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آب خاکستری ( )Grey Waterقسمت پایانی

چند ماه پیش یکی از دوستان در رسانه ها خوانده بود که اگر بالفاصله پس از ورود به
اتومبیل کولر را روشن ُکند ،گازهایی سمی از آن خارج می شودکه باعث ایجاد سرطان
خواهد شد .دالیل علمی فراوانی هم در مقاله ذکر شده بود .آن دوست در تابستان داغ
گذشته ،از گرمای اتومبیل خود در ده دقیقه اول آنقدر رنج برد ،تا اینکه باالخره تصمیم
گرفت با کارخانه تولید کننده اتومبیلش که کارخانه معتبری است ،تماس بگیرد و صحت و
سقم مسئله را از آنها بپرسد .کمپانی در ایمیلی خیلی خالصه به او پاسخ داد« :از همان
لحظه اول از کولر اتومبیل خود لذت ببرید ،ما هرگز سالمت شما را به خطر نمی اندازیم .اگر
امکان خطری وجود داشته باشد ،در دفترچه راهنمای اتومبیل اخطار شده!»
مدتی قبل یک خبر همه رسانه ها را تسخیر کرده بود که در ایالت آریزونا ،کشاورزی به
نام دیوید هادسون ،ماده ای پیدا کرده که وقتی آن را داخل یک ظرف بریزند و وزن کنند،
وزن ظرف کمتر می شود .دانشمندان دانشگاه هاروارد ،نام این عنصرجدید را طالی بسیار
خالص گذاشته اند و اکنون در ناسا ،با استفاده از این ماده مشغول ساختن اجسام شناور در
هوا هستند .خوب این خبر علمی را دیگر نمی شد زیر سئوال برد ،چون هم اسم و رسم
داشت و به ناسا و هاروارد مربوط می شد .ولی اگر در گوگل جستجو کنید و بنویسید
«طالی خالص ،ناسا» بالفاصله این تیتر ظاهر می شود« خبر قالبی» () Fake News
به اینگونه مطالب که ظاهری علمی دارند و مورد قبول و باور تعداد زیادی از مردم قرار
می گیرند و بعضی اوقات اهل علم و فن را هم تحت تاثیر قرار می دهند ،شبه علم می
گویند .مسائلی مانند بشقاب پرنده ،طالع بینی ،مثلث برمودا ،فال قهوه ،انرژی درمانی و
بسیاری مطالب از این دست .معموالً برای باور پذیر کردن ،این گونه شبه علم ها به
اسامی بزرگ نیز متشبث می شوند .مبحث دیگری هم به نام خرافه علمی وجود دارد،
که چون هر دو این مباحث غیر علمی است ،به درستی نمی توان خط فاصله ای بین
شبه علم و خرافات علمی قائل شد .به طور مثال همه شنیده ایم که می گویند کولر
آبی اگر بدون آب کار کند ،می سوزد .این یک خرافات علمی است .زیرا موتورکولر

در شماره های  41و  42ماهنامه KWC
قسمت اول سخنرانی خانم لورا آلن
( )Laura Allenو آقای گری بوالک
( )Gary Bullockرا درباره سیستم های
غیر متمرکز باز یافت آب منتشر کردیم .در
این شماره قسمت پایانی آن چاپ خواهد
شد .به نظر می رسد با توجه به فرهنگ
مردم ایران مسئله بازیافت و استفاده
مجدد از آب مصرف شده ،تاکنون مورد
توجه قرار نگرفته ،ولی چون واقعیت های
کمبود آب ،به ناچار استفاده از کلیه روش های
صرفه جویی را دیر یا زود در دستور کار
مردم و مسئوالن قرارخواهد داد ،شاید این
مقاله راه گشائی برای استفاده از پتانسیل های
آب خاکستری قرار گیرد .در صورتی که
به قسمت های گذشته این مقاله احتیاج داشتید ،می توانید با مراجعه به سایت
 www.kwciran.comدر قسمت آرشیو ماهنامه آن را بیابید.
گری بوالک :حاال من برای شما یکی از سیستم ها را به عنوان نمونه تشریح می کنم
که ما نام آن را سیستم از ماشین لباس شویی تا باغچه گذاشته ایم .ارزش این سیستم
در آن است که شما می توانید از پساب ماشین لباس شویی ،میوه بدست آورید .به
طور متوسط یک خانواده  4نفره در هفته  500لیتر آب برای شستشوی لباس های
خود مصرف می کنند که این مقدار برای آبیاری یک باغچه به مساحت  500متر
مربع کافی است .در این روش همانگونه که الرا قب ً
ال گفت ،باید مراقب صابون و

از نوع برقی است و با هوا خنک می شود و احتیاج به آب ندارد .عموم مردم حتی
تعمیرکاران ،موتور برقی کولر را با موتور درون سوز اتومبیل اشتباه می گیرند و
می گویند :مواظب باشید کولر بدون آب می سوزد! یا اینکه زیاد شنیده ایم که می
گویند روغن موتور اگر سیاه شود دیگر باید عوض شود .این هم یک خرافات علمی
است که از طرف بعضی متخصصین نیز تأیید می شود .درصورتی که روغن موتور
بعد از مقدار کیلومتری که کارخانه سازنده تجویز می کند ،باید عوض شود .اگر
روغن موتوری بعد از  1000کیلومتر تغییر رنگ نداد و سیاه نشد ،به این معنی
است که قدرت حل کردن دوده موتور را ندارد و باید بالفاصله دور ریخته شود.
سلسله خرافات علمی و شبه علم ها طوالنی است .انواع قرص های الغری ،ترک اعتیاد
در چند روز ،حل مشکل اقتصادی در چند ماه ،بلند شدن قد با دارو پس از پایان سن
رشد ،باال بردن رشد تولید ،پس از تعطیلی کارخانه ها و صدها مورد دیگر که همه
روزه در مورد آنها تبلیغ می شود و افراد صاحب نام با درجه های علمی باال ،درباره آن
سخنرانی و قلم فرسایی می کنند.
در حوزه آب هم خرافات علمی و شبه علم وجود دارد .اینکه بگوییم هر کجا آب کم
است ،چند چاه عمیق و نیمه عمیق حفر می کنیم و چند موتور قوی بر روی آن
می گذاریم و از آن آب می کشیم و نیازها را بر طرف می کنیم .هر چند این اتفاق در
عمل می افتد ،ولی شبه علم است .چون اگر ذخیره سفره های زیر زمینی و مقدار جبران
سالیانه آن ها محاسبه نشود ،بعد از چند سال چاه ها خشک می شود .اگر یک رودخانه
پر آب دیدیم و گفتیم بر سر هر تنگه آن یک سد خواهیم بست و چندین تونل انحرافی
بر سر راه آن ایجاد خواهیم کرد و همه مناطق را سیراب و گلستان خواهیم کرد ،این یک
ِ
دست رود و مکان هایی
خرافات علمی است ،چون بدون در نظر گرفتن نیاز اهالی پایین
که حوزه آب ریزی این رود است ،عده ای را برای مدتی کوتاه سیراب و عده ای را برای
همیشه تشنه خواهیم کرد .اگر بگوییم طبق یافته های هواشناسی ،کشور ما هر 50
سال یک بار دچار خشک سالی می شود و کمبود آب یک امر عادی و موقتی است،
این یک شبه علم است .زیرا کل سابقه هواشناسی علمی در ایران حدود هشتاد و چند
سال است .اگر به فرض از روز اول هم اقدام به ثبت داده های هواشناسی شده باشد،
فقط یک دوره پنجاه ساله اطالعات مدون در اختیار ما است و طبق علم هواشناسی
الاقل باید  4الی  5دوره مدون مورد بررسی واقع شود ،تا با ضریب خطا بشود در
مورد پدیده ای مربوط به آب و هوا اظهار نظر کرد.
پدیده علمی کم آبی که ناشی از پارامتر های زیادی است ،راه حل های چند
وجهی و جامع االطراف را هم می طلبد ،این مشکل را نمی شود با روش های
شبه علمی و تک بعدی حل و فصل کرد .باید به مسئله کم آبی در کشور ،با روشی
کام ً
ال علمی برخورد شود.
ش.ب

پودرهای شوینده ای که مصرف می کنید باشید .شما باید از شوینده هایی استفاده
کنید که فاقد مواد سمی هستند تا بتوانید از پساب حاصل شده استفاده کنید .خوبی
این سیستم در آن است که خودش پمپ آب دارد ،که همان پمپ ماشین لباس شویی
است .اگر در محل هایی
که باغچه شما قرار دارد
و از آب خاکستری لباس
شوئی می خواهید در
آن استفاده کنید ،شیب
مختصری وجود داشته
باشد ،راه های زیادی
برای فائق آمدن بر این
مشکل وجود دارد و نیاز
به اضافه کردن پمپ
دیگری نیست .مث ً
ال می
توانیم ماشین لباس
شویی را در ارتفاع باالتر
و یا طبقه دوم ساختمان
قرار دهید .برای لوله
کشی و اتصاالت از محل
ماشین لباس شویی تا
گوشه و کنار باغچه منزل
به مقداری لوله و اتصاالت و چند نازل و یک سه راهی برنجی احتیاج دارید .برای
خرید این اقالم بین  100الی  200دالر هزینه الزم است ،البته به شرطی که خودتان
آستین ها را باال بزنید و وارد عمل شوید .اگر نصب تخصصی تری بخواهید ،بسته به
شرایط چیزی در حدود  200الی  700دالر هزینه الزم است .دریچه سه راهی برنجی،
امکان انتخاب خروجی آب بین باغچه و فاضالب را به وجود می آورد .با نصب این سه
راهی در مسیر خروجی لباس شویی ،اگر پساب به دست آمده مربوط به شستشوی
لباس زیر بچه و یا آبی باشد که حاوی مواد سفید کننده است ،پساب وارد فاضالب
می شود و راهی باغچه شما نمی گردد .نمونه ای از این روش را درعکس می توانید
ببینید .شما می توانید روی محل عبور لوله ها را با سنگ های تزئینی پنهان کنید
که باعث حفظ زیبایی باغچه شود .سوالی که اکثرا ً از ما پرسیده می شود این است
که «چون آب خارج شده از ماشین لباس شویی معموالً گرم است ،آیا این آب گرم به
گیاهان لطمه ای نمی زند؟» پاسخ این است که ،آب در طول مسیر لوله و در داخل
کود و شنی که پای گیاه ریخته شده به اندازه ای که به گیاه آسیب نرسد ،خنک می شود.

البته برای نهال های جوان ،بهتر است فاصله محل ریختن آب تا ریشه ،طوالنی تر
در نظر گرفته شود تا نهال ،آب مورد نیاز خود را از خاک دریافت کند .یکی دیگر
از سئواالتی که مطرح می شود این است که«آیا طرح استفاده از آب خاکستری در
مقیاس بزرگ هم امکان پذیر است؟» و یا اینکه « چرا قوانینی وضع نمی شود تا
همه مردم مجبور به استفاده از سیستم های باز یافت آب باشند؟» باید گفت این
کار امکان پذیر است ولی به خاطر هزینه های زیر ساختی ،در حال حاضر گران
تمام می شود .اگر بخواهیم این سیستم را روی شهری که قب ً
ال بنا شده پیاده
کنیم ،باید سیستم لوله کشی را دوباره انجام دهیم وکلیه لوله کشی ها و فاضالب
داخل منازل را دوباره طراحی و اجرا کنیم ،که این کار پرهزینه خواهد بود .با وجود
گرانی سیستم بازیافت در سطح وسیع ،این روش درآینده اجتناب ناپذیراست .البته
هم اکنون در بعضی از نقاط کشور ،این کار در حال انجام شدن است .اما در زمان
حاضر استفاده از پساب به صورت غیر متمرکز چون به هزینه های کمتری نیاز دارد،
قابل قبول تر است .در این روش فقط مقدار آب مورد نیازتان را بازیافت می کنید
و لزومی به انجام عمل تصفیه ندارید .مالحظه می کنید که روش غیرمتمرکز کام ً
ال
با روش متمرکز متفاوت است .البته برای استفاده هر چه بیشتر از آب خاکستری
در روش های غیر متمرکز خانگی ،ماشین های کوچکی ساخته شده که می توان آن
را در زیر زمین خانه قرار داد و با جدا کردن مو ،پرز و چربی ،آب به دست آمده از
این ماشین ها را در فالش تانک توالت و یا برای شستشوی حیاط وفضاهای باز نیز
استفاده کرد.
حاال بیائید مروری داشته باشیم به نکات برجسته آن چه تا به حال گفته ایم .پساب ها به
عنوان منابع تجدید شونده آب می توانند ما را از کمبود آب نجات دهند .به عالوه انرژی
و مواد شیمیایی را که برای بازیافت یا خنثی کردن فاضالب ها مصرف می شود می توان
صرفه جویی کرد .بازیافت آب خاکستری ،ما را به مصرف محصوالت بهداشتی ترغیب
می کند .استفاده از آب خاکستری نقش به سزایی در حفظ اقیانوس ها ،رودخانه ها و
تاالب ها دارد .با این روش می توانیم فضای سبز اطراف خودمان را افزایش
دهیم و به اضافه شدن تولید سبزیجات و میوه ها کمک کنیم .این کار
بسیار روح بخش است ،چون ما را وادار می کند که دوباره به طبیعت باز
گردیم و مقداری از وقت خود را با گل و گیاه و طبیعت بگذرانیم و آنچه را
که محصول زائد محسوب می شود ،دوباره بها ببخشیم و از آن چیزی زیبا و
پایان
پربار بسازیم.
مترجم :پرستو هژبر ساداتی

باز کردن یخ مواد غذایی در زیر شیر آب

مصاحبه با خانم مهندس فاطمه ظفرنژاد کارشناس آب
خانم مهندس فاطمه ظفرنژاد لیسانس خود را در رشته کشاورزی در سال  1356از
دانشگاه تهران دریافت کرد .سپس برای ادامه تحصیل به فرانسه رفت و در دانشگاه
پاریس در رشته اقتصاد کشاورزی به تحصيل پرداخت .سپس به ایران بازگشت و
در شرکت مهاب قدس مشغول به کار شد .وي همچنين سالها با دفتر فنی آب
وزارت نیرو همكاري داشته است .اکنون نیز به عنوان کارشناس در شرکت کیسون
مشغول به فعالیت است .ایشان در مدت فعالیت خود ،عضو کمیته های اقتصادی و
اجتماعی طرح استاندارد مهندسی آب بوده و تا کنون بيش از 50
مقاله و کتاب در زمینه مسائل آب تالیف کرده است .به دلیل تجربه
و اطالعات علمی وسیع خانم فاطمه ظفر نژاد در زمینه آب در این
شماره با ایشان مصاحبه ای انجام داده ایم که مالحظه می فرمایید.

هماهنگ نیست ،هدررفت آب و برق زياد است .االن تصمیم گیری در

منشاء این مشکل درکجا است؟

هم بنا به ماهيت كارش به شدت با آب و آببران و كشاورزان

ساخت سد ژرفانديشي نشده بود .به نظر میرسید پیش از اینکه مشخص شود آیا

سد توجیه پذیر هست یا نه ،تصمیمگيري برای ساخت آن انجام شده بود .در ده ه 60

و ،70نه تنها سدها پیش از اینکه مطالعات سامان مند اقتصادی ،زیست محیطی و
اجتماعی داشته باشند و حتی قبل از اینکه مطالعات دقیق زمین شناسی و هيدرولوژي

داشته باشند ،عمليات اجرايشان آغاز ميشد .و سدهاي سوراخ و خالي يادگار اين

رويكرداست .پيمانكار با عجله شروع به عملیات ساخت می کرد و بخش هایی مانند

چون بیشترین مصرفکننده آب کشاورزان هستند كه البته حقآبه

آنان در شهرها به حراج گذاشته شده است .الزم است بپذیریم كه
آب و منابع طبيعي مديريت سازهای ندارد .مخصوصاً باید سدسازی

بیرویه و ژرفانديشي نشده و مصرفزدگي همچنان باقي است .در

را متوقف کنیم .حتی آبگیری سدهاي ساختهشده را باید متوقف

سالهای پس از جنگ دوم ،آمریکا بویژه پایهگذار الگوی ساخت و

کنیم .بپردازیم به روشهای نرمافزاری مدیریت منابع آب .یعنی

ساز بیرویه بود .شهرهای زیادی بدون توجه به امکانات بومشناختي

و مباني توسعه درون زاد گسترش يافت .مث ً
ال السوگاس در كنار

شهرسازي و سدسازی ديگران که با اقلیم منطقه ما هيچگونه همخوانی ندارد

الگوبرداری کردیم .پنداشتيم هر آنچه داريم همه غلط است و باید ویران شود و
همه چیز عیناً باید از ديگران الگو برداری شود .تا آنجا که امروز به توسعه بحراني يا

روشهایی که در واقع با همکاری خود مردم اجراپذير است .باید
تونل انحراف آب آغاز میشد ،حتی بدون اینکه مشخص شود که این سد چه فوایدی
خواهد داشت و کجا ها را میخواهد آبرساني كند .بررسيهاي ما در دفتر فني آب نشان

می داد كه هزينه و فايده طرحها از واقعیت خیلی دورند .سدها مطالعات نیازسنجی

در هر صورت توسعه اجتناب ناپذیر است و ظاهرا ً چاره کار توسعه پایدار
است .لطف ًا توسعه پایدار را توضیح دهید.

باشد .اما همين كه مطرحميشد در فالن جا ميشود سد ساخت ،ديگر همه امكانات

بسيج ميشد تا اجرا شروع شود .مسئله دیگر این بود که سدها مطالعات گزینهیابی

نداشتند .یعنی آیا تنها گزینه تامين آن نياز ،ساخت سد است یا گزینههای دیگری

هم هست که میشود با آنها آب و برق تامین کرد؟ متاسفانه سدها این مطالعه را
نداشتند .هدف تنها ساخت سد بود .حاال این سد چه اثری بر روی مردم باال دست آن

رود کارون از کوهرنگ در زاگرس سر چشمه می گیرد .تونل های مختلف کوهرنگ 1

زاينده رود فرستادند .تونل كوهرنگ  3با ظرفيت 100ميليون مترمكعبت در فاز اول

نيز در دست ساخت است .گذشته از اينها تونل برداشت دِز به قمرود و دِز به کاشان و

کانال آب رسان به یزد را هم ميتوان نام برد .االن شرایط رسیده به جايي که کارون

خشک شده ،در حالی که کارون تنها رودخانه قابل کشتی رانی ایران بود و تا اهواز
کشتی های بزرگ در آن آمد و رفت میکردند و گونه های کوسه و دلفین در اهواز

توسعه پایدار به معنای این است که ما به گونهای از منابع و از طبیعت استفاده کنیم

ديده ميشد .حاال آب این رود آن قدر کم شده که نه تنها قابل کشتی رانی نیست

توسعه ایران در قرنهای گذشته با وجود اینکه همواره جمعیت رشد پیدا کرده،

نیست و کم شدن آب آن بر روی زندگی مردم اثر گذاشته است ،بلکه از زیر پلهای

که هم خودمان بهرهمند شویم و هم نسلهای آینده بتوانند از آن استفاده کنند.
هماهنگ با محیط و اقلیم بوده .توسعه به گونهای بود که بعد از  9000سال هنوز

هم می توانیم در این سرزمين زندگی کنیم .دریاچهها ،دریاچه بودند ،از ارومیه تا

بختگان و پریشان .رودخانهها ،رود بودند ،از كارون تا زاينده رود و كرج .خالصه همه
چیز سر جای خودش بود و نسلها جوری از منابع استفاده میکردند که شرایط

محيطي را هم حفاظت می کردند و آن را پایدار نگه می داشتند .اما در این 50
ساله اخیر چنان شد که حتی خودمان هم االن دیگر نمیتوانیم از محيط زيست

اين مهد تمدن كهنسال بهره ببریم ،چه برسد به آیندگان.

شما خیلی با سد سازی موافق نیستید .ممکن است دالیل خود را بیان کنید؟

من بیست و چند سال به عنوان مشاور آب وزارت نیرو کار کردم .کار این شرکت
مطالعه برای ساخت سدها بود .همزمان مدتی هم برای دفتر فنی آب کار میکردم

که در آنجا طرحهاي سدسازي ارزیابی میشد .بارها دیده میشد که گزارشهایی
که مشاوران برای توجیه سدها مینوشتند ،کامل نبود يا دالیل ارائه شده براي

سخت افزاری دست بردارد ،بسیاری از شیوههای درست كاربرد آب را خود مردم

بسازيم چه نیازی هست .نیاز باید روشن و شفاف باشد و بگونه سامان مند تنظیم شده

ايجاد كردند تا جائی که مصرف آب در تهران  7برابر استاندارد جهانی شد و امروزه

توسعه با ساختوساز يا همان توسعه ناپايدارست.

و هم در شهرها شیوه سامان مند كاربرد آب اجرا شود .اگر مدیریت آب از رویکرد

روشهای نوین در کنار روشهای قدیمی میتوان استفاده کرد .كاربرد روشهاي آبياري

و  2با ظرفيت انتقال  330و  270ميليون مترمكعب ساخته شدند و آب را به حوضه

زيست در كشور به دلیل از دست دادن الگوی توسعه بومي است .به دليل توهم

را تشويق كنيم و گسترش دهيم ،تا جایی که هم تداوم تولید کشاورزی ميسر شود

نداشتند .نیاز سنجی یعنی اینکه اول مطالعه کنیم ببینیم به اين سدي كه می خواهیم

رودخانه میگذارد يا چه اثری بر جوامع پایین دست می گذارد ،اینها بررسی نمیشد.

با فشار آب سدها ،خودروها و پیادهروها را ميشوییم .بنظرم بحران آب و محيط

کاهش مصرف ،کاهش هدر رفت ،بازچرخانی ،و استفاده کارآمد آب

خواهند يافت .و با حذف يارانهها براي كاربرد درست آب انگيزهسازي ميشود .از

توسعه ناپايدار رسیدهایم .سد کرج زمانی ساخته شد که تهران  400قنات فعال
و پرآب داشت و بنظرم اص ً
ال ساخت آن الزم نبود .اما اين سد و  5سد بزرگ ديگر

گذشته از مسائلي كه براي پائيندست آبخيزها آفريدند ،توهم پرآبي را در مردم

به نظر شما برای حل مشکل کم آبی چه باید کرد؟

مستقيم حقآب ه بران و جوامع بومي كشاورز در دستور كار قرارگيرد.

مهم تغییر زیادی نکرده است ،چون مهمترین دليل آن يعني توسعه

در ایران هم ما از این شيوه الگوبرداری کردیم .یعنی الگوی توسعه ملی و بومی
خودمان را که با محیط هماهنگی داشت گذاشتیم کنار و عیناً از شیوه های

به این دالیل معتقدم باید سدسازی متوقف و سدها برچيده شود.

مدیریت سایر منابع طبیعی و کشاورزی یکپارچه شود و مشاركت

دستوركار  21را منتشر کرد .مشکالت جهان از زمان انتشار اين سند

گذاشت و شیوه مصرف افراطي ناشي از این الگوی توسعه را نقد کرد.

کنیم ،مقدار بسیار زیادی از آن با گرماي خورشيد تبخیر و از دسترس بیرون میشود.

درگير است ،هم چنین شهرداريها  .ضرورياست مديريت آب با

زمینه هشدارهایی داد  .بعد از آن کنفرانس ریودوژانیرو در سال 1992

گسترش پیدا کرد .در واقع همایش ريو نقد اساسیاش را بر این معنا و مفهوم از توسعه

بياباني ،زود پر رسوب میشود .چون پدران ما دريافتند وقتی آب را یک جا جمع

بخش آب مربوط به وزارت نیرو است ،در حالی که وزارت كشاورزي

مصرفزدگي تشديد شد .کنفرانس استکهلم در سال  1972در این

الگوی توسعه و شیوه زندگی تا اندازهای به اروپا هم رسید و کمکم در همه جای دنیا

و شبکههای سنتی برداشت از رودها را ادامه دادند .چون ديدند كه سد در اين منطقه

گیرد .در شهرسازی به دلیل استفاده از روشهایی که با اقلیم ما

مشکل آب در سرتاسر جهان بعد از جنگ جهانی دوم با گسترش

سدها ،حقآبههای کشاورزی پایین دست منحرف و به شهرها اختصاص دادهشد .این

آب بكلي کنار گذاشتند و كاربرد آب زيرزميني به كمك قنات ،روش گردآوری باران،

برای حل مشکل آب ،باید الگوی توسعه مورد بازبینی اساسی قرار

مسئله آب در جهان شکل حادی پیدا کرده  .به نظر شما

بيابان و در جایی بدون منابع آبي كافي ساخته شد و با ساخت

ارتفاع  60متر بود .ولی ايرانيان شايد پانصد سال پیش سدسازی را از مدیریت منابع

و گونه های جانوری و گیاهیاش از بین رفته ،نه تنها دیگر آب آن قابل خوردن

پرعظمت اين ميراث طبيعي ملي فقط یک نخ نازکی از آب رد میشود .خوب ببینید
این ها همه به سبب یک نگرش مدیریتی خاص اتفاق افتاده که به آن مدیریت

ت و ساز به مسئله آب نگاه
سختافزاري منابع آب میگویند .یعنی فقط از نگاه ساخ 
میکند .مدیریتی که به مطالعات نیازسنجی ،گزینهیابی ،و جامعهشناختي واقع گرا اتكا
نداشته است .به مطالعات اقتصادی بسامانی هم متكي نبوده تا کام ً
ال همه هزینههای

واقعی را ببیند و فايدههاي واقعی را بررسی کند .هرگز راستيآزمايي حتي براي يكي
از هزار سد را در دستوركارش نگذاشته است .سدسازی فقط به هدف تبدیل شده.
در حالی که سدسازی تنها یکی از وسایل تامین آب میتواند باشد كه آنهم شيوهاي

ناپايدار بشمار ميرود .ایرانیها اولین سدهای جهان را در  2000یا  3000سال پیش
در این سرزمین ساختند .اولین سد قوسی جهان سد ایزد خواست در دوره ساساني در
فارس ساخته شد .بلندترين سد جهان تا پيش از افتتاح سد هور ،سد كريت طبس به

كارآمد مانند قطرهاي و كمفشار و يا گردآوری باران در باالی ساختمانها ،یا بازچرخانی
آب در شهرها و كارخانهها ،یا صرفه جویی در مصرف آب با شيرها و دوشهاي هوشمند
می تواند به خوبی مدیریت آب در کشور را بهبود بخشید .اين گونه ميتوانيم دريچه
سدها را باز كنيم و سدها را برچينيم تا احياي پيكرههاي آبي ميسر شود.

آیا دخالت صد در صدی مدیریت دولتی ،برای حل مشکالت آب روش

مناسبی است؟

در زمان شاه عباس مسئله ای در حوزه زاینده رود برای تقسیم آب پیش آمد .شاه

عباس ،شیخ بهایی را به عنوان کارشناس به کمک مردم فرستاد و او با نظرپرسي از

كشاورزان و توجه كامل به حقابهها آب را به گونه ای تنظیم کرد که از ابتدای آبخیز
تا تاالب گاو خونی یعنی در بيش از  200کیلومتر از طول رودخانه ،به همه مردم

آب رسید .ما در واقع به تبع کشورهای مدرن آمدیم دولت را به گونهای شکل دادیم

که در هر زمینهای دخالت كرد .در بخش آب شايد بسيار سختتر و شديدتر اين كار

انجامشد .باید مدیریت آب را از انحصار شركتهاي دولتي منتفع در ساختوساز
درآوريم و تصمیمگیری را به مردم حوزههاي آبخیز واگذار کنیم  .اگر مردم قرار بود

خودشان تصمیم بگیرند هرگز ارومیه ،بختگان ،گاوخوني،كارون ،زايندهرود خشک

نمیشدند .راهکار این است که مردم بويژه جوامع مولد در مديريت آب دخیل
باشند .البته حاال چون پيامد تخریبها خیلی وسیع است جمع کردن آن خیلی

مشکل شده .اما اگر مردم شهر و روستا حس كنند الزم است ،مشاركت موثر

ميكنند .دیگر با آب زمین را نمی شویند .مصرف سرانه را از  150لیتر هم ميتوان

كمتر كرد .فقط باید باورمان شود اینهايي كه تا حاال انجام شده راهكار موثر نبوده
و باید به شیوه دیگری عمل کرد .از سوی دیگر ،کشاورزان هم به جای کارایی آبیاری

 30درصدي ،آن را به  70درصد يا بيشتر میرسانند كه در آفريقا هم ميسر شده
است .می دانید چه حجم آب در این حالت ذخیره میشود و چقدار کشتزارهاي

بيشتري را میتوان آبیاری کرد؟ اگر با رویکرد نرمافزاری ،مشاركت مردم را جلب
کنیم خودشان به دنبال شیرهایی می روند که بالفاصله آبش قطع میشود  .از

دوشهایی استفاده خواهند کرد که آب کمتری مصرف کند .خالصه خودشان
شیوه کاهش مصرف را پيدا خواهند کرد.

از وقتی که در اختیار ماهنامه  KWCقرار دادید از شما متشکریم .

یک راه حل نو برای جلوگیری از هدر رفتن آب و انرژی
آب حمام معموالً بوسیله موتور خانه یا آب گرمکن یا پکیج گرم می شود .کلیه
این وسایل گرم کننده از حمام فاصله مکانی دارند .وقتی کسی می خواهد
استحمام کند باید پس از باز کردن شیر آب ،مدتی صبر کند تا آب گرم از
سیستم گرم کننده به شیر آب برسد .مقدار آبی که به دلیل این انتظار تلف
می شود چیزی در حدود  4الی  20لیتر است که بستگی به فاصله منبع گرم
کننده ودرجه برودت هوا و آب دارد.
برای جلوگیری از هدر رفتن آب سرد چند روش وجود دارد .یکی اینکه
می توان قبل از شروع به استحمام ،ظرفی را در زیر شیر آب حمام قرار
داد و آب سرد را جمع آوری نمود .سپس این آب را برای آبیاری گل و
گیاه استفاده کرد .همان گونه که مالحظه می کنید ،این روش بسیار وقت
گیر است و به زور بازو احتیاج دارد .از طرفی باید به اندازه کافی گل و
گیاه در منزل وجود داشته باشد .به دلیل همین مشکالت ،این روش تنها
در بعضی از منازل اروپایی که تعداد افراد منزل کم هستند و حیاط و
گل و گیاه زیادی دارند قابل استفاده است و نیاز به فرهنگ خاصی دارد
و از آن نمی توان به عنوان یک راه حل برای کشور ما استفاده کرد.
روش دیگر استفاده از پمپ سیرکوله « »Circular Water Pumpاست.
اگر در سیستمی این پمپ وجود داشته باشد ،احتیاج به مصرف انرژی دارد،
تا آب داخل لوله همیشه گرم بماند .تبخیر این عمل در شبانه روز ،مقدار قابل
مالحظه ای است که محاسبه آن احتیاج به تحقیق جداگانه ای دارد .برای
جلوگیری از هدر رفتن انرژی و آب تبخیر شده در اینگونه سیستم ها یک
روش اصولی و ارزان قیمت وجود ندارد .استفاده از پمپ سیر کوله در سیستم
های کوچک که با آب گرمکن و پکیج کار می کنند مقرون به صرفه نیست
و این روش به ساختمان های بزرگ و مجموعه های ساختمانی که دارای
موتور خانه هستند اختصاص دارد .در این گونه مجموعه ها نیز با رایج شدن
سیستم های جداگانه مانند پکیج ،استفاده از پمپ سیرکوله بزودی از رده
خارج خواهد شد .البته نوعی از پمپ سیر کوله وجود دارد که بر روی هر
شیر حمام به صورت جداگانه نصب می شود .این پمپ دارای یک ترموستات

است و تا زمانی که درجه
آب به حرارت دلخواه نرسیده،
آب گرم را به داخل لوله
سرد پمپ می کند و از
هدر رفتن آن جلوگیری
می نماید .این پمپ انرژی
کمی مصرف می کند و
کارایی بسیار باالیی دارد،
ولی بسیار گران است.
در حال حاضر قیمت هر
پمپ 470دالر استرالیا
می باشد و به نظر نمی رسد این روش برای کشور ایران که قیمت آب در آن
بسیار ارزان است قابل توجیه باشد.
روش دیگری که در سالیان اخیر استفاده از آن رو به رشد است ،آب
گرمکن برقی یا گازی بدون تانک ذخیره است .به این نوع آب گرمکن
« »Tank less Water Haterمی گویند که مستقیماً در داخل حمام
نصب می شود .در این روش ،لوله کشی از سیستم گرم کننده تا شیر برداشت
حذف می شود و با داشتن ترموستات ،نیاز به شیر مخلوط ندارد وآب با درجه
حرارت مورد نظر بالفاصله از دوش جاری می شود .در این دستگاه برای این
که سطح تماس آب با المنت برقی یا مشعل گازی برای تسریع درگرم شدن،
زیاد شود و به حجم دستگاه افزوده نشود ،فشار آب را به  Bar 1تقلیل می
دهند .برای جبران این افت فشار ،با یک دوش کم مصرف که آب را با هوا
مخلوط می کند فشار را باال می برند .از بین بردن فاصله وتقلیل فشار و استف
اده از دوش کم مصرف باعث  70در صد صرفه جویی در مصرف آب می شود.
اگر شخصی در مدت  15دقیقه دوش بگیرد ،مصرفش از  70لیتر به  22لیتر
کاهش خواهد یافت و مصرف انرژی نیز نصف خواهد شد .آنگونه که کارخانه
سازنده محاسبه کرده هزینه برق این نوع آب گرمکن برای کسی که در سال

سخنی با مدیران:دایره طالیی قسمت دوم
در ماه گذشته قسمت اول سخنرانی آقای سیمون سینِک ( ) Simon Sinek
را با عنوان دایره طالیی که درباره مدل ساده ،اما قدرتمند رهبری الهام بخش
موسسات است ،چاپ کردیم .اگر نیازی به قسمت اول این سخنرانی داشتید ،
می توانید در سایت  www.kwciran.comدر قسمت آرشیو ماهنامه شماره
 ، 42آن را پیدا کنید  .حاال ادامه مقاله.

من یک مثال را از کمپانی  Appleمی آورم .چون فهمیدنش آسان است و همه
به آن دسترسی دارید .اگر  Appleمی خواست مانند بقیه کمپانی ها برای
محصوالت خود پیام تبلیغاتی بدهد ،می بایست این چنین می گفت« :ما بهترین
کامپیوتر ها را می سازیم ،با طراحی زیبا ،کار کردن با آن آسان است .دوست
دارید یکی بخرید؟!» این روشی است که اکثر ما از آن طریق با مشتری ارتباط
بر قرار می کنیم ،روشی است که بیشتر بازاریابی ها به این شیوه اتفاق می افتد
و بیشتر فروش ها به این شکل انجام می شود .در این روش ما می گوییم چه
کارهایی انجام می دهیم و با دیگران متفاوت هستیم یا از دیگران بهتر هستیم.
حاال انتظار داریم که همه به ما اعتماد و از ما خرید کنند .اگر یک شرکت
حقوقی داشته باشیم ،می گوییم ما برای موکلین مان بهترین ها را انجام

می دهیم و بهترین وکال را در اختیار داریم .اگر اتومبیل جدیدی عرصه کرده ایم،
می گوییم :این اتومبیل بهترین میزان مصرف سوخت را دارد .صندلی های آن از
چرم است .ماشین ما را بخرید! اما همه این ها توجه کسی را جلب نمی کند .حاال
ببینیم دقیقاً روشی که کمپانی  Appleعمل می کند چگونه است « :هر کاری که
ما انجام می دهیم باور داریم که وضعیت موجود را به چالش می کشد .ما باور داریم
متفاوت فکر می کنیم .روش ما برای به چالش کشیدن وضعیت موجود طراحی زیبا
و نوین برای محصوالتمان است .ما وسیله ای می سازیم که استفاده از آن برای همه
آسان باشد .این گونه است که ساخت یک کامپیوتر عالی اتفاق می افتد .آیا می خواهید
یکی بخرید؟» دیدید! شیوه آنها کام ً
ال متفاوت است ،حاال شما آماده هستید که یک
کامپیوتراز  Appleبخرید؟
اینجا تنها کاری که اتفاق افتاد ،این بود که اطالعات به صورت معکوس در
اختیار شما قرار گرفت .این موضوع به ما ثابت می کند که همه مردم فقط
خریدار جسم کاالی ما نیستند ،بلکه آن ها خریدار دلیل انجام کار ما هستند.
این موضوع روشن می کند که چرا همه مردم حاضر هستند که از Apple
یک کامپیوتر بخرند .حتی با یک تلفن همراه یا پخش Mp3یا  DVRساخت
 Appleنیز احساس راحتی بیشتری می کنند ،هر چند که  Appleیک
کمپانی سازنده کامپیوتر است و این وسایل هیچ ربط خاصی به کامپوتر ندارد،
ولی چون  Appleآن ها را می سازد ،ما آن ها را از  Appleمی خریم.
چند سال قبل شرکت  Gate Wayتلویزیون های صفحه مسطحی را به بازار
عرضه کرد .این کمپانی به داشتن دانش فنی اینگونه تلویزیون ها مشهور بود و سال
ها بود که مانیتورهایی با صفحه تخت تولید می کرد .ولی هیچکس حتی یکی از
این تلویزیون ها را هم از آن ها نخرید.
شرکت  Dellهم چند مدل پخش Mp3و  PDAبه بازار عرضه کرد .محصوالت
آن ها از کیفیت و طراحی خوبی برخوردار بود ،ولی هیچ کس این وسایل را از Dell
نخرید ،چون همه با خودشان فکر می کردند ،چرا باید یک پخش  Mp3از کمپانی
 Dellکه یک کمپانی کامپیوتر سازی است بخرند .این اتفاقی است که هر روز

 365بار دوش می گیرد با برق کیلو واتی هزار تومان ،در حدود  20هزار
تومان خواهد بود .اگر متوسط تعداد حمام گرفتن فردی را  200بار فرض
کنیم این رقم  12هزار تومان خواهد شد؛ یعنی هر نفر ماهی هزار تومان،
که به نظر رقم قابل قبول می آید ،به عالوه که در مصرف آب نیز 70
درصد صرفه جویی شده است .شاید این وسیله در وهله اول برای خانه
های قشر متوسط تهران و شهرستان های بزرگ مناسب به نظر نیاید ،ولی
برای مناطق کم آب و گرمسیری و مراکز پر مصرف مانند پادگان ها ،هتل
ها یا کمپ ها و برای فرهنگ سازی در مجموعه هایی مانند مسکن مهر
و مجتمع های ارزان قیمت ،می تواند راه حلی آسان و کم هزینه باشد.
قیمت یک آب گرمکن بدون تانک  70الی 120هزار تومان است.

می افتد .مردم آن «چه»
( )WHATرا ما انجام
می دهیم نمی خرندبلکه
«چرا» ( )WHYانجام
می دهیم را می خرند.
هدف این نیست با کسانی
تجارت کنیدکه آنچه
شما دارید به آن احتیاج
دارند .بلکه هدف تجارت با
کسانی است که باور دارند
به آنچه شما باور دارید و این بهترین و شیرین ترین قسمت کار است .البته
هیچ کدام از این مسائلی که مطرح می کنم عقیده شخصی من نیست .همه
این ها ریشه در اصول زیست شناسی دارد .دقت کنید نگفتم روانشناسی ،بلکه
گفتم زیست شناسی .اگر به برش مقطع عمودی مغز یک انسان نگاه کنید،
متوجه می شوید مغز انسان از سه قسمت اصلی تشکیل شده است که به
شکل شگفت آوری شبیه دایره طالیی است .قسمت خبری مغز انسان که
هموسیبین یا کورتکس جدید نام دارد ،خبرنگار مسائل چه ( )WHATمغز
است .کورتکس جدید مسئول کلیه مسائل منطقی و تحلیلی افکار و گفتار
ما می باشد .دو قسمت وسط ،قسمت لیمبیک ( )Limbicمغز را می سازد
و لیمبیک مسئول احساسات است .احساساتی مانند اعتماد و وفاداری این
قسمت همچنان مسئول تمامی رفتارهای انسانی و همه تصمیم گیری ها
است ،ولی هیچ فرمانی برای گفتار ندارد .به عبارت دیگر وقتی ما از خارج
دایره طالیی به طرف داخل با مردم ارتباط برقرار کنیم ،آن ها می توانند
اطالعات پیچیده و خصوصیات مسائل و حقایق یا منافع امور را بفهمند و آثار
آن را درک کنند .ولی همه این ها منجر به یک تصمیم گیری و یک رفتار در
آن ها نمی شود ،ولی وقتی شما از قسمت داخل دایره طالیی به بیرون با آن ها
ارتباط برقرار می کنید ،در واقع درست با آن قسمت مغز صحبت می کنید که
رفتار انسان ها را کنترل می کند و به این طریق به دیگران اجازه می دهید
که به سادگی رفتار و گفتار ما را تجزیه و تحلیل کنند .و آن همان قسمتی
است که تصمیمات از آنجا صادر می شود.
ادامه دارد

اخبار آب

زیبایی های که درک نمی شوند
در یکی از صبح های سرد ماه ژانویه سال  ، 2007مردی در متروی واشنگتن شروع به

موسیقی های نوشته شده جهان،

دو هزار نفر وارد ایستگاه شدند و لحظه ای به صدای ویولن نوازنده گوش دادند و با عجله

های جهان ،با یکی از بهترین

توقف گذشت .مرد جوانی چند لحظه به دیوار تکیه داد و به نوای موسیقی گوش سپرد

چیزهای خوب و زیبای دیگری

نواختن ویولن کرد .او به مدت  45دقیقه قطعاتی از باخ را نواخت .در این مدت حدود

گذشتند .در چند دقیقه اول یک نفر کمی پول در کیف ویولن او انداخت ،ولی بدون

توسط یکی از بهترین نوازنده
سازهای جهان نمی شویم ،شاید

هم در زندگی مان وجود دارد که
از درک آنها غفلت می کنیم!

اخبار KWC

حضور شرکت  KWCدر نمایشگاه یزد

هشتمین نمایشگاه مصالح ساختمانی و دهمین نمایشگاه تاسیسات سرمایشی و گرمایشی
استان یزد از  2الی  6مهر به مدت  5روز در محل دائمی نمایشگاه بین المللی شهر یزد برگزار شد.
طبق آمار ارائه شده از طرف مسئوالن نمایشگاه  80هزار نفر بازدید کننده از این نمایشگاه دیدن
کردند و  120شرکت ایرانی و  40شرکت خارجی محصوالت خود را به نمایش گذاشته بودند.

و سپس به ساعتش نگاه کرد و به سرعت دور شد .پسر بچه ای در حالی که مادرش با
عجله دستش را می کشید ،سعی کرد بایستد و به نوای موسیقی گوش کند ،ولی

زور مادر به او چربید و پسر بچه را به همراه خود برد ،در حالی که پسر بچه همچنان

به پشت سر خود نگاه می کرد .بعد از  45دقیقه نوازنده از نواختن باز ایستاد و پول
هایی را که جمعاً  32دالر می شد جمع کرد ،ویولن خود را در جعبه گذاشت و

شرکت  KWCنیز طبق روش جدید برگزاری نمایشگاه شهرستان ها که به وسیله نمایندگان
فعال منطقه ای برگزار می شود ،مدیریت غرفه خود را به آقای حسن کرمی نماینده فعال یزد
و همکاران ایشان سپرد .خوشبختانه با اطالع و آشنایی هایی که ایشان به منطقه داشتند ،این
نمایشگاه به شکل مناسبی برگزار شد و به گفته خود نماینده محترم و همکاران ایشان برگزاری
نمایشگاه در شهر یزد موثر بود.

با نصب شیر کاهنده ،مصرف آب  53مدرسه در کرج کاهش یافت
مهندس سیامک مهرورزین ،مدیر دفتر مدیریت مصرف و مطالعات آب بدون درآمد
استان البرز ،گفت :میزان مصرف آب در 53مدرسه کرج ،پس از نصب شیر آالت کاهنده
مصرف 11،درصد کاهش یافته است .وی گفت :تعداد 1620عدد شیر اهرمی و فشاری
در  53مدرسه توسط کارشناسان این دفتر نصب شد و با مقایسه اطالعات مصرف در
زمان قبل و بعد از نصب شیرآالت آب در اماکن مورد مطالعه ،مشخص شد که کاهش
چشمگیری در مصارف آنها به وجود آمده است .وی گفت :استفاده از وسایل کاهنده
می تواند به عنوان یک طرح جامع در سطح استان البرز قابلیت اجرایی داشته باشد.

خبرگزاری دانشجویان ایران

کدام کشور بزرگترین مصرف کننده آب جهان است
حسن الشناسی معاون وزیر آب و محیط زیست امارات تاکید کرد این کشور بزرگترین
مصرف کننده آب در جهان به شمار می رود .وی تصریح کرد :میزان سرانه مصرف آب
در امارات به بیش از  362لیتر در روز می رسد که این رقم  82درصد بیشتر از میانگین
مصرف جهانی است .وی افزود :میانگین مصرف جهانی آب روزانه به 200لیتر می رسد.
رشد مصرف آب در امارات واقعاً نگران کننده است .به اعتقاد کارشناسان اقتصادی
گرمای بیش از حد هوا ،رشد سریع جمعیت ،توسعه و رشد اقتصادی ،مهمترین علل
رشد فزاینده مصرف آب در این کشور به شمار می رود .وی افزود :دولت امارات قصد
دارد با اجرای برنامه ها و طرح های ویژه ای ،مصرف آب در این کشور را منطقی کند.
در غیر این صورت در آینده ای نه چندان دور مجبور به سهمیه بندی آب خواهیم بود.
اکونیوز

امکان جدا سازی کنتور آب
محققاندانشگاهصنعتیشریفباطراحیوساختکنتورهوشمند،امکانجداسازیمیزان
آبوگازمصرفیهرواحدرادرمجتمعهایمسکونیفراهمکردند.علیرضارجبنژادمجری
طرح با اشاره به عملکرد این کنتور یادآور شد :از مهمترین مشکالت موجود در آپارتمانها و
مجتمع های مسکونی مشترک بودن هزینه آب و گاز است که این کنتور هوشمند قادر به
پرداختقبوضبهصورتسادهوآسان،جداسازیمیزانآبوگازمصرفیدرساختمانها،
محاسبه بازدهی موتور خانه و مقدار گاز به هدر رفته است.
بنانیوز

ایستگاه مترو را ترک کرد .هیچ کس متوجه نشد که این یک آزمایش اجتماعی است

که روزنامه واشنگتن پست با موضوع ادراک ،سلیقه و ترجیح مردم ترتیب داده است.
کسی نوازنده را نشناخت .او جاشوا بل ،یکی از بزرگترین نوازندگان معاصر ویلن

بود که با یک ساز  3/5میلیون دالری ،شش قطعه از پیچیده ترین قطعات باخ را در

مترو نواخت و رفت .بلیط ورودی کنسرت جاشوا بل در دو شب قبل 100 ،دالر بود
و خیلی ها پشت در کنسرت ماندند.

آیا ما در یک محیط معمولی و یک زمان غیرمنتظره متوجه زیبایی می شویم ؟ آیا برای
قدردانی و لذت بردن از زیبایی ها لحظه ای توقف می کنیم؟ آیا ما می توانیم نبوغ و

استعداد را در یک شرایط غیرمنتظره کشف کنیم؟ وقتی ما متوجه نواختن یکی از بهترین

خشکسالی در سومالی
هنرمندان و ثروتمندان واقعی همیشه برای اقدامات انسان دوستانه آماده و

کردم و به کمک  3ایرانی که در موسسه حرکت های خیریه «»Charity Acts

جمله ایران پیدا می شوند .از زاویه دیگر اگر هنرمندی یا ثروتمندی حاضر

در آنجا انجمنی وجود داردبه نام «مامان عسل» ( )Mama Honeyکه توسط

پیشگام هستند .نمونه های زیادی از این گونه افراد ،درهمه جای جهان از
نباشد اقدام بشر دوستانه انجام دهد ،شاید بتوان نتیجه گرفت که هنر و

ثروتش واقعی و ریشه دار نیست.

فعال هستند ،این تانکر ها را نصب و آب گیری نمودیم ».ایشان اضافه می کنند

پیر زنی به همین نام و با هم یاری های مردم سراسر جهان ایجاد شده و بیش

خانم کتایون ریاحی ،هنرپیشه ایرانی ،در ماه گذشته با هدف کمک به مردم
قحطی زده سومالی ،به شهر گارسیا در شصت کیلومتری مرز کنیا و سومالی
سفر کرد .ایشان در این سفر عالوه بر اهداء کمک های شخصی خود و حضور

مروجين مصرف بهينه آب به مدارس قم ميروند
محمد کربالیی ابراهیمی ،مدير آموزش همگاني آبفاي قم گفت :همزمان با آغاز
سال تحصيلي جديد ،مروجين مصرف بهينه آب با هدف ترويج فرهنگ استفاده
صحيح از آب ،به مدارس ابتدايي قم ميروند .وي گفت :با توجه به اينکه سنين
کودکي و نوجواني بهترين زمان براي يادگيري است ،تالش ميکنيم با اجراي
برنامههاي آموزشي و نمايشي ،فرهنگ استفاده صحيح از آب و صرفهجويي در اين
مايه حياتي را در بين دانشآموزان نهادينه کنيم.وي اظهار داشت :طي اين مدت
مروجين مصرف بهينه آب در  70مدرسه ابتدايي در دو شيفت صبح و عصر حاضر
ميشوند و با اجراي برنامههاي نمايشي ،آموزشهاي الزم در خصوص استفاده
صحيح از آب را به دانش آموزان پايه اول ارائه ميدهند .وی توزيع محصوالت
فرهنگي در بين دانش آموزان را از ديگر برنامههاي آبفاي قم برشمرد و گفت:
اميدواريم بتوانيم نسلي صرفهجو تربيت کنيم.
خبرگزاري موج

از  300کودک و نوجوان که برخی معلول هستند و به هر دلیل خانواده خود را
از دست داده اند ،در آنجا نگهداری می شوند .بخشی از هدیه مادران و کودکان

موسسه مهر آفرین به این خانه اهداء شد .بر سردر این خانه نوشته شده « :هر

کس به این خانه در آمد آبش دهید ،نانش دهید و از ایمانش نپرسید .خدایا امید
در میان کودکان گرسنه و تشنه سومالیایی ،کمک های موسسه خیریه ای به نام

« مهرآفرین پناه عصر» را هم در اختیار مردم این کشور قرار دادند .در این سفر
خانم غوغا بیات ،عکاس با تجربه ،نیز ایشان را همراهی می کردند .خانم ریاحی

در قسمتی ازگزارش سفر خود می گویند« :آب بزرگترین مشکل صحرای عظیم
آفریقا است ،چیزی که برای مردم کشور ما قابل درک نیست .در این جا یک
جرعه آب می تواند زندگی یک انسان را نجات دهد .من به شکرانه آبی که

درسرزمین مان ایران وجود دارد ،تعدادی تانکر برای مردم منطقه خریداری

این مردم را ناامید مکن .خدایا مردم را دریاب و عزیز بدار».

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

کاهش شدید انتقال آب از دز به قم
حجت االسالم محمد حسین موسوی پور ،استاندار قم ،از کاهش شدید حجم ورودی
آب از سرشاخه های دز به قم خبر داد و مردم و مدیران این استان را به رعایت صرفه
جویی توصیه کرد .وی اظهار داشت :در ابتدای بهره برداری از فاز اول پروژه انتقال
آب از سرشاخه های دز به قم حدود دو هزار و  500لیتر در ثانیه آب به شبکه های
قم تزریق میشد ،اما اکنون دبی انتقال آب در برخی مواقع به هزار لیتر در ثانیه
کاهش یافته است .وی صرفه جویی در مصرف آب را ضرورتی انکارناپذیر دانست .

مهر

بحران منابع آب در راه است
جعفرزیراهی،مدیرعاملآبمنطقهایهرمزگان،گفت:ادامهروندبرداشتغیرمتعارفآب،
خسارت های جبران ناپذیری را در پی دارد که تهدیدی جدی برای منابع آب زیرزمینی
است .وی افزود :افت شدید سطح منابع و سفره های آب زیرزمینی ،کاهش آب شیرین در
سفره های آب زیرزمینی و شور شدن منابع آب ،کاهش آب دهی چاه ها و کاهش درآمد
کشاورزان از جمله پیامدهای ناشی از برداشت بی رویه آب است.وی تصریح کرد :هرمزگان
 82دشت دارد ،که هم اکنون بهره برداری از  32دشت آن ممنوع اعالم شده است ،در
این راستا ایجاد طرح های مقابله با برداشت غیرمجاز ،تشکیل گروه های گشت و بازرسی
و جلوگیری از حفاری غیرمجاز ،تهیه و نصب کنتور هوشمند ،کنترل و نظارت بر شرکت
های حفاری و اطالع رسانی و آموزش به کشاورزان صورت گرفته است.
باشگاه خبرنگاران

