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پیشگفتار:
نظــر بــه اینکــه منابــع آب و خــاک  و منابــع طبیــی،  در کشــورمان در حــال نابــودی یم باشــند در نتیجــه بــرای جلوگــری از ایــن منابــع 
هرچــه زودتــر تدریــس ایــن موضوعــات  از مــدارس ابتــدایی  نــه تنهــا بــه شــکل نظــری بلکــه بــه صــورت عمــی شــروع  بشــود، وگرنــه 
ــرای جوامــی اســت  صــدور بخش نامــه و آئین نامــه حــی گمــاردن پلیــس اثرگــذار نخواهــد بــود. نصیحــت یــا صــدور  بخش¬نامــه ب
کــه بــه ایــن نــوع مســائل نگــرش مــی داشــته باشــد و حفاظــت از ایــن منابــع را پــاره ای از ارزش هــای مــی خــود بدانــد. متأســفانه 
مــردم تــا بــه عمــق مطلــب یپ نربنــد، شــرایط خیــی بحراین تــر از شــرایط فعــی خواهــد شــد. موضــوع حفاظــت و بهره بــرداری صحیــح از 
ایــن منابــع، مــواردی نیســتند کــه حالــت دســتوری باشــد. ایــن حالــت شــاید بــرای شــراییط قابــل قبــول باشــد کــه تعــداد محــدودی از 
افــراد جامعــه نســبت بــه ایــن موضــوع یب تفــاوت باشــند. موقــی کــه کل جامعــه نســبت بــه ایــن مســائل یب تفــاوت هســتند، عمــا 
ــاویت در  ــه یب تف ــی ک ــت. وق ــه  پابرجاس ــون در جامع ــه اکن ــت ک ــراییط اس ــد ش ــت همانن ــن درس ــت  و ای ــر نیس ــری امکان پذی جلوگ
یــک جامعــه حاکــم باشــد، حــی  پیــاده کــردن بهرتیــن طرح هــا  هــم بــا صــرف هزینه هــای زیــاد )بــرای مثــال، احیــاء و تعــادل بخــی 
آب هــای زیرزمیــی و یــا طرح هــای امثــال آن هــا( نیم¬توانــد کارســاز باشــد. بــا توجــه بــه اهمیــت موضــوع، مجــددا تکــرار یم¬کنــم 
ســرآغاز آمــوزش و یادگــری موضــوع بهره بــرداری صحیــح از ایــن منابــع کــه ارزش حیــایت دارنــد و ادامــه زنــدیگ بــه آن هــا وابســته اســت، 
ــا روش هــای بــدون اســتفاده از فرمول هــا و متدهــای پیچیــده  حتمــا بایــد افــراد جامعــه از ســنین دبســتاین و حــی کودکســتاین ب
شــروع شــود. خوشــبختانه در عصــر رایانــه ایــن نــوع یادگری هــا از طریــق فیلم هــای کارتــوین و پویانمــایی در محیــط دبســتان، هــم 
حالــت ســرگریم یم توانــد داشــته باشــد و هــم ایــن مطالــب در ایــن ســنین در ذهــن آن هــا نقــش یم بنــدد. البتــه ایــن راه کار بایــد بــا 

دویم کــه البتــه بعــد از اینکــه موضــوع اول بــه مــوارد دیگــر نــز همــراه باشــد تــا کارســاز شــود. موضــوع 
منابــع موثــر واقــع شــود، مشــارکت مســتقیم واقعیــت پیوســت یم توانــد در حفــظ و پایــداری ایــن 

ــاد ذینفعــان در ســاخت و بهره بــرداری و مدیریــت از  ــوم ایج ــوع س ــد. موض ــع یم باش ــن مناب ای
در  اعتمادســازی  عبــاریت  بــه  یــا  اعتمــاد  مســئولیت های حــس  جــزو  کــه  اســت  جامعــه 
آخــر، شــرط الزم  بــرای  موفقیــت مــوارد بــاال حاکمیــت  بــه حســاب یم آیــد. البتــه موضــوع 
تحــت محســوب یم شــود  وگرنــه تمــام تاش هــای  راحــی  بــه  را   قبــی  انجام گرفتــه 
قبــی  ســرمایه گذاری های  و  داده  قــرار  کــه تأثــر  مــا  نمود.نســل  خواهــد  اثــر  یب  را  
اســت کــه  بــا بــکار گرفتــن  راهکارهــای عرضــه صیانــت از ایــن منابــع  را نداشــت، امیــد 

ایــن پیشــنهادی، نســل بعــدی بتوانــد مــا را شــرمنده  در  حیــات  ادامــه  متأســفانه،  کنــد. 
یم کنیــم  زنــدیگ  مــا  کــه  بــود، منطقــه ای  خواهــد  آینــده  نســل  زنــدیگ  محــل  و 

راهکارهــای بــرای ادامــه زنــدیگ چــاره ای  بســتن  بــکار  به جــز 
موارد باال را ندارد.

دکتر تیمور سهرابی
استاد بخش مهندسی آبیاری و زهکشی
مدیریت گروه مهندسی آبیاری آبادانی
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