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پیشگفتار

آب و جامعه

     بــا توجــه بــه بحــران آب و خشکســالی جــاری کــه گریبــان گیــر اکثــر کشــورهای دنیــا شــده اســت ،بایــد از
آبهــای نامتعــارف بــرای مصــارف گوناگــون اســتفاده کــرد .امــا میدانیــم کــه آبهــای اقیانوسهــا و دریاهــا شــور
هســتند و اســتفاده از آنهــا مســتلزم تصفیــه اســت کــه ایــن امــر نیازمنــد ســرمایهگذاری بــرای احــداث تأسیســات
آبشــیرینکن میباشــد .انســان ناچــار اســت بــه آبهــای شــیرین موجــود در خشــکیها و اتمســفر زمیــن
بســنده کنــد .پــس بــا ایــن رونــد کنونــی جهــان و افزایــش جمعیــت دنیــا ،ملتــی موفــق خواهــد بــود کــه بتوانــد آب
را بــه نحــو احســن مدیریــت کنــد .از طرفــی بســیاری از مشــکالت بهداشــتی کشــورهای در حــال پیشــرفت ،عــدم
برخــورداری از آب آشــامیدنی ســالم اســت .از آنجایــی کــه محــور توســعه پایــدار ،انســان ســالم اســت و ســامت
انســان در گــرو بهرهمنــدی از آب آشــامیدنی مطلــوب میباشــد ،لــذا بــدون تأمیــن آب ســالم جایــی بــرای ســامت
مثبــت و رفــاه جامعــه ،وجــود نــدارد .آب از دو بعــد بهداشــتی و اقتصــادی حائــز اهمیــت اســت .از بعــد اقتصــادی
بــه حرکــت درآورنــده چــرخ صنعــت و رونقبخــش فعالیــت کشــاورزی اســت .از بعــد بهداشــتی آب بــا کیفیــت،
تضمینکننــده ســامت انســان اســت .بــه همیــن دلیــل ،ایــن نشــریه بــا هــدف بیــان اهمیــت آب در جامعــه و
متقابـ ً
ا نقــش جامعــه در کنتــرل و مدیریــت مصــرف آب ،توســط دانشــجویان دغدغهمنــد رشــته علــوم و مهندســی
آب دانشــگاه تهــران بــه رشــته تحریــر درآمــده اســت.
ایــن نشــریه تخصصــی در چندیــن بخــش تهیــه شــده تــا دانشــجویان و مخاطبــان را از اهمیــت بحــران آب و شــرایط
کنونــی ،بیــش از پیــش مطلــع ســازد .در بخــش اول ،بــه شــکلگیری تمدنهــای آب از گذشــته تــا امــروز پرداختــه
شــده اســت .در بخــش دوم ،منابــع و مصــارف آب در بخشهــای مختلــف صنعــت ،شــرب و کشــاورزی در شــرایط
بحــران آب فعلــی بیــان شــده و علــل اصلــی بحــران آب یــا تنــش آبــی و راهبردها-راهکارهــا بــرای برونرفــت
از آن تشــریح گردیــد .در نهایــت ســرانه مصــرف آب بخشهــای مختلــف در کشــور ایــران و کشــورهای همســایه
مقایســه شــده تــا دیــد روشــنی از ایــن جهــت وجــود داشــته باشــد .در بخــش ســوم ،بــه بحــث مهــم آب ،جامعــه و
زنــان پرداختــه شــده اســت زیــرا در بحــث مصــرف آب شــرب و مدیریــت آن ،زنــان نقــض اصلــی را ایفــا میکننــد.
در بخــش چهــارم ،دربــاره مفهــوم نوظهــور ارزش اقتصــادی آب بحــث شــده اســت .در بخــش پنجــم نیــز نــوآوری و
فناوریهــای نویــن در صنعــت آب معرفــی شــدهاند .برخــی از اینهــا عبارتانــد از تولیــد آب آشــامیدنی از نــور
خورشــید بــا مــواد پایــدار و ارزان ،اســتفاده از باکتــری فاضالبخــوار بــرای تصفیــه پســماند آب در و كشــتهاي
عمــودي راهــكاري بــراي توســعه كشــاورزي در مناطــق خشــك .تــا ایــن جــای کار ،بخشهــای مطرحشــده بــا
هــدف تخصصــی تهیــه و تنطیــم شــدهاند .در بخشهــای پنجــم تــا هشــتمبــه ترتیــب دربــاره مصاحبــه بــا دانشــیار
بخــش هواشناســی کشــاورزی دانشــگاه تهــران ،معرفــی نرمافــزار و مدلهــای ب ـهروز در رشــته علــوم و مهندســی
آب ،اطالعــات عمومــی ،مــوزه ابــزار قدیمــی گــروه و چــاپ مقالــه و دیگــر فعالیتهــای انجمــن علمــی گــروه
مهندســی آبیــاری و آبادانــی در ســال تحصیلــی جــاری ،بحــث شــده اســت .بنابرایــن از مخاطبــان عزیــز دعــوت
میشــود کــه بــا حوصلــه کافــی تــا انتهــای مطالــب را دنبــال کــرده و از ایــن کار گــروه دانشــجویی ،لــذت کامــل را
ببرنــد .تیــم تهیــه محتــوای نشــریه آبخــوان و انجمــن علمــی دانشــجویی گــروه مهندســی آبیــاری و آبادانــی دانشــگاه
تهــران ،اطمینــان کامــل دارد کــه از اختصــاص وقــت خــود بــرای مطالعــه ایــن نشــریه ،هرگــز پشــیمان نخواهیــد
شــد.
مدیر مسئول
مسعود پورغالم آمیجی
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رضا دلباز

دانشآموخته کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی
گروه مهندسی آبیاری و آبادانی

در ســپیدهدم تاریــخ و آغــاز تمــدن کــه کل
جمعیــت جهــان بــه ده میلیــون نفــر نمیرســید
و آب شــیرین فراوانتریــن و نامحدودتریــن
عنصــر طبیعــت بــه شــمار میآمــد ،دســتیابی
بــه آب از مشــکالت مهــم بشــر بــرای تنــازع
بقــا بــود .بخــش عمــدهای از دنیــای باســتان در
قارههــای آســیا و آفریقــا قــرار داشــته و گفتــه
میشــود بیــش از  ۷۵درصــد از دنیــای باســتان
را اقلیمهــای خشــک و نیمهخشــک فراگرفتــه
بودهانــد .بیشــترین جمعیــت دنیــای امــروز نیــز

بخش اول :شکلگیری متدنهای آب؛ از گذشته تا امروز

      در کهنتریــن داســتانهایی کــه امــروز
در دســترس مــا قــرار دارد و مربــوط بــه تمــدن
ســومریان بــا قدمتــی فراتــر از  ۴۵۰۰ســال اســت،
از عالمــی ســخن گفتهشــده کــه فقــط از آب بــه
وجــود آمــده اســت .از روزگارانــی کــه نــور و آب
در خلســهی اعجابانگیــز ســکوت ،بدیعتریــن
و زیباتریــن چشــم اندازهــای افســانهای را ایجــاد
کــرده بودنــد و گســترهی بیکــران و خیالانگیــز
ازلیــت تنهــا یکرنــگ داشــت؛ آبــی .در اغلــب
روایتهــای برجایمانــده از ادیــان و تمدنهــای
باســتانی نیــز ســپیدهدم جهــان و داســتان خلقت با
آب آغــاز شــده و تمنــای آب ،حــوادث ،افســانهها و
اســطورههای بیشــمار آفریــده اســت .از نبردهــای
دائمــی بیــن خداونــدگاران آب و اهريمنان خشــکی
تــا قربانــی کــردن زیباتریــن انســانهای بیگنــاه
بــرای جلــب رضایــت قدرتهایــی کــه آبهــا را در
اختیــار داشــتند.

در همیــن قارههــا ســکونت دارنــد و بیشــترین
درگیریهــا و تنشهــای سیاســی و اجتماعــی
نیــز از همیــن مناطــق گــزارش میشــود .جالــب
اســت کــه بزرگتریــن تمدنهــای دنیــای باســتان
و نخســتین تمدنهــای پیشــرفتهی کشــاورزی در
مناطــق خشــک و نیمهخشــک ،مناطقــی کــه
آب اثرگذارتریــن عامــل بــرای حفــظ و تــداوم
بقــای انســانها و اساســیترین عامــل تشــکيل
و فروپاشــی نظامهــا و مناســبات اجتماعــی بــوده،
شــکل گرفتــه و بــه شــکوفایی رســیده اســت .بــه
همیــن دلیــل بســیاری از صاحبنظــران ،آب را
مــادر فرهنــگ و تمــدن بشــر نامیدهانــد .ولــی
چــرا اقــوام نخســتین ایــن مناطــق را بــر نواحــی
معتــدل کــه دارای بارندگــی و شــرایط اقلیمــی
قابلاطمینانتــری هســتند ترجیــح میدادهانــد؟
و چــرا در شــرایطی که تمام وســعت دنیــا در اختیار
گروهــی کمتــر از  ۱۰میلیــون نفــر قــرار داشــته
آنهــا مناطقــی را بــه عنــوان زیســتگاه انتخــاب
کردهانــد کــه در آن تــوازن بيــن فعالیتهــای
بشــر و محیــط اطــراف بســیار ناپایــدار بــوده اســت؟
مناطقــی کــه گاهــی وقــوع یــک ســیالب کوچــک،
در آن ،شــهری را ویــران میکــرده و بــا کمآبــی
و عطــش بــه راحتــی دشــتهای سرســبزش را
میخشــکانیده و آنهــا را مجبــور میکــرده کــه
در پــی یافتــن زیســتگاهی بــا آب مطمئــن ،هــزاران
کیلومتــر مهاجــرت کننــد .نــه بــه ســمت مناطــق
ســرد و معتــدل ،بــاز هــم بــه ســوی ســرزمینهای
خشــک و نیمهخشــک دیگــر!
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بــه هــر دلیلــی کــه باشــد ،بخــش بــزرگ و
قابلتوجهــی از جغرافیــای تاریخــی اقــوام و
تمدنهــای باســتانی در محــدودهی مناطــق
خشــک و نیمهخشــک قــرار دارد و در ایــن مناطــق،
بشــر بــرای ایجــاد تــوازن بیــن نیازهــای خــود
و شــرایط ســخت محیطــی جــدال گســتردهای
را در طــول تاریــخ تجربــه کــرده و بخشــی از
ناپایداریهــای مســتمر ،همچــون خشکســالی را
بــه نفــع خــود ،بــه نوعــی تعــادل پایــدار تبدیــل
نمــوده اســت .جــدال انســان بــرای آب ،انســان و
آب را بــه دو جــزء جداییناپذیــر و کامــ ً
ا وابســته
بــه یکدیگــر تبدیــل کــرده و اســطورهها ،آیینهــا،
فرهنگهــا ،باورهــا و فنآوریهایــی ایجــاد نمــوده
کــه گاهــی بســیار ســاده و ابتدایــی و گاهــی بســیار

پیچیــده و مترقــی بودهانــد .ولــی بــرای انســان
امــروز وابســتگی بــه آب معنــا و مفهومــی نــدارد
و شــاید مهمتریــن نگرانــی آقــای مدیــرکل همیــن
بیگانگــی انســان و آب از یکدیگــر در جهــان امــروز
اســت .بــه هــر حــال واقعیــت ایــن اســت کــه بخش
قابلتوجهــی از موفقیــت کشــورهای خشــک و
نیمهخشــک در مبــارزهی بیامــان بــا خشــکی
مرهــون همیــن آیینهــا و ســنتها بــوده کــه
نوعــی نــگاه ارزشــی نســبت بــه آب را در ایــن
جوامــع ایجــاد کــرده امــا متأســفانه در جامعــه
امــروزی ایــن باورهــا و فرهنگهــای ارزشــمند
شــمردن آب کمرنــگ شــده اســت .زنــده کــردن
فرهنگهــا شــاید بتوانــد در برگردانــدن جایــگاه و
اهمیــت آب نقــش بســزایی ایفــا کنــد.
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مردمــان ایرانزمیــن نیــز از دیربــاز بــه ارزش آب
بــه عنــوان مــادهای زندگیبخــش و ارزشــمند
آگاهــی داشــتند .نیــاز طبیعــی بشــر بــه آب،
وضــع جغرافیایــی فــات ایــران و کمیابــی ایــن
مایــع گرانبهــا ،ارزش ایــن مــاده حیاتــی را نــزد
ایرانیــان صدچنــدان نمــوده و آن را در جایــگاه
واالیــی قــرار مــیداده اســت .جهــش امپراتــوری
شــکوهمند ایرانیــان در زمــان هخامنشــیان و تعالــی
و ترقــی آن در زمــان ساســانیان ،و دیرپایــی ایــن
تمــدن مدیــون دانــش آبشناســی ایرانیــان بــود.
بــرای پیبــردن بــه ارزش واالی آب در دیــدگاه
ایرانیــان باســتان ،میتــوان بــه اوســتای زرتشــت
مراجعــه کــرد .آناهیتــا ،ایــزد آبهــا  ،کــه گردونــه
او را در آســمانها چهــار اســب ابــر و بــاران و ژالــه
و شــبنم میکشــیدند.

در حجاریهــای نقــش رســتم ،ایزدبانــو آناهیتــا
ایســتاده بــا همــان اوصافــی کــه در آبــان
یشــت آمــده و در مقابــل او شاهنشــاه ساســانی
نرســی( )293-353ایســتاده اســت و نگینــی
بــه عالمــت اقتــدار را از او دریافــت میکنــد .در
طاقبســتان ،طاقــی کــه تاجگــذاری خســرو
پرویــز توســط مؤبــ د مؤبــدان را نشــان میدهــد
بــا حمایــت آناهیتــا بــوده ،زیــرا شــاهان در معبــد
او تاجگــذاری میکــردن و شــهبانوان تحــت نظــر
او بــودن .بــه هــر طریــق تمامــی شــواهد نشــان
میدهــد کــه در گذشــته آب در جامعــه مــردم
ایــران از جایــگاه ویــژهای برخــوردار و بــرای آن
مــردم حائــز اهمیــت بــوده اســت .حــال ســؤال
ایــن اســت کــه چــرا امــروزه جایــگاه آب در بیــن
مــردم تنــزل یافتــه اســت کمــا اینکــه وضعیــت
آبــی کشــور تعریــف چندانــی نــدارد؟
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بخش اول :شکلگیری متدنهای آب؛ از گذشته تا امروز

در اســاطیر ایرانــی ،آب دومیــن مخلــوق جهــان
اســت کــه توســط اهورامــزدا آفریــده شــده و از
جنــوب البــرز بــه تمــام زمیــن راه یافتــه اســت.
ایرانیــان پیــش از زرتشــت نیــز بــه پاکــی آب
توجــه داشــتند و بــا آمــدن زرتشــت کــه پاکــی و
دور نگهداشــتن آب از پلیــدی جــزء ارکان مهــم
آموزههــای وی بــود ،ارادت مــردم نســبت بــه ایــزد
آب «اردویســور آناهیتــا» بیشــتر شــد .آب ،بــاد،
آتــش و خــاک در ادبیــات و اعتقــادات مــردم دارای
اهمیــت بســیاری اســت؛ آب در بیــن ایــن عناصــر
باعــث خلــق آثــار بســیاری شــده .ایــن ایــزد بانــو
همــواره جایــگاه برجســته خــودش رو میان اســاطیر
ایرانــی و حکومتهــای باســتانی هخامنشــی،
ســلوکی ،اشــکانی و ساســانی حفــظ کــرده اســت.
اهمیــت آب در ایــران باســتان از معابــدی کــه بــرای
آناهیتــا در گوشــه و کنــار ایــران ســاخته شــده
بــود ،پیــدا اســت .در زمــان ارتخشــتره (اردشــیر
اول پادشــاه هخامنشــی) (قــرن5ق.م) معابــد بســیار
در شــوش ،هگمتانــه و بابــل بــه افتخــار او ســاخته
شــد .یــک اثــر در شــوش و یــک اثــر در هگمتانــه از
اردشــیر دوم بهجامانــده اســت کــه در آن بــا خــط
میخــی از آناهیتــا و مهــر یــاد شــده ،شــاه اردشــیر

دوم بــه آناهیتــا بــه عنــوان حامــی خــود توســل
میجســت .همچنیــن معبــدی در کنــگاور بــه نــام
او بــوده اســت.
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     بــا نگاهــی گــذرا بــه نقشــه جهــان ،متوجــه
تراکــم کشــورها در اطــراف رودخانههــا خواهیــم
شــد .ایــن امــر نشــاندهنده ایــن اســت کــه
نهتنهــا اهمیــت آب نســبت بــه گذشــته کمتــر
نشــده ،بلکــه بــه دلیــل محــدود بــودن ایــن منابــع و
افزایــش روزافــزون جمعیــت ،از ایــن مهم بــه عنوان
کلیدیتریــن شــاخص احــداث شــهرها ،مراکــز و
مناطــق مســکونی و صنعتــی یــاد میشــود .آب
مــاده ارزشــمندی اســت ،کــه میتوانــد جنبههــای
مختلــف زندگــی بشــر را بــه یکدیگــر پیونــد داده و
دسترســی بــه آن ،بــا کیفیــت و کمیتــی مطلــوب،
ســبب توانمندســازی افــراد جامعــه میشــود.

5

بــه گــزارش ســازمان زمینشناســی آمریــکا
( ،)USGSبزرگتریــن و پرآبتریــن رودهــای
جهــان بــه ترتیــب نیــل بــا مســافت  4132مایــل،
آمــازون بــا  4000مایــل و یانــگ تســه بــا 3915
مایــل میباشــند؛ کــه توانســتهاند آب مــورد نیــاز
بســیاری از کشــورهای همجــوار خــود را تأمیــن
کننــد.
بــا توجــه بــه آمــار در دســترس ،میدانیــم کــه
پرآبتریــن کشــورهای جهــان :برزیــل ،روســیه،
آمریــکا ،کانــادا و چیــن میباشــند کــه بــه ترتیــب
 2902 ،3069 ،4508 ،8233و  2840کیلومترمربع
از مســاحت آبهــای شــیرین جهــان را بــه خــود
اختصــاص دادهانــد .در مقابــل بایــد توجــه داشــت

کــه برخــی کشــورها بــه دلیــل موقعیــت جغرافیایی
خشــک و کمبــود بارندگــی از منابــع آبــی کافــی
برخــوردار نیســتند .شــایانذکر اســت کــه امــروزه
بنــا بــه دالیلــی نظیــر افزایــش جمعیــت ،بهبــود
اســتانداردهای زندگــی مــردم ،گســترش کشــاورزی
آبــی ،تغییــر الگوهــای مصــرف و آلودگــی تقاضــای
جهــان بــرای آب شــیرین افزایــش یافتــه و همــه
کشــورها بــا بحــران کمآبــی دســتوپنجه نــرم
میکننــد.
کمبــود آب در ســال  2019توســط مجمــع
جهانــی اقتصــاد بــه عنــوان یکــی از بزرگتریــن
خطــرات جهــان یــاد شــد .همچنیــن طبــق آمــار
گزارششــده توســط ســازمان ملــل ،حــدود  2/3از
جمعیــت جهــان (معــادل  4میلیــارد نفــر) حداقــل
 1مــاه در ســال در شــرایط کمبــود آب قــرار گرفته،
نیــم میلیــارد نفــر در جهــان در تمــام طــول ســال
بــا کمبــود شــدید آب مواجــه هســتند و نیمــی از
بزرگتریــن شــهرهای جهــان کمبــود آب را تجربــه
میکننــد .در حــال حاضــر  785میلیــون نفــر بــه
آب ســالم دسترســی ندارنــد ،بــه همیــن دلیــل
در هــر  2دقیقــه  1کــودک بــر اثــر بیماریهــای
مربــوط بــه آب جــان خــود را از دســت میدهــد.
همچنیــن ســاالنه  260میلیــارد دالر در جهــان
بــه دلیــل عــدم وجــود آب ســالم و ســرویس
بهداشــتیهای مناســب ،از بیــن م ـیرود کــه ایــن
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نقشه طویلترین رودهای جهان

 .1مقــدار آب :منبــع آب انتخابــی بایــد بهگونـهای
باشــد کــه مطمئــن باشــیم نیازهــای فعلــی و پیــش
روی جامعــه مــورد نظرمــان را پوشــش دهــد.
 .2کیفیــت آب :کیفیــت آب بــرای شــرب و
صنایــع حســاس بســیار مهــم اســت .بایــد توجــه
کنیــم کــه آب مــورد نظــر حــاوی مــوارد بیمــاریزا
(بــرای انســانها) و یــا ترکیبــات مخــرب (بــرای
صنایــع و ماشــینآالت در معــرض) نباشــد.
 .3مالحظــات فرهنگــی :یکــی از مهمتریــن

بخش اول :شکلگیری متدنهای آب؛ از گذشته تا امروز

مبلــغ میتوانــد صــرف ایجــاد فرصتهــای جدیــد
شــغلی و تحصیلــی بــرای خانوادههــا شــود تــا
بتواننــد خــود را از چرخــه معیــوب و زیــانآور فقــر
برهاننــد.
شــاید بســیار دور از ذهــن باشــد که در عصــر حاضر،
بــا گســترش روزافــزون فنــاوری و پیشــرفتهای
علمــی ،هنــوز هــم جمعیــت قابلتوجهــی از بعضــی
کشــورهای جهــان ،تنهــا از آب آلــوده اســتفاده
میکننــد ،نظیــر ســودان ،ونزوئــا ،اتیوپــی ،تونــس
و کوبــا کــه بــه ترتیــب 2/1 ،2/7 ،5 ،12/3 :و 1/3
میلیــون نفــر از جمعیتشــان تنهــا بــه آب آلــوده
دسترســی دارنــد.
از همیــن رو در کشــوری ماننــد ســودان ،ظــرف
مــدت  5مــاه 476 ،مــورد مــرگ و میــر بــر اثــر
ابتــا بــه بیمــاری وبــا شناســایی شــده اســت
کــه حاکــی از وضعیــت بحرانــی در ایــن مناطــق
میباشــد.

حــال بــرای رهایــی از بحــران آب ،کــه امــروزه بــه
طــور جــدی بــا آن دســت بــه گریبانیــم ،اولیــن
قــدم شناســایی منبــع آبــی مطمئــن و مناســب
میباشــد .بــرای انتخــاب منبــع بایــد بــه چنــد
نکتــه توجــه کنیــم.
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نکاتــی کــه بایــد بــه آن بپردازیــم ،توجــه بــه
نیازهــای جامعــه مــورد نظــر میباشــد .بــرای
گزینــش منبــع آب مناســب ،بایــد نیازهــا و
خواســتههای همــه اقشــار جامعــه بــا مذاهــب،
تفکــرات ،فرهنگهــا و آداب و رســوم مختلــف را
شناســایی کــرده و متناســب بــا آن بــه آمــوزش
و فرهنگســازی بپردازیــم تــا در نهایــت بتوانیــم
سیســتم جدیــد آبرســانی مــورد نظرمــان را
پیادهســازی کنیــم .شــایانذکر اســت کــه در
صــورت بیتوجهــی بــه ایــن مــورد در آینــدهای نــه
چنــدان دور ،شــاهد عــدم اســتقبال مــردم جامعــه
از سیســتم آبرســانی جدیــد و بازگشتشــان بــه
منبــع آلــوده پیشــین خواهیــم بــود     .
در ایــن میــان ســؤالی اساســی مطــرح میشــود:
آیــا بهرهمنــدی از منابــع آب کافــی میتوانــد
مــا را از بحــران آب نجــات دهــد؟ بــرای پاســخ
بــه ایــن ســؤال ،مشــاهده دادههــای آمــاری ســاده
از کشــور برزیــل ،پرآبتریــن کشــور جهــان،

میتوانــد مــا را یــاری کنــد .برزیــل  %12منابــع
آب شــیرین جهــان را بــه خــود اختصــاص داده و
 %70آب شــیرین خــود را از ناحیــه رود آمــازون
تأمیــن میکنــد ولــی نکتــه قابــل تأمــل ایــن
اســت کــه در همیــن کشــور ناحیــه پرجمعیتــی بــه
نــام "ســائوپائولو" وجــود دارد کــه بــا خشکســالی
شــدید دســتوپنجه نــرم میکنــد .ایــن موضــوع
تــا حــدی جــدی اســت کــه تبدیــل بــه یکــی از
دغدغههــای اساســی دولــت برزیــل شــده اســت.
همیــن نمونــه ســاده بــه مــا نشــان میدهــد
کــه شــاید شــرط الزم بــرای در امــان مانــدن از
بحــران آب ،دســتیابی بــه منابــع آبــی مناســب
باشــد ولــی تنهــا ایــن امــر کافــی نیســت .اگــر
مدیریــت صحیــح و اســتفاده از فناوریهــای
روز را در اولویــت قــرار ندهیــم ،در آینــدهای نــه
چنــدان دور شــاهد بحرانــی عظیــم خواهیــم بــود.
شــاید در گذشــته منابــع آبهــای ســطحی یــا
آبهــای زیرزمینــی پاســخگوی نیازهــای متعــدد
جوامــع بــوده اســت ولــی در عصــر حاضــر اگــر
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مدیریــت منابــع آبــی را جــدی نگیریــم ،شــاهد
بحرانهــای زیســتمحیطی و انســانی از قبیــل:
تخریــب اکوسیســتمهای آبــی ،انقــراض گونههــا،
مرگومیــر بــر اثــر بیماریهــای مربــوط بــه
آب و خطــر فزاینــده درگیریهــای منطقــهای
و بینالمللــی بــر ســر منابــع آب کمیــاب و
مشــترک ،خواهیــم بــود ،کــه بــه مــرور زمــان و
بــا افزایــش بیشــتر جمعیــت ،جدیتــر میشــوند.
بــرای جلوگیــری از ادامــه ایــن رونــد مخــرب و
ســیکل معیــوب ،تنهــا راه چــاره ،برنامهریــزی
بلندمــدت و مدیریــت پایــدار ،توســط کارشناســان
و ســازمانهای ملــی و بینالمللــی و حمایــت
دولتهــا بــرای اجــرای مــداوم ایــن برنامههــا
میباشــد .در ایــن راســتا بایــد تمــام تــاش خــود
را بکنیــم تــا از منابــع تجدیــد پذیــر آبــی اســتفاده
کــرده و بــا اســتفاده از فناوریهــای جدیــد ،هــدر
رفــت آب را کاهــش دهیــم   .

بحران آب برزیل
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     اولیــن بــار در ســال  1798نظریــه تقابــل
افزایــش رشــد جمعيــت و بحــران منابــع طبیعــی
توســط تومــاس مالتــوس ،کشــيش و اقتصــاددان
انگليســی ،مطــرح شــد .بــر اســاس نظریــه کــه بــه
نظریــه مالتــوس معــروف گردیــد ،منابــع محــدود
موجــود کــره زمیــن ،پاســخگوی رشــد چشــمگیر
و ســریع جمعیــت در دنیــا نبــوده و در نتیجــه
تنشهــا و بحرانهــای ناشــی از کمبــود منابــع
در آینــده اجتنابناپذیــر اســت .از دیربــاز موضــوع
آب یکــی از مهمتریــن منابــع طبیعــی بــوده کــه
حيــات انســانها بــه آن وابســته بــوده اســت.
همچنيــن ،ایــن منبــع بهعنــوان یــک موضــوع بــا
اهمیــت در صحنــه سیاســت داخلــی و خارجــی
کشــورها بهویــژه در مناطــق خشــک و کــمآب
جهــان همــواره مطــرح بــوده و هماکنــون نیــز
اهمیــت آن افزایــش پیــدا کــرده اســت .متخصصــان
امــور آب بــر ایــن باورنــد کــه هــرگاه نســبت
جمعیــت بــه حجــم آب شــیرین تجدیدشــونده
از حــد معینــی فراتــر بــرود ،کمآبــی محســوس
و "فشــار و تنــش ناشــی از کمبــود آب" بــروز
خواهــد نمــود .ایــران مشــابه بســیاری از کشــورهای
نیمهخشــک و خشــک جهــان در دهههــای اخیــر،
کمبــود جــدی در منابــع آب را تجربــه کــرده و بــر
اســاس تعاریــف و معیارهــای ســازمان ملــل ،در

حــال حاضــر بــا "بحــران آب" و براســاس برخــی از
تعاریــف بــا "تنــش آب" مواجــه اســت (نصرآبــادی،
 .)1393تغییــرات رژیمهــای هیدرولوژیکــی بــه
دلیــل تغییــرات اقلیمــی ،جمعیتــی و اقتصــادی
پیامدهــای جــدی را بــرای مــردم و محیطزیســت
بــه بــار آورده اســت .از طــرف دیگــر رونــد مدیریتی
در حوزههــای مرتبــط بــا عرضــه و تقاضــای آب
منجــر بــه بهرهبــرداری بیــش از حــد منابــع آب
ســطحی و زیرزمینــی در اغلــب حوضههــای آبــی
کشــور شــده اســت.
بــه منظــور بررســی وضعیــت رونــد امنیــت آبــی
در کشــورهای آســیایی ،مطالعــات جداگانــهای در
خصــوص چش ـمانداز توســعه آب در آســیا صــورت
گرفتــه اســت .ایــن مطالعــات نشــان میدهــد
کــه در کشــورهای آســیایی بــا بحــران آب ناشــی
از کمبــود منابــع آب مواجــه نیســتند؛ بلکــه
بحــران آب ایجادشــده در ایــن کشــورها بــه دلیــل
ضعــف در مدیریــت و حکمرانــی منابــع آب اســت.
مدیریــت توزیــع و نگـهداری آب در کشــور ،همــواره
جمعیــت ،کشــاورزی و اســراف در مصــرف خانگــی
را عامــل کمبــود آب معرفــی میکنــد .امــا طبــق
گــزارش مرکــز تحقیقــات اســتراتژیک مجلــس،
 25درصــد از آب شــهری در شــبکه توزیــع هــدر
م ـیرود و اگــر از اتــاف همیــن میــزان جلوگیــری
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شــود ،مشــکالت ایــن بخــش حــل میشــود .بــه 
عبــارت دیگــر بحــران آب بیشــتر از آنکــه تابــع
میــزان ذخایــر آب باشــد ،بــه مدیریــت آن در
بخشهــای و مصــارف مختلــف بســتگی دارد .چــرا
کــه کشــوری مثــل آلمــان بــا ذخیــره ســرانه 1326
مترمکعــب کــه بســیار کمتــر از ذخایــر آب ایــران
اســت بــا اتخــاذ تدابیــر مناســب و بهینــه ،مشــکل
بحــران آب نــدارد (ســیاح و همــکاران .)1396 ،در
شــکل  1دالیــل اصلــی بحــران یــا تنــش آبــی بــه
وجــود آمــده در کشــور اشــاره شــده اســت .بــه طور
کلــی عنصــر جمعیــت همــواره یکــی از مؤثرتریــن
مؤلفههــای قــدرت در عرصههــای سیاســی و

اقتصــادی هــر کشــور بــه شــمار م ـیرود .از طــرف
دیگــر بــا افزایــش جمعیــت بــرای تأمیــن امنیــت
غذایــی بایســتی تولیــدات محصــوالت کشــاورزی
افزایــش یابــد .در ایــن راســتا ســؤاالت زیــر مطــرح
میشــود کــه بــا توجــه بــه قرارگیــری جمعیــت
کشــور در آســتانه ســالخوردگی و از طــرف دیگــر
قرارگیــری کشــور در شــرایط اســتراتژیک بحــران
یــا تنــش آبــی ،آیــا سیاســتهای افزایــش رشــد
جمعیــت در راســتای پایــداری منابــع آب خواهــد
بــود یــا نــه؟ کشــاورزی میتوانــد محــور توســعه
قــرار بگیــرد یــا منجــر بــه تشــدید بحــران کمآبــی
خواهــد شــد؟  

بخش دوم :منابع و مصارف آب؛ بحران آب در ایران
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نرشیه آبخوان ،دوره  ،13شامره  ،1بهار 1400

بررســی ادبیــات نشــان میدهــد راهکارهــای
مختلفــی بــرای برونرفــت از بحــران یــا تنــش
آبــی موجــود یــا آینــده کشــور وجــود دارد .بــه
طــور خالصــه راهبردهــا و راهکارهــای مهــم جهــت
کنتــرل کمبــود و بحــران آب در شــکل  2ارائــه
شــده اســت .بهطــور کلــی هیــچ کشــوری بــدون
اطمینــان از دسترســی مطلــوب از آب ،قــادر نیســت
ثبــات اقتصــادی ،اجتماعــی و سیاســی خــود را
حفــظ کنــد .بررســیها نشــان داده اســت آنچــه
کــه امــروز حــوزه منابــع آب کشــور از آن رنــج
میبــرد نــه فقــر ،نــه کمبــود و بحــران آب و نــه
نــرخ رشــد جمعیــت اســت ،بلکــه ســوء مدیریــت
و ناکارآمــدی ســاختار اداره منابــع آب موجــود در
کشــور اســت .بنابرایــن ،راهکار اصلــی بــرای مقابلــه
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بــا بحــران آبــی آینــده ،برنامهریــزی صحیــح و
اهتمــام بــه سیاســتهای مدبرانــه در حکمرانــی
منابــع آب کشــور میباشــد و تــا زمانــی کــه ایــن
تغییــر رویکــرد در کشــور نهادینــه نشــود ،ســایر
اقدامــات نتایجــی مقطعــی و زودگــذر و حتــی در
برخــی مــوارد ممکــن اســت اثــرات ســوء نیز داشــته
باشــد .در یــک تعریــف اجمالــی حکمرانــی آب
عبــارت اســت از "نظامهــای سیاســی ،اجتماعــی،
اقتصــادی و اداری کــه متصــدی میباشــند و
مســتقیم و غیرمســتقیم بــر بهرهبــرداری ،توســعه
و مدیریــت منابــع آب مؤثرنــد و ارائــه خدمــات آب
در ســطوح مختلــف جامعــه را تحــت تأثیــر قــرار
میدهنــد".

راهبردها و راهکارها برای برونرفت از بحران آب
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دو رویکــرد اصلــی حول"حکمرانــی آب" وجــود
دارد؛ حکمرانــی آب را مجموعــهای از ابزارهــا
(نهــادی و غیــره) میدانــد کــه هــدف از آنهــا
ارتقــای کارآمــدی ،برابــری و اثربخشــی مدیریــت
آب اســت .ایــن رویکــرد را گاهــی "حکمرانــی
خــوب" هــم مینامنــد .در ایــن رویکــرد ،حکمرانــی
ابــزاری اســت کــه بایــد طراحــی کــرد یــا بــه نتایــج
مشــخصی رســید؛ امــا رویکــرد دومــی هــم وجــود
دارد؛ در ایــن رویکــرد ،حکمرانــی ناظــر بــر تحلیــل
فرایندهــای تصمیمگیــری مناقشــهانگیز اســت؛
تحلیــل فرایندهــای تخصیــص اعتبــارات و تحلیــل
تأثیــرات ایــن تصمیمــات ،دسترســی ذینفعــان
مختلــف بــه منابــع و خدمــات را شــامل میشــود.
در ایــن رویکــرد ،فرایندهــای حکمرانــی بهدقــت
تحلیــل انتقــادی میشــوند و نتیجــه ایــن فرایندهــا
برافزایــش کارآمــدی و عدالــت و توانمندیهــای
ذینفعــان مختلــف بررســی میشــود .هرکــدام از
دو رویکــرد کــه مدنظــر قــرار گیرنــد ،یــک چیــز
مســلم اســت؛ حکمرانــی آب ،مســتلزم تحلیــل
بههمپیوســتگیهای اکولــوژی ،اجتماعــی و فنــی
اســت (عســکری بزایــه.)1395 ،

منابع
 .1ســیاح ،م ،.دیــزج ،پ .و ســادات محمــوداف ،م.
 .1396بررســی ارتبــاط سیاسـتهای جمعیتــی بــا
وضعیــت منابــع آبــی کشــور .فصلنامــه جمعیــت،
(.25-46 :24)99
 .2عســکری بزاریــه ،ف .1395 .حکمرانــی آب:
مــروری بــر مفاهیــم ،چالشهــا ،ابزارهــا و تدابیــر
نهــادی .مدیریــت آب در کشــاورزی.34-25 :3)1( ،
 .3نصرآبــادی ،ا .1393 .شــواهد زیســتمحیطی
آب ایــران و برخــی راهحلهــا .فصلنامــه راهبــرد
اجتماعــی و فرهنگــی.65-85 :4)15( ،
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مایع و مایهی حیات!
نگین نوروزی

دانشجوی کارشناسی علوم و مهندسی آب
گروه مهندسی آبیاری و آبادانی

نرشیه آبخوان ،دوره  ،13شامره  ،1بهار 1400

برای مسواک زدن ،از لیوان استفاده کن!
کمتر لباس بخر! میدونی رد پای آب چیه؟!
کمتر دوش بگیر! آب شرب تموم شد!
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     حتمــاً شــما هــم ،حداقــل یکبــار ،جمــات
بــاال را شــنیدهاید! تــا بــه حــال شــده فکــر کنیــد
آیــا واقع ـاً مقــدار آب شــیرین کــم اســت؟ و اگــر
اینطــور اســت ،شــما چقــدر در ایــن راســتا ســهم
داریــد؟ در ایــن مطلــب ،تــاش میکنیــم تــا
بــرای ایــن افــکار ،بــه خودمــان و شــما ،جهــت
فکــری دهیــم! نتیجهگیــری و انجــام مطالعــات
بیشــتر ،بــا خــود شماســت!
همانطــور کــه میدانیــد 75 ،درصــد از کــرهی
زمیــن را آب پوشــانده اســت؛ در حالــی کــه فقــط
کمتــر از ســه درصــد آن ،آب شــیرین اســت و
حتــی تمــام آن هــم قابلدســترس نیســت! شــاید
همیــن ،دلیلــی باشــد بــرای اینکــه مصــرف آب
شــیرین ،بایــد حســاب شــده باشــد!
چــرا کــه  همیــن مقــدار آب هــم ،نیــاز بــه
طراحــی شــبکه بــرای پخــش و آبرســانی دارد
(ضمــن اینکــه ،توزیــع آن در کــرهی زمیــن ،ابــدا ً
بــه صــورت عادالنــه نبــوده! بــرای مثــال ،میدانیم
کــه ایــران ،روی کمربنــد خشــک و نیمهخشــک
زمیــن واقــع شــده اســت) .بــرای درک بهتــر ایــن
عــدد عجیــب ،میتوانیــم از یــک شبیهســازی

اســتفاده کنیــم .بدینصــورت کــه فــرض کنیــد
تمــام آبهــای کــرهی زمیــن ،بــه قــدر یــک
ســطل  20لیتــری باشــد؛ در ایــن صــورت ،تنهــا
فنجانــی از ایــن ســطل ،آب شــیرین خواهــد بــود(
حــدود  3درصــد) و میــزان آبــی از آن فنجــان
کــه در دســترس شماســت ،بــه قــدر یــک قاشــق
چایخــوری اســت ( 0/01درصــد) .کشــور
ایــران هــم ،بــا اینکــه نزدیــک بــه یــک درصــد از
جمعیــت دنیــا را در خــود جــای داده ،تنهــا 0/36
آب قابلدســترس شــرب را در اختیــار دارد.
حــال ،ممکــن اســت ســؤال پیــش بیایــد کــه
ســهم بــارش در ایــن میــان چقــدر اســت .بــرای
ایــن منظــور ،خــود را محــدود بــه کشــور ایــران
کــرده و ســؤال را پاســخ میدهیــم.
میدانیــد کــه ایــران ،منطقــهای اســت کــه در
مناطــق خشــک و نیمهخشــک زمیــن ،واقــع
شــده اســت و بــه تبــع همیــن آب و هــوا ،شــاهد
ســه برابــر بــودن میانگیــن بــارش دنیا ،نســبت به
ایــران بودهایــم .آن هــم بارشــی کــه نزدیــک بــه
هفتــاد درصــد آن ،هنــگام باریــدن از دســترس
خــارج میشــود (مقــدار عــددی بــارش ،حــدوداً،
 200میلیمتــر در ســال اســت) .در ادامــه،
بیاییــد تعریفــی را بــا همدیگــر مــرور کنیــم؛
ســرانهی مصــرف آب.
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ســرانه ( ،)Per Capitaعبارتــی قیــدی بــه زبــان
التیــن اســت و بــه معنــای "بــه ازای هــر فــرد"
اســت .پــس ،ســرانهی مصــرف آب ،یعنــی ســهم
آب مــورد اســتفادهی هــر فــرد در واحــدی از زمــان؛
مث ـ ً
ا روز .ارائ ـهی یــک عــدد مشــخص بــرای ایــن
تعریــف ،کار آســانی نیســت! چــون بــه پارامترهــای
مختلفــی بســتگی دارد؛ مثــل فرهنــگ ،محــل
زندگــی ،مذهــب ،ناحیــهی جغرافیایــی و غیــره.
بــرای ســرانهی مصــرف آب و بــرای هــر فــرد در
ایــران ،عددهــای مختلفــی در اینترنــت و مقالههــا
و کتابهــای مختلــف ذکــر شــده اســت کــه علــت
ایــن اختــاف هــم ،تفــاوت در زندگــی اجتماعــی،
موقعیــت جغرافیایــی ،تأسیســات آب شــرب و غیــره
میتوانــد باشــد.
در بیــن ایــن اعــداد ،میتوانیــم بــه گزارشــی
از تســنیم رجــوع کنیــم کــه در آن ،بنفشــه
زهرایــی ،مدیــرکل دفتــر مدیریــت مصــرف و
ارتقــای بهــرهوری آب و آبفــای وزارت نیــرو اظهــار
کــرده اســت کــه در بخــش آب شــرب خانگــی،
ســرانههای مصــرف بــه صــورت متوســط در کشــور
چیــزی در حــدود  150لیتــر بــرای هــر نفــر در روز
اســت .متأســفانه یــا خوشــبختانه ،ایــن عــدد بــرای
شــهرهای بــزرگ ،بیشــتر هــم میشــود!

جالــب اســت بدانیــد کــه در ایــران ،اگــر هــر
مشــترک بــه ازای هــر نفــر بیــش از  150لیتــر
آب شــرب خانگــی در روز مصــرف کنــد ،پرمصــرف
محســوب میشــود .حــاال ،اگــر برایتــان ســؤال
شــده کــه ایــن عــدد را بــا مقــدار و معیــاری جهانی
مقایســه کنیــد ،بایــد بدانیــد کــه اصــوالً تعییــن
اســتاندارد جهانــی بــرای ســرانه مصــرف معنــا
نــدارد؛ در نشــری ه منتشرشــده توســط ســازمان
برنامــهو بودجــه ،مبانــی تعییــن ســرانه مصــرف
مشــخص شــده کــه بــه خیلــی از مســائل از جملــه
فرهنــگ و آداب و رســوم ،بزرگــی و کوچکــی شــهر
از نظــر انــدازه جمعیتــی و نــوع فناوریهایــی کــه
آن جامعــه بــرای لوازمخانگــی و لوازمــی کــه آب
مصــرف میکنــد دسترســی دارد ،وابســته اســت.
ضمن ـاً ،بــا توجــه بــه شــرایط بومــی کشــور و هــم
بــا توجــه بــه مصــرف آب خانگــی در دیگــر نقــاط
جهــان ،مــا کشــوری پرمصــرف در بخش آب شــرب
خانگــی هســتیم؛ در بســیاری از شــهرهای بــزرگ
کشــورهای اروپایــی کــه آب و هــوای مرطوبتــری
هــم از ایــران دارنــد و کمتــر بــا محدودیتهــای
منابــع آب هــم مواجهانــد ،ســرانههای مصــرف
خانگــی اکثــرا ً حــدود  120لیتــر بــرای هــر نفــر در
روز و یــا کمتــر از ایــن میــزان اســت
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سرانه برداشت جهانی آب در سال  ،2018در چند کشور منتخب (مترمکعب در سال)
بیاییــد از زاویــهای دیگــر،

بــه بخشــی دیگــر از ماجــرا
نــگاه کنیــم .اســتفاده از آب

در بخشهــای مختلــف را بــه
طــور کلــی بــه ســه قســمت
تقســیم میکننــد:
 .1کشاورزی.

 .2صنعت و خدمات.

 .3شرب شهری و روستایی.

بــرای بیــان اینکــه هرکــدام
از مــوارد بــاال ،چــه ســهمی

نرشیه آبخوان ،دوره  ،13شامره  ،1بهار 1400

از ایــن اســتفاده دارنــد ،بــه
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نمــودار زیــر توجــه کنیــد:

همانطــور کــه میبینیــد ،مقــدار اســتفادهی بخــش کشــاورزی،
بســیار بیشــتر از آب شــرب اســت .ممکــن اســت در همیــن
مرحلــه ،ایــن حــق را بــه خــود بدهیــد کــه دیگــر هیــچ رعایتــی در
مصــرف آب نکنیــد و بــرای کار خــود هــم ،دلیــل معتبــری پیــدا
کــرده باشــید!
اما صبر کنید!
چیزی را فراموش کردید و آن ،هزینهی آب شرب است..
یعنــی ،هزینــهای کــه هــر لیــوان آب الزم دارد تــا بــا کیفیــت
و فشــار مطلــوب ،بــه منــزل شــما برســد؛ ضمــن اینکــه ،منابــع
آن هــم بســیار محدودتــر اســت .ایــن دالیــل ،بــه نظــر کافــی
نقــش صرفهجویــی شــما در مصــرفِ ایــن آب را،
میرســند تــا
ِ
تقریبــاً غیرقابــل مقایســه بــا ســایر بخشهــا کننــد.
هرچنــد ،واقعــاً نمیتــوان منکــر ایــن شــد کــه هنــوز هــم در
خیلــی از بخشهــای کشــور ،شــاهد کشــاورزی و آبیــاری ســنتی
هســتیم (حتــی گاهــی اوقــات میتــوان گیــاه را بــا گیــاه دیگــری
جایگزیــن کــرد کــه آب کمتــری مصــرف کنــد و ســود بیشــتری
هــم بدهــد) و هــزاران مترمکعــب آب شــرب و چــاه و قنــات و
غیــره عمـ ً
ا بــه هــدر میرونــد .یــا الاقــل ،در جــای درســت و بــه
مقــدار درســت ،اســتفاده نمیشــوند!
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بخش دوم :منابع و مصارف آب؛ بحران آب در ایران

جالــب اســت بدانیــد ،طــی ۲۲
ســال اخیــر بــه شــکل واضحــی
مشــخص اســت مصــرف بخــش
کشــاورزی قســمت عمــدهای از
کل مصــرف آب کشــور (بیــش
از  ۶۵درصــد در ســال )۱۳۹۴
را در طــی ســالیان متمــادی بــه
خــود اختصــاص داده اســت؛ در
ضمــن بــا توجــه بــه افزایــش
جمعیــت طــی ســالهای
مــورد بررســی ،ســهم مصــرف
بخــش شــرب نیــز بــهنســبت
شــاهد افزایــش بــوده اســت؛
در حالــی کــه تغییــر خاصــی
در ســهم بخــش صنعــت دیــده
نمیشــود .ایــن وضعیــت در
حالــی روی داده اســت کــه
افزایــش ســهم بخــش صنعــت و
کاهــش ســهم بخش کشــاورزی
در ســطح بینالمللــی بهعنــوان
شــاخصی از توســعه محســوب
میشــود .مشــکل عمــدهی
کشــاورزی ایــران ،ســنتی بــودن
روشهــای تولیــد و اســتفاده از
منابــع آبــی اســت کــه قســمت
عمــدهی آن نیــز بــه دلیــل
پاییــن بــودن ســطح دانــش
فنــی کشــاورزی اســت.
بــرای کاهــش فشــار بــر منابــع
آب شــیرین کشــور بایــد عزمــی
ملــی داشــت و همــه راههــای
ممکــن از جملــه بهرهبــرداری
گســترده از باالبــردن دانــش
فنــی ،ســامانههای آبیــاری
تحتفشــار ،اســتفاده از منابــع
آبشــور ،آمــوزش صحیــح
الگــوی مصــرف علیالخصــوص
آمــوزش بــه بهرهبــرداران کــه
نقــش مســتقیمی در مصــرف

آب دارنــد در راســتای مدیریــت بهینه مصــرف آب مدنظر قــرار دارد.
ایــن نکتــه را نیــز نبایــد فرامــوش کنیــم کــه امــروزه فرهنگســازی
در جامعــه کشــاورزی در جهــت ارتقــاء فرهنــگ مصــرف آب و دانش
فنــی امــری ضــروری اســت .بــا تمــام ایــن مطالــب ،شــما فکــر
میکنیــد عــاوه بــر بهینــه مصــرف کــردن آب شــرب حتــی در امور
بــه ظاهــر کماهمیــت ،دیگــر چــه قــدم مثبتــی در راســتای کمــک
بــه وضعیــت نگرانکننــدهی کشــورمان میتوانیــم برداریــم؟ اص ـ ً
ا
چنیــن چیــزی تــا چــه مقــدار در حیط ـهی اختیــارات مــا اســت؟
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بخش سوم

آب ،جامعه و زنان

سپینود محمدی لیری

دانشجوی کارشناسی علوم و مهندسی آب
گروه مهندسی آبیاری و آبادانی

نرشیه آبخوان ،دوره  ،13شامره  ،1بهار 1400

     آب ســالم و قابلدســترس بــرای همــه افــراد
جامعــه ،نقــش اساســی در مقابلــه بــا فقــر و کمــک
بــه توســعه اقتصــادی و انســانی دارد .ارزش آب
خیلــی بیشــتر از قیمــت آن اســت و بــر روی
خانوادههــا ،مــدارس ،محلهــای کار ،کرامــت
انســانی و پیشــرفت اجتماعــی تأثیــر میگــذارد.
در ایــن گــزارش میخواهیــم بــه تأثیــرات
اجتماعــی آب بــر روی جامعــه زنــان بپردازیــم و
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چگونگــی اثــرات زنــان بــر روی مدیریــت بحــران
آب را بررســی کنیــم .هرســاله در مــاه مــارس،
روز جهانــی زن ( 8مــارس) و روز جهانــی آب (22
مــارس) مــورد تقدیــر قــرار گرفتــه و ســازمان
ملــل ،دولتهــا و نهادهــای مربوطــه بــه دنبــال
آشکارســازی تأثیــرات ایــن دو بــر یکدیگــر و
برنامهریــزی در جهــت ســاختن جوامــع ســالم و
مقــاوم در برابــر بحــران آب هســتند.
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ایــن مــوارد موجــب ســختی ،نــا امنــی و بازمانــدن
از درس و کار زنــان جامعــه میشــود؛ در حالــی
کــه میتواننــد ایــن زمــان را صــرف تحصیــل،
کســبوکار و رشــد جامعــه خویــش کننــد و بــه
زندگــی خــود و خانوادههایشــان رونــق بخشــند.
میانگیــن مســافتی کــه زنــان آفریقایــی و آســیایی
بــرای جمــعآوری آب طــی میکننــد حــدود 6
کیلومتــر اســت و متوســط وزن آبــی کــه روی ســر
خــود حمــل میکننــد 20 ،کیلوگــرم اســت.
حمــل ایــن وزن آب بــه صــورت روزانــه بــه ســتون
فقــرات آســیب زده و موجــب بــروز مشــکالت
جســمانی در ادامــه زندگــی و هنــگام زایمــان
میشــود کــه افزایــش ســقطجنین را بــه همــراه
دارد .ایــن انــرژی و زمــان ،شــکاف جنســیتی
را افزایــش و زنــان را بیــش از پیــش در معــرض
فشــارهای روحــی ،جســمی و اجتماعــی قــرار
میدهــد.

بخش سوم :آب ،جامعه و زنان

در سراســر جهــان از هــر  9نفــر یــک نفــر بــه آب
ســالم دسترســی نــدارد و از هــر ســه نفــر نیــز
یــک نفــر بــه توالــت دسترســی نــدارد .در میــان
کشــورهای کمدرآمــد ،دختــران و زنــان مســئولیت
اصلــی مدیریــت تأمیــن آب خانگی و بهداشــت را بر
عهــده دارنــد و غالب ـاً ایــن نقشهــا از هــر شــغل،
مشــارکت و آمــوزش جلوگیــری میکنــد .زنــان و
کــودکان سراســر جهــان روی هــم  200میلیــون
ســاعت جهــت جمــعآوری آب صــرف میکننــد.
بــرای زنــان بحــران آب شــخصی اســت و آنــان بــه
دنبــال منابعــی هســتند کــه خانوادههایشــان بــرای
زنــده مانــدن بــه آن احتیــاج دارنــد (همچــون
نوشــیدن ،بهداشــت  ،پختوپــز)
ســه دلیــل عمــده زنــان را در نبــود آب ســالم
تهدیــد میکنــد:
 .1عمومـاً زنــان مســئولیت جمـعآوری آب خانــواده
و مدیریــت آن را بــر عهــده دارنــد.
 .2هــر روزه تعــداد زیــادی از زنــان در هنــگام
طــی کــردن مســافت طوالنــی بــرای آب و یــا
یافتــن مــکان بــرای توالــت در معــرض تجــاوز قــرار
میگیرنــد.

 .3زنــان در دوران قائدگــی ،بــارداری و پــس از
بــارداری نیازهــای بهداشــتی ویــژهای دارنــد.

18

نرشیه آبخوان ،دوره  ،13شامره  ،1بهار 1400

انجمن علمی دانشجویی گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران

19

نابرابریهــای جنســیتی یکــی از گســتردهترین
مــوارد نقــص حقــوق بشــر در سراســر جهــان
اســت و بــرای حــل آن ،حــل معضــات آب
ضــروری اســت .این بحــران نیــاز بــه راهحلهای
نوآورانــه مؤثــر و ســرمایهگذاریهای گســترده
در ایــن زمینــه دارد .دسترســی بــه آب ســالم
میتوانــد در خانــه بســیاری از زنــان امیــد،
ســامتی و فرصتــی بــرای رشــد در جهــات
مختلــف باشــد.
در ادامــه میبایســت خاطرنشــان کــرد مدیریــت
خانــه بــه عهــده زنــان بــوده و توانمندســازی
و آمــوزش زنــان از مؤثرتریــن راهکارهــای
مدیریــت بحــران آب میباشــد .بــا اشــاره بــه
هــدف توســعه پایــدار ســازمان ملــل بــرای
اطمینــان از در دســترس بــودن آب و مدیریــت
پایــدار آب بــرای همــه تــا ســال  2030نیــاز بــه
توانمنــدی زنــان داریــم.

در ایــران نیــز بیــش از هــر زمــان دیگــری نیــاز
بــه راهکارهــای مؤثــر در جهــت مدیریــت بحــران
آب داریــم .بــا توجــه بــه آمــار ایــران در مرحلــه
خشکســالی اســت و اگــر سیاســتهای الزمــه
در جهــت بهبــود و جبــران صــورت نگیــرد ،بحــران
جدیتــر خواهــد شــد.
بــا برداشــت بیــش از حــد و آلودگــی منابــع آب
روز بــه روز ایــن بحــران شــدیدتر خواهــد شــد و
تنشهــای سیاســی و اجتماعــی بــه ویــژه در
کشــورهای نواحــی خشــک و نیمهخشــک افزایــش
مییابد.مدیریــت منابــع آب کشــور عــاوه بــر
برنامهریــزی و ســرمایه گــزاری دولتــی ،نیــاز بــه
توســعه مشــارکت اجتماعــی و بــه دنبال آن توســعه
مشــارکت زنــان در بخشهــای مختلــف دارد .زنــان
قــادر خواهنــد بــود الگویــی مناســب بــرای خانــواده
خویــش باشــند و در مقایســه بــا مــردان معمــوالً در
حفــظ محیطزیســت کوشــاترند.

انجمن علمی دانشجویی گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران

از شــاخصهای درجــه توســعهیافتگی یــک
کشــور ،میــزان مشــارکت و نقــش زنــان در
آن کشــور اســت .منظــور از مشــارکت زنــان
اقدامــات همهجانبــه از جملــه مشــاوره،
تصمیمگیــری و اجــرا در امــور اقتصــادی،
سیاســی و محیطزیســتی میباشــد .زیــرا
همانطــور کــه پیشتــر اشــاره شــد،
رســیدن بــه هــدف توســعه پایــدار بــدون
توانمنــدی زنــان و مشــارکت همهجانبــه آنــان
امکانپذیــر نیســت.
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بخش سوم :آب ،جامعه و زنان

 .1احمــدی ،ی .و قــادرزاده ،ا.1393 .
گونهشناســی ارزشهــای فرهنگــی مبتنــی بــر
هویــت؛ مــورد مطالعــه :دانشــجویان دانشــگاه
کردســتان .پژوهشــنامۀ توســعۀ فرهنگــی
اجتماعــی.34-56 :)1(1 ،
 .2ثابترفتــار ،ع .1381 .نقــش زنــان در
ارتقــای مدیریــت کمــی و کیفــی آب .مجموعــه
مقــاالت کارگاه نقــش زنــان در مدیریــت منابــع
آب ،تهــران :مرکــز منطقــهای مدیریــت آب
شــهری.
 .3روســتایی ،ن .1380 .نقــش زن در مدیریــت
محیطزیســت .مجموعــه مقــاالت کارگاه نقــش
زنــان در مدیریــت منابــع آب ،تهــران :مرکــز
منطق ـهای مدیریــت آب شــهری.

4. Clasen, T. F., & Cairncross, S. (2004).
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     آب مايــه حيــات و الزمــه زندگانــي اســت .آب
بــراي مــوارد گوناگونــي ماننــد مصــارف شــخصي،
بهداشــت ،توليــد غــذا و توليــد كليــه کاالهایــی
كــه نيــاز روزانــه انســان اســت مــورد اســتفاده قــرار
میگیــرد .بــه طــوري كــه زندگــي بــدون وجــود
و عرضــه كافــي آب غيرممكــن اســت .همچنيــن
آب بــراي رونــق اقتصــادي ضــروري اســت .طــی
ســالهای اخیــر در کشــور ایــران کمبــود فزاینــده
منابــع آب بــه عنــوان یــک محدودیــت جــدی
شــناخته شــد .بهویــژه اینکــه بــا پدیــد آمــدن
دورههــای خشکســالی ،اثــرات محتمــل تغییــر
اقلیــم ،تشــدید رقابــت بــرای دریافــت آب در
بخشهــای مختلــف بهویــژه بخــش کشــاورزی،
رشــد جمعیــت و غیــره .ایــن محدودیتهــا تبدیــل
بــه تهدیــدات بالقــوه در بخــش عرضــه و تقاضــای
آب گردیــد.
بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه داشــت کــه بــرای مواجه
بــا مشــکل کمآبــی همــواره بایــد از سیاس ـتهای

توأمــان عرضــه و تقاضــای آب بهــره بــرده شــود.
ولــی متأســفانه در کشــور مــا ،بخــش آب از دیــدگاه
مهندســی متولیــان و سیاســتگذاران رنــج
میبــرد .ایــن در حالــی اســت کــه بهطــور تاریخــی
نــگاه سیاس ـتگذاران بــه آب بهعنــوان یــک کاالی
اجتماعــی و در برخــی مواقــع سیاســی بــوده اســت.
تــا اینکــه بــه آن بهعنــوان یــک کاالی اقتصــادی
نگریســته شــود .بهطــوری کــه در اکثــر مواقــع ایــن
منبــع حیاتــی وســیله سیاســتگذاران در کمــک
بــه اقشــار ضعیــف و بیبضاعــت جامعــه بــوده و
بهمنظــور کمــک بــه ایــن اقشــار از ایــن کاال یــا
نهــاده اساســی در تولیــد اســتفاده کردهانــد .ایــن
مهــم عــدم کارایــی و بهــرهوری آب در بخــش
کشــاورزی را منجــر شــده است(حســنی و هاشــمی
شــاهدانی.)1398 ،
مضــاف بــر اینکــه ســاختار کنونــی بخــش اقتصــاد،
بــه ویــژه  اقتصــاد کشــاورزی در بیشتــر مناطــق
کــه بــا محدودیــت آب مواجــه میباشــند ،دارای
شــرایط نامناســبی اســت .بــه نحــوی کــه الگــوی
کشــت و در نتیجــه مصــرف آب در آنهــا بــا فــرض
وجــود آب فــراوان ،بســیار ارزان اســت .بــر اســاس
تئوریهــای اقتصــادی ،تخصیــص بهینــه بــرای
یــک کاالی خصوصــی در بــازار رقابــت کامــل اتفــاق
میافتــد کــه الزمــه آن وجــود شــرایط خــاص در
بــازار و کاالی مــورد مبادلــه اســت .آب یــک کاالی
چنــد کارکــردی اســت و هزینههــای مبادلــه در
مدیریــت آن باالســت و اثــرات خارجــی آن نیــز

انجمن علمی دانشجویی گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران

بخش چهارم :ارزش اقتصادی آب

قابــل مالحظــه اســت .اگرچــه آب در بســياري از
نواحــی دنيــا كاالي گرانبهائــي اســت امــا قيمتــي
كــه مصرفکننــدگان بــراي آن میپردازنــد
در بســياري از كشــورها بســيار پائيــن اســت.
بــه طــوري كــه ارزش حقيقــي آب را منعكــس
نمیکنــد.
از نقطــهنظــر اقتصــادي اهمیــت آب بنــا بــه داليل
زيــر در حــال افزايش اســت:
 .1تقاضــاي جهانــي بــراي آب در حــال افزايــش
اســت .بــراي پاســخگویی بــه ايــن نيــاز كل
خدمــات آب بايــد توســعه داده شــود و يــا عملكــرد
آنهــا كاراتــر باشــد.
 .2در حــال حاضــر بــراي مقابلــه بــا چالشهــا
ســرمایهگذاری عظيمــي بــراي بهبــود و توســعه
زیرســاختهای آب مــورد نيــاز اســت.
 .3بــراي ملتهــای فقیرتــر و رشــد جمعيــت
باالتــر ،بايــد ف ّناوریهــای جديــد بــراي توزيــع و
اســتفاده از آب توســعه يابــد.

 .4بعيــد اســت كــه آب بــراي همــه كاربردهــا بــا
هزينــه اندكــي كــه امــروزه مــورد اســتفاده قــرار
میگیــرد ،در آينــده نيــز موجــود باشــد؛ قيمــت
آب بــه علــت محدوديــت در عرضــه آن در حــال
افزايــش اســت .ايــن امــر تمامــي فعالیتهــای
اجتماعــي و تجــاري از كشــاورزي گرفتــه تــا توليــد
كاالهــاي مصرفــي روزانــه را تحــت تأثيــر قــرار
میدهــد .امــروزه در دنیــا بــرای غلبــه بــر ایــن
گونــه چالشهــا ،همــواره سیاســتگذاران بخــش
آب بــه دنبــال توســعه نهادهــا و یــا مکانیسـمهای
محــرک اقتصــادی ماننــد بــازار آب بــرای مدیریــت
پایــدار منابــع آب هســتند .ایــن امــکان جــز در
مــوارد محــدود در ایــران محقــق نشــده اســت.
بــازار آب ،تجــارت آب یــا مبادلــه آب ،یعنــی
فراینــد خریــد و فــروش حقــوق دسترســی بــه آب
کــه اغلــب ح ـقآب نیــز نامیــده میشــود .بســته
بــه وضعیــت قانونــی حــق آب ،شــرایط تجــارت
میتوانــد دائمــی یــا موقتــی باشــد .بعضــی از
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ایالتهــای غربــی ایاالتمتحــده ،شــیلی ،آفریقــای
جنوبــی ،اســترالیا ،ایــران و جزایــر قنــاری اســپانیا
دارای طرحهــای تجــارت آب هســتند .برخــی،
طرحهــای تجــارت آب اســترالیا را پیشــرفتهترین
و مؤثرتریــن طرحهــای جهــان میداننــد.
برخــی از کشــورهای دیگــر ،بهویــژه در جنــوب
آســیا ،طرحهــای غیررســمی بــرای تجــارت آب
دارنــد .منظــور از بــازار آب تخصيــص مجــدد
آب بيــن مصــارف و مصرفکننــدگان مختلــف
براســاس تخصيــص اوليــه و بــا انتقــال و واگــذاري
حــق بهرهبــرداری از منابــع آب بــه ســاير
مصرفکننــدگان میباشــد .از ديــدگاه اقتصــادي،
شــرايطي بــراي خــوب عمــل كــردن بــازار آب بايــد
وجــود داشــته باشــد از جملــه ايــن شــرايط وجــود
تعــداد زيــاد خريــدار و فروشــنده اســت كــه بايــد
اطالعــات كاملــي از شــرايط بــازار در اختيار داشــته
باشــند و هزينــه مبادلــه حــق مالكيــت بــراي هــر
كــدام مشــابه باشــد.
شــرط دوم آن اســت كــه تصمیمگیــری هــر
يــك از خريــداران يــا فروشــندگان بايــد مســتقل
از همديگــر باشــد و ديگــر اينكــه تصميــم يــك 
خريــدار و يــا يــك فروشــنده بــر تصميــم ديگــران
تأثيــري نداشــته باشــد و نهايتــاً اينكــه افــراد در
ايــن بــازار بــه دنبــال حداكثــر ســازي ســود
خــود میباشــند .در چنيــن شــرايطي اســت كــه
نيروهــاي عرضــه و تقاضــا ميــزان آب مــورد مبادلــه
و همچنيــن قيمــت هــر واحــد آب را تعييــن
خواهــد كــرد .تخصيــص آب بــر اســاس بــازار باعــث
بهکارگیــری آب در مصــارف بــا ارزش اقتصــادي
باالتــر خواهــد شــد .در ايــن صــورت شــرط كارايــي
اقتصــادي هــم بــراي افــراد فعــال در بــازار و هــم
بــراي كل اجتمــاع برقــرار خواهــد بــود.
بــازار آب امــكان بهکارگیــری آب بــه نحــوي كــه
هزینههــای تأميــن آب بــه نحــو بهتــري پوشــش
داده شــود و هــم بــه رفــع كمبــود آب بــراي
مصــارف و كاربردهــاي بــا ارزش اقتصــادي باالتــر
فراهــم خواهــد نمــود .ويژگــي متفــاوت آب نســبت
بــه ســاير كاالهــاي مــورد معاملــه در بــازار باعــث

دخالــت دولــت در ايــن بــازار میگــردد .دخالــت
دولــت در بــازار آب بــه منظــور كمــك بــه تقويــت و
اصــاح فراينــد تخصيــص آب عمدتـاً شــامل تعيين
و واگــذاري حقآبــه ،تشــكيل چارچــوب نهــادي و
قانونــي بــراي مبادلــه آب و ســرمایهگذاریهای
زيربنايــي در امــور آب بــه منظــور تســهيل نقــل و
انتقــال آب صــورت میگیــرد.
امــا يكــي از واکنشهــای ممكــن در پاســخ بــه
تقاضــاي در حــال رشــد آب در مواجهــه بــا عرضــه
محــدود آن ،تخصيــص مجــدد آن از طريــق
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بخش چهارم :ارزش اقتصادی آب

اســتراتژي بــازار آب اســت .بــا اينكــه بــازار مفهومي
جديــد نيســت ،آنچــه كــه جديــد اســت ايــن اســت
كــه سياســت توســعه منابــع جديــد بــراي بــرآورده
ســاختن نيازهــاي آتي ،بيشــتر از اين كارايــي ندارد.
لــذا دولتهــا در پذيــرش ایدههــای جديــد بــه
منظــور بهبــود مديريــت منابــع آبــي ،گســتردهتر
از قبــل عمــل میکننــد (.)Easter et al, 2018
در امريــكاي غربــي شــكاف مشــهودي بيــن عرضــه
موقتــي ،زمانــي و مكانــي آب ســطحي و تقاضــاي
آب كشــاورزي و شــهري وجــود دارد .نواحــي
كوهســتاني بــا بارندگــي مطلــوب و زمســتانهای
پــر بــرف ،داراي جوامــع كوچــك و پراكنــده و
اراضــي كشــاورزي در حــد بســيار كمــي هســتند.
برعكــس ،مراكــز بــزرگ كشــاورزي و شــهري اغلــب
رشــد بيشــتري از رشــد عرضــه محلــي آب دارنــد
و تأميــن آب بــراي نيازهــاي كشــاورزي ،شــهري
و زیســتمحیطی در ماههــای تابســتاني كــه
هيــچ  بارندگــي وجــود نــدارد ،مهمتریــن مســئله
اســت .در دهههــای گذشــته ،ايــن مســائل از
طريــق ســاخت ذخايــر بزرگمقیــاس آبــي و
پروژههــای توزيــع آب قابــل بررســي و اداره بــود.
امــا در ســالهای اخيــر افزايــش توجــه بــه مســائل
زیســتمحیطی و تغييــرات ایجادشــده در محيــط
سياســي ،مطلوبيــت ســاخت ســدهاي بيشــتر را
زيــر ســؤال بــرده اســت .در نتيجــه ،توجــه و تأكيــد
زيــادي بــر نهادهــا و مكانيــزم هايــي شــده اســت
كــه بــراي تخصيــص مجــدد منابــع محــدود آبــي
موجــود بيــن مصرفکننــدگان رقيــب در تــاش
هســتند (.)Brozovic et al, 2002
در ايــران بــه ويــژه در فــات مركــزي نظيــر
جنــوب خراســان ،كرمــان ،يــزد و غیــره بــه دليــل
محدودیــت آب ،چــه از نظــر كمــي و چــه از نظــر
كيفــي (شــوري آب) بــازار غیررســمی آب فعــال
اســت .بازارهــاي آب در ايــران پراكنــده و مجــزا
از هــم هســتند و وســعت جغرافيايــي ،وضعيــت
توپوگرافــي ،تنــوع شــرايط اقليمــي و آب و هوايــي،
تنــوع منابــع آب مــورد اســتفاده در نقــاط مختلــف
كشــور و هزینههــای بســيار زيــاد انتقــال آب بيــن

حوضههــای مختلــف مانــع از ايجــاد يــك بــازار
پيوســته و پيشــرفته بــراي آب میشــود (صــدر،
 .)1382انتخــاب قیمــت مناســب بــرای آب آبیاری،
بــه عنــوان یکــی از ابزارهــای مهــم اقتصــادی در
بخــش کشــاورزی در جهــت مدیریــت تقاضــای آب
بــه شــمار م ـیرود.
امــا نکتــهای کــه بایــد مدنظــر قــرار گیــرد ،ایــن
اســت کــه بــا وجــود اهمیــت تعییــن قیمــت
مناســب آب ،الزم اســت در بهکارگیــری ایــن
سیاســت توســط متولیــان و سیاس ـتگذاران آن در
مناطــق مختلــف ،احتیــاط الزم صــورت گیــرد .علت
ایــن مهــم آن اســت کــه اعمــال سیاســت مذکــور
دارای اثــرات بیــن بخشــی متقابلــی میباشــد کــه
عــدم درک اثــرات میتوانــد آثــار نامطلوبــی بــه
همــراه داشــته باشــد  .

4. Easter, K. W., Rosegrant, M. W., & Dinar,
A. (2018). Formal and informal markets
for water: institutions, performance, and
constraints (pp. 410-393). Routledge.
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     طبــق گزارشهــای جهانــی حــدود ۱.۱
میلیــارد نفــر در سراســر جهــان دسترســی بــه
آب آشــامیدنی ندارنــد و در مجمــوع  ۲.۷میلیــارد
نفــر حداقــل بــرای یــک مــاه از ســال بــا کمبــود
آب آشــامیدنی مواجــه هســتند .عــاوه بــر ایــن،
خدمــات بهداشــتی ناکافــی ناشــی از کمبــود
آب همچنیــن بــرای  ۲.۴میلیــارد نفــر در جهــان
مشکلســاز اســت کــه باعــث میشــود آنهــا
در برابــر بیماریهایــی ماننــد وبــا و حصبــه
آســیبپذیر شــوند.
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در ســالهای اخیــر بــه اســتفاده از تبخیــر
خورشــیدی بــرای ایجــاد آب آشــامیدنی پــاک
توجــه زیــادی شــده اســت ،امــا روشهــای قبلــی
بســیار ناکارآمــد و از نظــر عملــی غیرمفیــد
بود هانــد.
محققــان دانشــگاه «ســاوث اســترالیا» موفــق
شــدند بــا اســتفاده از مــواد پایــدار و مقــرون
بــه صرفــه از نــور خورشــید بــرای تولیــد آب
آشــامیدنی پــاک و ایمــن بهــره ببرنــد .ایــن
فنــاوری میتوانــد آب شــیرین کافــی را بــرای
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تأمیــن بســیاری از نیازهــای عملــی بــا کســری از
هزینــه فناوریهــای قبلــی و موجــود ماننــد «اســمز
معکــوس» فراهــم کنــد.
«اســمز معکــوس» ( )Reverse Osmosisفرآینــد
تصفیــه آبــی اســت کــه در آن از فشــار بــرای
معکــوس کــردن جریــان اســمزی آب از درون یــک
غشــای نیمهتــراوا بــرای تولیــد آب خالــص و حــذف
یونهــا ،مولکولهــا و ذرات بزرگتــر حلشــده در
آب اســتفاده میشــود .در ایــن روش آب بــا فشــار
از میــان غشــایی گذرانــده میشــود کــه نیتــرات و
ســایر مــواد معدنــی و بســیاری از مــواد شــیمیایی
و میکروارگانیســمها (عمدتــاً باکتریهــا) را حــذف
میکنــد.
نیــم تــا دو ســوم آب پشــت ایــن غشــا باقــی میمانــد
کــه بــه عنــوان آب پســمانده ( )Concentrateدور
ریختــه میشــود .میتــوان پســماند خروجــی را
مجــددا ً بــه سیســتم بازگردانــد تــا در مصــرف آب
صرفهجویــی بــه عمــل آیــد .اگــر پســاب خروجــی
کــه نیــم تــا دو ســوم آب را تشــکیل میدهــد،
در یــک ســیکل چرخشــی وارد شــود ،میتــوان
راندمــان سیســتم را افزایــش داد.
آنهــا بــرای دســتیابی بــه ایــن هــدف یــک ســاختار
«فوتوترمــال» بســیار کارآمــد را ایجــاد کردنــد کــه
روی ســطح منبــع آب قــرار گرفتــه و نــور خورشــید
را بــه گرمــا تبدیــل میکنــد .قبــ ً
ا بســیاری از
بخارکنندههــای فتوگرمایــی تجربــی اساســاً دو
بعــدی بودنــد .آنهــا فقــط دارای یــک ســطح صــاف
هســتند و  ۱۰تــا  ۲۰درصــد از انــرژی خورشــیدی را
هــدر میدهنــد.
ایــن روش نهتنهــا از هرگونــه اتــاف انــرژی
خورشــیدی جلوگیــری میکنــد ،بلکــه در واقــع
انــرژی اضافــی را از آب و محیــط اطــراف میگیــرد،
بــه ایــن معنــی کــه سیســتم بــا کارایــی ۱۰۰
درصــدی کار میکنــد و  ۱۷۰درصــد انــرژی مضــاف
بــر انــرژی خورشــید را از آب و محیــط اطــراف نیــز
میگیــرد .اکنــون اگــر ایــن اختــراع مثمــر ثمــر
واقــع شــود ،میتوانــد زندگــی میلیاردهــا انســان در
سراســر جهــان را تغییــر دهــد.
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فناوری و محیطزیست
اســتفاده از باکتــری فاضالبخــوار
بــرای تصفیه پســماند آب در اســترالیا
دانشــمندان در اســترالیا بــرای تصفیــه
فاضــاب یــک نــوع باکتــری بــه نــام
آناموکــس کــه از پســماند آبهــا تغذیــه
میکنــد کشــت داده و بــه خدمــت
گرفتهانــد .ایــن باکتریهــای منحصــر
بــه فــرد کــه در محیــط فاضــاب رشــد
میکننــد ،انرژیشــان بــرای رشــد را از
اکســید کــردن بیهــوازی آمونیــم پانتیــرات
و تبدیــل آن بــه گاز نیتــروژن بــه دســت
میآورنــد .محققــان ایــن باکتریهــا را بــه
طــور گســترده روی صفحههــای کوچــک
پالســتیکی رشــد داده و ســپس بــه درون
مخــازن فاضــاب منتقــل میکننــد.
كشــتهاي عمــودي راهــكاري بــراي
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توســعه كشــاورزي در مناطق خشــك
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در حــال حاضــر منطقــه يــزد با برخــورداري
از  600هکتــار فضــای ســبز ،نيــاز بــه اضافــه
شــدن معــادل هميــن ميــزان فضــاي ســبز
جديــد ،عليرغــم محدودیــت منابــع آبــی
موجــود الزم اســت بــا بهرهمنــدی از
کشــتهای عمــودی و معلــق ،کشــتهای
گلخانــهای زمیــن پنــاه ،توســعه کشــت در
فضــای آپارتمانهــا و داخــل منــازل ،بــه
ايــن مهــم دســت يابيــم .هرچنــد توســعه
ایــن کشــت در زمینــه پــرورش گیاهــان
زینتــی و محصــوالت کشــاورزی منجــر بــه
توســعه اقتصــادی کشــور میشــود امــا
اگــر هــر فــردی بــا اســتفاده از ایــن نــوع
کشــت بتوانــد نیــاز روزانــه خــود بــه انــواع
ســبزیجات خوردنــی و گلخان ـهای را تأمیــن
کنــد ،تأثیــر قابلتوجهــی در وضعيــت
ي وي خواهــد داشــت.
اقتصــاد 
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راندمان باالي آبياري در كشتهاي عمودي

عدم استفاده از خاک در كشتهاي عمودي
عــدم اســتفاده از خــاک بــرای ایــن نــوع
کشــت یکــی از مهمتریــن مزایــای آن
بــا توجــه بــه خشکســالیهای اخیــر و
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امــكان اســتفاده از پســابها بــه عنــوان
یکــی از مزیتهــای فضاهــای ســبز عمــودی
میباشــد .آب در ایــن نــوع کشــتها بــه
صــورت گردشــي بــراي گياهــان تأمیــن
میشــود و هــر گيــاه بــه ميــزان مــورد نيــاز
خــود آب مصــرف و مــازاد آن دوبــاره بــه
چرخــه آبرســاني بــاز ميگــردد كــه ایــن
مزيــت بــه عنــوان مهمتریــن ویژگــی ایــن
نــوع کشــت بــرای اســتانهای کویــری و
خشــكي ماننــد یــزد محســوب میشــود.
توشــو
از طرفــي پســاب مربــوط بــه شس 
و روانابهــا نيــز بــه راحتــی و پــس از
فراینــد سالمســازی میتوانــد ،مــورد
اســتفاده در ايــن نــوع کشـتها قــرار گیــرد،
ضمــن اینکــه راندمــان اســتفاده از پســاب
يــا آبهــاي درجــه دويــي كــه اكنــون در
كشــتهاي افقــي اســتفاده ميشــود ،در
كشــتهاي عمــودي بــه مراتــب باالتــر
اســت .اســتفاده از انــواع سیســتمهای
مــه افشــانی ،گیاهــان مقــاوم بــه کمآبــی،
گياهــان دارویــی و مــوارد مشــابه نیــز
مؤثــر در ایــن نــوع کشــت میباشــند.
دیوارههــای ســبز بــه عنــوان فیلترهــای
بیولوژیکــی عمــل میکننــد و کارایــی آنهــا
ماننــد زیرزمینهــا بــه گونــهای اســت کــه
در ایــام ســرد ســال باعــث حفــظ دمــا و در
ایــام گــرم ســال باعــث خنــک شــدن فضــا
میشــود.
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کاهــش ســطح زیرکشــت فضــای ســبز اســتان،
معضــل ریزگردهــا ،یــزد را تهدیــد میکنــد امــا ایــن
کشــت عــاوه بــر آن کــه خــود از خــاک اســتفاده
نمیکنــد ،در فضاهایــی ماننــد دیوارهــا ،ســقف و
پش ـتبام خانههــا باعــث حفــظ شــهر از ریزگردهــا
میشــود و آلودگیهــای هــوا و صوتــی را کاهــش
میدهــد .هرچنــد کشــتهای هیدروپونیــک
بــه عنــوان کشــت در آب شــهره هســتند امــا در
روش كشــت عمــودی بــا دیوارهــای پیشســاخته
و ترکیبــات پوکــه صنعتــی و خاکبرگهــا کــه
آلودگــی ،جــذب آب و کــود بســیار کمتــری نســبت
بــه خــاک دارنــد ،منجر بــه پیشــگیری از فرســایش
بســتر اولیــه خواهنــد شــد  .کشــتهای عمــودی
هرچنــد مزایــای زیــادی بــه ویــژه از نظــر تأمیــن
فضایســبز ،حفــظ رطوبــت ،زیباســازی و مصــرف
بهینــه انــرژی را بــه دنبــال دارنــد امــا بــرای هــر
نــوع گیاهــی قابــل اســتفاده نیســتند .
گیاهــان رونــده و آویــز برگســارهای را ســازگارترین
گیاهــان زينتــي بــه دلیل برخــورداری از ریشـههای
افشــان بیشــتر قابــل اســتفاده بــا ایــن گونــه کشــت
هســتند .از ایــن روش میتــوان براي پرورش نشــای
برخــی گیاهــان جهــت تکثیــر آنهــا در کشـتهای
افقــی نيــز بهــره گرفــت .گیاهانــی کــه در محیــط
خانــه بــا روش عمــودی کشــت میشــوند ،نبایــد
هیچگونــه تأثیــر ســویی از جملــه دارا بــودن آفــت
و بیمــاری ،مــواد ســمی یــا حتــی آلــرژیزا باشــند
از ایــن رو بایــد بــرای ایــن کشــت از متخصصیــن
مربــوط مشــاوره و راهنمایــی گرفــت.
خوشــبختانه کشــت عمــودی بــه همــت شــهرداری
یــزد بــراي زیباســازی فضاهــای شــهری وارد شــده
اســت ولــي ديگــر ارگانهــا و دســتگاهها نيــز
میتواننــد بــا ایجــاد فضــای ســبزی در قالــب
کشــتهاي عمــودی در نمــای بیرونــی و محوطــه
درونــی ســاختمانها نهتنهــا بــه افزایــش ســطح
فضــای ســبز اســتان کمــک کننــد بلکــه منجــر
بــه فرهنگســازی و حمایــت از ایــن نــوع کشــت
شــوند.
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در نتیجــه اختصــاص بخشــی از فضــای بوســتانها
و پارکهــا بــه كشــتهاي عمــودي و حتــی
بهرهگیــری از ايــن روش در  25درصــد از فضــای
ســبز الزامــی کارخانههــا در جهــت حفــظ منابــع
آبــی اســتان و توســعه ایــن نــوع کشــت در میــان
عمــوم مــردم ،ضــروری ميباشــد.
بزرگتریــن بــاغ عمــودی اروپــا در اســپانیا؛
کارخانــهای کــه بــه جــای دود ،اکســیژن
تولیــد میکنــد!

از آبیــاری گیاهــان ،پــس از تخلیــه مجــددا ً بــرای
آبدهــی آنهــا بــه کار مـیرود .نــور مــورد نیــاز ایــن
بــاغ عمــودی از طریــق ســقف شیشـهای آن تأمیــن
میشــود و در مواقعــی کــه تابــش خورشــید کافــی
نباشــد ،چراغهــای  LEDاتوماتیــک ،نــور الزم را
ایجــاد میکننــد.
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کارخانـهای قدیمــی در شــهر ســانتاندر اســپانیا ،بــه
تازگــی شــاهد ایجــاد بزرگتریــن بــاغ عمــودی
سرپوشــیده اروپاســت و از  ۲۲هــزار گیــاه و ۵۶۰
مترمربــع مســاحت ســبز تشــکیل شــده اســت .ایــن
محــل کــه قبــ ً
ا یــک کارخانــه دخانیــات بــوده،
اکنــون بــرای اســتفاده بــه عنــوان یــک مرکــز
اجتماعــی بــرای عمــوم مــردم بازســازی شــده و
تغییــر کاربــری پیــدا کــرده اســت .یــک سیســتم
هوشــمند ،میــزان دمــا ،رطوبــت و آبیــاری ایــن
گیاهــان را تنظیــم میکنــد .همچنیــن بــا اســتفاده
از یــک سیســتم بازیافتــی ،آب جمعآوریشــده پس
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بــرای کشــاورزان بســیار دشــوار اســت کــه
بهطــور دقیــق تشــخیص دهنــد گیــاه کاشــته
شــده چــه زمانــی بــه آب نیــاز دارد یــا توســط
آفــات و قــارچ در حــال صدمــه دیــدن میباشــد.
شــرکت  InnerPlantبــرای حــل ایــن مشــکل از
فنــاوری بســیار پیشــرفته و ســطح بــاال اســتفاده
کــرده اســت.
بــه طــور معمــول ،کشــاورزان محصــوالت خــود را
بــا یــک برنامــه مشــخص آبیــاری میکننــد کــه
اســتفاده از کــود و آفتکشهــا هــم از چنیــن
الگویــی پیــروی میکنــد.
ایــن امــر باعــث میشــود تــا کشــاورزان از آب،
م بیــش از انــدازهای اســتفاده کننــد
کــود و ســ 
کــه نهتنهــا کار کشــاورزان را زیــاد میکنــد
بلکــه باعــث بــاال رفتــن هزینههــا در کشــاورزی
میشــود و در نهایــت منابــع آلودهکننــده
بیشــتری بــه محیطزیســت وارد میشــود.
بــرای حــل ایــن مشــکل ،شــرکت کالیفرنیایــی
 InnerPlantاز مهندســی ژنتیــک بهــره بــرده
اســت!
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زمانــی کــه گیاهــان مهندسیشــده تحــت تنــش
قــرار میگیرنــد ،از خــود پروتئیــن فلورســنت از
خــود تولیــد میکننــد کــه بــا چشــم غیرمســلح
قابلرؤیــت نمیباشــد امــا بــا دوربینهــای
خــاص و ســنجندههای ماهــوارهای بــه خوبــی
قابــل رویــت میباشــند.
بــا توجه بــه رنگ فلورســنت ،کــه پژوهشــگران از
ســه رنــگ متفــاوت اســتفاده کردهانــد ،کشــاورز
متوجــه میشــود کــه گیــاه دچــار تنــش آبــی
شــده اســت یــا از کمبــود مــواد مغــذی و حملــه
آفتهــا دچــار تنــش شــده اســت.
در حــال حاضــر مهندســان ایــن شــرکت در
حــال کشــت گوجــه مهندسیشــده بــا نــام
 InnerTomatoدر کالیفرنیــا میباشــند و در
مرحلــه بعــدی قصــد دارنــد ســویا رو مــورد
آزمایــش قــرار دهنــد .مســئوالن ایــن شــرکت
اعــام کردهانــد بــا توجــه بــه ســرمایهگذاری
توســط بخشهــا و ســازمانهای مختلــف قــادر
بــه مهندســی دیگــر محصــوالت نیــز میباشــند.
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بخش ششم

مصاحبه با اساتید

دکتر جواد بذرافشان؛ دانشیار بخش هواشناسی کشاورزی دانشگاه تهران
مسعود پورغالم آمیجی

دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی
گروه مهندسی آبیاری و آبادانی

لطفــا اگــر امــكان دارد مختصــري از
زندگــي شــخصي و تحصيلــي خودتــان را
بــراي مــا شــرح بديــد.

لطف ـ ًا در خصــوص دســتاوردهاي علمــي،
کتــب انتشــاريافته ،مقــاالت مختلــف و
ابداعــات خــود توضيــح دهيــد؟
     بهطــور تخصصــی در زمینــه خشکســالی
کار میکنــم .یــک کتــاب هــم در همیــن زمینــه
نوشــتم .در نــگارش فصلیهایــی از یــک کتــاب
بینالمللــی هــم مشــارکت کــردم .یــک کتــاب
هــم ترجمــه کــردم (حــدود  500صفحــه) .بیــش
از  5ســال روی ایــن کتــاب کار کــردم ولــی بــرای
انتشــارش اقــدام نکــردم .دنبــال شــمارگان مقاالتــم

بخش ششم :مصاحبه با اساتید

      متولــد یکــم شــهریورماه  1355در اســتان
گلستان-شهرســتان آزادشــهر هســتم .دوران
دبســتان و دبیرســتان را در همیــن شهرســتان بــه
پایــان رســاندم .فارغالتحصیــل رشــته مهندســی
تولیــدات گیاهــی از دانشــگاه شــهرکرد هســتم.
بــرای ادامــه تحصیــل در مقطــع کارشناســی ارشــد
همــواره بــه دنبــال رشــتهای بــودم کــه تــا حــدود
زیــادی عالیــق بنــده را پوشــش بدهــد .در آن
زمــان ،اص ـ ً
ا بــه اینکــه آیــا انتخــاب رشــته مــورد
عالقـهام ،از نظــر کاری آینــدهای دارد یــا نــه ،فکــر
نمیکــردم .ایــن بــود کــه در رشــته هواشناســی
کشــاورزی دانشــگاه تهــران قبــول شــدم .بعــد از
فارغالتحصیلــی بهعنــوان مربــی طــرح ســربازی
در گــروه آبیــاری مشــغول بــکار شــدم و دو ســال
بعــد ،بــا راهانــدازی اولیــن دوره دکتری هواشناســی
کشــاورزی ،کــه بــا تالشهــا و زحمــات اســتاد
ارجمنــدم جنــاب آقــای دکتــر خلیلــی بــه انجــام

رســید ،در آزمــون دوره شــرکت کــردم و پذیرفتــه
شــدم .در ســال  1388از رســاله خــودم دفــاع کــردم
و از ســال  1389در گــروه آبیــاری اســتخدام
شدم.
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نیســتم .تحقیقــات مــن در تارنمــای دانشــگاه
تهــران قابلدســترس هســتند .دو طــرح ملــی
داشــتم .یکــی طراحــی پورتــال ملــی اطالعرســانی
خشکســالی کــه خروجیهــای آن از تارنمــای
مرکــز ملــی خشکســالی ســازمان هواشناســی
کشــور قابلدســترس اســت .دیگــری ،طرحــی
در زمینــه ســرمازدگی محصــوالت کشــاورزی
کــه بــا صنــدوق بیمــه محصــوالت کشــاورزی
همــکاری داشــتم .در حــال حاضــر هــم یــک
طــرح نیمهتمــام دارم .طرحهــای دیگــری نیــز بــا
برخــی ســازمانها داشــته و دارم کــه تــا حــدودی
مرتبــط بــا زمینــه کاری بنــده اســت.

چــرا ايــن رشــته تحصيلــي و کاري را
انتخــاب کرديــد؟
      صرفـاً بحــث عالقــه مــن بــه رشــته هواشناســی
کشــاورزی مطــرح بــود .در آن زمــان فقط دانشــگاه
تهــران در ایــن رشــته پذیــرش دانشــجو داشــت.
ســازمان هواشناســی کشــور هــم بــه دانشــجویان
ایــن رشــته بورســیه تحصیلــی م ـیداد .آن موقــع،
اوضــاع فارغالتحصیــان ایــن رشــته خــوب بــود
(البتــه االن هــم بــد نیســت) و رشــته مــا هــم
از نظــر تعــداد فارغالتحصیــان و هــم اســتخدام
هنــوز اشــباع نشــده بــود  .

نرشیه آبخوان ،دوره  ،13شامره  ،1بهار 1400

آيــا میتوانیــد بــراي مــا خاطــرهای
نيــز بگوييــد؟
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      بــه نظــر مــن دوره تحصیــل در دانشــگاه مملــو
از خاطــرات تلــخ و شــیرین اســت .خاطراتــی کــه
در تعامــل دانشــجویان بــا یکدیگــر و بــا اســاتید
ســاخته میشــوند .همینقــدر میدانــم کــه
از کالس درس برخــی از اســاتید ،روش آمــوزش
را یــاد گرفتــم و از کالس درس برخــی دیگــر از
اســاتید روش تفکــر را آموختــم .راهنمــای مــن در

واقــع ،شــیوه بیــان و روش پژوهــش اســاتیدی بــود
کــه همــواره بــه آنهــا عشــق میورزیــدم .دســت
همــه آنهــا را میبوســم و تــا ابــد مدیــون زحمــات
آنهــا هســتم.

وضعيــت رشــته مهندســي آب-
هواشناســی کشــاورزی در مقايســه بــا
کشــورهاي پيشــرفته را چگونــه ارزيابــي
مــي فرمائيــد؟
    در برخــی زمینههــا بهویــژه در حــوزه
اقلیمشناســی کشــاورزی کــه از اطالعــات مربــوط
بــه ایســتگاههای هواشناســی اســتفاده میشــود،
تحقیقــات زیــادی در کشــور انجــام شــده اســت
ولــی از نظــر هواشناســی کشــاورزی بهویــژه آنجــا
کــه بــه تحقیقــات میدانــی و مزرع ـهای نیــاز دارد،
تحقیقــات انجامشــده کــم اســت و بالطبــع ،فاصلــه
زیــادی بــا کشــورهای پیشــرو داریــم.

کمبودهــا و کاســتیهای رشــته و
دانشــگاه از نظــر شــما چــه میباشــد؟
     همانطــور کــه عــرض کــردم ،کاســتیهای
ایــن رشــته ،تحقیقــات مزرع ـهای و میدانــی اســت
و ایــن نــوع تحقیقــات نیــز نیــاز بــه ابــزار و ادواتــی
دارد کــه پرهزینــه و حســاس هســتند و دوام
طوالنــی ندارنــد (مســتهلک میشــوند و از دقــت
آنهــا کاســته میشــود) .اگــر توانمنــدی و امــکان
تولیــد آنهــا (قابــل رقابــت و بــا هزینــه کمتــر
نســبت بــه نمونههــای خارجــی) در کشــور وجــود
داشــته باشــد ،بهتدریــج بــه ســمت کشــاورزی
مــدرن و امــروزی کــه یکــی از جنبههــای آن
اســتفاده بهموقــع و مؤثــر از اطالعــات هواشناســی
اســت ،پیــش خواهیــم رفــت.
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توصيــه شــما بــه دانشــجويان ايــن
رشــته چيســت؟
     بــه قــول مولــوی« :عاقبــت جوینــده یابنــده
ب ٌ ـ َود» .دانشــجوی هــر رشــتهای کــه باشــی ،بایــد
بــه ســاح دانــش و مهــارت مجهــز باشــی .اگــر
ایــن دو یــا حداقــل دومــی را نداشــتی بــه نتیجــه
نمیرســی .عاقبتــی نخواهــی داشــت .بــه یــاد دارم
کــه در مقطــع کارشناســی ،دانشــجویانی بودنــد کــه
در کنــار تحصیــل ،در گلخانههــا و شــرکتهای
مشــاور ،حتــی بعض ـاً در شــرکتهایی کــه ارتبــاط
چندانــی بــا رشــته تحصیلیشــان نداشــت ،بــدون
دســتمزد کار میکردنــد و همیــن کار آنهــا
ذخیــره و ســرمایه آینــده آنهــا شــد.

اســتاد بــه نظــر شــما چطــور
دانشآموختــگان جــوان میتواننــد
از تجــارب شــما و ســاير پيشكســوتان
در جهــت خالقيــت و نــوآوري بهــره
بگيرنــد؟

اســتاد بــراي کســاني کــه تــازه
میخواهنــد وارد وادي علــوم و مهندســي
آب بشــن ،چــه صحبتــي داريــد؟
      بــه اقتضــای موقعیــت جغرافیایــی ،کشــور مــا
در یــک منطقــه کمبــاران و کــمآب قــرار گرفتــه
اســت .همیــن امــر ســبب میشــود کــه ناکارآمــدی

عــاوه بــر رشــته علــوم و مهندســي آب،
نظــر شــما دربــاره جايــگاه رشــتههای
کشــاورزي در جامعــه چيســت؟
       پاســخ ایــن ســؤال را همــه مــا بهخوبــی
میدانیــم .نیــاز بــه تکــرار نــدارد.

اگــر ايــن رشــته درس نميخونديــن،
دوســت داشــتين در چــه رشــتهای
تحصيــل کنيــد؟
     بســیار عالقهمنــد بــه رشــته ریاضــی بــوده
و هســتم ،منتهــی در آن زمــان بهدلیــل اینکــه
در ســال دوم دبیرســتان امــکان انتخــاب رشــته
ریاضــی و فیزیــک را نداشــتم و بــرای تحصیــل در
ایــن رشــته بایــد بــه شهرســتان دیگــری مراجعــه
میکــردم ،علیرغــم میــل باطنــی در رشــته
علــوم تجربــی ادامــه تحصیــل دادم .حســرتی کــه
هنــوز هــم در دلــم وجــود دارد.اگــر تعریــف از خــود
نباشــد ،یــک خســتگیناپذیر و عاشــق بهتمــام
معنــا در مباحــث ریاضــی هســتم.
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      قطع ـاً بنــده و همــه اســاتید محتــرم گــروه از
اینکــه در موفقیتهــای دانشآموختــگان جــوان
گــروه ســهمی داشــته باشــیم ،بســیار خوشــحال
خواهیــم شــد .درب اتــاق بنــده بــه روی همــه
دانشــجویان و دانشآموختــگان بــاز اســت و اگــر
خدمتــی از بنــده ســاخته باشــد دریــغ نخواهــم
کــرد.

و ســوء مدیریــت ،منابــع آبــی موجــود مــا را دچــار
یــک بحــران جــدی در تأمیــن آب مــورد نیــاز
شــهری ،کشــاورزی و صنعتــی نمایــد ،کــه البتــه
در حــال حاضــر نیــز درگیــر چنیــن بحرانــی
هســتیم .بنابرایــن ،کشــور همــواره بــه دانشــجویانی
بــا انگیــزه و روحیــه بــاال کــه مســائل آب ایــران
را بهخوبــی بشناســند و بــرای حــل آنهــا اقــدام
کننــد ،نیــاز خواهــد داشــت.
بــدون آب هیــچ تمدنــی مانــدگار نخواهــد بــود.
پــس اگــر قــدم بــه ایــن رشــته میگذاریــد ،عاشــق
تمــدن ایــران هســتید و مطمئــن هســتم کــه بــا
کار و تــاش و تجربــه و تخصــص شــما کشــور از
مشــکالت کنونــی آب بــه ســامت عبــور خواهــد
کــرد.
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آيــا از ديگــر دانشــگاههای داخلــي و
يــا خارجــي و يــا هرجایــی پيشــنهاد
همــكاري داشــتين؟
     مدتــی بــا دانشــگاه همــدان در تدریــس دروس
هواشناســی کشــاورزی همــکاری کــردم.

حــدودا ً چنــد دانشــجوي ارشــد و دکتري
را راهنمايــي و يــا مشــاوره کردين؟
      راهنمایــی نزدیــک بــه  20دانشــجوی ارشــد و
 12دانشــجوی دکتــری را بــه عهــده داشــتهام.

ســطح علمــي گــروه مــا و ديگــر
گروههــای آبيــاري و هواشناســي کشــور
تفاوتــي دارد؟
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      بــه نظــر مــن غیرقابــل مقایســه اســت ،هــم
از نظــر امکانــات و هــم از نظــر علمــی .اســتناد
مــن بــه صحبتهــای همکارانــی اســت کــه قبــ ً
ا
دانشــجوی گــروه آبیــاری بو دهانــد و االن در
دانشــگاههای دیگــر مشــغول بــکار هســتند.
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متوجــه شــدیم کــه بــر اســاس جلســه
گــروه مــورخ  2خــرداد  ،1400بــه عنــوان
مدیــر گــروه انتخــاب شــدید .اعضــای
انجمــن علمــی دانشــجویی بــه نیابــت از
کل دانشــجویان ،ایــن مهــم را بــه شــما
تبریــک میگوینــد .لطفــ ًا در خصــوص
اهــداف و برنامههــای خــود کمــی بــا
دانشــجویان صحبــت کنیــد.
      خیلــی ممنونــم .طبیعتــاَ یکــی از اهــداف
گروههــا کــه مدیــر گــروه وظیفــه پیگیــری
آنهــا را دارد ،ارتقــاء کیفیــت آموزشــی اســت

کــه دســتیابی بــه ایــن مهــم بــا تجدیدنظــر
در برنامههــای درســی و تعریــف دروس جدیــد
مطابــق بــا نیــاز روز کشــور امکانپذیــر خواهــد
بــود .تقویــت و توســعه آزمایشــگاهها از دیگــر
هدفهایــی اســت کــه در گذشــته وجــود داشــته
و بنــده نیــز دنبــال میکنــم .حمایــت از انجمــن
علمــی دانشــجویی بــرای پویاســازی فضــای علمــی
و دعــوت از متخصصــان داخلــی و خارجــی بــرای
ارائــه ســخنرانی علمــی از دیگــر اهــداف بنــده
اســت و . ...

ســطح آموزشــی و پژوهشــی گــروه
در دوران کرونــا چگونــه بــوده و
بــرای پیگیــری حفــظ کیفیــت علمــی
دانشــجویان ،چــه برنامههایــی از طریــق
گــروه و مدیریــت محتــرم آن در دســتور
کار قــرار دارد؟
       طبیعتــاً ایــن ســؤال را بایــد از مدیــر گــروه
قبلــی بپرســید .بــه هــر حــال ،هیــچ نــوع آموزشــی
جــای آمــوزش حضــوری را نمیگیــرد .در شــرایط
فعلــی کــه آموزشهــا غیرحضــوری اســت ،توصیــه
شــده اســت کــه از تمــام ظرفیتهــا بــرای آمــوزش
دانشــجویان اســتفاده شــود .ســامانه ایلــرن نیــز
یکــی از ایــن بســترها اســت و امکانــات خوبــی را
در اختیــار اســاتید و دانشــجویان قــرار داده اســت.

ضمــن ســپاس فــراوان بــه جهــت حضور
جنابعالــي در ايــن مصاحبــه ،منتظــر
شــنيدن صحبــت پايانــي شــما هســتيم.
      از شــما متشــکرم و برای شــما آرزوی ســامتی
و موفقیت دارم.
                                      ارادتمند ،بذرافشان
خرداد 1400
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بخش هفتم

معرفی نرمافزار و مدلهای بهروز در رشته علوم و مهندسی آب
امین عبدلی دزفولی

دانشآموخته کارشناسی ارشد هواشناسی کشاورزی
گروه مهندسی آبیاری و آبادانی

آشنایی با سامانه توسعه هواشناسی کاربردی (تهک) کشاورزی
     وظیفــه ســازمان هواشناســی کشــور حفاظــت
از جــان و مــال مــردم در برابــر پدیدههــا و
مخاطــرات جــوی و اقلیمــی میباشــد .تحقیــق
و شــناخت کامــل اتمســفر و تمــام پدیدههــای
جــوی ،جمــعآوری ،تجزیهوتحلیــل اطالعــات
هواشناســی و ارائــه نتایــج آنهــا باعــث افزایــش
بازدهــی در بخشهــای مختلــف از جملــه
کشــاورزی میشــود .بــا توجــه بــه مــوارد ذکرشــده
بهمنظــور کاربــردی نمــودن اطالعــات هواشناســی،
طرحهــای راهبــردی جدیــدی از طــرف ســازمان
هواشناســی ارائــه شــده اســت.
محصــوالت کشــاورزی از نظــر کمــی و کیفــی
تحــت تأثیــر مســتقیم شــرایط جــوی هــر منطقــه

قــرار دارنــد؛ بهطــوری کــه شــرایط مناســب
جــوی ،بــه طــور قابلمالحظــهای ســبب افزایــش
تولیــدات کشــاورزی میگــردد و در مقابــل
ممکــن اســت شــرایط بــرای رشــد آفــات گیاهــی
و جانــوری ،مناســب باشــد و ســبب بــروز خســارات
جبرانناپذیــر گــردد.
ایــن دو اثــر متفــاوت بــه اهمیــت مطالعــات در
بخــش کشــاورزی اشــاره دارد .مطالعــه دقیقتــر در
هــر منطقــه ،بــرای گونههــای گیاهــی مختلــف و
آفــات مرتبــط بــا آنها ،بــه کشــاورز در شــرایط آب
و هوایــی و مراحــل مختلــف رشــد ،بــرای مقابلــه بــا
آفــات و کنتــرل بیماریهــا کمــک میکنــد.
بــه همیــن منظــور ،ســامانه مدیریتــی توســعه
بخش هفتم :معرفی نرمافزار و مدلهای بهروز در رشته مهندسی آب
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هواشناســی کاربــردی (تهــک) کشــاورزی بــا هــدف
افزایــش تولیــد در بخــش مــواد غذایــی در ســال
 1393توســط ســازمان هواشناســی کل کشــور
معرفــی گردیــد .یکــی از اهــداف مهــم ایــن ســامانه
پیشــگیری از افــت کمــی و کیفــی محصــوالت
کشــاورزی و کاهــش خســارات ناشــی از بالیــای
جــوی میباشــد .کاربــران میتواننــد بــا مراجعــه
بــه آدرس  /https://tahak.irimo.irاقــدام بــه
ثبتنــام کننــد.
در ایــن قســمت نــوع محصــول و محــل کشــت
خــود را انتخــاب میکننــد تــا در مواقــع لــزوم،
توصیههــای هواشناســی کشــاورزی بــه صــورت
پیامــک بــرای آنهــا ارســال گــردد.
این سامانه دارای بخشهای زیر است:
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• شناسایی کاربران نهایی.
• نیازسنجی.
• تهیه داده و محصول.
• ســامانههای توزیــع داده و محصــول (بــر اســاس
هــر گــروه کاربــری).
• ظرفیتســازی (آمــوزش در درون و بــرون
ســازمان).
• نظرسنجی و بازخورد.
• مستندسازی.

37

همانطــور کــه گفتــه شــد ،اســتفاده بهینــه از
دادههــای هواشناســی کشــاورزی بایــد مــورد توجــه
قــرار گیــرد؛ امــا در راه رســیدن بــه ایــن هــدف
موانعــی وجــود دارد.
از جملــه ایــن موانــع میتــوان بــه ناکافــی بــودن
منابــع انســانی ،محــدود بــودن شــبکههای پایــش
و عــدم پیوســتگی دادههــای دیدهبانــی اشــاره
کــرد .بــا ایــن وجــود ،آمارهــا نشــان میدهنــد کــه
حــدود  ۱۵۰هــزار کشــاورز تحــت پوشــش ســامانه
تهــک هســتند.
انتظــار مـیرود در آینــده نزدیــک کاربــران زیــادی
تحــت پوشــش ایــن ســامانه قــرار گیرنــد .عــاوه
بــر کشــاورزان ،باغــداران ،دامپــروران ،زنبــورداران،
پرورشدهنــدگان ماهــی نیــز تحــت پوشــش ایــن
ســامانه قــرار دارنــد.
از آنجــا کــه هواشناســی دریایــی ارتباط مســتقیمی
بــا جــان و مــال افــراد دارد ،در حــوزه دریــا نیــز
تهــک دریایــی وجــود دارد و کاربــران میتواننــد بــه
صــورت مســتقیم بــا هواشناســی در ارتبــاط باشــند.
هماکنــون اطالعــات و هشــدارهای هواشناســی،
بــرای کاربــران ارســال میگــردد.
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نرمافزار MeteoInfo
 :MeteoInfoیــک نرمافــزار سیســتم اطالعــات
جغرافیایــی و علــوم محاســبات زیســتمحیطی
بهخصــوص در حوضــه هواشناســی اســت .ایــن
نرمافــزار یــک نرمافــزار منبــع آزاد میباشــد کــه
چنــد فرمــت داده هواشناســی از قبیــل  NetCDFو
 GRIBرا پشــتیبانی میکنــد و بــه صــورت رایــگان
میتــوان از آن اســتفاده کــرد .ایــن نرمافــزار
شــامل دو بخــش بــزرگ اســتMeteoInfoMap :
و .MeteoInfoLab
 :MeteoInfoMapیــک نرمافــزار سیســتم
اطالعــات جغرافیایــی اســت کــه بــه کاربــر ایــن
امــکان را میدهــد تــا دادههــای هواشناســی را بــه
تصویــر کشــیده و آنهــا را تجزیــه و تحلیــل کنــد.

 :MeteoInfoLabیــک نرمافــزار محاســبهگر
اســت کــه امــکان بــه تصویــر کشــیدن دادههــا
بــا اســتفاده از زبــان برنامهنویســی  Pythonبــا
توانایــی محاســبه و ترســیم آرایههــای دوبعــدی و
ســهبعدی را دارد.
آنالیزهــای هواشناســی ترکیبــی از دادههــای
ایســتگاهها و دادههــای ســنجش از دور هســتند
کــه میتوانــد در تهیــه مدلهــای اطالعاتــی
اســتفاده شــود .همچنیــن بــه راحتــی میتــوان
تغییــرات الزم را در دادههــای هواشناســی بــه
وجــود آورد .برنامــه نســخه رایانــه دارای رابــط
کاربــری قابلقبــول بــوده و ابــزاری قدرتمنــد بــرای
مشــاهده و بررســی مجموعــه دادههــای هواشناســی
اســت.
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      منابــع آب قابلدســترس در بخــش کشــاورزی
در ســالهای آتــی ( 1425خورشــیدی) فقــط
بــرای تأمیــن غــذای  55میلیــون نفــر کافــی
اســت ،مگــر اینکــه بهــرهوری آب کشــاورزی بــه
حــدی افزایــش یابــد کــه بتوانــد بــرای جمعیــت
رو بــه رشــد آینــده کافــی باشــد کــه بــه نظــر
امکانپذیــر نخواهــد بــود.
در ایــن صــورت ،بخشــی از نیــاز غذایــی بایــد از
راه کاهــش پســماندهای فراوردههــای کشــاورزی،
تغییــر الگــوی مصــرف ،شــیرین کــردن آب شــور،
جمــعآوری روانــاب بــاران یــا واردکــردن آب
مجــازی تأمیــن شــود .از دلیلهــای مهــم بحــران
آب در کشــور در دهههــای اخیــر میتــوان بــه
برداشــت بیرویــه از آبهــای زیرزمینــی بــدون
توجــه بــه توســعه پایــدار ســرزمین ،بیتوجــه
بــودن بــه مدیریــت آب در مزرعــه و توســعه
نســنجیده روشهــای آبیــاری تحتفشــار در
کشــاورزی اشــاره کــرد کــه همگــی ســبب بــه
خطــر افتــادن امنیــت آبــی و غذایــی در کشــور
گردیــده اســت.
از طرفــی اجــرای درســت طرحهــای تعــادل
بخشــی آبهــای زیرزمینــی میتوانــد یکــی

از راهکارهــای برونرفــت از مشــکل کنونــی
بحــران در کشــور باشــد .روی آوردن بــه کشــتهای
فشــرده (بهویــژه گلخانــهای) ،جایگزیــن کــردن
ســود ناشــی از تولیــد فراوردههــای کشــاورزی
بــا دیگــر موردهــا ماننــد صنایــع و گردشــگری و
هوشــمند کــردن برداشــت آب از چــاه بــا نصــب
کنتورهــای حجمــی هوشــمند از راهـهای مؤثــر در
تســریع فراینــد تعــادل بخشــی آب زیرزمینــی در
کشــور پیشــنهاد گردیــده اســت .در ایــن بخــش،
بــا اســتناد بــه گــزارش بانــک جهانــی و گــزارش
موسســه تحقیقــات آب وزارت نیــرو ،وضعیــت
منابــع آب ایــران بــا کشــورهای منطقــه منــا
(خاورمیانــه و شــمال آفریقــا) مقایســه میشــود:

مقایســه وضعیــت آبــی ایــران بــا ســایر
کشــورها
* بنابــر گــزارش بانــک جهانــی ،کشــور ایــران
از نظــر ســرانه منابــع آب تجدیدپذیــر (2020
مترمکعــب بــرای هــر نفــر در ســال) در رتبــه
دوم ،پــس از عــراق ( 3077مترمکعــب بــرای هــر
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نفــر در ســال) قــرار میگیــرد .ایــن در حالــی
اســت کــه موسســه تحقیقــات آب ،ســرانه آب
تجدیدپذیــر کشــور را بــر مبنــای آمــار ،1390
حــدود  1768مترمکعــب بیــان کــرده اســت .حتــی
بــر مبنــای رقمهــای جدیــد ارائهشــده ،بــه دلیــل
کاهــش بــه دلیــل کاهــش منابــع آب تجدیدپذیــر
و افزایــش جمعیــت کشــور ســرانه آب تجدیدپذیــر
بــه  1346مترمکعــب در ســال رســیده اســت.
* حجــم منابــع آب تجدیدپذیــر ســرزمینی در
ســالهای نرمــال  128/5میلیــارد مترمکعــب در
ســال اســت کــه کشــور مــا از ایــن نظــر در جایــگاه
نخســت و پــس از آن عــراق بــا  35/2میلیــارد
مترمکعــب در رتبــه دوم قــرار میگیــرد .رقــم
ارائهشــده توســط بانــک جهانــی در حــال حاضــر
در دورههــای خشکســالی کاهــش یافتــه و بــه
 105میلیــارد مترمکعــب رســیده اســت.

* حجــم منابــع آب ورودی از مرزهــا بــه کشــور در
حــدود  9میلیــارد مترمکعــب اســت .رتبــه اول ایــن
نــوع منابــع آب مربــوط بــه مصــر ( 56/5میلیــارد
مترمکعــب) و ایــران در جایــگاه چهــارم پــس از
عــراق قــرار میگیــرد.
* تجــارت خالــص آب مجــازی در کشــور +6/8
میلیــارد مترمکعــب اســت .مصــر بــا +18/9
میلیــارد مترمکعــب باالتریــن تــراز تجــارت و
ســوریه بــا  -4/1میلیــارد مترمکعــب کمتریــن
تجــارت آب مجــازی را دارد .بنابرایــن ،ایــران از
نظــر فراوردههــای کشــاورزی جــزو کشــورهای
صادرکننــده آب مجــازی اســت.
بررســی پژوهشــگران نشــان میدهــد کــه ارزش
آب مجــازی صادراتــی بســیار بــاال اســت ،ولــی بــا
توجــه بــه بحــران منابــع آب کشــور ،ارزش آب
مجــازی تولیدشــده در مقایســه بــا ارزش واقعــی
آب ،بســیار ناچیــز اســت .در ایــن شــرایط ،بــرای
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کاهــش تجــارت آب مجــازی بایــد روشهــای تولیــد و
نــوع مــواد غذایــی بــا توجــه بــه عاملهــای مختلــف
از جملــه مالحظههــای منطقــهای ،سیاســی و توســعه
زیرســاختها تغییــر یابــد.
* از نظــر برداشــت آبهــای تجدیــد پذیــر ،ایــران بــا
 53درصــد در جایــگاه چهاردهــم و کویــت بــا 2200
درصــد در جایــگاه نخســت قــرار میگیــرد .گــزارش
موسســه تحقیقــات آب وزارت نیــرو رقــم  95درصــد را
بــرای برداشــت آب از کل منابــع آب تجدیدپذیــر در
دورههــای نرمــال پیــش از وقــوع خشکســالیها ارائــه
کــرده اســت .مقــدار نرمــال درصــد برداشــت از منابــع
آب تجدیدپذیــر بــرای ادامــه زیســت ایــن منابــع-50 ،
 40درصــد تعریــف شــده اســت.
* در حــدود  90درصــد آب برداشتشــده از منابــع
تجدیدپذیــر در دورههــای نرمــال قبــل از وقــوع
خشکســالیها در بخــش کشــاورزی کشــور مصــرف
میشــود .بــر پایــه پژوهشهــای دیگــر ،ایــن عــدد
 86/8درصــد اســت .از ایــن نظــر ،ایــران پــس از ســوریه
( 94/9درصــد) ،عــراق ( 92/2درصــد) و عمــان (90/4
درصــد) در جایــگاه چهــارم قــرار میگیــرد.
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* رتبــه ایــران از نظــر کارایــی مصــرف آب در کشــاورزی  
( 30درصــد) ،جایــگاه دهــم اســت .مراکــش بــا بیــش از
 70درصــد از ایــن نظــر در رتبــه اول قــرار میگیــرد.
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راههــای برونرفــت از چالشهــای
آبــی موجــود
بــرای برونرفــت نســبی از دشــواریهای
آب کشــور ،بایــد یــک راهبــرد ملــی و اجرای
دقیــق آن در ســطح مدیریــت آب ،خــاک و
کشــاورزی و نیــز منابــع انســانی مرتبــط بــا
آنهــا اتخــاذ کــرد تــا در حــد ممکــن بتــوان
از پیامدهــای ایــن بحــران کاســت .برخــی
راهـهای برونرفــت از معضــل بحــران آب در
کشــور بــه شــرح زیــر اســت:
 .1کشــاورزی بایــد بــه صــورت متراکــم و بــا
اســتفاده از مزیتهــای نیــروی انســانی و
اقلیمــی کشــور و نقــش آن در تولیــد ناخالص
ملــی و بــدون مالحظههــای سیاســی صــورت
گیــرد .اجــرای طــرح گســترش گلخانــه
از جملــه ایــن مــوارد اســت .در صورتــی
کــه طــرح گســترش گلخانــه منجــر بــه
کاهــش برداشــت آب و مصــرف آن در
تولیــدات کشــاورزی شــود ،میتوانــد بــه
طــرح تعادلبخشــی آب زیرزمینــی کمــک
نمایــد ،در غیــر ایــن صــورت اثــر مثبتــی
بــر آن نخواهــد داشــت .در صورتــی کــه
بــا گســترش گلخانــه از ســطح زیــر کشــت
مزرعــه بــاز کاســته شــود و در نتیجــه منجــر
بــه کاهــش برداشــت آب و مصــرف آن در
تولیدهــای کشــاورزی شــود ،میتوانــد بــه
طــرح تعادلبخــش آب زیرزمینــی کمــک
نمایــد.
 .2علــت اصلــی هجــوم بیــش از انــدازه بــه
منابــع آب ،نبــودن کار در بخــش صنایــع و
نیــاز کشــاورزان بــه داشــتن درآمــد حاصلــه
از کشــاورزی بــرای امرارمعــاش میباشــد.
در صــورت تــداوم یافتــن ایــن شــرایط،
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منبع
خســارات بــه صــورت تجمعــی افزایــش
مییابــد و الزامــی اســت تــا افــزون بــر
اعمــال مدیریــت قاطــع و یکپارچــه بــر منابع
آب ،بــا انجــام تمهیداتــی بــرای جایگزیــن
نمــودن ســود ناشــی از تولیدهــای کشــاورزی
بــا دیگــر مــوارد ماننــد صنایــع و گردشــگری،
اســتفاده از آبهــای ســطحی و زیرزمینــی را
بــه تدریــج کــم نمــود.
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 .3برنامــه تعادلبخشــی آب زیرزمینــی
بــا شــدت ادامــه یابــد در غیــر ایــن
صــورت کاهــش منابــع آب زیرزمینــی بــا
شــدت بیشــتری ادامــه خواهــد یافــت و
تبعــات منفــی آن بیشــتر خواهــد شــد.
بــرای سرعتبخشــی بــه اجــرای طــرح
تعادلبخشــی آب زیرزمینــی ،اعتبــار
بودجــهای کافــی بــرای هوشــمند کــردن
برداشــت آب از چــاه بــا کنتورهــای حجمــی
هوشــمند الزامــی اســت.افزون بــر ایــن،
بــه نظــر میرســد کــه مدیریــت افزایــش
بهــرهوری آب در بخــش کشــاورزی از طریــق
توســعه ســامانههای آبیــاری نویــن بــدون
هماهنگــی بــا برنامــه طــرح تعادلبخشــی
آب زیرزمینــی موفقیــت قابــل قبولــی
نداشــته باشــد.
بنابرایــن پیشــنهاد میشــود کــه هماننــد
اعتبارهــای بودجــهای در نظــر گرفتهشــده
بــرای طــرح توســعه ســامانههای آبیــاری
نویــن ،بودجــه مشــابه بــرای هوشــمند
کــردن برداشــت آب از چاههــا نیــز در نظــر
گرفتــه شــود.

بذرافشــان ،ج ،.خلیلــی ،ع ،.زنــد پرســا ،ش ،.سپاســخواه،
ع ،.علیــزاده ،ا .و فرهــودی ،ج .)1400( .بررســی اســنادی
وضعیــت منابــع و مصرفهــای آب کشــاورزی در ایــران:
واکاوی وضعیــت موجــود ،آسیبشناســی و راههــای
برونرفــت از چالشهــا .مجلــه پژوهشهــای راهبــردی
در علــوم کشــاورزی و منابــع طبیعــی.35-50 ،)1( 6 ،
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موزه ابزار قدیمی گروه
نام دستگاه :هدایت سنج الکتریکی
توضیحات:
هدایــت الکتریکــی ســیاالت متناســب بــا غلظــت
مــواد محلــول در آنهــا میباشــد .دســتگاه
 9500 PRدر آزمایشــگاههای صنعتــی بــه
منظــور تعییــن کیفیــت آب (بــه عنــوان مثــال
بــرای آب آشــامیدنی تولیــدی) مــورد اســتفاده
قــرار میگرفتــه اســت .روش کار بــه ایــن شــکل
میباشــد کــه ابتــدا جدولهــای مرجعــی از هدایــت
الکتریکــی ســیاالتی بــا میــزان غلظــت معلــوم (در
یــک دمــای مشــخص) تعییــن گردیــده و ســپس
غلظــت نمونههــای آزمایشــگاهی بــا اندازهگیــری
هدایــت الکتریکــی و مراجعــه بــه جــداول مرجــع،
تعییــن میشــود.

()Conductance meter Philips PR9500

سال تولید1957 :
کشور سازنده :هلند

نام دستگاه :اسالید پروژکتور

)(Ernst Leitz GMBH Wetzlar Germany, Dimaron f= 15 cm

نرشیه آبخوان ،دوره  ،13شامره  ،1بهار 1400

سال تولید1970-1960 :
کشور سازنده :آلمان
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توضیحات:
بــرای کســب اطالعــات بیشــتر در مــورد نحــوه
کار دســتگاه بــه آدرسهــای ذیــل مراجعــه
شــود:
-1 https://www.lot-art.com/auctionlots/slide-projector-Leitz/-19285423
slide_projector-23.6-catawiki
-2 https://auction.catawiki.com/
kavels/-16927943leitz-wetzlar-prado-66leitz-wetzlar-germany-elmaron-150-8-2-1mm-in-original-case-anduser-manual

انجمن علمی دانشجویی گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران

نام دستگاه :اسالید پروژکتور

()66 Ernst Leitz GMBH Wetzlar Germany - Prado

سال تولید1963 :
کشور سازنده :آلمان

توضیحات:
بــرای کســب اطالعــات بیشــتر در مــورد
نحــوه کار دســتگاه بــه آدرسهــای ذیــل
مراجعــه شــود:
-1 https://auction.catawiki.com/
kavels/-15251607leitz-wezlarprado-66-leitz-wetzlar-germany-

نام دستگاه :ویدئو پروژکتور

Leitz Wetzlar Cinovid

سال تولید1963 :
کشور سازنده :آلمان

نام دستگاه :اسالید پروژکتو

()Slide projector 1-TDC VIVID, Model A

سال تولید1957 :
کشور سازنده :امریکا  -شیکاگو

بــرای کســب اطالعــات بیشــتر در مــورد نحــوه
کار دســتگاه بــه آدرسهــای ذیــل مراجعه  شــود:
1. https://www.youtube.com/
watch?v=taYg554dP7I
2. https://www.ithaca.edu/hs/vrc/
historyofprojectors/?item=7308
3. https://www.youtube.com/
watch?v=1QweOTZoIC0

بخش هشتم :اطالعات عمومی ،موزه ابزار قدیمی گروه و چاپ مقاله

توضیحات:
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* مقاله علمی
برداشت آب از مه و استحصال آب باران از پشتبام ساختمانها؛
راهکارهایی نوظهور برای تأمین آب

محمد حسنلی
دانشآموخته کارشناسی و کارشناسی ارشد گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران
دکترای آبیاری و زهکشی از دانشگاه زابل -مدیر تحقیق و توسعه مهندسین مشاور سامان آب سرزمین

برداشت آب از مه
     در روشهــای جمـعآوری و برداشــت آب از مــه
 ،بــه طــور مســتقیم در همــان محــل مورد اســتفاده
بــا حائــل شــدن و ســد راه کــردن مــه ،اســتحصال
آب صــورت میگیــرد (تصویــر شــماره  .)1ایــن آب
معمــوال از کیفیــت خوبــی برخــوردار خواهــد بــود.
امــا ممکــن اســت آلودگــی هــوا یــا زنــگ زدگــی
توریهــای فلــزی قــدری از کیفیــت آب بکاهــد.
اگــر تدابیــری بــرای جلوگیــری از ورود اولیــن بــار
آلودگــی بــه مخــازن ذخیــره شــود ،میتــوان آب
را بــرای نوشــیدن و ســایر مصــارف خانگــی بــا
تصفیــه کــم یــا بــدون تصفیــه مناســب دانســت .در
ف ـنآوری برداشــت آب از مــه ،عملکــرد درختــان و
ســایر ویژگیهــای طبیعــی کپــی میشــود.
بدیــن ترتیــب کــه از شــبکههای بــزرگ
پلیپروپیلــن برافراشــته شــده بــر روی دیرکهــای
عمــود بــر بــاد غالــب جهــت تصــرف و مهــار آب
مــه موجــود در مناطــق کوهســتانی یــا ســاحلی
اســتفاده میشــود.
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ایــن شــبکهها قطــرات آب (از  1تــا  40میکرومتــر)
را میگیــرد و بــه یــک مخــزن تخلیــه میکنــد.
جمعآوریکنندههــای (کولکتــور) 2بــزرگ معمــوالً
 12متــر عــرض و بیــش از  4متــر ارتفــاع دارند .این
شــبکه (مــش)  4متــر بــاالی کولکتــور را پوشــش
میدهــد و یــک ســطح جمــعآوری کننــدهی 48
متــر مربعــی را ایجــاد میکنــد کــه آب آشــامیدنی
بــرای جوامــع روســتایی میتوانــد فراهــم کنــد.
میــزان تولیــد آب از یــک شــبکه جمــعآوری آب
از مــه معمــوالً بیــن  150تــا  750لیتــر در روز
اســت امــا برخــی طرحهــا قــادر بــه تولیــد 2000
تــا  5000لیتــر در روز نیــز میباشــند.
در صــورت جمــعآوری کافــی آب میتــوان
محصــوالت یــا پوشــش گیاهــی را هــم در اطــراف
شــبکه کاشــت.

1. Fog Interception Systems
2. Collector
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شرایط اصلی احداث
 .ایــن روش بــرای محلهایــی بــا دوره زمانــی
پرتکــرار مــه مناســب اســت .نواحــی مرتفــع کــه در
آن مــه توســط فرارفــت( 1جابهجایــی افقــی) ابرهــا
بــر فــراز کوهســتان تولیــد میشــود یــا جایــی کــه
ابرهــا مجبــور بــه بــاال آمــدن هســتند بــه ســمت
کوهســتانها هســتند مناســب اســت .مــه تشــکیل
شــده بــر ســطح اقیانــوس یــا مــه تابشــی شــبانه
در مناطــق کــم ارتفــاع بــه طــور معمــول فاقــد
محتــوای آب مایــع کافــی یــا ســرعت بــاد کافــی
بــرای جمــعآوری آب قابــل توجــه میباشــند.
 .مالحظاتــی از اقلیمشناســی و جغرافیــای بــرای
انتخــاب منطقــه اهمیــت دارد :جهــت بــاد غالــب،
تشــکیل ابــر زیــر حداکثــر ارتفــاع کوهســتان،
فضــای کافــی بــرای کولکتورهــای مــه و نبــود
موانــع مرتفــع تأثیرگــذار در نزدیکــی سیســتم
جمــعآوری آب از مــه.
مزایای اصلی
 .هزینــهی کــم احــداث و فنــاوری و نگهــداری
ســاده
 .آب تولیدی با کیفیت بسیار خوب.
مالحظات

 .مقادیر نسبتاً کمی آب قابل برداشت است.
 .راندمــان جمــعآوری بــا قطــرات مــه بزرگتــر،
ســرعت بــاد بیشــتر و عــرض مــش باریکتــر
افزایــش مییابــد و نیــز شــبکه مــش بایــد دارای
ویژگیهــای زهکشــی مطلوبــی باشــد.

 .مــش پلیپروپیلــن طــول عمــر حــدود ده ســال
دارد .در بســیاری از مناطــق عملیــات نگهــداری بــه
دلیــل در دســترس نبــودن قطعــات یدکــی (بــه
طــور عمــده مــش پلیپروپیلــن) دشــوار اســت.
بنابرایــن داشــتن مــش یــدک و ســایر قطعــات
یدکــی نیــز توصیــه میشــود.

جمـعآوری آب بــاران از ســطح بــام

ســاختمانها

امــروزه حــدود یــک میلیــارد نفــر در جهــان از
دسترســی بــه منابــع پایــدار و مقــرون بــه صرفــه
آب محــروم میباشــند .یکــی از روشهایــی
کــه بــه طــور مســتقیم باعــث کاهــش اتــکا بــه
منابــع آب معمــول میشــود ،جمــعآوری آب
بــاران 2اســت .سیســتم جمــعآوری آب بــاران بــه
جمــعآوری روانــاب جریانهــای ســطحی از یــک
ســطح (بــام ،محوطــه اطــراف ســاختمان و ســطوح
1. Advection
2. Rainwater Harvesting

بخش هشتم :اطالعات عمومی ،موزه ابزار قدیمی گروه و چاپ مقاله

 .مههــای مکــرر مــورد نیــاز اســت و در ایــن مــورد
بایســتی ســوابق اقلیمشناســی و مشــاهدات محلــی
دیده شــود.

تصویر ( )1شبکه حائل برای برداشت آب از مه در نپال
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تصویر ( )2مخازن پیشرفته برای جمعآوری آب باران از روی سطح
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تصویر ( )3ساخت مخزن ذخیره با بلوکهای بتنی ،تانزانیا

آزاد زمیــن) و اســتفاده مفیــد از آن
اطــاق میگــردد ( )Philips ,2005و
بــه عنــوان روش قدیمــی و حفاظتــی
بــرای تســکین کمبــود آب و حفاظــت
از محیطزیســت بــه طــور فزاینــده در
ســالهای اخیــر مــورد توجــه قــرار
گرفتــه اســت ( )Saour,2009توســعه
و انتخــاب یــک روش اســتحصال
آب بــاران بایــد منابــع آب موجــود و
گزینههــا بــرای انتخــاب ،ذخیــره،
تصفیــه و مصــرف و نیــز در دســترس
بــودن مــواد و ابــزار محلــی را در نظــر
بگیــرد .همچنیــن بهتریــن انتخــاب
بایــد جنبههــای فرهنگــی -اجتماعــی،
سیاســی ،زیســتمحیطی و اقتصــادی
را در نظــر بگیــرد.
یکــی از محورهــای مهــم مطالعــات
امکانســنجیفعالیتهای مختلــف،
توجیهپذیــری اقتصــادی آن اســت
کــه اطمینــان از ســودمند بــودن
ســرمایهگذاری و پایــداری و
مانــدگاری آن را فراهــم مینمایــد و
نیــز منجــر بــه ایجــاد روشــی منطقــی
و قابــل اعتمــاد بــرای مدیــران بــه
منظــور اخــذ تصمیمــات و نیــز
ســرمایهگذاری منطقــی میگــردد    
(.)Rashidi Mehrabadi, 2012
 Abdulalو همــکاران ()2006
امکانســنجی ســامانه جمــع آوري
آب بــاران بــه منظــور حــل مشــکالت
محیطزیســتی و کاهــش نیــاز بــه
مصــارف آب شــهري در دانشــگاه
دالهــوس ( )Dalhousie Universityکانــادا
را مــورد بررســی قــرار دادنــد .نتایــج
نشــان داد کــه احــداث ســامانه در
ســاختمانهاي جدیــد بــه نســبت
ســاختمانهاي قدیمــی اقتصــادي و
بهصرفــه میباشــد.
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 )2009( Tangبــه مطالعــه کیفیــت آب
و تجزیــه و تحلیــل درآمــد بــه هزینــه
ســامانه جمــع آوري آب بــاران در
هندوســتان پرداخــت.
نتایــج نشــان داد الگوهــاي متفــاوت
مصــارف خانگــی آب در مقابــل
ســرمایهگذاري و هزینــه انجامشــده
بــراي ســامانه جمــعآوري آب بــاران
ســودمند خواهــد بــود.
نتایــج کیفیــت آب نیــز نشــان داد کــه
آب بــاران جمعآوريشــده میتوانــد
منبــع آب مناســب بــراي شــرب بــه
شــمار رود .بــرای محاســبه حجــم
آب قابــل جمــعآوری از بــام یــک
ســاختمان ،ابتــدا طــول و عــرض
بــام را بــر حســب متــر اندازهگیــری
میکننــد .
ســپس میانگیــن بــارش را از ایســتگاه
هواشناســی نزدیکــی منطقــه ســؤال
میکننــد .ایــن رقــم را در رقــم
مربــوط بــه کل ســطح بــام ضــرب
میکننــد و میانگیــن حجــم آب بــاران
قابــل جمـعآوری از بــام آن ســاختمان
بــه دســت مــی آیــد.
تصویر ( )4جوامع محلی در کنار مخزن ذخیره جمعآوری آب باران
از بام ساختمان

اســتفاده از مخــازن آب در جم ـعآوری
آب بــاران از ســقف ســاختمانها
بــه منظــور ذخیــره آب در ماههــای
پربــارش و اســتفاده از آن در ماههــای
خشــک امــری متــداول اســت .نمونهای
از مخــازن پیشــرفته در تصویــر
شــماره ( )2و نمونــهای از مخــازن در
کشــورهای آفریقایــی توســعهنیافته در

تصویــر شــماره ( )3ارائــه شــده اســت.
یــک سیســتم انتقــال بیــن ســطوح جمــعآوری و مخــازن
ذخیــره الزم اســت کــه معمــوالً شــامل ناودانهایــی فلــزی یــا
 PVCاســت کــه از طــرف ســقف بــه ســمت مخــازن شــیب دارد.
محافظهــای پخــش آب هــم ممکــن اســت نیــاز باشــد تــا
از پرتــاب و پاشــش زیــاد آب بــاران در بارشهــای شــدید
جلوگیــری نمایــد.
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در مخــازن پیشــرفته روانــاب حاصــل از اولیــن
بارندگــی  -کــه درصــد بیشــتری از گــرد و غبــار
و آشــغالهای موجــود در ســقف را دارد – توســط
دســتگاه اتوماتیــک یــا دســتی از مخــزن آب
منحــرف میشــود و وارد آن نمیگــردد.
اگــر تدابیــری بــرای جلوگیــری از ورود اولیــن بــار
آلودگــی بــه مخــازن ذخیــره شــود ،میتــوان آب را
بــرای نوشــیدن و ســایر مصــارف خانگــی بــا تصفیــه
کــم یــا بــدون تصفیــه مناســب دانســت.
بــرای جمــعآوری بارندگــی از پشــتبامها ،ســقف
غیــر قابــل نفــوذ تمیــز ســاخته شــده از مــواد غیــر
ســمی (بــه عنــوان مثــال آهــن گالوانیــزه ،ســیمان
یــا قلــع ،بــدون آزبســت یــا ســرب) ضــروری اســت.
آب از ســقفهای کاهگلــی بایــد قبــل از اســتفاده
بــرای نوشــیدن ،فیلتــر و تصفیــه شــود .معمــوالً
بیشــترین هزینــه ســرمایهگذاری اولیــه مربــوط
بــه مخــزن ذخیــره اســت ،هرچنــد هزینههــای
بهرهبــرداری و نگهــداری آن اغلــب زیــاد نیســت.
مــواد مــورد اســتفاده بــرای ســاخت مخــازن
میتوانــد شــامل مــات بــا تــور ســیمی (ســیم
ســیمان) ،1بتــن مســلح یــا غیــر مســلح ،بلوکهــای
قلوهســنگی ،پالســتیک ،فایبــرگالس و فلــز باشــد.
مخــازن مــدور عمومـاً مســتحکمترند و بــه مصالــح
کمتــری نیــاز دارنــد.
مخــازن ممکــن اســت روی زمیــن یــا زیرزمیــن
ســاخته شــوند ،گرچــه مخــازن زیرزمینــی نبایــد
در خاکهــای ناپایــدار و اراضــی مســتعد ســیل
ســاخته شــوند .گنجایــش مخــازن میتوانــد بیــن
هــزار تــا  100هــزار لیتــر متغیــر باشــد .تلفــات
تبخیــر و آلودگــی میتوانــد بــا پوش ـشدار کــردن
مخــازن کاهــش یابــد.
پایــش منظــم کیفیــت آب ،بازرســی و تمیــز کــردن
مخــازن بــرای موفقتآمیــز بــودن یــک طــرح
جمــعآوری آب بــاران از ســقف ســاختمانها
ضــروری اســت و بهتــر اســت توســط جوامــع محلی
و نیــروی کار خانوادگــی انجــام شــود (تصویــر
شــماره .)4

تصفیه و استفاده از آب

اقدامــات حفاظــت از منابــع آب و برداشــت آب باران
از ســقف ســاختمانها تأثیــر مثبتــی بر اکوسیســتم
دارد ،هرچنــد مصــرف آب آلــوده نقــش مهمــی در
گســترش بیماریهــا خواهــد داشــت .مخــازن
ذخیــره ممکــن اســت میزبــان ناقلیــن مختلــف
بیماریهــا از جملــه پشــهها بــرای ماالریــا و
دانــگ (تــب استخوانشــکن) ،حلزونهــا بــرای
بیالرزیــا( 2تــب حلــزون) و الروهــا کــرم گینــه  3
باشــد .کــرم قــابدار 4بــه راحتــی در مناطــق گل
آلــود شــیوع پیــدا میکنــد .جلبکهــا در آب غنــی
از مــواد مغــذی ،ســاکن و کمعمــق در معــرض
نــور خورشــید رشــد میکننــد (و بــه همیــن
دلیــل مخــازن را معمــوالً ســیاهرنگ میســازند
تــا نــور خورشــید وارد آن نشــود) .ماهیهــا و
قورباغههــا ممکــن اســت تأثیــرات مثبتــی داشــته
باشــند ،گرچــه برخــی ماهیهــا آب مخــزن را کــدر
میکننــد .آبــی کــه بیــش از حــد در جایــی بمانــد
میتوانــد باعــث ایجــاد خطراتــی بــرای ســامتی
انســان و دام شــود .اگــر آب جمـعآوری شــده بــرای
آشــامیدن و پخــت و پــز اســتفاده میشــود ،پایــش
کیفیــت و تصفیــه آن بــرای اســتفاده ضــروری
اســت .توصیــه میشــود در ســال اول احــداث
سیســتم جمـعآوری آب بــاران یــک آزمایــش اولیــه
از کیفیــت آب انجــام شــود .آزمایشهــای بیشــتر
از جملــه وجــود الرو پشــه پــس از تأییــد آزمایــش
اولیــه کیفیــت آب نیــز ضــروری اســت .اقدامــات
پیشــگیرانهای از جملــه مــوارد زیــر میتــوان بــه
منظــور حفــظ کیفیــت آب انجــام داد:
 .1تمیــز نگهداشــتن ســطوح آبگیــر (پشــت
با مهــا )
 .2جلوگیــری از ورود اولیــن بارندگــی ســال بــه
مخــزن و انحــراف آن بــه ســمت بیــرون مخــزن
 .3پوشش دار کردن مخازن
 .4از بیــن بــردن مکانهــای تولیــد پشــه ،حلــزون
و الرو
 .5پایش منظم کیفیت آب
 .6آموزش و آگاهیسازی عمومی
1. Ferro-cement
2. Bilharzia
3. Guinea worm
4. Hookworm
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