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آیا جنگ لیبی اولین جنگ تمام عیار جهان بر سر آب بود؟

دو دقیقه مانده به نیمه شب یکشنبه سیام اکتبر  2011در بیمارستانی در شهر مانیل،
نوزاد دختری به دنیا آمد که نام دنیکا ( )Danikaرا برای او انتخاب کردند .این کودک
به صورت سمبولیک از طرف سازمان ملل متحد به عنوان  7میلیاردمین انسان کره
زمین شناخته شد 207 .سال پیش ،یعنی در سال  ،1804جهان فقط یک میلیارد نفر
جمعیت داشت .این تعداد 123 ،سال بعد ،در سال  ،1927به مرز  2میلیارد نفر رسید.
در سال  ،1928الکساندر فلمینگ موفق به کشف پنیسیلین شد ،دارویی که جلو
بسیاری از مرگ و میرهای ناشی از عفونت را گرفت .این بار فقط ظرف سی سال در
سال  1958جمعیت جهان به  3میلیارد نفر رسید .از اين زمان به بعد ،رشد جمعیت
حالت انفجاری و تصاعدی به خود گرفت ،اما چون در طول قرنهای گذشته جمعیت
جهان نسبت به مساحت کره زمین و امکانات موجود در آن بسیار اندک بود و بسیاری
از نقاط این کره خاکی دستنخورده باقی مانده بود ،این رشد نه تنها کسی را نگران
نکرد ،بلکه باعث شکوفایی اقتصادی و صنعتی جهان نیز شد .بار دیگر ،فقط ظرف 17
سال ،یعنی در سال  ،1974یک میلیارد نفر دیگر به جمعیت افزوده شد و جمعیت
جهان بالغ بر  4میلیارد شد .از اینجا به بعد بود که دیگر با کاسته شدن از منابع طبیعی
و پدید آمدن فقر و گرسنگی در بعضي از نقاط جهان ،عدهای نگران شدند و زنگهای
خطر افزایش جمعیت را به صدا درآوردند .حتی بعضی از دانشمندان ظرفیت نهایی
جهان را  5/5میلیار نفر برآورد کردند و گفتند اگر جمعیت از این مقدار بيشتر شود،
دنیا از بین خواهد رفت .ولی این هشدارها راه بجائی نبرد و در سال  ،1987جمعیت
جهان به  5میلیارد نفر رسید .سپس ،در سال  ،1999این عدد به  6میلیارد نفر بالغ
شد .اگرچه تکنولوژی به کمک آمد و دنیا را از نابود نجات داد ،ولی آمار گرسنگی و فقر
چشمگیر شد .ظاهرا ً تیر از کمان رها شده است و سرانجام ،در سال  ،2011با تولد نوزاد
فیلیپینی ،جهان مرز  7میلیارد نفر را هم پشت سرگذاشت و پیش بینی می شود در
سال  2020به رقم هشت میلیارد برسد.

اکتشافاتی که ایتالیاییها در سال 1930براي يافتن
نفت در صحراهای لیبی آغاز کردند ،باالخره در سال
 1950به وسیله آمریکاییها به نتیجه رسید و در آن
سال منابع عظیم نفت در کشور لیبی کشف شد.
وقتی کاشفان در پی نفت می گشتند ،ناگهان در سال
 1953یک مخزن عظیم آب فسیلی در اعماق صحرا
کشف کردند .آبهای فسیلی ذخایری هستند که از
میلیونها سال قبل در الیههای سنگی به دام افتادهاند
و در چرخه هیدرولیکی کره زمین شرکت ندارند .این
مخزن بزرگ آب در منطقهای بین مصر ،سودان ،چاد و
لیبی واقع شده است که قسمت اصلی آن در زیر خاک
لیبی قرار دارد .برآورد میشود حجم این مخزن 150
هزار کیلومتر مکعب باشد .برای اینکه تصور بهتری از
این حجم آب داشته باشید ،فرض کنید سطحی به
اندازه مساحت کشورآلمان با این آب پوشانده شود .در
این صورت ارتفاعي آب بالغ بر  100متر خواهد شد.
در منطقه شمال آفریقا که هر قطره آب ارزش فراوانی
دارد ،بهرهبرداری از این ذخیره گرانبها تا سال  1980مسکوت ماند .سرانجام ،سرهنگ
قذافی پس از ملی کردن نفت لیبی و سرازیر شدن پول نفت به دامانش ،پروژه بهره
برداری از این مخزن عظیم آب را آغاز کرد و نام آن را «بزرگترین رودخانه ساخت
بشر» ( )Great Man- Made Riverگذاشت که به اختصار  GMRخوانده شد.
به گفته قذافی ،این پروژه بعد از عجایب هفتگانه ،هشتمین پروژه عظیم مهندسی جهان
محسوب میشد .هدف نهایی پروژه ،انتقال روزانه  6میلیون و  500هزار مترمکعب آب

به راستی ،این افزایش جمعیت باعث خوشحالی است یا جای نگرانی دارد؟ جواب این
سئوال بیشتر به این بستگی دارد که یک کودک در کجا به دنیا بیاید و در کجا زندگی
کند .آنچه مسلم است رشد جمعیت در همه جای جهان یکسان نیست .در کشورهایی
مانند ژاپن و بخشی از اروپا ،رشد جمعیت منفی است .در بعضی از نقاط جهان ،رشد
جمعیت ثابت یا کند است و در برخی جاها مانند جنوب آسیا و آفریقا ،جمعیت به
سرعت افزایش مییابد .امروزه ،ما در دنیایی زندگی میکنیم که در بعضی از نقاط جهان
افراد مرفه حدود یکسوم مواد غذایی را که میخرند ،دور میریزند .این در حالی است
که حدود یک میلیارد و  800میلیون نفر از مردم دنیا گرسنه هستند .در کشور ایاالت
متحده آمریکا ،مصرف آب هر نفر در روز  400لیتر است و در کشور گامبیا ،مردم با روزانه
 7لیتر آب باید امور بهداشتی و تغذیه خود را سر و سامان دهند .ما در زمانهاي زندگی
میکنیم که در کشور چین ،هیچ کس حق ندارد بیش از یک فرزند داشته باشد و اگر از
مقررات سرپیچی کند ،با مجازات و محدودیتهای اجتماعی مواجه خواهد شد .در حالی
که در سوئیس ،برای تشویق مردم به بچهدار شدن ،دیوار کودکستان ها را از توری و فنس
میسازند تا مردم با دیدن بازی و شور کودکان ،انگیزه تولید مثل پیدا کند .بزرگترین
دغدغه مردم انگلیس این است که هر  4نفر شاغل باید جور مخارج یک نفر بازنشسته را
بکشند و اگر رشد جمعیت به همینگونه منفی باشد و نیروهای جوان به اجتماع تزریق
نشوند ،بهزودی هر  2نفر شاغل باید مخارج یک نفر بازنشسته را تقبل کنند .سازمان
ملل متحد معتقد است اگر جمعیت با همین روند رشد کند ،این نگرانی وجود دارد که
توسعه اقتصادی بسیاری از کشورها متوقف شود و نسلهای بعدی در چرخهای از فقر و
گرسنگی گرفتار شوند .برآورد جدید دانشمندان می گوید کره خاکی حداکثر ظرفیت 12
میلیارد جمعیت را دارد .در این حالت نیز  10میلیارد نفر باید در فقر و کمبود غذا و آب
زندگی کنند و فقط  2میلیارد نفر میتوانند از رفاهی نسبی برخوردار باشند.
افزایش جمعیت جهان نه تنها نیاز به آب را افزایش می دهد ،بلکه بر آلودگی آبها
نیز میافزاید .این آلودگی مقدار بیشتری از آب قابل مصرفی را از دسترس انسانها
خارج میکند .یکی دیگر از پیآمدهای افزایش جمعیت بیابانزایی است ،چون آبها
به وسیله کانالها و سدها به سوی مصارف انسانی هدایت میشوند و از دسترس
طبیعت خارج میگردند.
در سال  ،1355هر ایرانی سالیانه 4500مترمکعب آب قابل استحصال برای مصارف
کشاورزی و مصرفی خود در اختیار داشت .این رقم در حال حاضر به  1700متر مکعب
تقلیل پیدا کرده است .عالج واقعه را قبل از وقوع باید کرد .در سالهای آینده با فرض این
که مدیریت منابع آب کام ً
ال درست و خردمندانه انجام شود ،افزایش جمعیت بزرگترین
محدودیت را برای استحصال و توزیع منابع آب کشور ایجاد خواهد نمود .هر چه از مقدار
آب قابل دسترس کاسته شود ،از رفاه وآسایش مردم کاسته خواهد شد .از همه مهم تر
کمبود آب یعنی کمبود غذا و کمبود بهداشت.
ش.ب

از مناطق حمداء ،کوفرا و رزوق در جنوب لیبی به مناطق شمالی تریپولی ،بنغازی و
سِ رت بود .برای این کار ،به  1300حلقه چاه و  4000کیلومتر خط لوله و چندین
ایستگاه پمپاژ آب احتیاج بود .در بعضی از قسمتها ،قطر لوله به حدی بزرگ بود که
یک کامیون به راحتی در آن حرکت میکرد.
ابتدا ق رار بود پروژه ظرف  10سال و با هزینه  30میلیارد دالر به پایان برسد ،ولی اج رای
آن بیش از  30سال طول کشید .شاید خود قذافی هم دیگر از رقم دقیق هزینههای
انجامشده تا مرحله نهایی اطالع نداشت ،ولی آنچه مسلم است ،هزینهها و زمان پایان
یافتن پروژه بسیار ف راتر از پی شبین یهای اولیه رفت .ق رار بود این طرح نف رینشده
باالخره در سال جاری افتتاح شود که مصادف شد با جنگ لیبی حاال با س رنگونی
قذافی و تعویض حکومت ،یکبار دیگر افتتاح پروژه ب رای زمانی نامشخص به تعویق افتاد.
به دلیل اهمیتی که آب در زندگی بشر دارد ،ارزش آن با نفت مقایسه میشود .در
مقابل نفت که به طالی سیاه معروف است به آب طالی سفید می گویند .با توجه به
نقش استراتژیک آب در شمال آفریقا ،تحلیلگران اعتقاد دارند اگر پروژه «بزرگترین
رودخانه ساخت بشر» به بهرهبرداری میرسید ،نفوذ لیبی در کشورهای حوزه شمال
آفریقا به شدت افزایش مییافت ،زیرا همه این کشورها به آب احتیاج دارند .در این
شرایط ،اهرم دوگانه نفت و آب در دستهای شخصی مانند قذافی که بسیاری از

حرکات او از نظر سیاستمداران جهان غیرقابل تحلیل و پیشبینی بود ،میتوانست
عواقب خطرناکی برای کشورهای اروپایی در بر داشته باشد ،چرا كه اروپا از راه دریا
فاصله بسیار نزدیکی با کشورهای لیبی ،الجزیره ،تونس ،مراکش و سایر مناطق شمال
آفریقا دارد .به راستی ،چرا قذافی با شخصیت الفزنی که از او میشناختیم ،این بار
بر روی پروژه بلندپروازانه  GMRکه در خوشبینانهترین حالت ،برای هر یک از مردم
لیبی  5هزار دالر هزینه در بر داشت ،تبلیغات زیادی نکرد و به قول خودش بزرگترین

طرح مهندسی جهان تا آخرین لحظه گمنام باقی ماند؟ چرا او سعی میکرد اهمیت
استراتژیک پروژه بر سر زبانها نیفتد؟ پروژهای که در آخرین لحظات پایانی ،باالخره
در زمان قذافی افتتاح نشد و بخشي از آن قبل از بهرهبرداری نابود شد.
در زمان جنگ ،عالوه بر صدماتی که به امکانات و زیرساختهای لیبی وارد آمد،
چندین بار خطوط لوله و ایستگاههای پمپاژ و کارخانه لولهسازی این پروژه نیز از
طرف نیروهای ناتو بمباران شد .بهانه بمبارانها ،امکان فرار قذافی از طریق این
لولهها بود! اگرچه باالخره قذافی زیر پل جادهای دستگیر شد که هیچ ربطی به پروژه
«بزرگترین رودخانه ساخت بشر» نداشت.
اکنون بعد از تغییرات حکومتی اخیر ،بحث بازسازی و ترمیم خرابیهای جنگ
بهتدریج آغاز شده .کشور هلند که از قبل در این پروژه حضور فعالی داشت ،برای
عقد قرارداد بازسازی و راهاندازی ،به لیبی برگشته .حال باید منتظر ماند و دید
سرنوشت طرح «بزرگترین رودخانه ساخت بشر» که میتواند چهره منطقه شمال
آفریقا را تغییر دهد ،درآینده چگونه رقم خواهد خورد و اهرم قدرت آب به دست
چه کسانی خواهد افتاد.

انتظار برای خنک شدن آب شیر

مصاحبه با دکتر مجتبی فاضلی ریاست دانشکده مهندسی آب و محیط زیست
آقای دکتر مجتبی فاضلی در سال  1358از دانشگاه تبریز در رشته مهندسی

مکانیک مدرک لیسانس خود را دریافت داشتند .سپس مدت  16سال در سازمان

آب منطقه ای مشغول به کار شدند و در مشاغلی مانند طراحی ایستگاه های پمپاژ،

اجرای خطوط انتقال و مدیریت طرح هایی مانند سد سازی و ایستگاه های پمپاژ

تامین آب شهری فعالیت کردند .سپس به هلند رفته و در سال 1990از موسسه

 IHEدلفت ( ) TU Delftدر رشته مهندسی آب و فاضالب موفق به دریافت

گونه ای مدیریت فن آوری شود که میزان مصرف ویژه به ازاء واحد تولید پایین بیاید

پرالتور و دوش کم مصرف دراینجا راندمان خوبی دارد ولی فالش تانک کم مصرف

و از تلفات آب جلوگیری بشود .از طرف دیگر اگر فاضالب توليد شده بدون برنامه رها

در ایران راندمان باالیی ندارد.

ميتوان بعد از فراوری محدود پساب ،از آن در مصارف پایین دست استفاده كرد و يا

باید کرد؟

شود موجب اثرات نامطلوب آلودگی می گردد .براي كاهش اثرات و افزايش بهرهوري

اینکه با سطح تصفيه باالتر آن را به ابتدای مسیر مصرف برگرداند .با این شیوه راندمان
مصرف افزايش يافته و امکان توسعه پایدار فراهم ميگردد .نهايت اينكه مجموعه اين

مدرک دیپلمای عالی شدند .سپس در سال  1375مدرک فوق

با توجه به مصرف زیاد کشور اگر بخواهیم دچار کمبود نشویم چه

همان طور که گفتم اگر بخواهیم با آب کمتر جمعیت بیشتری را پوشش دهیم

باید آب کشاورزی و صنعتی را هم مورد توجه قرار دهیم که اطالعات آن به دقت
آب شهری نیست .یعنی آب منطقه ای آب را می دهد به کشاورز،

لیسانس در رشته عمران مهندسی محیط زیست و در سال 1382

دیگر از آنجا به بعدش را نمی داند چه اتفاقی می افتد .بنا براین اگر

دکترای خود را در همین رشته از دانشگاه تهران دریافت کردند.

بخواهی��م برای آن برنامه ریزی دقیقتري بکنیم ،باید به این فکر

مشغول به تدریس دروس طراحی ایستگاه های پمپاژ ،تصفیه خانه های

اجرا در آبیاری ،استفاده از سيستمهاي تحت فشار ،آبیاری قطره

اکنون نزدیک به  15سال است که در دانشگاه صنعت آب و برق

باش��یم که به چه شکلی راندمان را بهتر کنیم .از روش های قابل

آب و تصفیه خانه های فاضالب صنعتی می باشند .ایشان در حال

ای و بارانی ،زیرقشری و نشتی است .اگر بخواهیم آب کشاورزی را

دارند .به دلیل تحصیالت و تجربیات ایشان در باره نقش آب در

 ،وضع قوانین مش��خص  ،فعالیت شرکت های دولتی و خصوصی

در دانشکده مهندسی آب و محیط زیست چه مسائلی

مورد آب صنعتی چون مقدارش زیر دو درصد است ،بهترین روش

دانشگاه صنعت آب و برق بیش از  40سال تحت پوشش وزارت

که می خرند گران باشد ،خودشان بازیافت و استفاده مجدد می

تامین آب و دفع فاضالب است ،به همین دلیل از سال  1370سه

خیلی نظریه بدهیم که چه کار بکنند .در مورد آب شرب کارهایی

ساختمان های آبی در سطح کارشناسی در این دانشگاه تدریس

در ش��بکه ،اس��تفاده از ش��بکه های دوگانه ،استفاده از

حاضر ریاست دانشکده مهندسی آب و محیط زیست را به عهده

بهینه کنیم  ،نیاز به سرمایه گذاری و فعالیت زیاد ازجمله تبلیغات

محیط زیست ،مصاحبه این ماه را به ایشان اختصاص داده ایم.

که موضوع را درک کرده باشند و به درستی عمل کنند داریم .در

تدریس می شود؟

برای صرفه جویی کنترل به وس��یله تعرفه اس��ت .چون اگر آبی
کنند ،چون سود می برند .بنابراین ما قرار نیست به بخش صنعت

نیرو فعالیت کرده وبا توجه به اینکه یکی از وظایف این وزارت خانه

ک��ه ما باید انجام دهی��م ،می تواند ش��امل ،مدیریت فش��ار

رشته مهندسي آب و فاضالب ،مهندسی سد و شبکه و مهندسي
فعاليتها نياز به آموزش و تربیت نیروی انسانی و توسعه نرم افزاری و سخت افزاری دارد.
شما بیشتر از آب کشاورزی و صنعتی صحبت کردید .لطف ًا در باره آب شهری

زمانی نتایج یک مطالعه پایلوت نش��ان داده اس��ت که ،با واقعی سازی قیمت در

 50سال پیش در ایران سرانه ساالنه آب به ازای هر ایرانی بیش از  6هزار متر مکعب

است .شاید اگر توزیع آب به شرکت های خصوصی واگذار شود  ،حداقل نرخ آب

علوم تصفیه آلودگی آب اختصاص دارد .در دانشکده ما در حال حاضر چهار گروه

بود .االن داریم به مرزهای هزار متر مکعب برای هر نفر نزدیک می شویم .یکی از علت

با قیمت تمام شده تنظیم می شود .ولی وقتی توزیع آب در اختیار بخش دولتی

سازه ،گروه ژئوتکنیک و باالخره گروه منابع آب.

دسترس به علت آلودگی است .آب شرب شهری در ایران چیزی در حدود  7درصد

يارانه پيش ميآيد .همه روش هائی که گفته ش��د اهمیت دارند ولی باید بدانیم
هرکدام از تصمیم گیری ها در کجا و چگونه اثر می گذارد .مث ً
ال مدیریت فشار

ميروند .در واقع ما از آب صنعتی آمار دقیقی نداریم ،چون اکثر صنایع خصوصی

در نتیجه وقتی مدیریت فشار انجام می دهیم  ،عالوه بر مصرف ،تلفات آب در

می شد که در واقع نیازهای وزارت نیرو را برآورده می کرد .در اوائل دهه  1380با

افزايش اهميت نقش آب در محيط زيست و لزوم توسعه پايدار ،دانشگاه صنعت آب
و برق با ادغام گروه های مهندسی آب و مهندسی آب و فاضالب اقدام به تشکیل

دانشکده مهندسی آب و محیط زیست نمود که یکی از بخش های اساسی آن به

آموزشی وجود دارد كه عبارتند از گروه آب و فاضالب ،گروه محیط زیست ،گروه

فارغ التحصیالن دانشکده شما در کجا ها مشغول به کار می شوند؟

هم توضیح دهید.

های این کاهش  ،افزایش جمعیت و علت دیگرش خارج شدن آب های مناسب از

کل آب کشور را تشکیل می دهد .و بنا به داليلي كه بعدا عرض مينمايم ،هر وقت از

تجهی��زات کاهن��ده مصرف و مدیریت تعرفه آب باش��د .در همین مقطع
طرح هدفمند س��ازی یارانه ها  ،بیش از  15درصد مصرف س��رانه کاهش یافته

اس��ت  ،بهعلت قرارگرفتن موضوع در زمره وظايف حکومتی مسائلي مثل اعطاي

هم روی مصرف یعنی آب با درآمد  ،اثر می گذارد و هم بر روی آب بدون درآمد.

فارغ التحصیالن ما اغلب در بخش های مختلف وزارت نیرو ،مانند بخش های

بهسازی و مدیریت مصرف و صرفه جویی صحبت ميشود ،معموال به سراغ آب شهری

آب و فاضالب شهري و روستائي مشغول به کار می شوند ،ولی از سال  79که

هستند و اطالعات واقعی مصرف آب آنها جایی درج نمی شود .اگر هم ثبت شود
ممکن است صوری باشد .مث ً
ال یک کارخانه مجوز برداشت یک لیتر در ثانیه از چاهی

تاثیر چندانی ندارد ،ولی روی آب بدون درآمد تاثیر دارد .مدیریت تعرفه بر روی

چون آب ارزان است ،تلفات آب زیاد و راندمان آبیاری پایین است .برای مصارف آب

چون وقتی مردم آب کم مصرف می کنند ،فشار در شبکه باال می رود و در نتیجه

مدیریت منابع آب و یا شرکت های وابسته ،مانند شرکتهاي آب منطقه ای و
دانشجویان ما از حالت بورسیه خارج شدند ،فارغالتحصيالن ما عالوه بر وزارت نیرو
در هر صنعتی که مسئله آب و آب و فاضالب در آن مطرح باشد ،مشغول به کار

ميشوند مانند صنایع پتروشیمی و صنعت نفت .خوشبختانه بیش از  95درصد از

دانشجویان ما پس از اتمام تحصیل یا در فوق لیسانس و سپس در دکتری قبول
می شوند و یا جذب صنعت می گردند.

آیا تعداد فارغ التحصیالن این دانشکده پاسخگوی نیازهای کشور هستند؟
طبیعتاً یک دانشگاه نمی تواند به تنهایی تمام مشکالت صنعت یک کشور را

حل کند .ما فقط بخشی از نیاز صنعت را از نظر نیروی انسانی تامین می کنیم
و دانشگاه های دیگر هم بخش های دیگر را  .مهندسی آب معموالً ترکیبی از

را دارد ،بعد می بینید چهار لیتر در ثانیه آب برداشت می کند .در بخش کشاورزی هم

کشاورزی هم حسابداری مناسبی نداریم  .ولی در مورد آب شرب اطالعات مان غنی

ش��بکه را هم کاهش می دهیم .بهس��ازی شبکه توزیع روی مصرف آب با درآمد

آب با درآمد تاثیر به س��زایی دارد ولی بر روی آب بدون درآمد اثر معکوس دارد
تلفات آب زیاد می شود .وسایل کاهنده بر رفتار مصرف کننده بیشتر موثر است

تر و تکمیل تر و درآمدی که از آب شرب داریم واقعی تر است .به همین دلیل است

تا تولید کننده  .بهسازی شبکه به نفع تولید کننده است ولی روی مصرف کننده

 .بیشتر فعالیت هم در آب شرب شده ،مانند استفاده از شیرهای کاهنده مصرف یا

می گذارد ،و در واقع روش برد ،برد اس��ت .یعنی هم مصرف کننده س��ود می

که تا از صرفه جویی و تغییر الگوی مصرف صحبت می کنیم می رویم سراغ آب شرب
مدیریت فشار شبکه و غیره  .در صورتی که اتالف آب بدون درآمد شهری چیزی بین

تاثیر ندارد .مدیریت فش��ار بر روی هر دو آب با درآمد و بدون درآمد تاثیر

برد هم تولید کننده .ضمن آنکه اهرم اجرائی آن دس��ت توزیع کننده اس��ت ،او

 18و حداکثر  45درصد متفاوت است  .یعنی در هر صورت راندمان آب شهری حداقل

می تواند با یک فرآیند بهینه س��ازی فش��ار در ش��بکه و مانیتورینگ مناسب،

را زیرمجموعه انرژی قلمداد کرد  .در یک طرح تامین آب ،به مهندس مصالح و

صنعتی هم دیدگاه خاصي وجود ندارد.
ً
شما مطالعاتی در مور وسایل کاهنده مصرف انجام داده اید .لطفا نظرات خود

کرده باش��د ،ولی همه این عوامل ،یک مجموعه جدا نشدنی است .یعنی اگر ما
بخواهیم به یک شرایط پایدار و بهینه برسیم ،همه این روش ها موثر هستند و

دانشگاه تدریس نمی شوند.

اکنون در خیلی از کشورهای دنیا از وسایل کاهنده مصرف استفاده می شود .بعضی

فرایندی طوالنی اس��ت و ممکن اس��ت س��ال ها طول بکش��د تا اثر کند ،ولی

چون دسترسی به آب هر روزه کمتر می شود ،ما باید عالوه بر تامین آب ،به بهسازی

در بعضی از کشورها ازجمله کشورهای اروپایی و اقیانوسیه اثر این وسایل در حدود

آن��ی اس��ت  .در صورتی که انجام آن احتیاج ب��ه هزینه و برنامه ریزی طوالنی

هم در نظر داشته باشیم .یعنی راندمان مصرف را باال ببریم و گرنه در سالیان آینده

های مصرف باالی  20درصد است .علت این است که در آمریکا مصرف سرانه باالی

مهندسی سیویل و رشته های دیگر مهندسی است و در مجموع می توان همه

باالی  50درصد است .ولی در آب کشاورزی راندمان خیلی پایین تر است  .برای آب

مهندس محیط زیست ،مهندس خاک و مهندس زلزله و سایر رشته ها احتیاج
داریم .که مجموعه اینها قطعات یک پازل را تشکیل می دهندکه معموالً در یک

را با ما در این مورد در میان بگذارید.

آیا تولید هرچه بیشترآب می تواند تنها هدف مسئوالن باشد ؟

از نظریه ها اثر آن را باالی 20حتی 30درصد در کاهش مصرف عنوان کرده اند ولی

بهره برداری هم فکر کنیم .یعنی همراه با مدیریت تولید ،مدیریت مصرف و تقاضا را

دچار مشکل خواهیم شد .مدیریت مصرف و تقاضا دارای اجزاء مختلفی است كه
شامل کاهش مصرف ويژه محصوالت ميشود .مصرف ویژه بدين معني است كه

توليد هر واحد محصول ،نياز به چه ميزان آب دارد .یکی از روش ها این است که به

 7الی 10درصد به دست آمده است ،در حالی که در کشوری مانند آمریکا اثر کاهنده

ه��م مصرف و هم اتالف را کاه��ش دهد ،بدون اینکه به مردم چیزی را تحمیل

باید همه این ها را به صورت موازی دنبال کنیم .مثال تاثیر روش های فرهنگی
ماندگارتر است .تاثیر تعرفه یکی دو ماهه آشکار می شود  .تاثیر مدیریت فشار
دارد .به نظر من اگر ابتدا امکان سنجی شود و این که در کجا با چه شرایطی و
با چه فرهنگی و با چه وضعیت شبکه و با چه تجهیزاتی باید صرفه جوئی شود،

 300لیتر در روز است 30 .درصد هم که کم کنند حدود 200لیتر باقی می ماند.

آنگاه تصمیم گیری مناس��ب انجام گیرد ،جواب مناس��بی هم به دست خواهد

ندارد .البته کشور ایران جزء کشورهایی با مصرف سرانه باال است و وسائلی مانند

از وقتی که در اختیار ماهنامه  KWCقرار دادید ،متشکریم.

ولی در شهری که مصرف سرانه  110لیتر دارد ،امکان  30درصد صرفه جویی وجود

آمد .در واقع آب شرب احتیاج به مدیریتی جامع و چند وجهی دارد .

چگونه ميتوان درياچه اورميه را نجات داد
در ماه های گذشته بررسی مسئله دریاچه ارومیه از مسیر علمی و کارشناسانه
خارج شد تا جایی که دیگر متخصصان بی طرف ،رغبتی به اظهار نظر و چاره جویی
برای این مشکل ملی از خود نشان ندادند و میدان سخن به دست کسانی
افتاد که یا خود نقشی در بوجود آمدن شرایط داشتند و یا با مطرح کردن راه
حل های تک بعدی و شعبده گونه می خواستند یک شبه مسئله را حل کنند.
به نظر می رسد با این روش ها نه تنها مشکلی ازدریاچه ارومیه حل نخواهد شد
 ،بلکه مشکالت جدید زیست محیطی نیز بر آن اضافه خواهد گردید .ولی همه
این شرایط مجوزی نیست برای سکوت کسانی که نگاهی علمی و کارشناسانه
به حل مشکل دریاچه ارومیه دارند .ما برخود الزم می دانیم ،نظراتی که بتواند
درحل مسئله موثر باشد را انعکاس دهیم.
مقايسه دو درياچه بسيار نزديك به هم يعني اورميه و دریاچه وان در کنار
مرز ايران و تركيه ،اثبات ميكند كه گناه خشكيدن درياچه اورميه را نميتوان
ت ژرفانديشي نشده انسان را
به گردن طبيعت انداخت و نبايد پیآمد دخال 
به گردن طبيعت بيندازيم ،طبیعتی كه وكيل مدافع هم ندارد .در  50سال
گذشته ،ساخت بيش از  40سد در آبخيزهاي باالدست ،جلوی ورود ساالنه
 5/5ميليارد مترمكعب آب به درياچه ارومیه را گرفت .در نتیجه 60 ،درصد
دریاچه تاکنون به شورهزار تبديلشده و شاید تا چند سال آینده ،دیگر اثري از
این دریاچه بر جاي نماند و آنچه میماند ،آثاری ناسازگار بر كشاورزي و صنايع
مربوط به آن ،باغداري ،صنعت گردشگري و از همه مهمتر سالمت مردم منطقه
خواهد بود ،هر چند که غبار نمك از هماکنون آسيبرساني خود را به باغها،
كشتزارها و شهرهاي منطقه آغاز کرده است.
«اورميا» واژهاي است آشوري به معني «آبِ پهناور» يا «شه ِر آب» كه با  6هزار
سال تمدن سرزمین ایران پيوندی ناگسستني دارد .در هزاران سال گذشته،
با همه خشكساليها و ترساليها كه بخشي از الگوي عمومي بارش در هر
منطق ه است ،اروميه هرگز چنين وضعيتي پیدا نکرده بود .اطالعات و اسناد
نشان ميدهد كه حيات وحش جزاير و پارك ملي اروميه ،با از دست دادن
زنجيره غذايي كه مهمترين پايه آن را آرتميا اورميانا تشكيل ميدهد ،در حال از

 -2انتقال حوضهاي:
انحراف آب از ارس يا
خزر! يا زاب ،روشی
سختافزاري و ناكارآمد
است كه مشكالت
خاص خود را دارد .براي
نمونه ،سامانه انتقال زاب
را كه در دست ساخت
است ،تحليل ميكنيم.
ال�ف .آثار مخ��رب در
حوض��ه آبدهن��ده و
افزايش ريزگرد در غرب
كشور:اينگونهدستكاري
در طبيع��ت ،تخری��ب
زیستمحیطیراافزایش
میدهدوپیآمدهایويژه
خود را دارد.
ب .سنگينيهزينهها :اینگونه روشها هزینه سنگینی را بر دوش بخش عمومي
خواهد گذاشت و تأثيرات آن در اقتصاد كشور باید بررسي شود.
پ .ناكارآمدي :این روش براي تأمين آب کافی کارآمد نیست ،چون تونل زاب
در بهترين حالت فقط  500ميليون مترمكعب آب تأمين خواهد كرد (اگر آمار
هيدورلوژي بيشبرآورد نداشته باشدكه معموالً دارد) .آيا تأمين يكدهم نیاز
ساالنه ،درياچه را احيا خواهد کرد؟
ت .زمان طوالني اجرا :اجراي تونل زمانبر است (تجرب ه كوهرنگ ،گاوشان .)...در
صورتی که همین امروز هم براي نجات اورميه دير است.
ث .عدم اطمينان در اجرا :خروجي كوهرنگ  60متر با سدي كه براي دريافت
آب در حوضه گيرنده ساخته شده بود ،اختالف رقوم داشت .امکان چنین

ميان رفتن است .همه این اتفاقات به رويكرد
مديريت آب در سالهای گذشته بازميگردد.
اعالم اینکه فقط  5الی 6درصد کاهش آب
ارومیه به خاطر سدسازي است ،از یک اعتبار
علمي برخوردار نیست .كارشناسان سازمان
محيطزيست استان نيز رسماً در همايش
«بحرانزيستمحيطيدرپاركملياورميه»
که ارديبهشت 1389در نقده برگزار شد ،این
برآورد را رد كردند و تاثیر سدسازی را بسیار
فراتر از این ارقام برآورد نمودند.
مديريت رسمی منابع آب تاکنون سه راهكار برای حل مشکل دریاچه ارومیه
ارائه کرده است - 1 :باروري ابرها -2 ،انتقال حوضهاي -3 ،اصالح كارآيي آب.
ب و هواي پرباران اروپا و در مراسم
راهكار نخست فناورياي است که فقط در آ 
رسمی از آن استفاده میشود تا ابرهاي بارانزا را در جايي جلوتر از جايگاه
برگزاری مراسم تشريفاتی به باريدن وادار کنند .این روش پيشينه موفق و
كاربرد مؤثری در دنیا و در كشور ما نداشته است .دومین راهکار همان است که
در  6-5دهه گذشته ،ما را به سوي ناپايداري در بخش آب برده است .اما سومین
رويكرد قرار است متفاوت از روند گذشته باشد و با پشتوانه سياستهاي كلي
اصالح الگوي مصرف ،در برنامه گنجانده شده است .در اين نوشتار ،هر يك از
اين سه راه را بررسي ميكنيم و سپس به اين موضوع ميپردازيم كه چگونه
خواهيم توانست اورميه را نجات دهيم.
 -1باروري ابر :شيوهاي است ناكارآمد و غيراقتصادي که در آن برای
بارور کردن ابرها از يُديد نقره ( )AgIاستفاده میشود .این ماد ه شيميايي
سمي از گروه آاليندههاي بسيار خطرناك است و تأثيرات مخربی بر آب،
خاك و جانداران دارد .واگذاري تأمين20درصد از نياز ساالنه آب دریاچه
اورميه (بيش از يك ميليارد مترمكعب) به اين شيوه ناكارآمد هم کاری
است پرهزینه و آالینده محیطزیست و هم هيچ امیدواری وجود ندارد که
دستآوردی به همراه داشته باشد.

اشتباهاتی در انتقال آب زاب هم قابل پیشبینی است.
 -3اصالح كارايي آب :به مثابه بخشي از مديريت نرمافزاري آب ،تنها بخش
مؤثر و درست راهكارهاي ارائهشده است .اما با وجود گرایش زیاد به سدسازی
و نيز سدهاي فراوان موجود ،بهرهبرداران آنها ترجيح ميدهند مخزنها را تا
حد امکان پر نگه دارند .اين روش هم کمکی به احياي درياچه نخواهد کرد .از
دیگر سو ،متوليان آب در دستگاه های دولتی با مهمترين مصرفگنندگان آب
سدها ،يعني كشاورزان و نيز مصرفكنندگان آب شرب در شهرها و روستاهاي
حوضههاي آبخيز ،رابطه مستقيم و كارآمد ندارند .مديريت نرمافزاري يكپارچه
آب و منابع طبيعي و كشاورزي هم در گذشته بارها در دستور کار قرار گرفته ،اما
عملي نشده است .این بار هم به نظر نمیرسد به اين موضوع كليدي سروسامان
مؤثری داده شود .توسعه سختافزاري منابع آب و پيامدهاي ناسازگار آن ما را
واميدارد كه از الگوي ساختوساز و غیر بومی كنوني دست برداريم.نجات درياچه
اروميه و ديگر پيكرههاي آبي کشور در فرايندي با رويكرد نرمافزاري و بخشهاي
مطالعاتي -اجرايي توأمان امکانپذیر است .در زير راهكارهاي
عملي و مؤثر براي نجات درياچه اروميه پيشنهاد ميشود:
 -1تغيير الگوی مديريت آب از سختافزاري به نرمافزاري و
مديريت يكپارچه آب و منابع طبيعي و كشاورزي.
 -2اصالح الگوي توسعه بويژه در بخش آب ،احياي الگوي توسعه
بومي و افزودن ژرفانديشانه فناوريهاي نوين به آن .خودداري از
هرگونه سدسازي در آبخيزهاي مشرف به درياچ ه و نيز جلوگيري
از آبگيري سدهاي ساختهشده.
 -3مطالعه ضربتي منابع و مصارف و احياي درياچه اورميه در
آبخيزهاي مهم حوضه (از جمله  14آبخيز مشرف به اورميه) با
مشاركت جوام ع کشاورز بومي ،صنعتگران ،پيشهوران و همه
مصرفکنندگان.
 -4تدوين همزمان طرح ضربتي مديريت نرمافزاري آب،
بازگشت به بند  8سياستهاي كلي اصالح الگوي مصرف و
بازكردن دريچه سدها كه جلوي پيشروي خشكيدن درياچه را ميگيرد.

 -1-4اصالح الگوي مصرف آب كشاورزي ،افزايش كارآيي آبياري از30درصد
كنوني به حداقل 70درصد كه به معناي صرفهجويي ميلياردها مترمكعب آب در
سال است و نياز به سدها را از ميان ميبرد.
 -2-4اصالح روشهاي آبياري و جايگزيني روشهاي با كارآيي باال.
 -3-4اصالح الگوي مصرف آب شهري با واقعي كردن قيمت آن براي سرانه
كمتر از  150ليتر ،جريمه كردن مصرفکنندگان پرمصرف ،بهكارگيري
روشهاي محلي و بومي ،تأمين آب پايدار مانند گردآوري باران ،قنات و ...
 -4-4ارائه مجوز پايان كار ساختمانها به شرط رعايت موازين كاهش مصرف
آب با كاربرد شيرهاي كمفشار ،شيرهاي پايشگر ،دوشهاي كممصرف و پايشگر،
حذف كفشور تا جاي ممكن در همه ساختمانها.
 -5-4تدوين ضوابط ساختمانسازي پايدار در شهرها با رعايت موازين كاهش
مصرف (حذف كفشورها و ،)...هدفگيري به سوي احداث ساختمانها با پساب
صفر ،انرژي صفر و پسماند صفر.
 -6-4تشويق و اصالح الگوي مصرف آب صنعتي با بازچرخاني در كارخانهها
براي كاهش مصرف و جلوگیری از آلودگي.
 -7-4خودداري از ساخت صنايع متكي به آب سد ها (بويژه صنايع فوالد) در
حوضههاي آبخيز و آبريز.
 -5بازكردن دريچه سدها و خالي كردن آنها بر پايه برنامه ارائهشده و
زمانبندی الزم.
 -6برچيدن سدها از آبخيزهاي مشرف به اروميه و ديگر حوضههاي آبريز بر
اساس برنامه.
مهندس فاطمه ظفرنژاد پژوهشگر آب و توسعه پايدار

دریاچه ارومیه در سالیان گذشته

اخبار آب

دایره طالیی قسمت سوم
تاکنون دو قسمت از سخنرانی آقای
 Simon Sinekبا عنوان دایره طالیی
ارائه شده است .در این سخنرانی ،مدل
ساده ولی قدرتمند رهبری الهام بخش
تشریح می شود .در شماره اخیر سومین
قسمت سخنرانی چاپ خواهد شد .اگر به
قسمت های قبلی نیاز داشتید ،می توانید
در سایت  www.kwciran.comدرقسمت آرشیو ماهنامه آن را بیابید.
گاهی اوقات وقتی شما ،به هزار و یک دلیل موضوعی را برای کسی تشریح می کنید
 ،او می گوید « بله همه جزییات و دالیل شما را فهمیدم  ،ولی احساس من چیز
دیگری می گوید» چرا ما از جمله« احساس خوبی نسبت به این موضوع ندارم»
استفاده می کنیم .زیرا آن قسمت از مغز ما که تصمیم گیری های ما را کنترل می
کند ،گفتار ما را کنترل نمی کند و نمی تواند جمله مناسبی را برای مجموعه شرایط
احساسی ما پیدا کند .به همین دلیل بهترین چیزی که ما می توانیم در این شرایط
بگوییم این است که « نمی دانم چرا ،فقط احساس خوبی ندارم» حتی شما بعضی
وقتها دچار این توهم می شوید که مسائل را با احساستان و یا با روحتان رهبری
می کنید .خوب اجازه دهید تا من مسئله را از نظر علمی برای شما بشکافم .رفتار
شما از هیچ کجای بدنتان کنترل نمی شود ،مگر از قسمت  Limbicمغزتان،
این قسمت همه تصمیم گیری ها را انجام می دهد ،ولی بر گفتار شما مسلط نیست.
ببینید حاال اگر شما به دقت هدف تان از کاری که انجام می دهید ندانید ،مردم هم،
هدف شما را نفهمند ،چگونه می توانند به شما اعتماد کنند و یا چیزی از شما بخرند.
از همه مهم تر به شما وفادار باشند و بخواهند در کارها با شما همکاری و شراکت
کنند .دوباره یادآوری می کنم ،هدف فقط این نیست که محصوالت مان را به مردمی
که به آن کاال احتیاج دارند بفروشیم ،بلکه هدف معامله با کسانی است که باور دارند،
به آنچه که شما باور دارید .هدف فقط استخدام افرادی نیست که به کار احتیاج
دارند ،بلکه قرار است افرادی را استخدام کنید که باور دارند،آنچه را که شما
باور دارید .من همیشه گفته ام اگر افراد را به خاطر اینکه به کارشان نیاز دارید
استخدام کنید ،آنها برای پول شما کار خواهند کرد .در صورتی که اگر افرادی را

که به باورهای شما اعتقاد دارند استخدام کنید،آنها برای شما از دل و جان کار خواهند

کرد .هیچ مثالی بهتر از برادران رایت ،برای این موضوع وجود ندارد .خیلی از مردم چیزی

درباره ساموئل النگلی( ) Samuel Langleyنشنیده اند .در اوایل قرن بیستم ،پرواز
کنترل شده انسان در پرده ای از ابهام قرار داشت و افراد زیادی بر روی آن کار می کردند.
ساموئل النگلی هم یکی از این افراد بود که روی این پروژه کار می کرد .او می گفت من
راز موفقیت را در دست دارم ،ولی در آخر موفق نشد .اگر در حال حاضر از مردم بپرسیم
« چرا محصول شما یا کمپانی شما شکست خورده؟ » معموالً همه پاسخ مشابه ای را می

دهند و سه عامل را مقصر می دانند.کمبودسرمایه،کارکنان ناشایست ،بازار خراب .همیشه

هم این سه دلیل برای توجیه شکست تغییر ناپذیر است.

حاال بیایید این سه دلیل را در مورد النگلی بررسی کنیم .وزارت جنگ در آن سال ها 50

هزار دالر در اختیار او گذاشته بود تا ماشین پرنده را بسازد .پس مشکل او پول نبود .او

استاد کرسی دانشگاه هارواد بود
و با افراد با نفوذ زیادی آشنا بود.

همه مغزهای متفکر زمان خود
را می شناخت و با پولش می

توانست بهترین افراد را استخدام

مرز بحران

کند .شرایط بازار هم در آن زمان
تایمز همه جا دنبال او بود .او از

نظر رسانه ای و روابط عمومی
هم امکانات خوبی داشت و از
حمایت عموم مردم برخوردار
بود .حاال فکر می کنید چگونه
است که شما تا این حد درباره

برادران رایت می دانید ،ولی

چیزی درباره ساموئل النگلی

ایرنا

ادامه دارد

اخبار KWC
حضور KWCدر نمایشگاه کرج
کرج که در منطقه ای نسبتاً خشک و کم آب
واقع گردیده ،در سالیان اخیر به سرعت تبدیل
به منطقه ای بزرگ و پر جمعیت شد .تا جایی
که ظرف چند سال از بخش کوچک کرج به
استان البرز تبدیل شد .تنش های آبی که در
این استان نو پا ایجاد شده  ،مسئوالن استان و
مدیران آبفای منطقه را بر آن داشت تا دومین
نمایشگاه تخصصی صنعت آب و فاضالب را
در آخرین روزهای مهرماه امسال سومین جشنواره انتخاب  Brand 10برتر صنایع
ساختمان ایران برگزار شد .هدف اصلی از اینگونه ارزش گذاری ها که الگوی آن از
کشورهای صنعتی گرفته شده  ،ایجاد رقابت سالم بین تولیدکنندگان ،جهت باال بردن
کیفیت است .از دیگر اهداف اینگونه رقابت ها ایجاد آسودگی خیال برای خریداران است،
تا بتوانند کاالی مورد نظر خود را به راحتی انتخاب کنند و کار تخصصی ،ارزیابی کیفیت
کاال و خدمات را به عهده اهل فن قرار دهند .این دو هدف ،جشنواره را موظف می کند

به معرفی فناوری و تجهیزات بهینه سازی
مصرف آب اختصاص دهند.
 KWCایران که در طراحی و ساخت وسایل کاهنده مصرف آب ،حرفی برای گفتن
دارد ،از  26الی  29مهر ماه 1390با برپایی غرفه ای در این نمایشگاه حضور پیدا
کرد .در این غرفه وسایل کاهنده مصرف و روش های صرفه جویی در مصرف آب به
بازدیدکنندگان معرفی شد.

که در تمام طول سال فعال باشد ،تا هم انتخاب صحیح انجام دهد و هم نتایج را در ابعاد

حضور  KWCدر اجالس مدیران

موثر واقع شود و انگیزه ای باشد برای داغ تر شدن رقابت در دوره های بعدی.

جاری ،در مرکز همایش های سازمان صدا و سیما برگزار خواهد شد .شرکت  KWCنیز

وسیع اطالع رسانی کند .به گونه ای که این نتایج در فروش سال آینده برند های برتر،
شیوه ارزش گذاری 160شرکت حاضر در رقابت های جشنواره امسال ،از دو طریق بود.
یکی رای گیری آنالین از مصرف کننده و دیگر مصاحبه حضوری کارشناسان جشنواره با
مدیران و دست اندرکاران کاندیداها .مجموع این دو امتیاز رتبه بندی را مشخص می کرد.
در مورد رای گیری اینترنتی ،چون اطالع رسانی کافی انجام نشده بود ،میدان برای کسانی که
به خود اجازه دادند از همکاران و دوستان بخواهند به آن ها رای بدهند ،باز شد و تا حدی به
نتایج نهایی آسیب رسید .به نظر می رسید برای سال های آینده این شیوه باید بازنگری شود.
 KWCایران اعتقاد دارد ،باید در اینگونه مراسم و مسابقات حضور پیدا کند ،تا سرانجام
این ابزار جایگاه واقعی خود را در صنعت کشور پیدا کند .به همین دلیل در این رقابت
حضور پیدا کردیم و از اینکه رتبه دهم را کسب نمودیم ،بسیار خوشحال هستیم.
در عکس فوق آقای احمد جلیلی مدیر عامل شرکت  KWCرا در حال دریافت دیپلم و

نشان این جشنواره می بینید.

العالم

سيد مهدي ثمره هاشمي مديرعامل شركت مهندسي آب و فاضالب كشور ميانگين
سرانه مصرف شبانه روز آب در كشور را  200ليتر عنوان كرد و افزود :اين درحالي است
كه سرانه مصرف آب در كشورهاي پرآب دنيا حدود  110ليتر است و مصرف اين
مقدار آب در ايران منطقي نيست .وي با بيان اينكه مصرف آب در كشور بايد مديريت
و مهندسي شود ،تصريح كرد :با اين ميزان مصرف ،كشور به مرزهاي بحران آب نزديك
مي شود.به گفته وي ،كاهش بارندگي ها در چند سال اخير از يك سو و افزايش
جمعيت ،افزايش تقاضا در بخشهاي كشاورزي و صنعت و افزايش سطح بهداشت و رفاه
عمومي از سوي ديگر از مهمترين داليل كمبود آب در كشور است .وی افزود :مصرف
باالي آب توسط مردم در حالي صورت مي گيرد كه در بسياري از استان ها با كاهش
بارندگي و در برخي از استان هاي كشور حتي با خشكسالي مواجه هستيم.

عالی و پر رونق بود .روزنامه

نمی دانید؟

عربستاني ها و كابوس كمبود آب
سعودي ها در بسياري از شهرها و مناطق عربستان از كمبود آب بشدت رنج مي برند.
گفته مي شود كه كمبود آب در عربستان به دليل شكست برنامه هاي دولت سعودي
براي نمك زدايي آب و همچنين افزايش مصرف سرانه آب بوده است .يك تحقيق نشان
مي دهد ،بيش از  34درصد خانواده ها در عربستان از كمبود آب آسيب ديده اند و به
اين علت برای سالمتي كودكان نگران هستند .همچنين بيش از 35درصد عربستاني ها
معتقدند حكومت عربستان اقدامي در جهت بهبود اين وضعيت نمي كند.
مفلح بن ربيعان القحطاني ،رئيس جمعيت ملي حقوق بشر در عربستان گفت :اين
جمعيت شكايت هاي متعددي از قطعي مداوم آب منازل در شهرهاي مختلف عربستان
دريافت كرده است .وي بيان داشت :اين امر ناشي از برنامه ريزي ضعيف حكومت در اين
زمينه بويژه در فصل تابستان است .روزنامه الرياض نيز در اين باره نوشت :در برخي از
شهرها و روستاهاي عربستان مردم شروع به اعتراض كرده اند .يك كارشناس عربستاني
نيز دراين باره مي گويد :وضعيت كمبود آب در عربستان بشدت خطرناك و نگران كننده
است و هم اكنون عربستان تنها يك ميليارد متر مكعب آب شرب در اختيار دارد و اين در
حالي است كه آب مورد نياز در عربستان  2/5ميليارد متر مكعب است.

دومین اجالس سران و مدیران عالی رتبه صنعت و اقتصاد کشور ،روز  30آبان ماه سال
در این همایش حضور خواهد داشت .چون در تاریخ برگزاری این اجالس ،ماهنامه در حال
توزیع است  ،گزارش جامع این اجالس ،در ماه آینده به اطالع خواهد رسید.

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

خشکسالی در استان های مرکزی کم سابقه است ،صرفه جویی کنید
در حال حاضر با توجه به خشكسالي كم سابقه در استان هاي مركزي كشور حجم
قابل انتقال آب از سرشاخه هاي دز به شهر قم از  2500به  1300ليتر در ثانيه كاهش
يافته است كه در صورت عادي شدن شرايط و شروع بارندگي و ايجاد رواناب و افزايش
انتقال آب ،كيفيت آب در نيمه دوم سال بهبود خواهد يافت .خبر افت كيفيت آب قم
در ماههاي اخير واقعيتي است كه به دليل رصد روزانه كيفيت آب شهرهاي مختلفي
كشور موردتاييد وزارت نيرو نيز هست اما دليل بروز آن استمرار خشكسالي هاي اخير
و كاهش شديد حجم ذخيره آب سد  15خرداد در سال گذشته و به تبع آن قطع
برداشت از سد يادشده به عنوان اصلي ترين منبع تأمين آب شهر قم مي باشد كه
سبب بهره برداري حداكثري از ظرفيت چاه هاي آب به عنوان تنها تأمين كننده آب
شهر قم گرديد كه در شرايط پيك مصرف فقط جوابگوي  60درصد نياز آبي شهر قم
بود و لذا با افتتاح فاز نخست پروژه انتقال آب این سرشاخه ها در قالب برنامه فوري و
اضطراري ،كمبود آب شرب مورد نياز جبران گرديده و شهر قم از برنامه جيره بندي
حتمي آب در ماه هاي گرم سال جاري خارج شد.
همشهری

حل مشكل آب اصفهان نيازمند تشكيل كميته اي ملي است
عليرضا ذاكر اصفهاني رييس شوراي مديريت بحران استان اصفهان خواستار
تشكيل كميته ویژه اي در سطح ملي براي رفع مشكل آب اصفهان و زاينده رود
شد.وی گفت :ما خدمتگزار مردم هستيم و نبايستي اجازه دهيم ،مشكل تامين
آب آشاميدني گريبانگير زندگي آنها شود .اگر مشكل تامين آب مردم اصفهان و
زاينده رود از هم اكنون رفع نشود ،در خشكسالي هاي آينده با يك بحران بزرگ
ملي مواجه خواهيم بود .رييس شوراي مديريت بحران استان اصفهان ،تاكيدكرد:
مديران و مسووالن بايستي با روش هاي نوين و تدابير مديريتي نسبت به بهينه
سازي مصرف آب و صرفه جويي برنامه ريزي كنند.
خبرگزاري موج

قیمت آب باال میرود؟
وزیر نیرو از برگزاری نشست ستاد هدفمندی یارانه ها و جدیدترین اقدامات صورت
گرفته برای اجرای فاز دوم افزایش قیمت آب و برق و بررسی پیشنهادها در این ستاد
خبر داد و گفت :هماهنگی ها و اقدامات الزم در این زمینه صورت گرفته است ،اما
نهایی شدن تغییر تعرفه های آب و برق در اختیار ستاد هدفمندی یارانه ها است.
وزیر نیرو اظهار كرد :به محض اینکه ستاد هدفمندی یارانه ها به نتیجه برسد به ما
اعالم می کنند و ما هم طبق برنامه ریزی جدید عمل خواهیم کرد.

خبرگزاری مهر

