیا سرچشمه می گیرد .این ها همان کسانی

هستند که وقتی  iPhoneبرای بار اول وارد بازار شد 6 ،ساعت در صف ها
منتظر شدند ،در صورتی که هفته بعد می توانستند به راحتی وارد مغازه بشوند

و آن را از داخل قفسه بخرند .این ها همان هایی هستند که  40هزار دالر برای

خرید اولین تلویزیون مسطح پرداختند ،در صورتی که تکنولوژی آن هنوز در حد
قابل قبولی نبود ،چون آنها به خاطر اینکه تکنولوژی این نوع تلویزیون خیلی
فوق العاده بود این خرید را نکردند  ،بلکه آنها به خاطر خودشان ،تلویزیون

مسطح را خریدند ،زیرا می خواستند جزو اولین نفرها باشند .مردم خریدار

آنچه شما انجام می دهید نیستند .آنها خریدار دلیل انجام کار شما هستند.
آنچه که شما انجام می دهید ،باورهای شما را بیان می کند و مردم کارهایی

همه ما در قسمت های مختلف این جدول قرار می گیریم .آنچه که قانون انتشار
نوآوری به ما می آموزد ،این است که اگر بخواهیم اکثریت پیشرو و اکثریت

جا مانده که  68در صد اجتماع را تشکیل می دهند ،کاالی جدید ما را بخرند

را انجام می دهند که باورداشته باشند .دلیل اینکه مردم  iPhoneرا در
شش ساعت اول می خرند ،این است که آنها باور دارند که دنیا آنها را خواهد

دید و خواهد فهمید که آنها اولین نفر بودند.

اخبار آب

تو را من چشم در راهم

وضعیت ذخایر آب زیرزمینی قرمز شد.
محمد حاج رسولی هامدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران با اعالم اینکه 90
درصد دشتهای کشور دارای افت ذخیره آب هستند ،وی گفت :وقوع خشکسالیهای
اخیر زنگ خطر را در دشتها به صدا در آورده است .به صورت کلی ماهانه بررسی هایی
بررویوضعیتدشتهاصورتمیگیردکهتنها 10درصددشتهادرکشوردرحالتتعادلی
قرار دارند و 70دشت ممنوعه نیز دارای افت باالی 1متر تا 2متر در سال است .وی گفت:
درشرایطفعلیدشتها،تغییردرالگویمصرف،کشت،برداشتهاوهمچنینروشآبیاری
میتواندبهجلوگیریازادامهازدسترفتنذخایردشتهاکمککند.
خبرگزاری مهر
		
کم آبی در چین
روزنامه « مردم» چاپ پكن نوشت :بارش ناكافی و خشكسالی در استان « یون نن» در
جنوب غرب چین مشكالت عدیده ای برای مردم این منطقه بوجود آورده است.این
نشریه خاطر نشان كرد كه در این استان دو میلیون و  350هزار نفر آب آشامیدنی
كافی ندارند.مقام های محلی اعالم كردند كه ذخایر آب استان نیز بیشترین كاهش
را در  17سال گذشته داشته است .هم زمان یك میلیون و  320هزار راس دام در
استان «یون نن» چین با كمبود آب مواجه شده اند و  820هزار هكتار زمین زراعی
از بین رفته است.

زاینده رود از ارتفاعات زرد کوه در بختیاری سرچشمه می گیرد و پس از طی 420

کیلومتر به مرداب گاو خونی می ریزد .در سالیان پر آب در بعضی از مناطق ،عرض این

رودخانه به  300متر هم می رسید .ولی در سال های اخیر ،بدلیل انتقال آب از زاینده
رود به شهرهای رفسنجان ،کرمان ،یزد ،کاشان ،قم و مراکز صنعتی ،مانند پاالیشگاه

و ذوب آهن اصفهان ،دیگر رمقی برای زاینده رود باقی نمانده .در چند سال گذشته
دریچه های سد را بر روی آب می بندند ،تا ذخیره پشت سد کاهش پیدا نکند .اینگونه

است که در اکثر طول سال ،بستر زاینده رود خشک و ترک خرده است .به دلیل آغاز
فصل بارندگی ها و جمع شدن آب پشت سد زاینده رود ،در ساعت  6صبح شنبه 15
آبان ماه ،دریچه های سد باز شد تا چشم مردم اصفهان به دیدن آب در زاینده رود

روشن شود .بستر رودخانه بعد از ماه ها خشکی ،بار دیگر رنگ آب را به خود دید .این
حادثه آنقدر برای مردم شهر اصفهان پر اهمیت و نشاط آور بود که عده زیادی از مردم،

ساعت ها در نقاط مختلف و در کنار دو پل تاریخی سی و سه پل و پل خواجو ،چشم
انتظار رسیدن آب ماندند .وقتی که اولین رگه های آب به آنها رسید ،با وجود سردی

هوا ،دست و صورت خود را با آب زاینده رود شستند و به شادی و پایکوبی پرداختند.

هر چند پیش بینی می شود مدت جریان داشتن آب در این رودخانه بزرگ ،حداکثر2
الی  3ماه باشد ،و مجددا ً برای این که حق آبه سایر چشم انتظاران زاینده رود قطع
نشود ،آب این رود و سهم مرداب گاوخونی قطع خواهد شد.

چند عکس از شور و هیجان مردم در زمان رسیدن آب به شهر اصفهان را برای شما
انتخاب کرده ایم ،تا به همه یاد آوری شود که آب چه نعمت بزرگی است.

 15شهر هرمزگان با كمبود ،نبود يا جيرهبندي آب مواجهاند

ایرنا

حسین خادمی مديرعامل شركت آب و فاضالب هرمزگان گفت :تداوم بحران خشكسالي در
استان چالشيجدي استوی ،شهرهايهشتبندي،بندرلنگه،كنگ،بستك،پارسيان،جاسك،

سندرك ،سردشت و گوهران را از جمله شهرهايي مشكل در در زمينه كمآبي اعالم كرد و افزود:
اين شهرستان ها با چالش جدي كمآبي مواجهاند و در صورت عدم رفع آن ،تابستان آينده با مشكل
روبروخواهندشد.خادمي،كاهشحجممخازنآبزيرزمينيوافتشديدآبدرتماميدشتهارا
از ديگر پيامدهاي اين بحران عنوان كرد و بيان کرد :در نتيجه اين بحران طي چند سال اخير از120
حلقه چاه 30،حلقه به طول کامل خشک شده و 60حلقه نيز دچار تغييرات کيفي شده است.
بنانیوز

توقف30طرحمطالعاتیدریاچهارومیه
محمد رضا عطارزاده  ،معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا از توقف حدود 30طرح مطالعاتی
در حوزه دریاچه ارومیه به منظور کمک به حل مشکل خشکی این دریاچه خبر داد.وی
اظهار داشت :برای اینکه ذهن ها متوجه مسائل اساسی تری شود طرح های مطالعاتی
حوزه آب و سدسازی در حوزه دریاچه متوقف شود.البته این توقف مربوط به طرح های
در دست ساخت نمی شود.وی خاطر نشان کرد :ما معتقد نیستیم که سد سازی در
حوزه دریاچه ارومیه توانسته باشد اثر زیادی روی وقوع خشکی در این دریاچه گذاشته
باشد چرا که  70درصد تاثیرات مربوط به خشکسالی است و حدود  23درصد هم
مربوط به برداشت آب از منابع زیرزمینی وی گفت :با اقداماتی که برای حل مشکل
دریاچه ارومیه شده است وزارت نیرو هم به سهم خود تالش کرد تا در شرایط فعلی
مطالعات سدسازی در منطقه دریاچه ارومیه متوقف شود.

اخبار KWC

حضور در نمایشگاه BIG 5

نمایشگاه  BIG 5با سابقه ای  30ساله امسال با حضور 70کشور و  2500شرکت تولید
کننده صنایع ساختمان در فضایی به وسعت  37/800متر مربع از سی ام آبان الی سوم آذر
در دبی برگزار شد .نزدیک به 50هزار نفر از این نمایشگاه دیدن کردند و با جدیدترین دست
آوردهایصنعتساختماندربزرگتریننمایشگاهخاورمیانهوشمالآفریقاآشناشدند.
از طرف شرکت  KWCایران آقای احمد جلیلی ،محمد مروجی و مهدی موالیی ،در
این نمایشگاه حضور داشتند که با تامین کنندگان نیازهای شرکت ،از قبیل فالش تانک،
سردوش ،علم یونیکا و شیلنگ ،مالقات و مذاکراتی انجام دادند .

خبرگزاریمهر

اجراي بزرگ ترين پروژه بازيافت آب در خاورميانه
مهدي گوگل کارشناس مرکز تحقيقات انرژي پژوهشگاه صنعت نفت گفت :بر اساس
حضور در همایش طرح ملی سپاس
برنامه ريزي ،براي بهينه سازي اين پتروشيمي با استفاده از روش هاي مختلف ،از دورريز
دومین همایش طرح ملی سپاس سی ام آبان سال جاری در مرکز همایش های بین المللی
سيستم هاي تصفيه آب ،استفاده مجدد مي شود و  62هزار متر مکعب برداشت آب از
سازمان صدا و سیما برگزار شد .هدف از این مراسم ،معرفی برگزیدگان صنایع ،در دو بخش رودخانه کارون کاهش مي يابد .مهدي گوگل در تشريح روند اجراي طرح بهينه سازي در
مشتری مداری و نوآوری تولید بود .این همایش با حضور فعاالن حوزه اقتصاد و صنعت پتروشيميفجرگفت:پسابهايخروجيازسيستمهايتصفيهآبکارونراکهتاپيش
کشور و جمعی از مسئوالن کشوری و فعاالن اقتصادی برگزار شد .مراحل انتخاب برترین های ازايندورريختهميشد،باسيستمهايتصفيهمرسومنظيراسمزمعکوس،موفقشديم
صنعت ،از شهریور ماه سال گذشته بر اساس تحقیقات میدانی ،اطالعات موجود و با توجه  73درصد از پساب هاي سيستم هاي تصفيه را بازيافت و به آب مقطر تبديل کنيم .گوگل
به دستاورد های مجموعه های شرکت کننده انجام شد .اینگونه مراسم و ارزش گذاری ها افزود :با استفاده از اين روش 20،درصد برداشت آب از رودخانه کارون کاهش يافته است .
می تواند به رونق کسب و کار و ارائه چهره جدیدی از صاحبان کاال ،در ذهن مشتری به
خبرگزاري آريا
				
عنوان یک سازمان مشتری مدار کمک کند .شرکت شیرهای ساختمانی ایران نیز یکی از
تولید کنندگانی بود که در این همایش موفق به دریافت جوایزی شد .آقای احمد جلیلی
مدیر عامل  KWCبه نمایندگی از طرف شرکت جوایزی را دریافت کردند.

حضور در نمایشگاه شهرکرد

نخستین نمایشگاه کاشی و سرامیک و چینی های بهداشتی از دوم الی ششم آذر ماه

امسال در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی چهار محال و بختیاری در شهر
کرد برگزار شد .آقای رئیسی نماینده شرکت KWCدر شهر کرد ،در این نمایشگاه
غرفه ای بر پا کردند و در آن محصوالت شرکت را به نمایش گذاشتند.

سردبیر:شهریاربدیعی
گرافیک :احمد غالمی
عکس :الهه طلوعی
حروفچینی :سیما پیریایی
لیتوگرافی و چاپ  :آهو
تهیه شده در مشار ایران 88822860
moshariran@yahoo.com

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

برنامهریزی برای آبرسانی اضطراری در زمان بروز بحران در پایتخت
محمد رضا احمد نسب ،مدیر مرکز مدیریت بحران آب و فاضالب استان تهران گفت:
برای مقابله با بحران های احتمالی در تهران بضاعت محدودی داریم و باید امکانات مقابله
با بحران ها افزایش یابد.وی گفت :ما برای مقابله با حوادث طبیعی در آبفای استان تهران
طرحی را دردست مطالعه داریم که بر اساس آن آبرسانی در شرایط اضطراری را پیاده
سازی خواهیم کرد .در این طرح مطالعه می کنیم ببینیم در شرایط رخ داد بحران از چه
طریقی می توانیم آب مورد نیاز را برای ساعات اولیه و روز های اول تامین نماییم تا بر اثر
بیآبیتلفاتینداشتهباشیم.ویخاطرنشانکرد:برایاینطرحیکسریظرفیتسازی
هایی از قبل اندیشیده شده است ،اما کفایت نمی کند و مدیریت آبفای استان و مدیریت
شهری ،برنامه های برای گسترش این ظرفیت ها را در دستور کار قرار داده اند.
خبر گزاری فارس

