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آب خاکستری ( )Grey Waterقسمت دوم

سال ها قبل ،زمانی که هیئتی مشغول بازدید از یک کارخانه المپ سازی بودند ،یکی
از بازدید کنندگان از مدیر تولید سئوال کرد « ضایعات شما چقدر است؟» مدیر تولید
پس از مراجعه به گزارش ها و مشاوره با یکی دو نفر از کارکنان خط تولید ،جواب داد
« 2/5درصد» .این آمار باعث خوشحالی و رضایت همگی شد .البته اگر کسی همان موقع
در قسمت کنترل نهایی به دقت نگاه می کرد ،متوجه می شد از هر  100المپ  70تا
روشن می شود و  30تا خراب بود .الزم به ذکر است این کارخانه مدرن ،اکنون سال ها
است که تعطیل شده و ماشین آالت آن خاک می خورد.
آمار ابزاری است برای جمع آوری و طبقه بندی و تحلیل مشاهدات به منظور شناخت
وضعیت موجود و برنامه ریزی و تصمیم گیری برای آینده .اولین نشانه های علم آمار در
الواح بابلی دیده می شود که مربوط به  6000سال پیش است .قرن ها از آمار فقط برای
سرشماری مالیاتی و امور نظامی استفاده می شد .ولی از اول قرن  19میالدی با تحوالتی
که در علم و اقتصاد اروپا پدید آمد ،اهمیت آمار روز افزون شد ،زیرا بوسیله آمار ،بر مبنای
یک مدل ریاضی ،بر اساس مجموعه اطالعات عددی و با در نظر گرفتن احتماالت،
می توان شرایط حال را بررسی و آینده یک فرآیند را پیش بینی کرد .حاال اگر نتیجه
یک آمارگیری به دالیل مختلف دستکاری شود ،امکان هرگونه تحلیل ،چاره اندیشی،
پیش بینی و آینده نگری از علم آمار سلب می شود.
ً
در زمان جنگ ها ،ارائه آمار غلط بسیار رایج است .مثال اگر آمار تعداد تانک های منهدم
شده فرانسوی را از روزنامه های آلمان زمان جنگ استخراج کنیم ،این آمار بالغ بر
سه برابر کل تانک های فرانسوی می شود یا تعداد هواپیماهای ساقط شده آلمانی طبق
آمار متفقین ،چهار برابر کل هواپیماهایی است که آلمان در تمام طول جنگ در اختیار
داشت! آمار غلط برای دشمن یک وسیله تبلیغاتی است ،ولی آیا می شود با آمار مخدوش
و غلط  ،شرایط موجودیک فرایند را بررسی و برای آینده آن برنامه ریزی کرد؟
این روزها هندوستان آمار افراد آلوده به ویروس  HIVرا در کشور خود  7/5میلیون

در شماره گذشته قسمت اول سخنرانی
خانم لورا آلن( ) Laura Allenو آقای
گری بوالک ( )Gary Bullockرا درباره
آب خاکستری( ) Grey Waterچاپ
کردیم .با توجه به کمبود آب در کشور،
این مقاله می تواند به انگیزه بررسی
استفاده از آب خاکستری کمک کند .به
خصوص که روش های ارائه شده در این
مقاله امتحان خود را در عمل پس داده
است .در صورتی که قسمت اول مقاله را
در دسترس ندارید ،می توانید با مراجعه
به سایت www.kwciran.com
در قسمت آرشیو ماهنامه  ،آن را بیابید.
درسالهایگذشتهاستفادهازپسآب ها چون
عنوان « فاضالب خطرناک» را داشت،
غیرقانونی بود .ایالت کالیفرنیا برای اولین
بار قانون استفاده از آب های خاکستری را
تدوین کرد .این قانون که در سال 1992
تصویب شد ،تجویز کرده لوله کشی منازل
و فاضالب ها به شیوه ای انجام شود که
امکان استفاده از پس آب ها فراهم شود .البته این قانون بسیار سخت گیرانه بود  .فقط
اجازه می داد که بخش کوچکی از پس آب ها را فقط برای آبیاری گیاهان در خارج از
خانه استفاده کنند .از سال  1992تا سال  2009انواع سیستم های استفاده وسیع تر از

نفر اعالم می کند .ولی آمارهای بین المللی این رقم را  40درصد پایین تر یعنی 4/5
میلیون نفر بر آورد می کند .ظاهرا ً دلیل مسئوالن هندی برای این بزرگ نمایی ،در وهله
اول به دست آوردن کمک های بین المللی و از طرف دیگر ترساندن مردم برای مراقبت
بیشتر است .اما آیا این آمار غلط امکان کمک رسانی به کسانی را که واقعاً به این مشکل
مبتال هستند کم رنگ نمی کند؟ نمونه دیگر ،آمار کشور چین در مورد تولید فوالد است.
چین میزان تولید فوالد خود را  620میلیون تُن اعالم می کند ،در صورتی که از طریق
محاسبه مصرف سنگ آهن و ُکک ،تولید این کشور  670میلیون تُن بر آورد می شود.
چرا چین  50میلیون تُن تولید فوالد را مخفی می کند؟ شاید می خواهد سهم کشور
خود در ایجاد گازهای گلخانه ای را کمتر جلوه دهد.
در کشور ما هم اهمیت ندادن به آمار یا دستکاری آن با توجیه های مختلف دیده
می شود .در نوروز گذشته ،مسئولین گردشگری اعالم کردند تعداد سفرهای نوروزی
 120میلیون نفر بوده .برای کشوری که جمعیت آن  70میلیون نفر است و تعداد
تخت های اقامتگاه های آن حداکثر  30/000تخت است،آیا می شود قبول کرد این
تعداد سفر ظرف  15روز اتفاق افتاده ؟!
البته تعاریف می تواند آمارها را متفاوت جلوه دهد .در مورد آمار بیکاری ،طبق یک
روایت ،تعداد بیکاران کشور حدود  2میلیون نفر است .روایت دیگر این تعداد را 18
میلیون نفرمی داند .این اختالف عجیب احتماالً به تعریف بیکاری مربوط می شود .،زیرا
یک تعریف می گوید « :هر کس کمتر از یک ساعت در هفته کار کند بیکار محسوب
می شود» .در صورتی که تعریف دیگری می گوید که «هر کس کمتر از  16ساعت
در هفته کار کند ،بی کار محسوب می شود» .آیا واقعاً با این تعاریف متفاوت و آمارهای
متنوع می شود شرایط را تحلیل کرد و برای آینده پیش بینی الزم را انجام داد؟
صنعت آب کشور هم از این شرایط مستثنا نیست و نداشتن آمار یا عدم دقت یا کم
توجهی به آن در مدیریت آب کام ً
ال مشهود است .این تنها آمار دقیق است که می تواند
بسیاری از مشکالت را پیش بینی و حل نماید .به عنوان نمونه اگر از حجم آبی که به
تاالب های ایران وارد می شود و آبی که تبخیر می گردد آمار دقیقی وجود داشته باشد،
در صورتی که تراز منفی شود ،باید بالفاصله برای آن چاره اندیشی کرد .حاال اگر تاالبی
خشک شد ،می توان نتیجه گرفت یا آمار وجود نداشته یا چاره اندیشی نشده .بعضی از
آمار های آب کشور هم دقیق نیستند .در مورد آب بدون درآمد آمار از  8درصد الی
 40درصد در نوسان است .آمار مصرف سرانه آب هم بین رقم خوش بینانه 220
لیتر تا رقم بدبینانه  400لیتر ،سرگردان است .اگر آمار دقیقی از مقدار استحصال
و نیاز به آب در مناطق مختلف کشور نداشته باشیم  ،اگر ندانیم چه مقدار از این آب
گران بها هدر می رود و چه مقدار را با صرفه جویی می توانیم کنترل کنیم ،ممکن
است در مقابل مشکل کم آبی غافل گیر شده ،به ناچار گناه را گردن کمی بارش و
طبیعت بیندازیم .باور کنیم اگر مشکالت آب به کمک آمار صحیح ،مدیریت و
آینده نگری نشود،کم آبی اجتناب ناپذیر خواهد بود.
ش.ب

آب خاکستری غیر قانونی بود .ولی به دلیل گرانی آب مردم عالقه داشتند هر چه بیشتر از
آب خاکستری استفاده کنند .برای این کار ابزار و وسایلی هم ساخته شده و تعداد زیادی از
مردم به صورت غیر قانونی از آنها استفاده می کردند ،تا اینکه به دلیل کم آبی های سال
های اخیر ،فشار زیادی به دولت وارد شد و باالخره دولت تصمیم گرفت محدودیت های
استفاده از آب خاکستری را کاهش دهد .بر اساس قوانین تازه قرار شد در زمان ساخت
مسکن های جدید ،شرایط استفاده از پس آب ها رعایت شود.
به این شکل بود که پس آب ها سهم بزرگی در آمار تأمین آب شهر پیدا کردند .ما در اینجا
می خواهیم روش های ساده و ارزان استفاده از منابع آب خاکستری را به شما نشان دهیم.
حاال بگذار ببینم کدامیک از شما نام آب خاکستری را شنیده ؟ تقریباً همگی .حاال
بگوییدکدام یک از شما ،سیستم بازیافت پس آب را در منزل خود دارید .خوب یک
چند تایی .حاال بگویید چه کسانی مایل به داشتن این سیستمی هستند .داوطلب کم
نیست .باید بگویم فاضالب حاصل از حمام ،ماشین لباس شویی و مصرف آشپزخانه ،آب
خاکستری محسوب می شود .این آب ها کمی کثیف هستند ولی نه آنقدر که به درد آب
دادن به گل و گیاه نخورند .این آب ها مانندآب حاصل از توالت و یا آبی که با آن لباس
زیر نوزادان را شسته اند ،حاوی مواد آالینده غلیظ نیست .البته قوانین در ایالت های
مختلف برای محدوده آب خاکستری متفاوت است .مث ً
ال در ایالت کالیفرنیا آب حاصل از

آشپزخانه نیز آب آلوده محسوب می شود .استفاده از پس آب ها دارای سه شیوه است.
در شیوه اول ،بعداز هر بار دوش گرفتن ،پس آب مستقیماً برای آبیاری به بیرون خانه
فرستاده می شود .این ساده ترین روش استفاده است .احتیاج به تکنولوژی خاصی
ندارد .در این روش معموال از هیچ نوع پمپ یا فیلتر استفاده نمی شود .روش دوم با
کمی تفاوت پس آب هایی است که در خارج از منزل و به صورت قطره ای برای آبیاری
گیاهان استفاده می شود ،که کمی پیچیده تر است .چون در پس آب ها مقداری مو یا
خرده پارچه پیدا می شود و کمی چسبنده است ،به همین دلیل باید تصفیه گردد و همه
اجزاء آلوده و معلق آن جدا شود ،تا بتوان از آن در سیستم آبیاری قطره ای استفاده کرد.
روش سوم استفاده از پس آب در قسمت های داخلی منزل است .آن قسمت هایی که
احتیاج به آب شرب ندارد ،مانند فالش تانک توالت .این روش به مراتب پیچیده تر است،

چون عالوه بر تصفیه آب باید ضد عفونی و پمپاژ هم بشود تا بتوان از آن در قسمت
های مختلف منزل استفاده کرد .این روش برای ساختمان های تجاری بزرگ که تعداد
فالش تانک در آن زیاد است و حجم آبی که برای نظافت مصرف می شود باال است،
بسیار کار آمد است .در هر سه روش نوع صابون و مواد شوینده ای که مصرف می شود
اهمیت زیادی دارد ،چون این پس آب ها قرار است برای آبیاری گل و گیاه استفاده
شود .پاک کننده هایی که دارای نمک سدیم و بورات و کلر هستند برای گیاهان
نامناسب هستند .ممکن است در مراحل اولیه استفاده از آب خاکستری ،کنترل اینکه
چه شوینده ای از این مواد تشکیل شده ،برای مصرف کننده تولید دردسر کند .البته
شما همیشه با مراجعه به برچسب روی مواد مختلف می توانید از محتویات آن با خبر
شوید .ولی مطمئن باشید تولید کنندگان به سرعت شوینده های خود را با شرایط
بازیافت آب تطبیق خواهند داد و از مواد مضر برای گیاهان استفاده نخواهند کرد.
درحال حاضر محصوالتی مانند اکو(  ،)Ecosبیو پک( ) Biopacو اوسیس( Oasis
) ،فاقد مواد مضر برای گیاهان هستند .خوب کمی در مورد باید های بازیافت
پس آب صحبت کردیم  .حاال همکارم درباره نبایدها صحبت می کند.
گری :همانطور که شما وقتی یک لباس می خرید ،بر روی آن نوشته که چه
کارهایی با آن نباید بکنید ،استفاده از آب خاکستری هم نباید هایی دارد .اول
اینکه آب خاکستری را نباید ذخیره کرد .اگر پس آب ها را ذخیره کنید ،مولکول
های مواد تغذیه کننده و خرده ریزهای چسبنده در آن شروع به شکستن کرده،
بوی نامطبوعی تولید می کنند .دلیلی هم برای ذخیره کردن آن وجود ندارد ،چون
خانه ها ،همه روزه پس آب تولید می کند .دیگر اینکه در پای گیاهان خود باید
از کودهای پوک و خاک پوک استفاده کنید ،زیرا آب خاکستری باید جذب شده
به خُ رد زمین برود .در غیر این صورت ،در زمین های سفت به صورت چاله ای از
آب باقی می ماند که باعث آلودگی خواهد شد .شما می توانید از چوب های ریز
و یا خُ رده چوب پنبه و شن و ماسه در پای درخت ها و بوته ها استفاده کنید تا
آب به سرعت جذب شود.
مترجم :پرستو هژبر ساداتی
بقیه در شماره آینده.

شستن اتوموبیل در منزل

مصاحبه آقای فخرالدین سیدی مستند ساز طبیعت
آقای فخرالدین س ّیدی کوراییم در سال  1354از مدرسه عالی سینما و تلویزیون
در رشته کارگردانی فارغ التحصیل شدند و سپس برای ادامهی تحصیل در همین
رشته به دانشکده هنرهای دراماتیک رفته در اوایل دههی شصت این دانشکده
را با گرایش کارگردانی به پایان رساندند .ایشان به دلیل عالقهای که به محیط
زیست دارند تاکنون چندین فیلم مستند و سریال در این زمینه ساختهاند ،از
جمله مجموعه  13قسمتی «عبور از صحاری ایران» و فیلم مستند «آرمان شهری
در ریگزار» و در حال حاضر نیز مشغول ساختن دو قسمت از
مجموعهای هستند به نام «بیابانزدایی وتوسعه پایدار» .به دلیل
تجربیات و شناختی که ایشان از محیط زیست دارند در این
شماره با ایشان مصاحبهای انجام دادهایم که مالحظه میفرمایید.

شده بود .برای فراهم کردن آبی که باید در این زمینها ذخیره

اردبیل هستید .ولی بیشتر فعالیتتان در مورد کویر بوده.

سیالبی میشود استفاده کردند .زمین پایین دست این مسیل،

بسازم و از آن مهمتر اینکه این اقبال را داشتهام که بارها به سراسر کویرهای ایران

سد کرج آب ذخیره کرد .اگر یک لیوان را کام ً
ال از شن پر کنید و بعد روی آن

این جلوههای کویر آشنا نشده بودم و قرار بود فقط اردبیل را که پر از آب و رودخانه

در فضای خالی بین دانه های شن فرومیرود.عین این اتفاق هم در زمین های

سفرکنم و روزهای زیادی را در آنجا زندگی کنم .بدون شک اگر من در زندگیم با

است ببینم ،به این اندازه به اهمیت واقعی آب در زندگی انسان پی نمیبردم.

از فیلمهایی که در رابطه با محیط زیست ساختهاید برای ما صحبت کنید.
تا حاال اکثر فیلمهایی که کار کردم در مورد محیط زیست بوده ،به جز مجموعهای

آب بریزید ،میبینید هنوز مقداری آب در لیوان جای میگیرد .در واقع این آب

درشت دانه میافتد .حال سؤال این است:برای پرکردن فضای خالی در زمین،آب
از کجا بیاوریم؟ در سال  60آقای دکترکوثر در منطقهی گربایگان در حدود

40کیلومتری شهر فسا در استان فارس  ،این طرح را بهطور کامل اجرا کردند.

البته دو سال قبل از آن به صورت محدودتر در منطقهی جونگان
ممسنی که نزدیک شیراز است اینکار را انجام داده بودند که
محصول بدست آمده کشاورزان چند برابر بیشتر از سال های قبل

آقای سیدی از نام فامیل شما به نظر میرسد که از اهالی

شود ،ایشان از یک رودخانه فصلی که در طول سال دو سه بار

دلیل این اتفاق چیست؟

ریگزار است و قابلیت ذخیرهسازی آب را دارد .دکتر کوثر با

به نظر من کسی میتواند درمورد ارزش آب صحبت کند که کویر

چندنفر کارگر و تکنسین با ابتداییترین امکانات در کنار رودخانه

چشم کار میکند نمکزار و یا ریگزار است ،ریگزارهایی که در آن

کردند و یک کانال  3یا  4متری از رودخانه خشک جدا نمودند.

را دیده و در آن زندگی کرده باشد .در کویر مناطقی است که تا

زمینی را که شیب بین  2در هزار تا  5درهزار دارد انتخاب

یک ساقه علف کوچک هم نروییده .ناگهان در میان این ریگزار

سپس خندقی که طولش  500متر و عرضش  10متر و عمقش

محدودهای به اندازهی حدود یک کیلومترمربع دیده می شودکه

 2متر است حفر کردند .به موازات این خندق چهار خندق ،دیگر
با فاصلهی حدودا ً  50متر از هم با همان مشخصات خندق اول

ن صدای پرنده ،گاو ،گوسفند و خالصه ،صدای
سرسبز است و از آ 
زندگی شنیده میشود و انسان هایی در آن واحهی محصور در

حفر کردند .در زمانی که سیل می آید ،آب جداشده از رودخانه

نمک و ریگ زندگی میکنند .چگونه است که در میان این
برهوت گرم وطاقتفرسا حیات به زیباترین شکل خود میتواند

ل میشود تا آن را پرمیکند .بعد از آن ،آب
ابتدا وارد اولین کانا 
سرریز کرده ،روی زمین مسطح بین دو کانال را میپوشاند .چون

ادامه داشته باشد؟ چه چیزی این زمرد سبز و چشمنواز را برگردن کویر آویخته

که برای گمرک و راه آهن ساختهام .حدود سال  52بود که یک کتاب به دستم

زمین بافت شنی دارد ،بخش زیادی از آب در زمین فرو میرود .بعد از اشباع کانال

آب خروجی بسیاری از این چشمهها از ده ،دوازده اینچ تجاوز نمیکند و همین

پرویز رجبی آن را بهزیبایی ترجمه کرده بود .این جهانگرد سوئدی در سال 1905

پنجم ادامه پیدا میکند .با این روش ،هم جلوی تخریب سیالب گرفته میشود

است؟ بیتردید در آن نزدیکی چشمهی آبی یا مظهر قناتی است .حداکثر قطر
اندک آب قرنهاست که موجب حضور انسان درآن مکانها شده و مردمان رزق

رسید به اسم« کویرهای ایران »که نویسنده آن سِ ِون هِدین سوئدی بود و آقای

در دوره محمد علی شاه به ایران آمده و سراسر کویرهای ایران را با شتر گشته بود.

اول و زمین مجاور آن ،آب به کانال دوم میریزد و این روند تا پرشدن خندق

و هم حجم انبوهی از آب در زمین فرو میرود که موجب بارورشدن سفرههای

و روزی خود را از دامن همین باریکه آبها به دست میآورند .با آن باریکهآب،

با خواندن این کتاب من شیفته کویر شدم و همیشه دلم می خواست یک فیلم

زیرزمینی پاییندست میشود .قبل از شروع این طرح،در زمینهای پاییندست

میسازند .اگر این آب به هر دلیلی قطع شود ،جریان زندگی در آن واحه متوقف

سال  1375دوست هنرمند و عکاسم افشین بختیار ،کتابی به من هدیه داد به نام

 81که فیلم «آرمان شهری در ریگزار» را میساختم 110 ،حلقه چاه در منطقه

کشاورزی میکنند ،دام و طیور نگهمیدارند ،نان میپزند ،خشت میزنند و خانه

مستند در بارهی کویر بسازم .امکان ساختن این فیلم در آن سال ها فراهم نشد .در

کمتر از ده حلقه چاه عمیق بود که بیشتر آنها درحال شورشدن بودند .در سال

می شود و اولین پیامد ناگوار آن کوچ و آوارگی مردم آن منطقه است .بعد از
چند سال آن واحه چنان در دل نمک و ریگ مدفون میشود که انگار اص ً
ال وجود

بود ،طرحی نوشتم و به شبکهی دو تلویزیون دادم که بالفاصله تصویب شد .فیلم

که مردم کویر قدر آب را بیشتر از دیگران میدانند و به آن احترام میگذارند و

این مجموعه برای اولین بار در سال  80از تلویزیون پخش شد و در سالهای اخیر

سر و اطراف او نیست ،تپههای لخت در دوردست دیده میشود .و حاال درست در

دوستش که کویر را میشناسد ،میخواهند مسیر یک مسابقه رالی اتومبیل رانی

پرپشتی از درختان مختلف اجازه نمیدهد که حتی چند متر دورتر از آن نقطه

نداشته است .این اتفاق بارها در کویرهای ایران افتاده است .به همین دلیل است

«عبور از صحاری ایران» .از روی این کتاب که سفرنامه دکتر آلفونس گابریل اتریشی

برداری حدود  4سال طول کشید و باالخره تبدیل به یک مجموعه  13قسمتی شد.

از هرقطره آن بهدرستی استفاده میکنند .در کویرهای ایران امکان لوله کشی

مرتب پخش آن تکرار شده  .داستان فیلم در مورد یک مهندس است که به همراه

چاهی زد و تنها امید مردم به همین آب های اندک است .به عنوان مثال در

را طراحی کنند .با این دو نفر یک موسیقی دان که می خواهد با الهام از طبیعت

نمونه خیلی زیبا از همزیستی انسان با کویر است .این روستا با جمعیت نهچندان

این دوگروه تضادی پیش میآید ،زیرا گروه اول می خواهند هر چه زودتر مسیر

و آوردن آب از مناطق دیگر وجود ندارد .نه میشود کانالی کشید و نه میشود

فاصله 100کیلومتری طبس روستایی به نام پیرحاجات وجود دارد که یک
زیاد ،در دامنهی کوه کوچکی قرار دارد و از سه طرف در محاصره نمک و ریگ
است .در پایین کوه و از زیر صخره چشم ه آبی میجوشد که خیلی زیاد نیست
ولی دائمی است .اهالی پیر حاجات سالهای سال است در پاییندست همین

چشمه ،مزرعهها کاشته اند و خانه درست کردهاند و نسل اندر نسل از نعمت
همین آب اندک ولی پربرکت زندگی میکنند .نمونههای فراوانی از اینگونه

سمفونی بنویسد و یک نویسنده که دوست دار طبیعت است ،همراه میشوند .بین

رالی را طراحی کرده و از کویر خارج شوند ،در صورتی که گروه دوم میخواهند با
حوصله جزئیات کویر را ببینند .باالخره این دو گروه با هم به این تفاهم میرسند
که مسافرت در کویر فقط طولی نیست ،بلکه در کویر چیزهایی وجود دارد که در

عرض آن واقع است که باید به آنها نگاه کرد و به صدای کویر گوش سپرد.

به نظرم انگیزههای حفظ محیط زیست در سالهای اخیر رو به کاهش گذاشته.
برای فیلمی که در دست ساخت داریم ،قرار است به منطقهای در سیستان

و بلوچستان و همینطور منطقهی گمبویه اهواز برویم ،برای این قسمت به

همکاری کارشناسها و امکانات سازمان مراتع و جنگلها نیاز داریم .از طرف
روابط عمومی آن اداره به ما پاسخ داد که برای ما امکان ندارد با برنامه شما

مردم به محیط زیست ،با این نوع برنامهها همکاری مفیدی میشد .من سعی

میکنم آدم خوشبینی باشم و دلم نمیخواهد نکات منفی را برجسته کنم ،ولی

من از طریق روزنامه با خبر شدم که دکترآهنگ کوثر روشی برای ذخیره سازی آب

هم االن خالی از سکنه شده .مورد دیگر مسئله دریاچه ارومیه است که ناشی

بافت درشت دانه و ریگ زار انجام دادند ،متوجه شدند که میتوان مقدار زیادی

سالهای گذشته است و اگر حاال هم به فکر نیفتند ،به زودی به دلیل پخش شدن

ایران» نوشته است « :در کویر افسونی وجود دارد که اگر یک بار کسی گرفتار آن

ابداع کرده است به نام آبخوانداری .ایشان در مطالعاتی که روی زمین های دارای

خوشحالم و این شانس را داشتهام که از روی کتاب آلفونس گابریل یک سریال

بهنظرشماکوششمسئولینمحیطزیستبرایحفاظتازآنچگونهاست؟

با چشم خودم دیدهام که اگر مردمی که در کویر زندگی میکنند ،همت نکرده

اما در جواب این پرسش که یک نفر اردبیلی چگونه به کویر عالقمند می شود

وجودش می ماند .فکر میکنم من هم دچار این افسون شده ام و از این بابت

ولی ما قدر این نعمت را نمی دانیم.

عوض کنند ،چون باور دارند که در کویر زندگی وجود دارد و زندگی در کویر یعنی عشق.
لطف ًا از فیلمی که درباره روش ذخیرهی آب و آبخوانداری ساختهاید

صحبت کنید.

شو تا آخر عمرش از آن خالصی ندارد ».یعنی شیفتگی و دلبستگی به کویر در

دیده شود .دکترکوثر معتقد است که سیل نه تنها بال نیست بلکه نعمت است.

امکاناتی در آن وجود داردکه به انسان پناه میدهد .در این فیلم کسانی را دیدیم که در

در  73کیلومتری شمال شهر خور ،روستای عروسان در همان محدوده و یا در

باید بگویم دکتر آلفونس گابریل اتریشی در سفرنامهاش به نام «عبور از صحاری

همان نقطه درختان اکالیپتوس به ارتفاع بیش از بیست متر قدکشیدهاند و جنگل

همکاری کنیم .در صورتی که در گذشته برای فرهنگ سازی و عالقمندکردن

کویر زندگی می کنند و حاضر نیستند مکان سختی مانند کویر را با آسایش شهرنشینی

واسطه وجود چشمهای یا رشتهقناتی قرنهاست روی پای خود ایستادهاند.

که بیست سال پیش گرفته شده در دست دارد .در عکس هیچ گیاهی در پشت

ما در این فیلم سعی کردیم بر خالف عقیده عموم مردم که فکر می کنند کویر جای

آبادیها در مناطق کویری وجود دارد که نشانگر ارزش حیاتی آب در تداوم

حاشیهی کویر لوت روستاهای شفیعآباد و دهسیف که هریک از این آبادیها به

منطقه کاشته شده بود .در فیلم ،صحنهای است که دکترکوثر عکس منطقه را

تلویزیون چندینبار معرفینامه برای درخواست همکاری فرستاده شد .آخرینبار

بد و خطرناکی است ،نشان دهیم که اگر آگاهانه قدم به درون کویر بگذاریم ،همیشه

زندگی در طبیعت خشک و کم باران است .مانند روستای محمدآبادِکورهگز

مشغول بهره برداری بود و صدها هکتار کشتزار گندم ،جو ،ذرت و سایر دانهها در

آب در این زمینها ذخیره کرد .مثال در زمین فرودگاه مهرآباد تهران که حدودا ً
به عمق هزار متر بافت درشتدانه دارد میتوان به اندازهی هفتاد برابر گنجایش

بودند ،االن همهی روستاهای کویر خالی از سکنه بود .البته خیلی از روستاها
از بیدقتی و بیتوجهی دستگاههای دولتی به مسئله کم شدن آب آن در طول
ریزگردهای نمک  ،مشکالت بزرگی برای منطقه اتفاق خواهد افتاد.

از اینکه وقت خود را در اختیار ماهنامه KWCگذاشتید از شما متشکریم.

نقدی بر برگزاری هفتمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب
هفتمین نمایشگاه صنعت آب در شهریور امسال برگزار شد .تا سال
قبل ،این نمایشگاه دو ساالنه برگزار می شد ،ولی طبق تشخیص وزارت
نیرو به دلیل اهمیت آب و لزوم به گسترش سرمایه گذاری و فعالیت
در این صنعت ،قرار شد این نمایشگاه از امسال همه ساله برگزار شود.
از این تغییر روش می شد این گونه برداشت کرد که نمایشگاه امسال به
دلیل اهمیت و نیازی که درکشور احساس شده  ،بسیار با شکوه تر و جذاب
تر از همیشه برگزار خواهدشد ،ولی در طول نمایشگاه امیدها تبدیل
به یأس شد .عدم اطالع رسانی به موقع نسبت به این تغییر زمان اکثر
شرکت کنندگان داخلی را غافل گیر کرد ،چه برسد به شرکت کنندگان
خارجی که برای نمایشگاه های خود برنامه ریزی طوالنی مدت دارند.
روز های برگزاری نمایشگاه فاقد تعطیلی بود .به همین دلیل بازدید
کنندگان دانشجو و شهرستانی نتوانستند به خوبی از این نمایشگاه
استفاده کنند ،چندان که آقای حسن علیزاده مشاور وزیر نیرو در
مراسم اختتامیه از این اتفاق به عنوان یک نقص یاد کردند .در این
نمایشگاه از برگزاری نشست خبری مدیران ارشد کشور و حوزه آب
خبری نبود .تنها برخی از معاونین وزیر نیرو در جریان بازدید از نمایشگاه
با بعضی از خبرنگاران به صورت سرپائی گفتگو کردند .به دلیل اطالع
رسانی ضعیف تعداد بازدیدکنندگان اندک و بیشتر غیرمتخصص بودند.
این نوع بازدید کننده پاسخگوی هزینه های سنگین شرکت کنندگان
نمی باشد .به نظر می رسد انگیزه اقتصادی برگزاری نمایشگاه ها مدتی
است به دست فراموشی سپرده شده و دلیل شرکت اکثریت غرفه داران
یا یک اجبار حرفه ای و یا یک عادت بود .کسی به فکر برگشت هزینه
های انجام شده نیست .امسال مسئله نشتی و ترکیدن لوله فاضالب آن
هم در نمایشگاه آب و فاضالب ک ً
ال جو نمایشگاه را تحت تاثیر قرار
داد .خبرنگار باشگاه خبرنگاران گزارشی از این شرایط تهیه و چاپ کرده
که برای مستند شدن ماجرا عین این گزارش تجدید چاپ می شود.
«هفتمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و فاضالب در حالی برپا شد که

نارضایتی برخی غرفه داران و بوی بد فاضالب ما را راهی غرفه هایی کرد
که ناشی از ترکیدگی لوله های فاضالب نمایشگاه بین المللی ویران شده
و خسارات زیادی را به باور آورده است.در گوشه و کنار برپایی نمایشگاه،
به غرفه هایی برخوردیم که برای نشان دادن محصوالت تولیدی خود به
بازدیدکنندگان به ارائه کاتالوگ اکتفا می کنند و در پاسخ به این سوال که چرا
نمونه کارهای تولیدی خود را ارائه نمی دهید سری تکان داده و به لوله
های فاضالب سقف اشاره می کنند .دلیل را که جویا می شویم درمی یابیم لوله های
فاضالب نمایشگاه بین المللی نشت کرده و تاکنون از جانب مسئوالن اقدام جدی
برای تعمیر آن صورت نگرفته است.گویا با تماس های پی در پی با مسئوالن
نمایشگاه هنوز فکری به حال این مشکل نشده و غرفه داران مجبور شده اند
خود دست به کار شوند و با اسپری های
خوش بوکننده غرفه ها را برای بازدید
آماده کنند .با تمام این تالش ها جاری
شدن آب فاضالب ها در غرفه ها نه تنها
هوای نامطبوعی پخش کرده بلکه خسارت
های جبران ناپذیری به برخی شرکت ها
وارد کرده است.
مدیر بازرگانی و فروش یکی از شرکت
های تولیدکننده و عرضه کننده سیستم
های آشکارسازی زیرسطحی میزان
خسارت های وارد شده به دستگاه های
غرفه خود را  12تا  13میلیون تومان
اعالم کرد و خواستار رسیدگی به این
اوضاع از جانب مسئوالن شد.پای حرف
برخی دیگر از متصدیان این شرکت ها هم
که می نشینیم حرف های ناگفته دیگری
از برگزاری همین نمایشگاه در سال پیش

سخنی با مدیران:دایره طالیی
در سال  2009آقای سیمون سینک ( )Simon Sinekیک سخنرانی در
انجمن  TEDانجام داد  .در این سخنرانی او مدل ساده  ،اما قدرتمندی برای
رهبری الهام بخش موسسات را معرفی کرد .ترجمه این سخنرانی را که می تواند
راهنمای خوبی برای مدیران امروزی باشد به شما تقدیم می کنیم.

خیلی از مواقع با وجود اینکه ما کلیه شرایط را در نظر گرفته ایم ،پیش بینی های
مان درست از آب در نمی آید .این شرایط را چگونه می توان توضیح داد؟ بعضی
از مواقع کسانی هستند که برخالف همه فرضیات ،موقعیت های جالبی کسب
می کنند .این شرایط را چگونه می توان توجیه کرد؟
به طور مثال ،سالها است کمپانی  Appleبسیار خالقانه عمل کرده و همه ساله
ابتکارات نوینی را به بازار ارائه نموده؟ درصورتی که سایر کمپانی های کامپیوتر
ساز با داشتن کارمندان و طراحان با استعداد و مشاوران ورزیده و برخورداری از
ارتباطات رسانه ای و تبلیغات خوب ،هیچ کدام به موفقیتی مانند اَپل دست نیافتند.
چرا حرکت اجتماعی مارتین لوترکینگ این مقدار موثر بود؟ در صورتی که بیش
از صد سال ،افراد زیادی برای احقاق حقوق سیاه پوستان در جامعه آمریکا

فعالیت می کردند ،ولی این مارتین لوترکینگ بود که توانست جنبش حقوق مدنی
سیاه پوستان را راه بری کند و به نتیجه برساند ،در صورتی که او تنها فرد رنج
کشیده دوران قبل از اعطای حقوق مدنی نبود ،او تنها خطیب قابل و موثر زمان
خود نبود .پس چرا مارتین لوترکینگ آنقدر اهمیت دارد؟
چرا برادران رایت توانستند نیروی الزم برای پرواز را کنترل کنند و از زمین جدا
شوند؟ در صورتی که قبل از برادران رایت هزاران سال بشر به پرواز فکر می کرد و
برای تحقق آرزوی خود سعی و کوشش فراوان کرده بود .هم زمان با برادران رایت
نیز تیم های قوی تری با امکانات مالی وسیع تر و قابلیت های بیشتر بر روی امکان
پرواز کار می کردند ،ولی به موفقیت دست پیدا نکردند .پس چرا برادران رایت با
امکانات بسیار ناچیز و بدون هیچگونه پشتیبانی خصوص و دولتی زودتر از دیگران
این موفقیت را کسب کردند؟ از این گونه مثال ها بسیار زیاد است .به نظر من
می رسد برای رسیدن به موفقیت باید عملکرد خاصی وجود داشته باشد .حدود سه
سال و نیم پیش من کشفی کردم .کشفی که دید مرا نسبت به چگونگی عملکرد
دنیا عوض کرد .این کشف بر روی شیوه رفتار من نیز اثرگذاشت .من پی بردم
همه رهبران وتشکیالت موفق جهان از جمله مارتین لوترکینگ و برادران رایت و
مدیریت اَپل ،همگی دقیقاً به یک شیوه فکر و عمل می کنند که این روش درست
برعکس عملکرد سایرین است .آنچه که من انجام دادم ،رمز گشایی از این شیوه
بود .این یک ایده بسیار ساده است .ایده ای که نام آن را دایره طالیی گذاشته ام.
چرا؟(? ) Whyچگونه؟(? ) Howچه چیزی؟( ? ) Whatاین ایده کوچک ،بیان
می کند که چگونه بعضی از موسسات و یا رهبران می توانند الهام بخش باشند و
دیگران نمی توانند .بگذارید دلیلش را به سادگی برایتان تشریح کنم .تک تک افراد
و سازمان های روی کره زمین تا چه حد می دانند که چه کار می کنند؟ به نظرمن
صددرصد می دانند که مشغول چه کاری هستند .همه کم وبیش می دانند آن
کار را چگونه باید انجام دهند .چگونه کارهایشان را ارزش گذاری کنند و به ترتیب
ارزش برای انجام آن ،اولویت قائل شوند و یا چگونه از اموال و امالکشان مراقبت
کنند .ولی تعداد بسیار کمی از موسسات و افراد هستند که می دانند چرا این کار

می شنویم که هر لحظه این بی نظمی را تشدید می کرد .گویا سال گذشته
مشکل مشابهی ایجاد شده بود و به دلیل قطع برق نمایشگاه  2میلیون
تومان خسارت به یکی از غرفه ها وارد شده و کسی زیر بار پرداخت این
خسارت نرفته است .از همه اینها هم که بگذریم کوتاهی شرکت آب و
فاضالب در اطالع رسانی به شرکت های متقاضی برای حضور در نمایشگاه
امسال را نمی توان نادیده گرفت ،زیرا که برخی تولیدکنندگان و عرضه
کنندگان یک ماه قبل از برگزاری این نمایشگاه توسط شرکت های دیگر
آگاه شده اند و زمان کافی برای آماده سازی خود نداشته و از این مسئله
گله مند بودند .حال باید دید چه کسی پاسخگوی این مشکالت است».

را انجام می دهند .منظورم ،
دلیل کار کسب ،به منظور
سود آوری آن نیست ،بلکه
منظور از دلیل ،هدف از
انجام کار است .اعتقاد شما
به کارتان چگونه است؟ چرا
تشکیالت شما به وجود
آمده؟ صبح که از خواب بر
می خیزید ،با چه انگیزه ای
روز را شروع می کنید؟ و چرا
کسانی باید برای کارهای شما اهمیت قائل شوند؟ همانگونه که می بینید ،جهت
حرکت ما به منظور ارتباطات ما ،تفکرات ما و عملکرد ما ،از بیرون دایره طالیی
به طرف مرکز آن است .یعنی از مسائلی که روشن هستند به طرف مسائلی که
مبهم اند ،حرکت می کنیم .اما رهبران بزرگ و سازمان های بزرگ ،بدون توجه
به ابعاد و اندازه فیزیکی شان ،همیشه جهت ارتباطات و عملکردشان را از درون
به بیرون انتخاب می کنند .بگذارید برایتان یک مثال بیاورم.
بقیه مقاله در شماره آینده.

خیلی زود دیر می شود!

کارشناسان محترم آب:

صرفه جویی در مصرف آب را از منزل خود شروع کنید KWC .جهت جایگزینی وسایل کاهنده مصرف با شما همکاری می کند.

اخبار آب

یونسکو  :هفته جهانی آب
از  21الی 27اگوست ( 30مرداد تا  5شهریور) هفته جهانی آب در شهر استکهلم

سر چشمه آنها درکشورهای همسایه واقع شده ،بعضی به همین بهانه از الیروبی و حمایت

جهان» بود .در طول یک هفته برگزاری این گردهمایی ،سمینارها و کارگاه های آموزشی

گنگ و براهما یوترا  ،در خارج از بنگالدش قرار دارد و همین مسائل در زمانی که بحران

سوئد و به دعوت یونسکو برگزار شد .موضوع کنفرانس امسال «آب و شهر نشینی در
مختلفی با عنوان های زیر برگزار شد « :شهر ها در یک نگاه سه بعدی -خطرات پنهان»،
«لزوم تغییر مسیر ایده آل -تکنولوژی ها و روش های جدید زندگی»« ،تامین مالی زیر
ساخت های شهری» « ،سازگاری شهرها با ناپایداری ها و تغییرات اقلیمی»« ،آب برای

رشد پایدار شهری» « ،نفوذ شهر نشینی» « ،بی عدالتی های شهری»« ،توسعه اجتماعی

و خدمات رسانی» « ،شرایط اجتماعی و نظارتی برعملکرد سازمانی»« ،اهمیت آب برای

شهروندان در برنامه ریزی و طراحی شهرها» اگر نگاهی به این عنوان ها بکنیم ،در
می یابیم بیشتر تمرکز بر روی مسائل اجتماعی و انسانی است ،زیرا مشکل آب بدون
رسیدگی به جامعه شناسی و زیر ساخت های فرهنگی ،هرگز قابل حل نیست.
اندریاس برنتل ،مدیر اجرایی موسسه بین المللی آب  ،در یک میزگرد علمی گفت« :آب
در تمامی جنبه ها ،منحصر به فرد است و نیاز به گفتگوهای علمی بسیاری در سطوح
باالی تصمیم گیری دارد .در گذشته آب و اقلیم  ،دو مقوله متفاوت تلقی می شدند .در
حالی که امروز باید پلی میان این دو ایجاد شود».
در این نشست همچنین قرار شد راهکارهای مناسب و پیشنهاد روش های
مسئوالنه تر به گروه عظیم مصرف کنندگان این منبع طبیعی ،مورد بررسی قرار
گیرد ،روش هایی که از طریق جمع آوری و تجزیه و تحلیل دقیق آمارها ،به مدیریت
بهتری بر منابع آب منجر شود .کارشناسان آب در این سمینار اظهار عقیده کردند
که با توجه به رشد لجام گسیخته جمعیت جهان و تغییرات اقلیمی که به دلیل
افزایش گازهای گلخانه ای پدید آمده ،طی دو دهه آینده بسیاری از نقاط جهان
با بحران شدید آب مواجه خواهند شد .به نظر این کارشناسان،آلودگی آب های
سطحی زمین و منابع زیر زمینی ،عدم مشارکت کشورهای جهان در مصرف بهینه
آب و سوء مدیریت در ذخیره سازی نزوالت آسمانی از مهم ترین عوامل بروز این
بحران می باشد.
چون اغلب کشورها به خصوص درمنطقه آسیا ،دارای رودخانه های مشترکی هستند که

از منابع این رودخانه ها امتناع می کنند .به عنوان مثال  92درصدآب خیز رودخانه های
کمبود آب شدت بگیرد ،باعث درگیری های خطرناکی خواهد شد .راه حل دور شدن از

این مشکل به نظر کارشناسان ،حفظ کیفیت آب به منظور پیشگیری از تهدید های پیش رو
و استفاده عاقالنه ،همراه با صرفه جویی در مصرف آب اعالم شد .پیش بینی می شود

موضوع کنفرانس سال  « 2012آب و امنیت جهانی غذا» انتخاب بشود.

ماهنامه  kwcامیدوار است که در ماه های آینده چند مقاله را از این مجموعه سخنرانی

ها که برای کشور ایران مناسب تر است ترجمه و به شما ارائه کند.

شرلوك هلمز كارآگاه معروف و معاونش واتسون رفته بودند صحرا نوردي و شب

اي مي گيري؟» واتسون گفت« :از لحاظ روحاني نتيجه مي گيريم كه خداوند

بزرگ است و ما چقدر در اين دنيا حقيريم .از لحاظ ستاره شناسي نتيجه مي

گيريم كه زهره در برج مشتري است ،پس بايد اوايل تابستان باشد .از لحاظ

الزام در تعيين قيمت واقعي آب
دکتر علي ذبيحي قائم مقام وزیر نیرو گفت :بايد زمينه الزم براي ارزش گذاري و تعيين
قيمت واقعي آب ايجاد شود و مردم به مديريت مصرف به عنوان يك ضرورت توجه
كنند .به گفته وي ،اگر در مصرف آب مديريت الزم انجام نشود ،در آينده به مشكل بر
خواهيم خورد .وي با اشاره به تالش هاي وزارت نيرو در سال هاي اخير براي کاهش آثار
خشكسالي ها در کشور ،افزايش حدود 12ميليارد مترمکعبي ظرفيت مخازن آب کشور
را در سال جاري ازجمله اين تالش ها برشمرد و اظهار داشت :اين امر بيانگر تالش
وزارت نيرو براي مديريت منابع آب كشور است .به گفته وی در سال هاي اخير افزون بر
افزايش جمعيت کشور و رشد و توسعه فعاليت هاي صنعتي و کشاورزي ،مصرف آب در
کشور نيز افزايش يافته در حالي که نزوالت آسماني کاهش يافته است.

خراسان

حضور  KWCدر هفتمین نمایشگاه صنعت آب
هفتمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضالب از  14الی 17
شهریور ماه امسال در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شد 262.شرکت
داخلی و خارجی در این نمایشگاه حضور داشتند .شرکت  KWCنیز در سالن خلیج
فارس محصوالت خود را به نمایش گذاشت .متاسفانه غرفه  KWCنیز از غرفه هایی
بود که در اثر ترکیدگی لوله و آب گرفتگی دچار خسارت شد و در یک روز نمایشگاه
عم ً
ال فعالیتی انجام نداد .البته مسئوالن قول داده اند که خسارات وارده را جبران کنند.

چه مي بيني؟» واتسون گفت« :ميليون ها ستاره ».هولمز گفت« :چه نتيجه

خبرگزاری آریا

کميته صرفه جويی آب و برق در کما
در حالي که قرار بود از ابتداي سال جاري کليه دستگاه هاي اجرايي در استان تهران
کميته اي با عنوان « صرفه جويي و مديريت مصرف» براي مديريت هزينه هايي
چون مصرف آب و برق تشکيل دهند ولي با استعالم از تعداد قابل توجهي از نهادهاي
دولتي در پايتخت مشخص شد يا جلسات اين کميته تشکيل نشده يا مصوبات آن
نتيجه خاصي نداشته است.

جواب ساده
را نگريست .بعد واتسون را بيدار كرد و گفت« :نگاهي به آن باال بينداز و بگو

توجه به صرفه جويي و مصرف بهينه آب شرب با توجه به كاهش منابع
آب ضرورت جدي دارد.
سيد مهدي ثمره هاشمي مديرعامل شركت مهندسي آبفاي كشور با اشاره به
وضعيت نامناسب سفرههاي آب زيرزميني ،راه كار اصلي عبور از مشكالت را
مصرف بهينه و كاهش سرانه مصرف آب دانست .وي همچنين با اشاره به مصرف
قابل توجه آب شرب روستايي در بخش هاي دامداري و كشاورزي در مناطق
روستايي ،حل اين مشكل را ضروري دانست و افزود :آب شربي كه با مشكالت
زيادي تهيه و تأمين مي شود نبايستي صرف امور متفرقه شود.

خبرگزاری موج

اخبار KWC

هم چادري زدند و زير آن خوابيدند.نيمه هاي شب هولمز بيدار شد و آسمان

با ما تماس بگیرید.

فيزيكي نتيجه مي گيريم كه مريخ در محاذات قطب است ،پس ساعت بايد سه

نيمه شب باشد.شرلوك هلمز قدري فكر كرد و گفت«:واتسون تو احمقي بيش

فریاد العطش در سراسر کشور بلند است
مجید نامجو وزیر نیرو ایران با اشاره به کم آبی و خشکسالی در ایران اعالم کرد :
در حال حاضر  ۶هزار و  ۵۰۰روستا در کشور وجود دارد که از طریق تانکر آبرسانی
می شود .وزیر نیرو تاکید کرد که درصد قابل توجهی از روستاهای ایران چه در
بخش کشاورزی و چه در بخش آب شرب دچار کمبود آب هستند و فریاد العطش
از سراسر کشور بلند شده است .آقای نامجو گفته است در روستاهایی که شرکت های
وزارت نیرو سرویس دهی می کنند مشکالت کمتر است اما در روستاهایی که
اغلب آب مورد نیاز آنها از طریق چشمه و قنات تامین می شود ،جای نگرانی وجود
دارد .ما تالش داریم تا مشکالت آنها را با تامین آب از طریق تانکر کم کنیم تا
تصمیم به مهاجرت نگیرند .چرا که هر جا که آب نباشد مردم ناچار به مهاجرت
می شوند.
خبرآنالین

نيستي .نتيجه اول و مهمي كه بايد بگيري اين است كه چادر ما را دزديده اند!»
در زندگي همه ما گاهي اوقات ،بهترين و ساده ترين جواب و راه حل وجود
دارد ولي اين قدر به دور دست ها نگاه مي كنيم يا سعي مي كنيم پيچيده
فكركنيم كه آن جواب ساده را نمي بينيم.

حضور  KWCدر هشتمین نمایشگاه تاسیسات ساختمانی
هشتمین نمایشگاه تاسیسات ساختمانی  ،لوله ،اتصاالت و لوازم سرمایش و گرمایش
از  2الی  6مهر ماه سال  1390در محل نمایشگاه بین المللی یزد برگزار خواهد شد.
آقای کرمی نماینده KWCدر شهر یزد مسئول برگزاری نمایشگاه هستند و مقدم
بازدیدکنندگان و متقاضیان را گرامی می دارند.

سردبیر:شهریاربدیعی
گرافیک :احمد غالمی
عکس :شراره کسروی
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

كاهش  25درصدي ورودي آب به مخازن سدها
محمد حاج رسولی ها ،مدير عامل شركت مديريت منابع آب ايران گفت :امسال
حدود  30ميليارد متر مكعب آب به مخازن سدها وارد شده كه نسبت به سال
گذشته حدود  25درصد كاهش يافته است .چون ورودي منابع آب امسال 30
ميليارد متر مكعب بوده در حالي كه در زمان مشابه نسبت به سال گذشته ،ورودي
آب  40ميليارد متر مكعب بوده است .وي افزود :خوشبختانه حجم مخازن آب
سدها نسبت به سال گذشته تغيير چنداني نداشته و معادل  19ميليارد متر مكعب
است .وی درباره چگونگي مديريت آب با وجود كاهش  10ميليارد متر مكعبي
منابع آب ورودي به سدها گفت:در فصل آبي گذشته تمام مدل هاي بهره برداري
از مخازن آب در شرايط بحراني طراحي شد و صرفه جويي ها در مصرف آب از
ابتداي سال زراعي گذشته انجام شد و اولويت را در تامين آب شرب قرارداديم .

باشگاه خبرنگاران جوان

خشكسالي  12ميليون نفر را در چين با كمبود آب مواجه كرد
بر اثر خشكسالي درازمدت در چين  12ميليون و  600هزار نفر با كمبود آب
آشاميدني روبرو شده اند.تلويزيون مركزي چين از قول مركز مهارسيل و مبارزه با
خشكسالي اين كشور گزارش كرد  6 :ميليون و  240هزار هكتار از زمين هاي زراعي
در مناطق جنوب غرب چين خشك شده است .اين گزارش مي افزايد  :خشكسالي
باعث شده است تا زندگي ميليون ها نفر در  4استان و يك شهر در جنوب غرب اين
كشور مختل شود .خشكسالي از اوايل ماه گذشته ميالدي در اين استان ها شدت
گرفت و باعث شد تا ظرف يك ماه  3ميليون مترمربع زمين زراعي خشك شود.
خبرگزاری ایرنا

