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موجنامه

پایداری در منابع طبیعی ،پایداری سیاسی ،پایداری
اجتماعی و پایداری اقتصادی را شامل شود.
نیل به اهداف توسعه پایدار نیازمند این است که
بسترهای مرتبط با مفاهیم آن در یک جامعه وجود
داشتهباشد؛ یعنی ابتدا جامعه این مهم را بپذیرد که
آیندگان نیز از منابع موجود سهمی دارند و بعد اینکه
روندتخریبمنابعمورداستفادهدرتوسعه،کاهشیافته
و متوقف گردد؛ پس میباید شناخت و مقبولیت توسعه
پایدار در ذهن جامعه نهادینه گردد و به فرهنگسازی در
رابطه با آن پرداخته شود.
هدف از انتشار این شماره از نشریه موج نیز بررسی
موضوع توسعه پایدار و شناساندن مفاهیم اولیه به
مخاطب ،تشریح محورهای مرتبط با آب و محیط زیست
و پردازش موارد مذکور میباشد که در ادامه آنها را
خواهیدخواند.
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سازمان ملل متحد توسعه پایدار را اینگونه تعریف
میکند« :توسعهای که نیازهای زمان حال را برآورده
ساخته ،بدون اینکه توانایی نسلهای آینده را در
برآوردهسازی نیازهایشان به خطر اندازد ».در شکافت
این توسعه دومحور مورد توجه میباشد؛ محور اول
استفاده بهینه از منابع پایان پذیر و تجدیدشونده است
که این منابع و منافع را برای نسلهای بعد هم حفظ
میکند و محور دوم جلوگیری از تخریب و آلودگی منابع
زیست محیطی است؛ برخی فعاالن زیست محیطی
این گزینه را برای حفظ محیط زیست کافی ندانسته و
معتقدند با توجه به روند استفاده از منابع تمام شونده و
از بین بردن منابع در جهان واژه “توسعه پایدار” مناسب
نیست و باید از لفظ جایگزینی چون “پایداری توسعه”
استفاده کرد تا این مفهوم در ذهن تداعی نشود که قرار
است منابع جدیدی تولید شود.
توسعه پایدار در حقیقت ایجاد تعادل میان توسعه و
محیط زیست بوده و پایداری میتواند چهار جنبه

سرمقاله

محمدحسین سمندری مقدم
دانشجوی کارشناسی علوم و مهندسی آب

مصاحبه
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توسعه(نا)پایدار!

گپوگفتی دانشجویی پیرامون آب ،توسعه و اقتصاد با
دکتر انصاری ،عضو هیات علمی و معاون اداری مالی دانشگاه
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محمد طلعتی /سارا ناصری  /محمد علوی زاده
دانشجویان کارشناسی علوم ومهندسی آب

پس انقالب و از سال 1357به بعد متوجه شدیم که در بعضی مسائل مشکل
داریم .همچون امنیت؛ مثال آن هم ترور چند ده هزار نفر در کشورمان
بوده؛ سپس پی بردیم که به افزایش قدرت بازدارندگی دفاعی نیاز داریم
و توجه نظام جمهوری اسالمی به این سو قرار گرفت که ما ابتدا بتوانیم
توانایی نظامی و دفاعی خودمان را افزایش دهیم .در دهه  70توانستیم این
امر را میسر کنیم و از آن به بعد ،موضوع سازندگی ،پیشرفت اقتصادی و
آزادی مطرح شد که تا دهه اخیر نیز ادامه داشته است .همزمان با توسعه
سازندگی ،در سال  1990موضوع توسعه پایدار در مجامع بینالمللی مطرح
شد که تا به امروز عموم مردم از آن آگاه نبودهاند .از سوی دیگر ،تا کنون
خبر مهمی راجع به تاثیرات توسعه پایدار در برنامههای کالن کشور به
گوش نرسیدهاست .مقایسه ابعاد توسعه پایدار و اقتصاد مقاومتی نشان دهنده
سنگینی کفه ترازو به سود اقتصاد مقاومتی است .یکی از ابعاد توسعه پایدار،
مبحث مدیریت یکپارچه آب و منابع آبی است که میبایست از جنبههای
اجتماعی ،زیست محیطی ،اقتصادی و  ...مورد ارزیابی قرار گیرد؛ همه این
موارد بهانهای شد تا با دکتر انصاری ،عضو هیات علمی و معاون اداری مالی
دانشگاه که عالوه بر فعالیتهای علمی در عرصههای اجتماعی و سیاسی نیز
فعالیت دارند ،به گفتوگو بنشینیم.

آیا تا به امروز راهبردهای توسعه
کشاورزی و توسعه پایدار همخوانی

حال که به اینجا رسیدیم راه حل
چیست؟
ً
خودزنی! مثال اگر دشت مشهد سالی نزدیک
به یک متر افت دارد ،پس همه با هم باید همت
کنند باید به حدی از بهرهبردای از چاهها
کاسته شود که افت به صفر برسد و یا برداشت
آب تجدیدپذیر به کمتر از  75درصد کاهش
یابد ،البته قطعا هزینه کاهش برداشت یا
تعطیل شدن چاهها را باید دولت و مردم با هم
پرداخت کنند! مادامیکه مردم و دولت حاضر
به پرداخت این هزینهها نباشند اتفاق خاصی
نخواهدافتاد.حاالاگرهرلحظهبگوییموقتیا
نوبت آن رسیده که کاری بکنیم تا توسعه پایدار
اتفاق بیفتد خب این اتفاق ،که با حلوا حلوا
کردنکهنمیافتد؛برخیافرادهماعتقاددارند
که ناگهان که نمیشود این سیاست را اجرا
کرد! البته به این دسته از افراد هم باید گوشزد
کرد که معموال سیاست گام به گام زمانی اجرا
میشود که اتفاقی قرار است بیافتد نه اینکه
اتفاق افتاده و خسارت خودش را همزدهاست.
در برنامه ششم توسعه ( -1396
 ) 1400کشور میباید  95درصد نیاز
کشاورزی خود را تامین کرده و در بسیاری از
محصوالتکشاورزیخودکفاشود؛ازسوی
دیگر برنامههای گستردهای برای کنترل
برداشت آب و منابع آب ذکر گردیده است

مصاحبه

به نظر شما چرا کشاورزی محور توسعه
شد؟
به نظر من ،انقالب ما انقالب مستضعفین بر
مستکبرین بود و مستضعفین هم عمدتا در
بخشهای روستایی و طیف محروم جامعه
بودند که پیشه غالب آنها کشاورزی بود .لذا
مبنای توسعهمان را توسعه روستایی دیدیم و در
روستاهم،کهمهمترینمحورتوسعه،کشاورزی
است ،خود به خود و ناخواسته به شعار توسعه
کشاورزی رسیدیم .البته دالیل متعدد دیگری
وجود دارد؛ ولی ممکن است شاخصترین آن
ً
همین مورد باشد .کما اینکه این تصمیم بعدا
ً
تشدید همشد! مثال وقتی که ما وارد جنگ
تحمیلی شدیم ،به این نتیجه رسیدند که در
کشور تامین غذای مردم باید از امنیت خوبی
برخوردار باشد؛ لذا مقاصدی مثل رسیدن به
امنیت غذایی (البته تعریف ایرانیزه شده که
امینت غذایی را معادل تولید غذا در سرزمین
خود معرفی می کند) مطرح شد و این امر،
توسعه کشاورزی را تشدید کرد و عمال باعث
ورودمبانیتوسعهکشاورزیبهاسنادباالدستی
مربوط به منابع آب کشور گردید .به عنوان مثال
در برههای از زمان به این جمعبندی رسیدند
که برای توسعه کشاورزی ،نیاز به توسعه منابع
آب و افزایش راندمان آبیاری است؛ قطعا توسعه
کشاورزی در کشور خشک و نیمه خشک
معادل توسعه کشاورزی فاریاب است .لذا برای
تامین آب مورد نیاز این توسعه ،حفر چاهها
و بالفاصله احداث سدهای بسیار مدنظر
قرار گرفت؛ حال آنکه در این مقوله هم بنظر
آمایشی صورت نگرفت و کسی هم نپرسید که
توسعه کشاورزی و حفر چاه در چه دشتهای
باید باشد .آیا در دشت ممنوعه باید مجوز چاه
داد یا نه؟
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بعد از انقالب ما وارد عرصههای
جدیدی شدیم .هر بار که جلو آمدیم
ارزیابیمان این بود که مسیر کامال درست
را در پیش نگرفتهایم .رسیدیم به توسعه
پایدار .از ابتدای شکلگیری مفاهیم
بینالمللی توسعه پایدار ،تا کنون چه
اقداماتی در کشور ایران انجام شدهاست
و ارزیابی شما از این فرآیندهای انجامشده
چیست؟
اگر خواسته باشم وارد این بحث بشوم که چرا
بعد از  40سال ،واژه توسعه پایدار واژه غریبی
است و یا چرا ارزیابی این است که در برخی
حوزههای مرتبط با منابع طبیعی و محیط
زیست توسعه پایدار محقق نشدهاست ،باید
به علل مختلفی اشارهکرد؛ شاید بتوان یکی
از دالیل اصلی نرسیدن به توسعه پایدار را با
وضعیت و شرایط تدوین سیاستهای اجرایی
در کشور مرتبط دانست ،در سالهای اول بعد
از انقالب ،ما در کشور وارد فرایند جدیدی
از سیاستگذاری شدیم؛ در حوزههایی که
تجربه خوبی داشتیم و میدانستیم مشغول
به چه کاری هستیم سیاستگذاری مناسبی
انجام شد اما در حوزههایی که تجربه نداشتیم
و برای سیاستگذاری هم نیاز مبرم به تجربه
کافی و یا استفاده از متخصصین از خارج
کشور داشتیم ،به دلیل عدم توجه به این مهم
و متعاقب آن سیاستگذاریهای اشتباه،
خروجیهای نامناسبی بهدست آمد .البته
مجلس اول و دولتمردان آن زمان ،سعی در
توجه به مسائل زیربنایی به صورت تخصصی
داشتند ولی موفق نبودند؛ به عنوان مثال و
مشخص میتوان به سیاستگذاری در حوزه
آب و صنعت کشور اشارهداشت .در این حوزهها
بهدلیل نبود متخصصین با تجربه از یک سو
و از سوی دیگر عدم استفاده از تجربیات
دیگران ،سیاستگذاریهایی شعارگونه انجام
و برنامههای عملیاتی ضربتی یا جهادی
مدنظر قرارگرفت ،این خطای استراتژیک
در سیاستگذاری حوزه آب و کشاورزی،
باعث شد که هرچه از اتخاذ سیاستها و
تصمیمها فاصله گرفتهشد ،اتفاقات نامیمون
تزایی رخنمون کرد .به نظر از همان
و خسار 
ابتدا در برخی موارد ،مسیر حرکت و توسعه
به اشتباه ریلگذاری شد و بالطبع نتیجه این
طی طریق اشتباه و در کنار آن سوء مدیریت،
بحرانهایی را به ارمغان آورد .در حدود سه دهه
قبل ،این جمعبندی مدنظر قرار می گیرد که

کشور برای توسعه روستا ،توسعه منابع درآمدی
فقرا ،تولید غذای بیشتر در دوران جنگ و
مواردی از این قبیل ،نیاز به توسعه کشاورزی
دارد؛ اولین سوال این است که چگونه این
تشخیصمحققشدکهکشاورزیمحورتوسعه
باشد؟ وقتی به دنبال مستندات این تصمیم
باشید ،گویا اطالعات و داده و تحلیل خاصی
وجود ندارد .بهنظر نمیآید که مجموعهای از
متخصصین کشور با یک پیمایش و آمایش
درست به این سیاست کلیدی رسیده باشند!

داشتهاند؟
نه! در ایران همیشه مشکل عدم وجود
متخصص حرفهای در سطوح باالی
تصمیمسازی در حوزههای مهندسی
وجودداشته و نکته دیگر هم این است که
همیشه پیشرانهای وجود داشته که شتاب
زیادی به انجام برخی کارهای بدون مطالعه
ً
دادهاست! مثال در توسعه کشاورزی یک
پیشرانه مثل توسعه روستایی روی میز آمده
و یا برای توسعه کشاورزی پیشرانهای دیگری
مثل تامین یا امنیت غذایی! وقتی در کشور
حسابشدهسیاستگذارینمیشودمیتوان
گفت که راهبردهای توسعه کشاورزی و توسعه
پایدار در کشور همخوانی ندارد .توسعه پایدار
اسمش با خودش است یعنی توسعه با هدف
پایداری برای تمام منابع و برای تمام نسلهای
آینده .برای رسیدن به پایداری در بهره برداری
از منابع ،باید قبل از توسعه ،مطالعه آمایش
سرزمینی انجام و چگونگی توسعه نیز باید از
دلمطالعهمذکوربیرونکشیدهشود.

مصاحبه

در کشور عادت شده برای انجام اقدامات حرفهای و اتخاذ سیاستهای
درست ،هر موضوعی را شتابزده به رسانه بکشند .در برخی مواقع،
شیوه هم به این صورت است که دو کارشناس منتخب را در تلویزیون
روبروی هم قرار می دهند؛ تقریبا بخش عمدهای از افراد هم میفهمند که
توان چندانی برای تبیین سیاست یا برنامه مشخصی ندارند ولی مستقیما
برنامه اجرا برای حل مشکل ارائه میدهند! این میشود مبنای برخی
سیاستگذاریهایتوسعهای!
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که با خودکفایی کشاورزی و افزایش میزان
برداشت آب در تضاد است! آیا قانونگذاران
متوجهاینتناقضهانمیشوند؟
واقعیتش را بخواهید خیر؛ مثالی میزنم! اگر
قراربودحرفهایعملشودکهنبایدبایکتغییر
کوچک ،بحران گوشت ،بحران دالر و بحران
ماشین در این روزها با این شدت رخ می داد!
پس برنامه مشخصی و سیاست مناسبی برای
مواجه با تامین نیازها و توسعه وجود ندارد.
در کشور عادت شده برای انجام اقدامات
حرفهای و اتخاذ سیاستهای درست ،هر
موضوعی را شتابزده به رسانه بکشند .در
برخی مواقع ،شیوه هم به این صورت است که
دو کارشناس منتخب را در تلویزیون روبروی هم
قرار می دهند؛ تقریبا بخش عمدهای از افراد
هم میفهمند که توان چندانی برای تبیین
سیاستیابرنامهمشخصیندارندولیمستقیما
برنامه اجرا برای حل مشکل ارائه میدهند! این
میشود مبنای برخی سیاستگذاریهای
توسعهای! همیشه این سوال در ذهن من
تداعی میشود که چرا هر اقدامی برای
پیشرفت یا برای توسعه ،یا هر موضوعی علمی
و تخصصی به سرعت به رسانه کشانده میشود
یا چرا افرادی که بر روی این سیاستها کار
میکنند ،یا مدرک درست حسابی ندارند یا
رشته تخصصی آنها با موضوع مرتبط نیست؟
باور کنید برخی مواقع موضوعاتی در خصوص
امنیتغذایی،توسعهپایدار،مدیریتمنابعآبی
و موارد مشابه از طرف قانونگذاران در رسانه
ها مطرح می شود که جای تعحب دارد! بنظر
این تناقضات از این شیوه کارکرد و عمل ناشی
شده و گرنه با تحقیق و پژوهش درست که نباید
به تناقض رسید .ای کاش قانونگذاران کشور

در سیاستگذاریها و تصمیمسازیهای
ب وکشاورزی ،بیش از
کشور بهویژه در حوزه آ 
این ،از تحقیق وپژوهشهای کاربردی صحیح
و از کمک دانشگاهیان بهویژه در دانشگاههای
برتر استفاده میکردند .ای کاش ،به صورت
نهادی و سازمانی دانشگاهها را به همیاری و
همکاری دعوت میکردند .عدم همکاری این
دو مجموعه ،به نظر من یک چالش بزرگ است.
چرا کسی دانشگاهیان را به همکاری
نمیپذیرد؟
من بارها عنوان داشتهام که به نظر
قانونگذاران ،مدیران صنایع و تجار طی چند
دهه اخیر طوری رفتار کردهاند که در فضای
اجتماعی القا شده که دانشگاهها سواد
چندانی ندارند و تولیداتشان قابل استفاده
نیست .القایی که به هیچ عنوان پذیرفتهشده
نیست.برخیمواقعفکرمیکنماینتفکرواین
گفتههادستپروردهبرخیاتاقهایفکراست.
اتاقهای فکری که مدیریتش دست خودیها
نیست .دشمنان کامل واقف بودند که باید به
نحویبدنهخبرگانیونخبگانیدانشگاهیرااز
بدنه سیاستگذاری و قانونگذاری جدا کنند
و نیک میدانستند که اگر این مجموعهها در
کنارهم قرارگیرند باعث پیشرفت و ترقی کشور
خواهندشد.
این القای فکری تا آنجا پیشرفتهاست که
در محافل عمومی ،صراحتا مدیران صنایع
میگویند دانشگاهیان سواد چندانی در
حوزه صنعت و توسعه ندارند! ولی از خودشان
سوال نمی کنند اگر رشدی عاید شده چگونه
و برمبنای چه دانش و اطالعاتی استوار
ً
است؟ تقریبا هیچ وقت از خودشان سوال هم

نمیکنند که چند درصد از دانشمندان مطرح
دنیاایرانیاند؟ازخودشاننمیپرسندچرابرای
ارتقای صعنت ،به مقاالت برخی دانشگاهیان
رجوع میکنند؟ البته این موضوع مخصوص
صنعت نیست ،قانونگذاران و دولتمردان هم
تقریبا همین رفتار را دارند.
به نظر شما آیا همکاری دانشگاههای
برتر کشور با صنعت و قانونگذاران و
تولید محتوای فاخر برای مردم اثرگذاری
مطلوبتریدارد؟
قطعا ،خوشبختانه باید به اطالع برسانم
 13دانشگاه برتر کشور به دنبال کمک به
دولتمردان و قانونگذاران برای حل مشکالت
کشور هستند و در اتخاذ رویکردهایشان نیز
با یکدیگر همراستا بوده و اتفاق نظر دارند.
البته برخی دانشگاهیان هم سالیانی است
که ناخواسته در واژه «نمیتوانیم یا نمی
خواهند» که واژه دیکته شدهای است ،گرفتار
شده و متاسفانه برخی از نخبگان و خبرگان
دانشگاهی هم فکر میکنند جایی برای
ارائه ایدهها و آثارشان نداشته ،خست ه شده و
متاسفانهپسکشیدهاند.
بسیار خرسندیم از گفتگوی جذاب و
دلسوزانه با شما؛ طی تحقیقات گروه طنز
نشریه ما ،میگویند شما تشابه کوچکی با
آقای ترامپ دارید! نظر خودتان چیست؟
پاسخ به این سوال را از زبان خود دکتر انصاری با
اسکنکدزیربشنوید:

گفتگو با دکتر قندهاری ،مدیر مطالعات پایه شرکت
آبمنطقهایخراسانرضوی

مدیریت ،ریسک،

توسعه
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مسئله بحران آب و چالشهای آبی
که امروز با آن روبرو هستیم نیاز به
راهکارهایی جامع دارد .از جمله این
راهکارها میتوان به سیاستهای
توسعه پایدار ،سازگاری با شرایط،
مدیریت یکپارچه و  ...اشاره کرد.
بسیاری از این سیاستها در
بسیاری از نقاط دنیا آزمودهشده
و امروزه در تصمیمگیریها مورد
استفاده قرار میگیرند.
مسئله توسعه پایدار ،چگونگی
شکلگیری در جوامع بشری و لزوم
دستیابی به آن نیز همواره مسیر
مشخصی داشته که بسیاری از
جوامع بشری آن را طی کردهاند.
مسیر این فرآیند در دراز مدت
منجر به نیل به اهداف توسعه
گردیده و در عین حال مدیریت
آن پس از دستیابی به اهداف
اهمیت فراوانی مییابد .همین
فرایند بهانهای شد تا به منظور
بررسی جزییات آن با دکتر احمد
قندهاری ،مدیرمطالعات پایه
شرکت آبمنطقهای خراسان
رضوی ،به گفتگو بنشینیم.

مصاحبه

فاطمهتحققی
دانشجوی کارشناسی علوم و مهندسی آب

مصاحبه
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توسعه پایدار! عبارتی که تنها یک
مفهومنیستوابعادگستردهایدارد.برای
این عبارت چطور میتوان مفهوم جامعی
ارائه کرد؟
اصوال انسان ها در هر دوره و عصری فکر
میکنند اقداماتی که انجام میدهند ،بهترین
تصمیم در زمان خودشان است .اما فرض را
بر درستی این اصل میگذاریم که انسانها به
طور کلی خیرخواه بوده و تمامی تالششان را
در راستای بهترکردن اوضاع انجام میدهند؛
اگر به تاریخ توسعه پایدار برگردید و به آن توجه
کنید میبینید رفاه و رسیدن به سود حداکثری
از جمله اولین عوامل فعالیتهای بشر
است .اما بعدها و با گذشت زمان انسانها به
مشکالتی برخوردند که پول و شرایط اقتصادی
فراهم بود .به عنوان مثال شهرهایی همچون
لندن که شهرهای صنعتی و پر از کارخانه بودند
به شدت آلوده شدند و مردم در رفاه و آسایش
نبودند .به بیان دیگر پول بود اما رفاه نه.
زمزمه های محیطزیستی از زمانی پیدا شد که
توده مردم دیگر نتوانستند در آن محیط زندگی
کنند و به این باور رسیدند که عالوه بر پول
چیزهای دیگری هم مورد نیازاست .بنابراین
مطرحکردندکهبایدجامعنگاهکنیموباتوجهبه
وضعموجودبهمحیطزیستنیزاهمیتدهیم.
کمی بعد که پیش رفتند به این نتیجه رسیدند
که محیطزیست همه چیز نیست! بهجز
محیطزیست عوامل دیگری نیز هست که باید
به آن ها توجه کرد .از این رو مسئله آیندهنگری
مطرح شد .در ادامه که جلوتر آمدند دیدند
در کنار محیط زیست المانها و پارامترهای
دیگری وجود دارد که همگی با هم مرتبطاند؛
به عنوان مثال اگر پروژه آبی را انجام میدهید،
این پروژه با کشاورزی ،صنعت و عموم مردم در
ارتباط است؛ یا بعد ازآن بر مسائل اجتماعی
تاثیرگذار است .که این دیدگاه یک نگاه به هم
پیوسته بود .بازهم مقوله دیگری به نام پایداری
مطرح شد و پیشنهاد دادند که باید پایدار فکر
کنیم .اگر قراراست دخل و تصرفی در طبیعت
یا منابع طبیعی انجام دهیم این دخل و تصرف
باید بتواند خودش را متعادل کند.
ما از اول انقالب تا به امروز فعالیت های جهاد
گرانه و پروژه های مختلفی را انجام دادهایم؛ از
انقالبیها و جهادگران اول انقالب که انقالبی
تر نداریم! پس چرا در برخی از این اقدامات
پاسخمثبتیدریافتنکردیم؟
بحث پایداری مدت هاست که مطرح شده

است؛ جدیدا بحث سازگاری نیز مطرح است
که باید مفهوم و تفاوت این دو موضوع را
بفهمیم.
اگر بخواهیم این پایداری را در مدیریت
آب داشته باشیم چه کاری باید انجام
دهیم؟
دیدگاه من این است که دانش بشری دانشی
انباشتهاست؛بهویژهدرحوزهآب.متاسفانهاین
انباشتگی در جاهایی قطع میشود .بعضی
افراد انباری از دانش درستکرده و آن را کنار
میگذارند .باید با توجه به دانش ،اطالعات
قبلی و اطالعاتی که جدیدا به دست میآوریم
مسائل را مدیریت کرده و پروژهها را براساس آن
ارزیابی کنیم .اگر این مسیر را طی کنیم ،قطعا
کم اشتباهتر خواهیم بود و مجبور نخواهیم بود
اشتباهاتگذشتگانراتکرارکنیم.
پس همانطور که گفتم راهحل مناسب،
استفاده از دانش گذشتگان است .ایران سابقه
طوالنی در حوزه مدیریت آب دارد و اقدامات
زیادی را در این زمینهها انجام دادیم .از طرفی
اقدامات مخربی نیز انجام دادیم که سبب
مهاجرت عده زیادی از افراد به عنوان مثال
از کرمان به خراسان و غیره شد .ما نیازمندیم
که دانش جدیدی که بهدست میآوریم را با
دانش گذشتگان پیوند دهیم .من نوعی که
امروز مسئولیتی دارم با علم به این که دانش
انباشتهایکهازگذشتهدراختیارمهستقطعا
کمخطاترخواهمبود.
مقوله و موضوعی که امروزه در دنیا مطرح
است ،مقولهای به نام ریسک است که در دنیا
سابقه طوالنی دارد .ریسک از پول و قمار وارد
اقتصاد شدهاست؛ امروزه ما نمیخواهیم
قمار کنیم .اما به واسطه انسان بودن و این که
انسانهاباتوجهبهمحدودیتهایشانکارهایی
انجام میدهند که از همه جنبههایش آگاهی
ندارند،ریسکمیکنند.
ریسک مقولهای کامال علمی و شناختهشده

برگرفتهازآندرفضایمحاسباتیتصمیمگیری
برای آینده را ارزیابی کنیم.
ازآنجاییکههنوزآیندهاتفاقنیفتادهنمیدانیم
بعد از این چه پیش می آید؛ آنچه آینده را به
تبعات تصمیمگیری امروز وصل میکند دانش
انباشته قدیمی است .اگر دانشگاه به ریسک
اقدامات،تصمیماتوتبعاتخوببپردازد،بعد
از مدتی به بلوغ در تصمیمات خواهیم رسید؛
فارغ از اینکه چه هدفی را دنبال میکنیم.
بهنظر من دانشجو ،شرایط ریسک در
ِ
کشورمافرقمیکند.چهبساپروژههاییکه
 10سال پیش با همین ریسک اجرا شده و
شکستخوردهاند.آیادرصدریسکپذیری
در کشور ما نسبت به سایر نقاط دنیا با
توجه به تحوالت سیاسی و اقتصادی پایین
نیست؟
تعریفدقیقریسکوشناختمدیرانازریسک
باید کامل شود یعنی هنوز هم اگر طرح بزرگی
قراراست در کشور اجرا شود فضایی نیست که
افراد دور هم جمع شوند و به تصمیمگیری و
مشورت بپردازند .مشابه مهندسی ارزش که
در کشور ما به آن توجهی نمیشود .مهندسی
ارزش در سال 2000در خیلی از نقاط دنیا جا
افتاد .این مفهوم میتواند مقدار هزینه هارا در
بعضی موارد حتی تا%70کاهش دهد.
برای اینکه مسئله را برای شما روشنتر کنم یک
مثالسادهبرایتانمیزنم.شماتصمیمبهخرید
یک خانه برای خود و خانوادهتان دارید .شما
دارای شرایط مالی مشخص و خواستههای
مشخص هستید .مهندسی ارزش می گوید
شما در تصمیمگیریهایتان قائم به شخص
نباشید .در مرحله اول با خانواده خود مشورت
کنید و مرحله بعد با یک فرد آگاه در حوزه
مسکن ،مرحله بعد با یک مهندس و . ...قطعا
این روند در کاهش هزینه ها به شما کمک
میکند.

من اعتقادم این است که آنچه به بحث ما کمک میکند این است که
پایداری چیست و میخواهیم با پایداری به کجا برسیم و قطعا موافقان و
مخالفانی دارد .همه اینها یک بستر میخواهد که فرآیند ریسک است.
در دنیاست؛ اما اینکه چرا تاکنون ما در
پروژههایمان سراغش نرفتیم جای سوال دارد.
ریسک یعنی دانش دیگران که وجود داشته
ارزیابی کنیم .بر خرد جمعی متکی بوده و

برگردیم به پایداری توسعه .یعنی شما
مسئله ریسک را لزوم پایداری میدانید؟
الزاما خیر .ببینید ریسک در مرحله اول یک
مدل یا به عبارت دیگر یک نگاه است .آیا شما

اطمینان دارید در آینده افرادی این بحث را
مطرح نکنند که موضوع پایداری را رها کنید و
به سراغ سازگاری بروید؟
ما از آینده اطالعی نداریم؛ نمیدانیم طرح
بعدی چیست .در هر دوره ممکن است فرد
طرح جدیدی ارائه بدهد و طرح قبلی به کل
فراموش شود .حاال اگر مدیریت ما مدیریت
ریسکی شد در این بستر توسعه توام با پایداری
میگنجد.
من اعتقادم این است که آنچه به بحث ما
کمک میکند این است که پایداری چیست
و میخواهیم با پایداری به کجا برسیم و قطعا
موافقان و مخالفانی دارد .همه اینها یک بستر
میخواهد که فرآیند ریسک است .استفاده
حداکثری از دانش و ترسیم آینده .ما این فضا
را نداریم .اگر این بستر ایجاد شود مجبوریم
بنشینیم و فکر کنیم و از ایجاد یک سری تنش
که ممکن است در آینده پیش بیاید جلوگیری
کنیم.

مصاحبه

در بسیاری از کشور های توسعه یافته
مسئله آب خاکستری مطرح است و امروزه
از این آب برای بسیاری از مصارف استفاده
میشود .نقش این آب را در مدیریت شهری
چگونهارزیابیمیکنید؟
این موضوع یک موضوع گسترده است.
استرالیا از جمله کشورهایی است که در
زمینه پیشبینی خشکسالیها پیشروست.
آن ها حدود  20_15سال قبل خشکسالی
پیشرویشان را پیش بینی کردند و یکی از
مقولههای اصلی که روی آن کار کردند آب
خاکستریبود.
ما آب خاکستری را داشته میدانیم .یک وقت
هست که یک منبع آبی در دسترس شماست
در منزل شماست .آب خاکستری وآب باران از
جنس این آب است .شما عمده آب ها را باید
منتقلکنیدتااستفادهکنید.

وسخنآخر؟
من از شما عزیزان که وقت گذاشته و درباره
این مسائل تحقیق میکنید بسیار قدردانی
میکنم.
بسیاری از مسائل در کشور ما نوپاست و
ی علمی دانشجویی به خوبی
انجمنها 
میتوانند روی آن ها کار کنند .در چند جمله
باید بگویم مدیریت پایدار قطعا نیاز امروز کشور
است .فکر میکنم باید بستری ایجاد کرد که در
اینبسترتمامیالمانهالحاظشود.

فضـــــــای حاکم بر آب
مشارکتیترین فضایی است
که در استان می بینیم .مسئله
تدبیر آب مسئله دیروز و
امروز نیست .چندین سال
است که شروع شده .آب
را نمیشود بدون مشارکت
اداره کرد .اگر قرار است از
یک پیشنهاد به یک تصمیم
برسیم باید از خرد جمعی
استفاده کرد.

9
سال سوم ،شماره دهم ،زمستان 97

یک موضوع که درصحبت هایتان به
آن اشاره کردید لزوم مشارکت در همافزایی
جمعی بود .آیا در سیاستهای آبی این
مشارکت و هم افزایی وجود دارد؟
فضای حاکم بر آب مشارکتیترین فضایی
است که در استان می بینیم .مسئله تدبیر آب
مسئله دیروز و امروز نیست .چندین سال است
که شروع شده .آب را نمیشود بدون مشارکت
اداره کرد .اگر قرار است از یک پیشنهاد به یک
تصمیمبرسیمبایدازخردجمعیاستفادهکرد.

 water harvwstingموضوعی است که در
دنیا سالهاست به آن پرداخته میشود .اما چرا
ما از آن استفاده نمیکنیم؟ به عنوان مثال در
مناطق پر بارشی مثل شمال کشور در فصل
زمستان که بارش زیاد است اجازه میدهیم
آب باران هدر برود بعد در فصول کم آبی برای
مصارف مختلف چاه میزنیم تا نیازهای روزمره
را رفع کنیم ،این ها اقدامات و رفتار هایی است
که باید اصالح شود .در هیچ کجای دنیا شما
نمیبینید اجازه دهند آب باران از روی سقف
منازل وارد فاضالب شود و به هدر برود.
به هر حال آب خاکستری برای بعضی مصارف
نیاز به یک تصفیه حداقلی دارد ما در سال
گذشته کیفیت آب را بررسی کردیم و دیدیم در
همین شهر مشهد آب خاکستری از کیفیت
نسبی مناسبی برای ورود به چرخه برخوردار
بود.
ما عبارتی داریم به نام  over land flowیا
همان آب سطحی که این جریان کم کم در
یک منطقه ذخیره شده و در نهایت به عنوان
زهکش وارد رودخانه میشود .این جریان آب
سطحی مقدار تلفاتش بسیار باالست .مقدار
بسیار زیادی از آن تبخیر میشود .تکنیکهای
 water harvestingمیگوید بیاییم این آب را
مدیریتکنیم.

محمدحسین سمندری مقدم
دانشجوی کارشناسی علوم و مهندسی آب

اینجا هیچکس داوطلب
نمیشود!...

گزارش

گزارشی پیرامون یک مشکل زیست محیطی بدون مقصر!
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کشفرود ،رودی تاریخی به طول
 240کیلومتر میباشد که بیش
از  70کیلومتر از آن در مشهد
واقع شده است .در حدود دو دهه
اخیر مشکالت زیادی همچون
ورود فاضالب به این رود عالوه
برمشکالت زیستمحیطی و
بهداشتی ،مشکالتی فراتر و در بعد
اجتماعی را رقمزده است .توسعه
شهرنشینی و ایجاد شهرکهایی در
اطراف شهر مشهد بدون در نظر
گرفتن ابعاد مختلف این توسعه در
دراز مدت مشکالتی را به وجود
خواهد آورد .یکی از این مشکالت
وجود اختالفی میان مردم دو
روستای علی آباد و سیاسک در
حاشیه شهر مشهد است که بخش
کوچکی از آن را در ادامه خواهید
خواند.

در حوالی رود کشف
« به این مسیر میگن جاده سیمان 200 .متر
دیگهبریمیرسیبهکشف.حاالچیکارداری؟
این دوربین چیه؟ نکنه باز واسه ما دردسر
درستکنی؟»
با خنده از او تشکر میکنم و اطمینان خاطر
میدهم که فقط برای یک گزارش در نشریه
دانشجویی به آنجا آمدهام .کمی قبل از آنکه به
پل برسم زبالههای رنگارنگ و بیشمار حاشیه
رود اولین چیزی است که توجه مرا به خود
جلب میکند .سرعتم را کم میکنم تا چند
عکس از گوسفندان در حال چرا و شرب در
حاشیهرودبگیرم.برایبررسیبهتردوچرخهام
را به بلوکههای سیمانی که برروی آنها
ممنوعیت تخلیه زباله و نخاله در آن منطقه را
گوشزد میکند ،تکیه میدهم .کانال سیمانی
کوچکی از یک سو وآبراهه متعفنی از سوی
دیگر ،نمونههایی از ورود پساب و فاضالب
آلوده را بازگو میکند که مشکالت اصلی این
رود را رقم میزند .به گفته مردم محلی فاضالب

شهرکهای جدید و روستاهای نزدیک رود و
تخلیهشبانهتانکرهایحملفاضالبمهمترین
دالیل آلودگی این رود است.
کسی حواسش به ما نیست...
کمی دورتر دو روستا به نام های علی آباد و
سیاسک وجود دارند که اکنون یک مسئله
زیستمحیطی باعث اختالف مردم دو روستا
گردیده .تجمع فاضالب ها در مسیر آبراهه ای
به سمت کشفرود عامل اصلی اختالف مردم
این دو روستا است.
جلوی مغازهاش نشسته و میپرسد «چرا
عکس میگیری؟»سواالتم در مورد کشفرود
را میشنود و به کنار کانال میآید .دستهایش
را به حالت دعا باال برده و با اندوه وناراحتی از
خدا میخواهد که فکری به حال خودش و
مردم روستایشان بکند .چند جای زخم بر
روی دستانش دارد .می گوید پشهها امانشان
را بریدهاند .از چالههای روستا تا مشکالت
معیشتی مردم را با قلبی دردناک بازگو میکند.

حاال این همه جای دیگه فاضالبشانه میریزن یا با تانکر شبانه میارن .اگر
میخوان مشکل حل بشه نباید برن شهرک بزنن و ندونن با فاضالبش
چیکار کنن.
گزارش
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مرا به داخل مغازهاش دعوت میکند تا بیشتر
برایم توضیح دهد .مغازه مشاور امالکی که
مثل همه امالکیها سماورشان به راه بودوچند
صندلی و گلدانهای کوچک وبزرگ درگوشه
وکنار مغازه به چشم میخورند .در حالی که
برایم چای میریزد میگوید« :چیزی که
میبینی وضعیت ماست .هر روز این سماور
بیصاحابو میتراشم بلکم کثافطاش بره.
همش بخاطر آبیه که از برکه فاضالب نزدیک
علی آباد تو چاهای آب شرب ما نفوذ میکنه.
برو از کانال فیلمبرداری کن .تواین آب همه
چی هست .از شهرک مهرگان میاد ولی کسی
نیست جلوشو بگیره .کسی هم مسئولینش رو
قبول نمیکنه .چون اونا شهرین ما روستایی.
بعدشم که علی آبادیا راهشو بستن که نره تو
روستا خودشون .هرچی ما باز میکنیم اونا
دوبارهراهشومیبندن.دهیاریوفرمانداریهم
کهکارینمیکنن».

ما نیز بی اطالعیم...
برکه کدر متعفنی در حاشیه خیابان به چشم
میخورد .مشخص است که اینجا آبراهه بوده
واکنون به مسیرش سد شدهاست و آثار تخلیه
خاک بر روی قسمت انتهایی مشهود است.
لجنهای سطح برکه قرص خورشید که برآن
میتابد را نیز آلوده کردهاست.کمی دورتر
کودکانی با هزاران امید و آرزو فوتبال بازی
میکنند و معلوم نیست اگر توپشان درون برکه
بیفتد چه کسی آن را بیرون خواهدکشید؟
چندین متر جلوتر اولین منازل روستای
علیآباد به چشم میخورد که به طرز نامنظمی
در حاشیه آبراهه قرار گرفتهاند .جلوتر میروم.
پیرمردی که جلو مغازهاش نشسته است
توجهم را جلب میکند .چند گاز پیک نیکی
و یک کپسول بزرگ گاز در نزدیکش به چشم
میخورد ویک تابلوی بزرگ که نوشته پیک
نیک /کپسول /گاز .ماجرا را که از او میپرسم
با ناراحتی از روزهای پر آب کشف رود تعریف
میکندومیگوید:

« شما یادت ِنمیه پسرجان .اصا نبودی او
زمان که ِبخه یادت بیه .ای فاضالب امون مارم
بریده .پشههایی َ
مین تو زندگیمان که باعث
ِ
هزارتا دردومرضن .قبال آب میامد تا اینجه و
قبل کشف رود یا تبخیر ُمشد یا ِمرفت تو رود.
ولی االن فاضالب شهرک جدید که باالدست
ساختن میه قبل روستا جمع مره».
 حاجاقا مردم سیاسک میگن که علی آبادیااین آبراهه رو میبندن تا فاضالب به نزدیکی
روستایشمانرسه.همینجوریهواقعا؟
نمدونم کار کیه .دوسه ساله وضع همیه
 « مامِ
ای کالم پره .هیشکیم نمخه بندازه گردن
مگم باید راهش بازشه تا بره
خودش .اتفاقا مام ِ
َ
تو کشف تخلیه بشه .هر چند وقت یکبار مین
یه نگاهی ِمندازن ،چندتا عالمت رو دیوارامان
ِمزنن ،عکسم میگیرن ِومرن» .
آب اگه داخل کشف رود تخلیه بشه مشکلیپیش نمیاد؟ چون پایین دست رود با این آب
کشاورزیمیکنن!
« نه چه مشکلی؟ حاال این همه جای دیگه

گزارش

فاضالبشانه میریزن یا با تانکر شبانه میارن .اگر
مخوان مشکل حل بشه نباید برن شهرک بزنن
و ندونن با فاضالبش چیکار کنن .چندوقت
پیش با مردای روستا رفتیم فرمانداری ولی بازم
کارینکردن».
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به ساختمان آب منطقه ای سری زدم .جایی
که شاید کلید حل مشکل این دوروستا را بتوان
پیدا کرد .به سراغ آقای ترشیزی ،مدیر دفتر
برنامه ریزی این شرکت رفتم؛ از افرادی است
که در زمینه کشف رود و اقدامات صورتگرفته
در آن اطالعات زیادی دارد .داستان را
میشنود؛ قبل ازینکه سوالی را مطرح کنم
گزارشی در اختیارم میگذارد و میخواهد آن را
مطالعه کنم .صفحات آن از مجموعه اقداماتی
که شرکت آب منطقهای برای کشف رود انجام
داده حکایت میکند .از برنامه های کوتاه مدت
همچونآزادسازیمناطقتصرفشدهحاشیه
رود تا امحاء زمینهای کشاورزی و اقدامات
فیزیکی صورت گرفته در این گزارش به چشم
میخورد.
مسئله دو روستا را برایش بازگو میکنم .به خوبی
به ماجرا واقف است و میگوید « :بخش عمده
فاضالب مربوط به شهرک مهرگان و روستای
غرقی است که به کال سیاسک میریزد .اخیرا
شروع به رفع تصرف والیروبی کردی م و تا پل
طالقانی ادامه دادیم .در حال حاضر تصمیم به
ساخت تصفیهخانه گرفتهشده است .تا زمانی
که تصفیه خانه فاضالب شهرک مهرگان به
حجم 3000متر مکعب راه اندازی نشده است
فاضالب را به سمت این دوروستا و کشف رود
هدایتمیشود».
در قسمتی از مسیر آب جمع شدهاست.
مردم شاکیاند و مشکالت زیادی را به
وجود آورده .دلیلش چیست؟
متاسفانه بخشی از مسیر را تصرف کردهاند.
مردم به صورت غیرقانونی ساختوساز انجام
داده و بستر کال مسدود شده است .این کال
محل تخلیه فاضالب نیست و باید ساماندهی
شود که سیالب و مسیر جریان آب باز شود.
از سال  90پیگیر پرونده ها بودیم و الیروبی را
شروع کردیم .در حال حاضر احکام قضایی

گرفته ایم تا رفع تصرف وساماندهی شود.
چند عکس از وضعیت روستا نشانشان
میدهم؛ به خانه ها و مغازههایی اشاره
میکنند که با اسپری آبی روی آن ها عالمت
گذاری شده است و میگوید « :این ها عالم
تصرف حریم بستر رود و ساخت وساز غیرمجاز
است که بخشی از مشکالت را رقم میزند .باید
از طریق مراجع قانونی اقدامات الزم صورت
بگیرد .به زودی میخواهیم کانال کوچکی از
همان مسیر به کشف رود باز کنیم تا راه حل
کوتاه مدتی برای حل مشکل باشد».
مردم سیاسک میگفتند آب به چاه های
شرب ما نفوذ پیدا میکند .در این رابطه چه
نظریدارید؟
بله درست میگویند و متاسفانه این اتفاق
میافتد .و تا زمانی که تصفیه خانه تاسیس
نشود مشکل حل نخواهد شد.
اگر شهرک ساخته شده چرا فکری به حال
فاضالب آن نشده؟ چرا قبل ساخت به آن
توجهینشده؟
متاسفانه تدبیری اندیشیده نشده و حتی باید
بگویم شهر مشهد نیز ظرفیت کمتری نسبت
به فاضالب خروجی دارد و بخشی از فاضالب
به شبکه تصفیه نمیرود .باید بگویم با همه این
داستانهامشهدوخراسانرضویدراینزمینه
از تمام کشور جلوتر است.
مطمئن باشید همه نهادهای اجرایی به
اوضاع واقفند .موضوع فرهنگسازی وآگاهی
نسبت به مسائل زیست محیطی در حاشیه
شهر میبایست نهادینه شود وبخش زیادی
از مشکالت همچون تصرف حریم رود،
آلودهسازی اطراف آن و این موارد قطعا با تالش
خود مردم باید حل شود.
ازایشانبابتتوضیحاتتشکرمیکنم.قبلاز
خروجساختمانهایسربهفلککشیدهمیدان
نزدیک شرکت توجهم را به خود جلب میکند.
شهری رنگارنگ و توسعه یافته به نام مشهد در
پیش رویم میبینم؛ اما تصور اینکه کدام یک از
بچههایروستاتوپشانراازبرکهمتعفنداستان
درمیآورد همه چیز را خاکستری میکند .آخر
اینجاهیچکسداوطلبنمیشود!...

گزارش
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یادداشت
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آشنایی با اقتصاد دیجیتال و خالق و تاثیر آن بر اقتصاد محیطزیست

اقتصاددیجیتال،

سید محمد قائم ذبیحی
دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد توسعه و برنامه ریزی

خالقیت در توسعه

به نقل از اداره ملی تحقیقات اقتصادی و برنامههای اقتصادی محیطزیست« ،اقتصاد محیطزیست ،مطالعات نظری
یا تجربی از اثرات اقتصادی سیاستهای زیستمحیطی ملی یا محلی است که در سراسر جهان انجام میشود و شامل
مسائل خاص هزینهها و مزایای سیاستهای جایگزین زیستمحیطی برای مقابله با آلودگی هوا ،کیفیت آب ،مواد سمی،
زبالههای جامد و گرمشدن کر هیزمین میباشد» .در این مقاله بیشتر به عوامل تاثیرگذار اقتصادی جدید بر اقتصاد
محیطزیست بهطور مثال ،تکنولوژی فناوری اطالعات و ارتباطات ( )ICTو بهطور جامعتر اقتصاد دیجیتال و اقتصاد خالق
و پیوند این موارد با اقتصاد محیطزیست و همینطور توسعه پایدار پرداخته خواهدشد.

اقتصاد ،مطالعه تخصیص منابع کمیاب بوده،
که شامل چگونگی عملکرد بازارها و چگونگی
تاثیر انگیزههای رفتاری مردم ،بنگاهها و
موسسات است .اقتصاد محیطزیست و منابع
طبیعی استفاده از اصول اقتصاد است برای
مطالعه اینکه چگونه محیطزیست و منابع
طبیعی گسترش یافته و مدیریت میشود.
به صورتی جامعتر ،اقتصاد محیطزیست
یک حوزه از اقتصاد است که با مسائل
زیستمحیطی مرتبط بود ه است و با توجه به
نگرانیهای روزافزون در رابطه با محیطزیست
در قرن بیستویکم ،این موضوع به طور
گسترد هاییموردمطالعهقرارگرفتهاست.

نتیجهگیری
در این نوشتار به نقش اقتصاد دیجیتال و
ICTوهمینطور اقتصاد خالق اشاره شد که
تاثیر بهسزایی در محیط زیست دارند .اگر یک
لیست از منابع آالینده آب و هوا و یا عوامل
تخریب جنگلها و بقیه موارد جمعآوری کرده
و بکوشیم تا با علوم جدید و تاثیرگذاری چون
اقتصاد دیجیتال و خالق ،آنها را مرتفع سازیم
بی شک گام بزرگی در جهت برنامه ایرانی-
اسالمی توسعه پایدار برداشتهایم .ازاینرو
نیاز است تا متفکران و دانشمندان اقتصاد
و محیط زیست دست به دست هم داده و با
اقتصاد محیطزیستی و عوامل اقتصادی موثر
بر پوشش خالهای محیط زیستی بکوشند و
کشور را در راستای توسعه ای پایدار هدایت
کنند.

یادداشت

نقش اقتصاد دیجیتال و ICT
گولعاب
امروزه به لطف نقش خوش رن 
( )ICTما شاهد رونق روزنامههای الکترونیک
،کتابهای-الکترونیکی،خدمات بانکی
الکترونیک و همینطور دولت الکترونیک
هستیم که به طور چشمگیری استفاده کمتر
از کاغذ و در ادام ه آن قطع کمتر درختان
بسیار دیده میشود و یا حتی تاثیر این مهم
بر حمل و نقلهای جادهای و شهری با
اعمال دوربینهای ثبت تخلفات و اعمال
یکسری محدودیتها و یا طرحهای زوج و
فرد و دیگر مثالهایی که بهطور مستقیم و
یا غیرمستقیم روی کنترل ترافیک و از همه
مهمتر آلودگیهای هوا و محیطزیست خوش
میدرخشد .و یا حتی میتوانیم اقتصاد
دیجیتال را در جمعآوری زبالههای جامد و
ضایعات خانگی بهکار گیریم ،به اینصورت
که با استفاده از اینترنت  ،فرهنگسازی و
بسترسازیهای مورد نیاز برای جمع آوری
الکترونیکی این دست از محصوالت بازیافتی
را انجام داده و دو مرتبه این موارد را وارد
چرخه تولید کنیم و همچنین مثالها و
ایدههایخالقانه دیگری که وجود دارد که
باید در بوتهی نقد و بررسی و ارزیابیهای
اقتصادی دقیقی قرار گیرند تا کارایی و
مزیتهای اقتصادی آن مشخصگردد؛ اما
این سکه روی دومی هم دارد که ابزارهای این
تکنولوژی پیشرفته و کاربردی ،اثرات مخربی
بر محیطزیست و زندگی روزمره دارد که بهطور
مثال تجزیه مواد شیمیایی و غیرشیمیایی یک
سیستم خانگی در طبیعت شاید  1000سال
طول کشد که ما فعال خوشبینانه به این مقوله
میپردازیم و نیمهی پرتری از لیوان را مد نظر
میگیریم.
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اقتصاددیجیتال
اقتصاد دیجیتال علمی است که اشاره به
یک اقتصاد مبتنی بر فنآوری محاسبات
دیجیتال دارد؛ اگرچه ما آن را بهطور
بوکار از طریق
فزایندهایی به عنوان انجام کس 
بازارهای مبتنیبر اینترنت و شبکه جهانی
وب میشناسیم .اقتصاد دیجیتال بهطور
فزایندهای با اقتصاد سنتی درهمآمیختهاست
و بعضا آن را با نامهای اقتصاد اینترنت ،اقتصاد
نوین،اقتصادجدیدواقتصادوبمیشناسند.
از آنجایی که امروزه مبانی و پایههای علم
اقتصاد تثبیت شدهاند و در اختیار همگان
قرار دارند ،ما شاهد ترکیبهایی از اقتصاد و
سایر علوم هستیم و اقتصاد دیجیتال هم به
عبارتی حاصل پیوند علم اقتصاد و علم فناوری
اطالعات و ارتباطات ( )ICTاست که امروزه
بسیار پرکاربرد و روزبهروز بر اهمیت و رشد این
مهم افزوده میگردد.
 .1-2اقتصاد دیجیتال در ایران
اینترنت از حدود سال  1372خورشیدی وارد
ایران شد و در ابتدا مصارفی دانشگاهی داشته
و در راستای کارهای پژوهشی و تحقیقاتی
بهکار میآمد ،ولی به مرور زمان اینترنت در
دسترس عموم قرارگرفت و ضریب نفوذ آن
از سال  1387با  % 18.2به بیش از % 86
در سال  1397رسید .در حال حاضر نیز از
جمعیت حدود  82میلیونی ایران ،بیش از 71
میلیون نفر به اینترنت پهن باند و از این میان
بیش از  61میلیون نفر به اینترنت پهن باند
سیار (اینترنت گوشی های همراه ) دسترسی
دارند که آمار قابل توجهی است .درحال
حاضر ما اقتصاد دیجیتال را با کسب و کارهای
اینترنتی(استارتآپها)میشناسیمکهاخیرا
رشد چشمگیری داشت ه و رونقی بر تجارت

الکترونیک ایران دادهاند؛ اما سوال مهم و
اساسی که باید از خودمان بپرسیم این است
که تمام اقتصاد دیجیتال به همینها خالصه
شده و هیچ کار دیگری نمیتوان از بهکارگیری
چنینبستریداشت؟!

اقتصاد خالق
اقتصاد خالق یعنی"فعالیتهای اقتصادی
که متضمن بهکارگیری استعداد خالق جهت
اهداف تجاری باشد" .خالقیت نوعی گشایش
در مسائل است و میتواند شامل تولید چیزی
باشد که هم اصیل و هم ارزشمند است و نشأت
گرفته از فرایندهای خودآگاه و ناخودآگاه
انسانمیباشد.
 نقش اقتصاد خالقامروزه اقتصاد خالق و صنایع خالق بر توسعه
محلی و ملی موثر است .اما در این بازه
ارتباطی بین خالقیت و اقتصاد خالق و کمک
آن به محیطزیست وجود دارد که می تواند
گرهگشا بسیاری از امور باشد؛ به عنوان مثال
امروزه در ایران زنگ خطر بحرانهای آبی به
گوش همهی ما خوردهاست ،اما گاهی با کمی
خالقیت و با بهکارگیری اقتصاد خالق میتوان
گامهای مهمی دراین رابطه برداشت؛ به عنوان
مثالبابهرهگیریازاقتصاددیجیتالراهکاری
برای هدایت فاضالبهای شهری ،تصفیه و
استفاده مجدد از آن برای مصارف غیرشرب را
فراهم آوریم.

منابع

براساس گفتههای محققان ،استراتژیهای دفاعی دولت دارای اهمیت
ت کمتری برای راهبری سیاسی در منطقه منا (خاورمینه و شمال
و اولوی 
ن راه حل عرضهای نمکزدایی ،ساخت
آفریقا) است؛ چرا که بهجای آ 
سد ،انتقال آب بینحوضهای ،بهرهبرداری از آبخوانهای زیرزمینی
فسیلی و وارد کردن آب مجازی را دنبال میکنند

این مطلب را با
اسکن کد پایین
مشاهده کنید

دانلود

یادداشت

نسخه  Pdfکتاب
کشاورزی پایدار نوشته
چارلز فرانسیس

محمد هویدا
دانشجوی کارشناسی علوم و مهندسی آب
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کشاورزی پایدار،
الگویی از توسعه
نقش کشاورزی در پیشبرد اهداف توسعه پایدار

یکی از جنبههای مهم توسعه پایدار ،کشاورزی پایدار است که نه تنها نیازهای
آینده ،بلکه کیفیت محیط زیست و آب و خاک را نیز حفظ مینماید .در واقع
توسعه کشاورزی به عنوان کانون و محور اصلی توسعه کشورها ،از نقش و
جایگاه ویژهای برخوردار است و بخش عمدهای از تولید ناخالص ملی را در
برخی کشورها تشکیل میدهد .اما با این وجود نظامهای کشاورزی مبتنی
بر مصرف بیرویه سموم و کودهای شیمیایی و تاکید بیشازحد بر افزایش
تولیدات ،ضمن برهم زدن تعادل اکوسیستمهای زراعی و طبیعی و کاهش
حاصلخیزی خاک ،باعث تاکید بیشتری بر کشاورزی پایدار در دهههای اخیر
شود .امروزه اعتقاد بر این است که به سبب زیانها و صدماتی که کشاورزی
مرسوم به محیط زیست و منابع پایه وارد میکند ،باید جایگزین مناسبی یافت
که همان کشاورزی پایدار است.

کشاورزی در مسیر توسعه
امروزه توسعه پایدار حد مطلوبیست که
تقریبا تمام کشورهای دنیا برای رسیدن به آن
در تالشند .برای رسیدن به این حد مطلوب
نیز بخشهای مختلف جامعه باید درگیر این
امر شوند .یکی از بخشهای مهمی که سهم
بهسزایی در این کار دارد بخش کشاورزی
است .کشاورزی پایدار با تولید غذای سالم و
کافی و با قیمت مناسب میتواند بخش بسیار
عظیمی از نیازهای جامعه را برآوردهکرده و به
داشتن جامعهای سالم کمک شایانی کند؛ از
طرف دیگر رشد روزافزون جمعیت ،موجب
نیاز بیشتر بشر به مواد غذایی گردیده که این
عامل موجب گسترش تولیدات کشاورزی و
تاثیرات سوء بر خاک و منابع پایه شدهاست.
استفاده از کود و سموم دفع آفات عالوه بر
آلودهسازی خاک و منابع آبهای سطحی و
زیرزمینی ،باعث فرسایش ژنتیکی و انقراض
گونههای جانوری و گیاهی نیز میشود .این
فرآیندها ،تعادلهای زیست محیطی و بومی
را بهتدریج برهم میزند و پیامدهای خطرناکی
را در پیدارد .ترویج و آموزش کشاورزی به
عنوان یکی از ارکان مهم کشاروزی میتواند
با ارائه خدمات درخور و مناسب در رسیدن به
کشاورزی پایدار و در نهایت توسعه پایدار نقش
بسیار مفید و اثرگذاری داشتهباشد .ترویج
کشاورزی در بسیاری از کشورها به لحاظ
نمودن تنوع دیدگاهها و دانش بهرهبرداران،
سمت و سوی فعالیتهای خود را به سوی
پایداری و تقاضامحوری سوق می دهد.
توسعه پایدار زمانی می تواند راهکارهای
عملی برای کشاورزی ارائه دهد که
پیراسنجههای اقتصادی را مورد توجه
قراردهد؛ به عبارتی ،توسعه پایدار به همراه
اصول اقتصاد کشاورزی ،کشاورزی پایدار را با
کمینه هزینه تامین میکند .توسعه پایدار جز
جدانشدنی توسعه است و توسعه کشاورزی
پیش نیاز توسعه اقتصادی در کشور؛ از این
رو ،برنامهریزیها برای دستیابی به توسعه
پایدار بایستی بر اساس بهینهسازی اقتصادی
در بخش کشاوری باشد.
توسعهپایدارکشاورزی
بخشکشاورزیبهطورمستقیموغیرمستقیم
وسیله معاش بخش مهمی از مردم را در همه
کشورهای توسعه نیافته و یا درحال توسعه را
تامین میکند .این بخش یکی از مهمترین و
تواناترین بخشهای اقتصاد کشور است که

در کشاورزی پایدار نکتهای
که بسیار حائز اهمیت
میباشد این است که
برنامهریزی به صورت محلی
و با توجه به نیازمندیها و
همچنین پتانسیلهای موجود
در منطقه صورتپذیرد.
یکی از راهها برای رفتن به
سمت کشاروزی پایدار ایجاد
تعاونی در بین کشاورزان
و همچنین یکپارچهسازی
مزارع میباشد

یادداشت

موانع کشاورزی پایدار:
برای ایجاد کشوری پیشرفته و نیل به توسعه
پایدار گذر از سیستم کشاورزی معیشتی و
تبدیل آن به کشاورزی پایدار به نحوی که از
منابع استفاده مطلوب به عمل آورده و بقاء
محیط زیست تضمین گردد یک ضرورت
حیاتی میباشد که در ایران این امر با
چالشهایی نظیر خرد و پراکنده بودن اراضی،
فقدان نظام اطالعات جامع کشاورزی ،مبارزه
غیراصولی با آفات و بیماریها ،ضعف مدیریت
مزرعه و وجود سیستم سنتی کشاورزی،
تخریب خاک و عدم تمایل افراد در جهت
سرمایهگذاری در کشاورزی مواجه است؛
همچنین در سطح کالن نیز نیاز به توجه
به موارد پایهای تری است که میبایست از
سوی دولتها بهآن توجه گردیده و برای آن
برنامهریزی شود که عبارت است از:

راهبردهایکشاورزیپایدار:
در کشاورزی پایدار نکتهای که بسیار حائز
اهمیت میباشد این است که برنامهریزی
به صورت محلی و با توجه به نیازمندیها و
همچنین پتانسیلهای موجود در منطقه
صورتپذیرد .یکی از راهها برای رفتن به سمت
کشاروزی پایدار ایجاد تعاونی در بین کشاورزان
و همچنین یکپارچهسازی مزارع میباشد.
برای ایجاد این تعاونیها با دادن مشوقهایی
به کشاروزان تمایلشان را به این کار افزایش
میدهند .آموزش مداوم در کشاورزی و تشویق
به عضویت در تعاونیها به منظور توسعه
سیستمهای پایدار کشاورزی بسیار مفید بوده
و بحث درکنارهم بودن علم و عمل موضوع
دیگریست که در مورد کشاورزی پایدار مطرح
است؛ به این معنی که از علوم تولید شده
در مراکز تحقیقاتی باید به شکل کاربردی و
مناسب در سطح مزارع استفاده شود و شرایط
مکانی و زمانی در نظر گرفتهشود.
همچنین راهکارهای زیر نیز از مهمترین
اصول پایداری توسعه در کشاورزی میباشد:
 تعیین الگوی کشت متناسب با مزیتهاینسبیاکولوژیکمناطقمختلفکشور
 حفاظت از منابع در حال تخریب توجه به خسارات زیستمحیطی ناشی ازتوسعهنامتناسبکشاورزی
 اتخاذ تدابیر حمایتی برای افزایش درآمدکشاورزان و جلوگیری از مهاجرت آنها به
شهرها
 -تقویت و توسعه فعالیتهای کشت مخلوط،

نتیجهگیری:
چنانچه مشکالت کشاورزی کشور از
پیشروی کشاورزان برداشتهنشود و این بخش
به روشهای نوین و مکانیزه مجهز نگردد ،با
رشد جمعیت کشور ،نیازهای غذایی افزایش
و وابستگی به بازارهای جهانی محصوالت
کشاورزی بیشتر خواهدشد .در توسعه پایدار
کشاورزی،توجهبهمسائلجهانیالزموضروری
است .اولین اصل برای شناخت آنچه که برای
توسعه کشاورزی ضروری است ،شناخت
ماهیت نظام کشاورزی در مناطق متنوع
جهان سوم به طور اعم و جنبههای اقتصادی
انتقال کشاورزی معیشتی به کشاورزی تجاری
به طور اخص است .سرمایهگذاری و توجه به
توسعه پایدار کشاورزی در برنامهریزیهای
بلندمدت اقتصادی میتواند به تحقق اقتصاد
مقاومتیکمکقابلتوجهینماید.مسئوالنو
برنامهریزان حوزه اقتصادی نیز باید فرصتها و
چالشهای توسعه پایدار کشاورزی را شناخته
و از آن ها به نحو احسن برای پیشرفت و ارتقای
بخش کشاورزی استفاده کنند.
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تامینکننده حدود یکپنجم تولید ناخالص
داخلی ،یکسوم اشتغال ،بیش از چهارپنجم
نیازهای غذایی ،نیمی از صادرات غیرنفتی
و حدود نهدهم نیاز صنایع به محصوالت
کشاورزی است.
کشاورزی پایدار ،سیستمی است که ضمن
مدیریت صحیح و استفاده از منابع برای تامین
نیازهایغذاییبیشتر،کیفیتمحیطزیستو
ذخیره منابع طبیعی را افزایش میدهد .از نظر
سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد(فائو)،
توسعه پایدار کشاورزی ،الگویی از توسعه
است که از زمین ،آب و منابع ژنتیکی گیاهی
و جانوری حفاظت کند ،از لحاظ زیست
محیطی بدون تخریب ،از نظر فنی مناسب و
بجا ،از نظر اقتصادی معقول و معتبر و از نظر
اجتماعی مقبول باشد .از جمله مهمترین
معیارهای توسعه پایدار کشاورزی عبارتاست
از:
 تامین نیازهای غذایی اساسی نسل حاضر وآینده از نظر کمی و کیفی و در عین حال تامین
تولیداتکشاورزی؛
 ایجاد مشاغل دائمی ،درآمد کافی و شرایطمناسب زندگی و کار برای کسانی که در فرآیند
تولیدات کشاورزی اشتغال دارند؛
 حفظ و ارتقای ظرفیت تولیدی منابع طبیعیپایه و منابع تجدیدشونده بدون ایجاد اختالل
درعملکردچرخهها
 کاهش آسیب پذیری بخش کشاورزی نسبتبه عوامل طبیعی ،اقتصادی و اجتماعی و
دیگر تهدید ها و تقویت خود اتکایی این بخش

رشد جمعیت :افزایش رشد جمعیت باعث
افزایش تقاضا برای غذا والیاف شده که می
بایست از طریق گسترش سطح زیرکشت یا
باال بردن راندمان تولید تأمین شود.
فقر :مردم فقیر برای بقای کوتاه مدت خود
بهطور بیرویه از منابع استفاده می کنند.
حق مالکیتها ومنابع دارایی عمومی (منابع
ملی) :منابع ملی شامل اکوسیستم محیط
زیست اهمیت زیادی دارند .تردیدی وجود
ندارد که به دلیل اهمال وبهرهبرداری بیش از
حد،سرمایهگذاریاندکوحتیسلبمالکیت
از منابع ملی ،این گونه بهرهبرداران مورد تهدید
قرارگرفتهاند.
سیاستهایملی:سیاستهایملیازطریق
تأثیر بر رشد جمعیت ،فقر وفشار جمعیت
بر منابع مالی میتوانند باعث ناپایداری
کشاورزی موجود در یک منطقه شوند.

شخم حداقل ،جنگل زراعی ،تناوب زراعی،
کاربرد کودهای آلی و بیولوژیک ،کنترل
اکولوژیک آفات و بیماریها و...
 ارتقای راندمان آبیاری استفاده مجدد از پسابها با رعایتمالحظاتزیستی
 شناسایی گونههای گیاهی و جانوری سازگار حفاظت از گونههای در معرض انقراض وگونههایبرتربومی

منابع

این مطلب را با
اسکن کد پایین
مشاهده کنید

یادداشت
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حفاظت از

دریاها و اقیانوسها

توسعه پایدار عبارتی آشنایی است که اکنون در تمام جوامع به آن توجه میشود .یکی از الزامات توسعه
پایدار این است که محیط زیست و منابع طبیعی به عنوان میراث جمعی بشریت به گونه ای محافظت
شود که عالوه بر پاسخگویی به نیازهای نسل حاضر ،ظرفیت پاسخ دهی به نیازهای نسل های آینده را
نیز داشته باشد .بنابراین ،توسعه را زمانی پایدار می خوانیم که مخرب نباشد و امکان حفظ منابع را برای
آیندگان فراهم آورد.
هدف این مطالعه معرفی چگونگی حفاظت و استفاده پایدار از اقیانوس ها ،دریاها و منابع دریایی به عنوان
یکی از اهداف توسعه پایدار میباشد.

اگرچه انسانها فقط درصد بسیار کمی
از بیوماس (وزن یا حجم موجودات زنده)
کرهزمین را تشکیل میدهند ،ولی گونه
غالباند .در ابتدای دوره پلیستوسن انسان
نیز همچون سایر موجودات تحت تاثیر کامل
عوامل محیطی بودهاست .از آن پس انسان
پیشرفت کرده و به تدریج قادر شد محیط

فیزیکی اطراف خود را به شدت تغییر دهد.
در واقع رابطه انسان و محیطزیست با روند
تکاملی انسان و تکنولو ژیهای مورد استفاده
او کامال تغییرکرده ،در حالیکه انسان در
روزگاران گذشته و بهخصوص انسان اولیه
تحت تاثیر محیط پیرامون خود بود ،امروزه این
انسان است که محیط را تحت تاثیر رفتارها و

مائده سلطانی
دانشجوی کارشناسی علوم و مهندسی آب

کردارهای خود قراردادهاست .وجود رابطه
متقابل و رشدیافته ،بین طبیعت و جامعه
سازمانیافته و مجهز به وسائل فنی که
بدون وقفه منابع الزم و ضروری را از طبیعت
میگیرد و مصرف مینماید و مواد زائد ناشی
از فعالیتهای حیاتی و تولیدی را به آن
برمیگرداندواقعیتیغیرقابلانکاراست.

افزایش متوسط دمای جهانی ،باالآمدن سطح آب دریاها و اقیانوس
ها وبه مخاطره افتادن کشورهای جزیرهای کوچک در پی افزایش
تغییرات آبوهوایی و همچنین ضرورت مدیریت پایدار اکوسیستم
ها ومنابع دریایی اصلی ترین نگرانی ها در حفاظت از پهنه آبی جهان
است که این روزها توجه جامعه جهانی را به خود جلب کردهاست.
ارزیابی مقایسه ای جهانی در سال ، 2016
پنج اکوسیستم بزرگ دریایی در معرض خطر
پرغذایی ساحلی ،خلیج بنگال ،دریای شرق
چین ،خلیج مکزیک ،حاشیه شمال برزیل
و جنوب دریای چین شناخته شدهاند .دی
اکسید کربن محلول در آب دریا موجب کاهش
سطح  PHاقیانوسها و افزایش اسیدیته و
تغیر در تعادل زیستی کربناتی است .شیالت
به امنیت غذایی جهانی ،معیشت و اقتصاد

مردم :استفاده از پالستیک را در زندگی
روزمره به حداقل برسانند؛
کشاورزان :در تمامی حوزه های آبخیز
منتهی به دریا از سموم و کودهای شیمیایی
در کمترین مقدار ممکن استفاده کنند و
راهکارهایجایگزینراتوسعهدهند.همچنین
اقدامات الزم را برای جلوگیری از فرسایش
خاک اعمال کنند؛
دریانوردان :از ریختن زباله های خود به دریا،

منابع:
مقاله :صفار ,نرگس ،۱۳۹۳ ،حفاظت از
دریاها و اقیانوس ها در راستای اهداف توسعه
پایدار پس از سال 2015
https://www.eligasht.com
http://jsde.srbiau.ac.ir

یادداشت

بایدهاونبایدها
قطعا توسعه پایدار در گرو مشارکت همه جوامع
انسانی است و نقش هریک به تنهایی تاثیر
شگرفی در پیشبرد اهداف خواهد داشت .از
این رو به بیان برخی بایدها و نبایدهای مهم
توسعه پایدار دریایی در ذیل میپردازیم.

نتیجهگیری:
امروزه مسئله توسعه پایدار و همه جانبه ،هم
در جهان توسعه یافته و هم در دنیای در حال
توسعه مورد نظر و توجه است .متاسفانه در
حال حاضر ایران از نظر شاخصهای پایداری
و حفاظت از محیط زیست در جایگاه مناسبی
در جهان قرار ندارد .از آنجایی که تاثیرات
اقلیم دارای پیامدهای محلی ،ملی ،منطقهای
و فرامنطقهای است ،ضرورت توجه مدیران
و برنامهریزان کشورمان به تاثیرات اقلیم و
حوادث مرتبط امری حیاتی و اجتناب ناپذیر
است و همچنین حمایتها و تالشهای
قشرهای مختلف جامعه باعث حفظ منابع
کشور در زمینه های مختلف خواهد شد.

ایران و توسعه پایدار دریایی
ایران با احتساب سواحل جزایر از 5800
کیلومتر ساحل برخوردار است .دریا در ایران از
بعد انرژی ،کشتی رانی و تجارت ،صید دریایی
و توریستی دارای اهمیت راهبردی است.
سالمت و حفظ منابع در زیست بوم دریایی
در نتیجه شناخت چالش ها و برنامهریزی
و مدیریت با رویکرد توسعه پایدار در دریا به
نحوی که زیست بوم دریایی عالوه بر منافع
اقتصادی ،منافع اجتماعی و محیط زیستی را
به همراه آورد ،حاصل می شود.
دریاهای کشور ایران در معرض انواع
آالیندههایی هستند که با بی توجهی به رها
سازی آنها سالمت و اقتصاد کشوررا در معرض
خطر قرار میدهد .پس الزم است با رعایت
ضرورتهایی که دارای اولویت های بیشتری
هستند ،در پیشگیری از نابودی منابع آبی
کشوراقدام به عمل آید .برای رسیدن به این
هدف هر گروه از مردم بایستی نقش خود را به
بهترینشکلایفاکنند.
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توسعه دریایی
با تمرکز در تغییر نگرش توسعه از اهداف
توسعه پایدار ،هفده آرمان تبیین و تعریف شده
است که حفاظت ازمحیط زیست  ،دریاها و
اقیانوس ها نیز در پیش نویس اهداف آن با
عنوان حفاظت و بهرهبرداری پایدار از اقیانوس
ها ،دریاها و منابع دریایی به عنوان دستور کار
توسعه پس از سال  2015معرفی گردید.
افزایشمتوسطدمایجهانی،باالآمدنسطح
آب دریاها و اقیانوسها وبه مخاطره افتادن
کشورهای جزیرهای کوچک در پی افزایش
تغییرات آبوهوایی و همچنین ضرورت
مدیریت پایدار اکوسیستم ها ومنابع دریایی
اصلی ترین نگرانیها در حفاظت از پهنه آبی
جهان است که این روزها توجه جامعه جهانی
را به خود جلب کردهاست.
اقیانوس ها ،همراه با منابع ساحلی و
دریایی ،نقش اساسی در رفاه انسان و توسعه
اقتصادی و اجتماعی در سراسر جهان
بازی میکنند .استفاده پایدار و حفاظت
دریایی و اکوسیستمهای ساحلی و تنوع
زیستیشان بهویژه برای جزایر کوچک در
حال توسعه ضروری است .آنها همچنین در
تنظیمات اکوسیستم جهانی با جذب گرما
و دیاکسیدکربن از جو و حفاظت از مناطق
ساحلی در مقابل جاریشدن سیل و فرسایش
کمک میکنند .در واقع ،منابع ساحلی و
دریایی حدود  28تریلیون دالر در هر سال به
اقتصاد جهانی از طریق خدمات اکوسیستم
کمک کرده و آلودگی زمین و دریاها یک تهدید
در بسیاری از این مناطق است .با توجه به یک

کمک قابل توجهی دارد .با این حال ،اگر
چنانچه مدیریت آن پایدار نباشد ،ماهیگیری
میتواندبهزیستگاههایماهیآسیببرساند.

به ویژه پالسیک خودداری کنند و نیز فضوالت
نفتی خود را مثل لجن باقیمانده در مخازن
شناورها را در بنادر تحویل دهند و به دریا
نریزند؛
صاحبانصنایع:ازتصفیهپسابهایصنعتیو
بهداشتی خود اطمینان حاصل کنند و بر نحو
درست عملکرد تصفیه خانه های خود نظارت
دقیق و مستمر داشته باشند؛
صاحبان و مدیران بیمارستانها :مراکز
خود را به تصفیه خانه و سیستم های امحاء
پسماندهای خطرناک مجهز کنند و از عملکرد
صحیحآنهااطمینانحاصلکنند؛
وزارت نیرو :طرح های جمع آوری و تصفیه
فاضالب شهری را در شهرهای ساحلی و
نزدیک به مصب رودخانه های منتهی به دریا
به پایان برساند و مدیریت لجن حاصل از این
تصفیه را در تعامل با وزارت کشور تعیین تکلیف
کند؛
وزارت کشور :طرحهای مدیریت پسماند در
شهرهای ساحلی و نزدیک به مصب رودخانه
های منتهی به دریا را شامل دفن گاههای
بهداشتی ،طرح های کمپوست ،بازیافت،
بهرهگیری از انرژی پسماند و  ...را به پایان
برساند.

منابع

این مطلب را با
اسکن کد پایین
مشاهده کنید

سید محمد قائم ذبیحی
دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد توسعه و برنامه ریزی

یادداشت

توسعهپایدار،
چیستی و چرایی
بررسی مفاهیم توسعه پایدار در ایران و ارتباط آن با اقتصاد مقاومتی

توسعه پایدار در التین به معنای "  "Sustainable Developmentاست که بهصورت اختصاری SD
نامیده میشود .اما در فرهنگ پارسی معین از توسعه به معنای «وسعت دادن  ،فراخی ،ترقی و پیشرفت» و
همچنین از واژه پایدار به معنای "استوار  ،پابرجا و ثابت" نام بردهشدهاست .کمیته جهانی محیطزیست و
توسعه تعریف توسعه پایدار را اینگونه بیان میکند" :توسعهای که نیازهای زمان حال را برآورده ساخته ،بدون
اینکه توانایی نسلهای آینده را در برآوردهسازی نیازهایشان به خطر اندازد" .به طورکلی این مهم در سه جنبه
اقتصادی ،زیست محیطی و اجتماعی که با هم تعامل زیادی دارند بررسی میگردد و باید سه محور اساسی
رشد اجتماعی و برآوردن نیاز های اساسی انسانها ،حفاظت و پاسداری از محیطزیست و مصرف منابع
طبیعی و در پیداشتن رشد پایدار و رونق اقتصادی را دنبال کند.
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سرگذشتپایداریتوسعه
سازمان ملل متحد برای کاهش مقوله مهم
فقر و پیشرفت کشورهای توسعهنیافته و
درحال توسعه ،مفهومی تحت عنوان توسعه
پایدار را به وجود آورد و از سال  1987اسناد
و چارچوبهای مختلفی در این مورد تبیین و
تدوین شدهاست .جدیدترین آن نیز در سال
 2015توسط سازمان ملل متحد تصویب شد
که شامل ۱۷هدف اصلی و  ۱۶۹هدف ویژه
است و نقشه راه جامعه بینالمللی را در زمینه
توسعه پایا برای پانزده سال آینده (.2030م)
راترسیم میکند .این  17محور اصلی به شرح
زیر است.

 -1محو فقر در تمام اشکال آن و در همهجا
 -2محو گرسنگی ،دستیابی به امنیت غذایی
و بهبود تغذیه و ترویج کشاورزی پایدار
 -3تضمین زندگی سالم و ترویج رفاه برای همه
و در همه گروههای سنی
 -4تضمین آموزش فراگیر با کیفیت برابر و
ترویج فرصتهای یادگیری مادامالعمر برای
همه
-5دستیابی به برابری جنسیتی و
توانمندسازی همه زنان و دختران
 -6تضمین دردسترس بودن و مدیریت پایدار
آب و تاسیسات بهداشتی برای همه
 -7تضمین دسترسی به انرژی ارزان ،قابل

اتکا ،پایدار و مدرن برای همه
 -8ترویج رشد اقتصادی پایدار و فراگیر،
اشتغال کامل ،بهرهور و مناسب برای همه
 -9ایجاد زیرساختهای انعطافپذیر ،ترویج
صنعتیشدن پایدار و فراگیر و ترویج ابتکار
 -10کاهش نابرابری در داخل کشورها و میان
آنها
 -11امن و پایدار نمودن شهرها و مکانهای
اسکان بشری و مقاوم نمودن آنها در برابر
حوادث بهصورت فراگیر
 -12تضمین الگوهای مصرف و تولید پایدار
 -13اقدام فوری برای مقابله با تغییرات آب و
هوا و تاثیرات آن

کمیته جهانی محیطزیست و توسعه تعریف توسعه پایدار را اینگونه بیان
میکند« :توسعهای که نیازهای زمان حال را برآورده ساخته ،بدون اینکه
توانایی نسلهای آینده را در برآوردهسازی نیازهایشان به خطر اندازد» .به
طورکلی این مهم در سه جنبه اقتصادی ،زیست محیطی و اجتماعی که با هم
تعامل زیادی دارند بررسی میگردد و باید سه محور اساسی رشد اجتماعی
و برآوردن نیاز های اساسی انسانها ،حفاظت و پاسداری از محیطزیست و
مصرف منابع طبیعی و در پیداشتن رشد پایدار و رونق اقتصادی را دنبال
کند.

کشورشانبهاجبارتحمیلنکنند.

یادداشت

نقش محیط زیست
یکی از وظایف مهم دولت حفاظت از محیط
زیست طبیعی و ارتقاء جایگاه آن است .این
مهم در دو محور صورت میپذیرد؛ محور اول
استفاده بهینه از منابع پایان پذیر و تجدید
شونده است که این منابع و منافع را برای
نسلهای بعد هم حفظ میکند و محور دوم
جلوگیری از تخریب و آلودگی منابع زیست
محیطی است .مفهوم توسعه پایدار زمانی
مطرح شد که موضوعهای زیست محیطی
سرلوحه کار بحثهای سیاسی قرار گرفت
و بدین ترتیب به جای اینکه ،این مفهوم به
عنوان فشاری بر تغییرات محیطی عمل کند،
به صورت ابزاری برای حمایت از محیط زیست
مطرح شد .با توجه به اینکه بهبود کیفیت
محیط زیست و توسعه اقتصادی ،اهدافی
نهفته ،سازگار ،هماهنگ یا مکمل یکدیگرند،
توسعه پایدار ،برخی تنشهای ناشی از بینش
متضادی را که در رابطه با محدودیتهای رشد
در دهه حاضر ظهور کرد را کاهش میدهد.
اما اقتصاد مقاومتی در کنار مفهوم اقتصاد
سبز به دنبال موازنه و تعادل بین فعالیتهای
اقتصادی توسعه و اثرات زیست محیطی
ناشی از فعالیتهای مذکور بوده و در ارتباط
با مفهوم اقتصاد رفاه ،به دنبال افزایش رفاه
عمومی از طریق افزایش بهرهوری و استفاده
بهینه از منابع میباشد .اجرای درست این
سیاست نیازمند شناخت ارزش اقتصادی
واقعی داراییهای طبیعی کشور ،توان سنجی
طبیعی سرزمین برای اختصاص اراضی به
کاربریهای مناسب در چارچوب اصول
صحیح آمایش و به کار بستن روشهای تحلیل

هزینه – فایده  ،اصالح الگوهای مصرف (مواد
و انرژی) و مدیریت بهینه منابع آب ،به منظور
ایجاد هماهنگی بین بخشهای اقتصادی،
اجتماعی و محیط زیستی در هنگام اتخاذ
تصمیمهای سرنوشت ساز توسعهای برای
کشور است.
در همین راستا در اهداف کلی سیاستهای
اقتصاد مقاومتی ،به افزایش صادرات
فرآوردههای نفتی با تأکید بر برداشت صیانتی
از منابع (اصل  )15اشاره شدهاست که
اقداماتی در راستای محیط زیست در دو قالب
اقتصاد مقاومتی و توسعه پایدار میباشند.
اما در اصل  15اقتصاد مقاومتی صحبت از
تولید صیانتی شدهاست که اگر بخواهیم به
آن بیشتر بپردازیم ،داریم " :تولید صیانتی"
که در بند  7ماده  1قانون نفت مصوب ،1390
اینگونه تعریف شده است":کلیه عملیاتی که
منجر به برداشت بهینه و حداکثری ارزش
اقتصادی تولید از منابع نفتی کشور در طول
عمر منابع مذکور میشود و باعث جلوگیری از
اتالف ذخایر در چرخه تولید نفت میگردد".
لذا تولید صیانتی تولیدی است که از لحاظ
فنی بهینه بوده و به مخرن آسیبی نرساند تا
بتواند ضامن منافع نسل فعلی و نسلهای
آینده باشد .اما از آنجا که یکی از مهمترین
شرایط در بهرهوری و تولید صیانتی حفظ
محیط زیست است ،لذا هر پروژهای که بتواند
به تولید صیانتی منجر شود در واقع سبب
بهبود وضعیت محیط زیست نیزخواهد شد.
از این رو این امر نشاندهنده رابطه مستقیم
بین تولید صیانتی و محیط زیست بوده و تولید
پایدار و صیانتی در گرو رعایت الزامات زیست
محیطیمیباشد.
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 -14حفاظت و استفاده پایدار از اقیانوسها،
دریاها و منابع دریایی به منظور دستیابی به
توسعهپایدار
 -15حفاظت ،بازسازی و ترویج استفاده
پایدار از زیستبومهای خاکی ،مدیریت پایدار
جنگلها  ،مقابله با بیابانزایی  ،متوقف نمودن
و معکوس کردن روند فرسایش زمین و متوقف
نمودن از بین رفتن تنوع زیستی
 -16ترویج جوامع صلح آمیز برای توسعه
پایدار  ،تسهیل دستیابی به عدالت برای همه
و ساختن نهادهای پاسخگو  ،موثر و فراگیر در
همهسطوح
 -17تقویت ابزار الزم برای اجرا و تجدید
همکاری جهانی برای توسعه پایدار
اقتصادمقاومتی
پس از پیروزی انقالب اسالمی و باال گرفتن
تحریمها و فشارهای اقتصادی رهبر معظم
انقالب اسالمی در سال  1389مفهومی
تحت عنوان "اقتصاد مقاومتی" را در ادبیات
اقتصاد ابداع نمودند و خاطرنشان کردند
که راهحل برای برونرفت از بحرانهای
بینالمللی کشور ،اجرای سیاستهای کلی
این مهم و شاخصهای بنیادی آن خواهدبود.
سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در  23بند
جمعآوری شدهاند .اقتصاد مقاومتی کاهش
وابستگیها و تاکید بر مزیتهای تولید داخل و
تالش برای خوداتکایی است .اگر این  23بند
را با  17بند سازمان ملل متحد درباره توسعه
ی پایدار مقایسه کنیم متوجه شباهتها و
تفاوتهایی خواهیم شد .اما براساس گفته
رهبر معظم انقالب اسالمی "اینجا ،مبنا اسالم
است ،مبنا قرآن است؛ اینجا جایی نیست
فاسد غربی
ویرانگر
معیوب
که سبک زندگی
ِ
ِ
ِ
بتواند اینجور اعمال نفوذ کند" پس به این
مسئله در اقتصاد مقاومتی از زاویه دید ایرانی-
اسالمی به توسعه پایدار نگاه شدهاست و بر
خالف کشورهایی که کورکورانه و بدون توجه
به فرهنگ خودشان این سند توسعه پایدار را
پذیرفتهاند ،مقام معظم رهبری آن اهداف را
در چارچوب مباحث ایرانی -اسالمی تنظیم
کرده و درصدد اجرای آن هستند؛ نه قبول
و اجرای یک نسخه غیربومی و بیگانه .این
راهبردها و تدبیرهای گرانبها از اهمیت باالیی
برخوردار بوده و حتی میتواند سرمشقی
برای کشورهای دیگر باشد که برخی قوانین و
مقررات کلی را بر فرهنگهای مختلف و مردم

منابع

این مطلب را با
اسکن کد پایین
مشاهده کنید

یادداشت

امنیتغذایی،

امنیتملی
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بررسی مسئله امنیت غذایی پایدار با توجه به اهداف توسعه پایدار

آرش رازبان
دانشجوی دکتری هواشناسی

مقدمه
از آنجا که تولید مواد غذایی بهعنوان
اصلیترین هدف بخش کشاورزی در هر
جامعهای محسوب میشود ،باید توجه نمود
که تهیه و تولید مواد غذایی به شکل پایدار
و با کمترین تهدید و چالش صورتگیرد و
از آن بهعنوان امنیت غذایی یاد میشودکه
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻏﺬا و ﻣﻌﯿﺸﺖ ﻣﺮدم ،ﺟﺰء

جمهوری اسالمی ایران نیز از یک سو بنا به اقتضائات جهانی و از سوی دیگر به دلیل راهبردهای
سیاسی خود ،فراهم کردن امنیت غذایی پایدار را بهعنوان اساسیترین چشم انداز بخش کشاورزی
قرار داده و در این راستا در اسناد باالدستی کشورنظیر قانون اساسی (اصل  3و  ،)43قانون
تشکیل وزارت جهاد کشاورزی ،سیاستهای کلی بخش کشاوررزی (بند ،)3سند چشم انداز
،1404سیاستهای ابالغی مقاممعظمرهبری در اقتصاد مقاومتی ونیز برنامههای پنجساله توسعه
بر تأمین امنیتغذایی با تکیه بر تولید از منابع داخلی و نیل به خودکفایی در محصوالت اساسی
تأکیدشدهاست.

اوﻟﻮﯾﺖ ﺣﺎﮐﻤﺎن ﺑﻮده و ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻤﯽ در ﺗﺄﻣﯿﻦ
اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.ﺗﺎرﯾﺦ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ
ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ
در ﺑﯿﺶﺗﺮ ﻣﻮارد ،از ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺣﺮﺑﻪای ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺳﻮم
ﺑﻬﺮهﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﮐﻢﺗﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺣﺎﮐﯽ از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ واﺑﺴﺘﮕﯽ آن ﻫﺎ
ﺑﻪ واردات ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ

ﯾﺎﻓﺘﻪﺗﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺿﺮﺑﻪﭘﺬﯾﺮی ﺳﯿﺎﺳﯽﺷﺎن ﺷﺪه
و اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ این کشورها ﻫﻤﻮاره از اﯾﻦ ﻣﺤﻞ
در ﻣﻌﺮض ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﻮدهاﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در
ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮﯾﻤﯽ از اﻫﻤﯿﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪای
ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .جمهوری اسالمی ایران
نیز از یک سو بنا به اقتضائات جهانی و از
سوی دیگر به دلیل راهبردهای سیاسی
خود ،فراهم کردن امنیت غذایی پایدار را

یادداشت
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بهعنوان اساسیترین چشم انداز بخش
کشاورزی قرار داده و در این راستا در اسناد
باالدستی کشورنظیر قانون اساسی (اصل 3
و ، ) 43قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی،
سیاستهای کلی بخش کشاوررزی (بند
، )3سند چشم انداز ،1404سیاستهای
ابالغی مقاممعظمرهبری در اقتصاد مقاومتی
ونیز برنامههای پنجساله توسعه بر تأمین
امنیتغذایی با تکیه بر تولید از منابع داخلی و
نیل به خودکفایی در محصوالت اساسی تأکید
شدهاست.
تعریفامنیتغذایی
ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﯾﻒ ،ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن ﻏﺬای ﻣﺮدم ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺪاوم و ﭘﺎﯾﺪار" ﺷﺎﺧﺺ اﺳﺎﺳﯽ
اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ ( )1970اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ
ﯾﻌﻨﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد
ﺟﺎﻣﻌﻪ ،در ﻫﺮ زﻣﺎن ﺑﻪ ﻏﺬای ﮐﺎﻓﯽ ،ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ
و ﻣﻐﺬی ،ﺑﺮای داﺷﺘﻦ ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﻟﻢ و ﻓﻌﺎل.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ ﺳﻪ وﯾﮋﮔﯽ
ﻣﻬﻢ ﻣﻮرد ﺗﺎﮐﯿﺪ اﺳﺖ:
-1در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن ﻏﺬا ﺑﺮای ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد
ﺟﺎﻣﻌﻪ؛ ﻏﺬای ﻣﻮﺟﻮد از ﻟﺤﺎظ ﻗﯿﻤﺖ و ﺷﯿﻮه
ﺗﻮزﯾﻊ ،در دﺳﺘﺮس ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻗﺮار
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
-2در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن ﻏﺬا در ﻫﺮ ﺷﺮاﯾﻂ زﻣﺎﻧﯽ
و ﻣﮑﺎﻧﯽ؛ ذﺧﺎﯾﺮ ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﺤﺮانﻫﺎی
طبیعی (سیل ،زﻟﺰﻟﻪ و  )...و ﻏﯿﺮﻃﺒﯿﻌﯽ
(ﺗﺤﺮﯾﻢ ،ﺟﻨﮓ و  )...ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﻧﯿﺎز ﻣﺮدم
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
-3ﻧﻮع ﻏﺬاي ﻣﻮﺟﻮد ،ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻟﮕﻮي
ﻣﺼﺮﻓﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
کشاورزی و امنیت غذایی
بخش کشاورزی به عنوان یک بخش پویای
اقتصادی نقش اساسی در زمینه امنیت
غذایی دارد .این بخش در طول دهههای
گذشته شرایط متفاوتی را پشت سرگذاشته
است .در اواخر دهه  1960و اوایل دهه 1970
بهنظر میرسیدبهدلیلافزایشجمعیت،رشد
تولیدات کشاورزی جواب گوی تامین نیازهای
غذایی نباشد .از این رو سیاستگذاریها و
تالشها برای یافتن روشهایی متمرکز بود
که بخش کشاورزی را در تامین غذای کافی
یاری نماید .اﻧﻘﻼب ﺳﺒﺰ دﻫﻪ ﻫﺎی 1960
و  1970ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻔﯽ در اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪات
ﮐﺸﺎورزی در ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻮد.

ﮐﺎرﺑﺮد اﺻﻮل ﻋﻠﻤﯽ و ﻣﺼﺮف ﻧﻬﺎدهﻫﺎی
ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﻓناوریﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ در ﮐﺸﺎورزی
ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪهاﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﮐﺸﺎورزان ﺟﻬﺎن
در ﻫﻤﺎن ﻣﺴﺎﺣﺖ از زﻣﯿﻦﻫﺎی زﯾﺮﮐﺸﺖ ،دو
ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ دﻫﻪ  1950را ﺗﻐﺬﯾﻪ ﮐﻨﻨﺪ.به
دنبال رشد سریع تولیدات کشاورزی در اواسط
دهه  1970شکاف بین عرضه و تقاضای
این محصوالت کاهش یافت .ﺷﻮاﻫﺪ ﻋﻠﻤﯽ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﺷﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی
ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ روﻧﺪ دﯾﺮﭘﺎ ﻧﺒﻮده و
ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ اﻧﺴﺎن در اﯾﺠﺎد ﺗﻮازن ﺑﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی
ﺧﻮد و ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﻮﺟﺐ
ﺑﺮوز ﺑﺤﺮانﻫﺎی ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﻌﻠﯽ در
ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺧﻮاﻫﺪﺷﺪ.امروز با توجه به
رشد جمعیت،تغییر الگوی مصرف ،فرسایش
منابع طبیعی و تخریب محیطزیست تامین
امنیتغذایی به یک از دغدغههای اساسی
سیاستگذاران تبدیل شده و انتظارات از
بخش کشاورزی افزایشیافته است .اما توجه
به این نکته ضروری است که افزایش تولیدات
کشاورزی باید به گونهای باشد که آسیبی
جدی به منابع طبیعی وارد نکند ،بدین معنی
که سیاستگذاری به نحوی باید زمینه تامین
امنیتغذایی جمعیت در حال رشد را در بستر
پیشرفت پایدار کشاورزی به صورت بلند مدت
فراهمنماید.
خودکفاییپایدار
یکی از شاخصهای مهم سنجش
امنیتغذایی در سطح کالن ،ضریب
خودکفایی محصوالت غذایی یا به عبارتی
دیگر درصد تأمین نیازهای غذایی اساسی
کشور از منابع تولید داخلی میباشد .اگرچه
خودکفایی کشور در زمینه محصوالت اساسی
ً
غذایی لزوما به منزله امنیت غذایی پایدار (از
منظر دسترسی به مواد غذایی) نمیباشد،
ولی افزایش عرضه موادغذایی و تقویت ضریب
خودکفایی کشور در افزایش دسترسی به
موادغذایی ،کاهش قیمت مواد غذایی و در
نهایت دستیابی گروههای محروم و اقشار
آسیبپذیر و کمدرآمد روستایی به مواد غذایی
بسیار مؤثر است .از طرف دیگر ،افزایش
ضریب خودکفایی کشور در ارتقای جایگاه
بینالمللی نظام سیاسی کشور و گسترش
ً
اقتدار آن شدیدا مؤثر است.ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ در
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻏﺬاﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ،ﯾﮏ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﻬﻢ در ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺸﺎورزی ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد

ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم اﺳﺘﻘﻼل ﻣﻠﯽ
دارد.
ﺑﺮای ﺗﻌﺮﯾﻒ دﻗﯿﻖ ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دو ﻧﮑﺘﻪ
ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ .اول ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻬﺎدهﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز
ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ و دوم ،ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮ
ﺑﺨﺶﻫﺎ اﺳﺖ .ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ
ﭘﺎﯾﺪار در ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻬﺎدهﻫﺎی
ﺑه کار رﻓﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ؛ ﭼﺮاﮐﻪ در ﻏﯿﺮ
اﯾنﺼﻮرت ،ﻧﺒﻮد و ﯾﺎ ﮐﻤﺒﻮد ﻫﺮﯾﮏ از ﻧﻬﺎدهﻫﺎ
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪات داﺧﻠﯽ
ﺧﻮاﻫﺪشد .ﺑﻪﻃﻮرﮐﻠﯽ ﻻزم اﺳﺖ ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ
در ﻃﻮل زﻧﺠﯿﺮه ﺗﻮﻟﯿﺪ اتفاق بیافتد .ﺑﻪﻋﻨﻮان
ﻣﺜﺎل وﻗﺘﯽ ﺑﯿﺶ از  30درﺻﺪ ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﯾﺎ و
 70درﺻﺪ ذرت ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﺑﺮایﺗﺄﻣﯿﻦ ﺧﻮراك در
ﺻﻨﻌﺖ ﻃﯿﻮر ،از ﻣﺤﻞ واردات ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد،
ﻧﻤﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﺸﻮر در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮغ
ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ؛ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ
ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮغ ﺑﻪ اﻧﺪازهای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎز داﺧﻠﯽ اﻣﮑﺎن ﺻﺎدرات
ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ .در زمینه
خودکفایی گندم نیز بررسیها نشان میدهد
که تالشها برای خودکفایی در این محصول،
فاقد یک سیاستگذاری صحیح و برنامهای
منسجم بوده و ضریب خودکفایی در سال
های مختلف فراز و نشیبهای متفاوتی داشته
بهطوری که طبق آمارهای رسمی داخلی و
جهانی کشور ما فقط دوبار از مرز خودکفایی
صددرصدی عبور نمودهاست و از طرفی
خودکفایی در یک سال به منزله دستیابی
به خودکفایی پایدار نیست .در محصول برنج
نیز هنوز بیست درصد وابستگی وجود دارد که
البته به دلیل هزینه-های باالی تولید قیمت
تمامشده برنج داخلی به قدری باالست که
تقاضای مصرفکنندگان برای مصرف برنج-
های غیرایرانی افزایشیافتهاست؛ که این
خود باعث افزایش واردات این محصول و
آسیب به تولید داخلی و کشاورزان میگردد.
در محصول روغن میزان وابستگی به واردات
حدود  80درصد است این خود نیازمند یک
برنامه راهبردی و درازمدت جهت تولید و
دست یابی به خودکفایی در دانههای روغنی
میباشد.
ﻧﮑﺘﻪ دوﻣﯽ ﮐﻪ در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد
ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ،ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ ﺑﺮ
ﺳﺎیر ﺑﺨﺶﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺑﻪﺧﺼﻮص ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻣﺤﺪود و ﺗﻮﻟﯿﺪ دﯾﮕﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی
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اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ
ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاﺳﺎس
اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺤﺪود ﺻﻮرتﮕﯿﺮد .ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻨﺪم ،اﮔﺮ ﺑﻪ
ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺪﯾﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ ﺻﻮرتﮔﯿﺮد ،در
واﻗﻊ ﺧﻮد ﯾﮏ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺟﺪی ﺑﺮای اﻣﻨﯿﺖﻏﺬاﯾﯽ
اﺳﺖ.
اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺠﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻣﻮادﻏﺬاﯾﯽ و ﺗﺄﻣﯿﻦ
ﻧﯿﺎز ﮐﺸﻮر از ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺧﻠﯽ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ
ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪریزی ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ
صورتگیرد .ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻣﻮادﻏﺬاﯾﯽ
در ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺪاﯾﺖﮔر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی
ﻫﺎي ﺻﻮرتﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اوﻟﻮﯾﺖ ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ ﺑﺎ
ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿشترین ﺳﻬﻢ ﻣﺼﺮف
ً
را در ﺑﯿﻦ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ دارﻧﺪ ﮐﻪ اﺻﻄﻼﺣﺎ ﺑﻪ آنها
ﻏﺬاﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .ﺳﺒﺪ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻣﻮاد
ﻏﺬاﯾﯽ در اﯾﺮان ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ،ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻨﺪم ،ﺑﺮﻧﺞ ،ﺧﻮراك دام و ﻃﯿﻮر ( ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ
ﺳﻮﯾﺎ ،ذرت و  ،)...داﻧﻪﻫﺎی روﻏﻨﯽ ،ﺷﯿﺮ ﺧﺎم،
ﮔﻮﺷﺖ( ﺳﻔﯿﺪ و ﻗﺮﻣﺰ) ،ﻗﻨﺪ و شکر و ﺣﺒﻮﺑﺎت،
ﭘﺮﻣﺼﺮفﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻتی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻏﺬاﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ میﺷﻮﻧﺪ.
چالشهای امنیتغذایی در ایران
اﯾﺮان در ﯾﮏ اﻗﻠﯿﻢ ﻧﯿﻤﻪﺧﺸﮏ واﻗﻊ ﺷﺪه
و در ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎیی ﺟﺪی ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﮐﻤﺒﻮد آب ،ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ و ﺣﺎﺻلخیزی زﻣﯿﻦﻫﺎ
روﺑﺮو اﺳﺖ .ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﯾﮏ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺧﺸﮏ
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﻤﺒﻮد آب ،ﻣﺸﮑﻼت ﻧﺎﺷﯽ از ﺷﻮری،
ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ آﺑﯽ و ﺑﺎدی ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﺒﻮد ﭘﻮﺷﺶ
ﮔﯿﺎﻫﯽ روی زﻣﯿﻦ و ﺣﺎﺻلخیزی ﮐﻢ در ﭘﯽ
ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن ﻣﻮاد آﻟﯽ ﺧﺎك را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد.

ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ در  50ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم آﮔﺎﻫﯽ
از ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از اﺳﺘﻔﺎده ادوات ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺑﺮای ﮐﺸﺖوﮐﺎر در ﮐﺸﺎورزی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺎوآﻫﻦ
ﺑﺮﮔﺮداندار ،ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ،
ﺗﺴﺮﯾﻊ در ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻣﻮاد آﻟﯽ ﺧﺎك (ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺷﺪن)
و اﺗﻼف آب در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮﮔﺮدان ﺧﺎك را رﻗﻢ
زدهاﺳﺖ .ﺣﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶهای ﻣﻮﺟﻮد
در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﮐﺸﻮر ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ ﺧﺎك ،اﻓﺰاﯾﺶ
ﻣﺎده آﻟﯽ ﺧﺎك و ﺑﻬﺒﻮد ﺣﻔﻆ رﻃﻮﺑﺖ در
ﺧﺎك ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﻮد و ﺑﺮای ﮐﺸﺎورزان ﺗﻮجیه
اﻗﺘﺼﺎدی داﺷﺘﻪﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ ﻣﺎ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﭘﺎﯾﺪار
ﺑﻮدن ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی و به دﻧﺒﺎل
اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ در درازﻣﺪت ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ
ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﭘﺎﯾﺪاری ﺑﺮاي ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی
ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن از جمله
اﻗﻠﯿﻢ و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺧﺎك آن ﻣﻨﻄﻘﻪ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿم.
از جمله موارد مهم دیگری که باعث تهدید
امنیتغذایی و اتالف منابع است ،از ﺑﯿﻦرﻓﺘﻦ
ﺑﺨﺶ زﯾﺎدی از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی و اﺗﻼف
آنﻫﺎ از ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺼﺮف راﯾﺞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ،
ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ  35درﺻﺪ از
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی در اﯾﺮان در ﻣﺮاﺣﻞ
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺿﺎﯾﻊ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﻏﺬای
 15ﺗﺎ  20ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺷﺮاﯾﻂ آب و ﻫﻮاﯾﯽ ،ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ و
ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺪودﯾﺖ زﻣﯿﻦﻫﺎی داراي ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﮐﺸﺖﻫﺎی دﯾﻢ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن
اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻮاد

در زمینه خودکفایی گندم نیز بررسیها نشان میدهد که تالشها برای
خودکفایی در این محصول ،فاقد یک سیاستگذاری صحیح و برنامهای
منسجم بوده و ضریب خودکفایی در سال های مختلف فراز و نشیبهای
متفاوتی داشته بهطوری که طبق آمارهای رسمی داخلی و جهانی کشور
ما فقط دوبار از مرز خودکفایی صددرصدی عبور نمودهاست و از طرفی
خودکفایی در یک سال به منزله دستیابی به خودکفایی پایدار نیست.

ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻬﺮهوری از ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ وﯾﮋه
آب و ﺧﺎك اﻓﺰاﯾﺶ و ﺿﺎﯾﻌﺎت ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺗﺎ
ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ .در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﮕﻬﺪاری،
ﺗﺒﺪﯾﻞ و ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﻘﺪاری از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی
ﺿﺎﯾﻊ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻘﺪار آن ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎﻻ اﺳﺖ.
امنیت غذایی و توسعه پایدار
در هر صورت ،ﮔﺬر از ﺑﺤﺮان ﻏﺬا و ﻧﯿﻞ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ و اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﺎورزی ،ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﻮﺗﻮر "ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار" اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺛﺎﺑﺖ و اﯾﺴﺘﺎ ﻧﯿﺴﺖ
ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻣﺴﺘﻤﺮ و رو ﺑﻪ ﺗﺤﻮل از اﻧﻄﺒﺎق
و ﺳﺎزﮔﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﯽ آن ،ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺮاي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎ و ﺟﻬﺖﮔﯿﺮی
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻦآوری ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد
ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﭘﺎﺳﺦﮔﻮی ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺑﺎﻟﻘﻮه و ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ
اﻧﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار
ﺗﻨﻬﺎ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ
ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺟﺪﯾﺪ از ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
اﺳﺖ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ اي ﮐﻪ ﻋﺪاﻟﺖ و اﻣﮑﺎﻧﺎت زﻧﺪﮔﯽ
را ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار
ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪيﻫﺎ و
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی را ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺑﺮای
ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن ﻣﻮاﻧﻊ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎزدارﻧﺪه ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺗﻼش ﮐﺮد.
از جمله راهکارها و سیاستهایی که میتواند
منجر به تحقق امنیت غذایی پایدار گردد
عبارتاست از :
 اولویت دادن به تولید محصوالت راهبردی توجه به آمایش سرزمینی و تنظیم اﻟﮕﻮیﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﭘﻬﻨﻪﺑﻨﺪی اﻗﻠﯿﻤﯽ ،ﮐﺎرﺑﺮی

اراﺿﯽ ،ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﯽ و ﻗﺎﺑﻠﯿتهای ﻣﻨﻄﻘﻪای
ﺳﺮزﻣﯿﻦ در راﺳﺘﺎی ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ.
ﮐﺎﻫﺶ واردات ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺳﺎﺳﯽاﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﻃﺮﯾﻖ
اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ از منابع داخلی
 توانمندسازی نیروی کار و بهبود ﮐﯿﻔﯽﺗﺮﮐﯿﺐ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺷﺎﻏﻞ ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی
ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻞﮐﺮده
و ﺟﻮان ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ روﻧﺪ
اﻧﺘﻘﺎل ﻓﻦآورهای ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﺮان.
 ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮطﺑﻪ ﻓناوریها
 اتخاذ روشهای مناسب تولید ،انبارداری،نگهداری ،حمل و نقل ،فرآوی و توزیع
اجرای سیاستهای کلی اصالح الگویمصرف
 استفاده از روش های نوین آبیاری و ارتقابهرهوری آب کشاورزی
 -و...

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶهای ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﮐﺸﻮر ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ ﺧﺎك ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺎده آﻟﯽ ﺧﺎك و ﺑﻬﺒﻮد ﺣﻔﻆ
رﻃﻮﺑﺖ در ﺧﺎك ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﻮد و ﺑﺮای ﮐﺸﺎورزان ﺗﻮجیه اﻗﺘﺼﺎدی
داﺷﺘﻪﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ ﻣﺎ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﭘﺎﯾﺪار ﺑﻮدن ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی و به
دﻧﺒﺎل اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ در درازﻣﺪت ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﭘﺎﯾﺪاری ﺑﺮاي
ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن از جمله اﻗﻠﯿﻢ و
ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺧﺎك آن ﻣﻨﻄﻘﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿم.
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خشکسالی ،کاهش روان آب ها و روند رو به رشد برداشت از سفرههای آب زیرزمینی امروزه
شرایط ناگواری را برای منابع آبی دنیا و به خصوص ایران رقم زدهاست .جمعیت جهان همواره
در حال افزایش است اما منابع آبی کرهزمین بهویژه منابع قابل شرب هر روز کمتر میشود
و جای آن تولید فاضالب ناشی از فعالیت های انسانی که توان آلودهسازی آبهای پاک به
میزان  ۱۰برابر حجم خود را دارد بیشتر میشود .مدیریت یکپارچه منابع آب ،یک فرآیند
سیستماتیک برای توسعه پایدار ،تخصیص و پایش منابع آبی است که برای اهداف اجتماعی،
اقتصادی و محیط زیستی استفاده گردیده و ضمن جبران برخی از کمبودها ،باعث افزایش
ذخیره منابع آبی موجود ،حداقل کردن اثرات منفی استفاده مجزا از منابع و مدیریت مؤثر و
بهینه آب می شود.
محدودیت منابع آبی باعث شده که به آبهای شور همچنین آبهای حاصل از تصفیه فاضالبها
و آب خاکستری نیز به عنوان منابع آبی در مدیریت یکپارچه و توجه شود .در این نوشته
به بررسی آب خاکستری به عنوان یکی از مهمترین ارکان کمک به توسعه پایدار و مدیریت
یکپارچه پرداخته شدهاست.

آبخاکستری
با توجه به حجم قابل توجه پسابهای شهری ،صنعتی و
آبهای برگشتی ،برنامه ریزی جهت استفاده دوباره از آب
با سنجیدن جنبه های مختلف زیست محیطی اهمیت
زیادی دارد .همچنین به عنوان راهکار مناسبی به منظور
جبران کمبود آب در بسیاری از مصارف جوامع شهری و
روستایی برای مقاصد زراعی ،صنعت و تولید فاضالب

انسانیمیباشد.
منابعآببازیافتیمختلفبهدودستهزیرتقسیم میشوند:
-1آب باران که از سطوح شهری و بام ساختمانها جمع
آوری میشود.
 -2آب مورد استفاده در شستشو ،استحمام و دیگر
موارد اینچنینی از منابعی همچون استخرهای شهری
و کارواشها ،مراکز اداری ،تجاری و تفریحی(هتلها،

تجربهکشورهایصنعتیجهان
در کشور ژاپن ،هر روز استفاده از سامانههای
بازچرخانی آب خاکستری در ساختمان ها رو
به افزایش است و اکنون چندین هزار سامانه
بازچرخانی و طرح های استفاده مجدد از آب
خاکستری در ساختمان های این کشور وجود
دارد .در یکی از طرح های موفق توکیو که به
منظور استفاده مجدد از آب خاکستری در یک
مجتمع شامل ساختمان اداری ،هتل ،مراکز

نکاتی در رابطه با استفاده از آّب خاکستری:
آب خاکستری به هیچ وجه قابل آشامیدن
نیست ،هرگز نباید آب خاکستری را ذخیره
کرد واز این آب نباید بر روی قسمتهایی از
گیاهان نیز افشانه کرد؛ چرا که برای سالمت
و بهداشت گیاهان نیز مفید نمیباشد .در
مکانهایی که منابع آبی در دسترس محدوده
شده و نمیتواند جوابگوی افزایش نیازهای
آبی جهت توسعه جوامع باشد ،استفاده از آب
خاکستری توصیه می شود .استفاده مجدد از
آب ،منبع آبی است که به طور مداوم و حتی در
خشکسالیهادرمناطقشهریقابلدسترس
بوده و میتوان برای مصارف مختلف استفاده
کرد.
یکی از کاربردهای اصلی آب خاکستری،
استفادهازپسابتولیدیروشوییجهتتغذیه
مخزن سیفون های سرویس بهداشتی است.
در این روش پساب حاصل از شستشوی دست
یا سایر موارد پس از انجام یک پیش تصفیه
مقدماتی وارد مخزن سیفون توالت میشود.
در مواردی که حجم سیفون توالت پر باشد
پساب تولیدی وارد مجاری فاضالب رو میود.
به کمک این روش در هر بار استفاده از سیفون
توالت در حدود  ۱۲لیتر آب شرب صرفهجویی
خواهد شد.
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مزایای آب خاکستری
همانطور که بیان شد استفاده از آب
خاکستری باعث کاهش مصرف آبهای
سطحی و زیرزمینی داده و  ۵۰تا ۸۰
درصد فاضالب شهری را تشکیل میدهد.
سیستمهای استفاده مجدد از آب خاکستری
از روشهای کم هزینه دستی تا روشهای
تصفیه ثانویه که توانایی حذف روغن ،چربیها
و مواد جامد را دارد ،گسترده است.
سیستم تصفیه اولیه شامل یک یا چند تانک
رسوبگیر است که با حذف مواد جامد و
روغنی به کمک یک صافی ،آب خاکستری را
به منظور آبیاری آماده میکند ،که این کار را
توسط ته نشینی و فیلترهای تصفیه انجام می
دهد .این سیستم ها کامال اقتصادی و به صرفه
هستند .در سیستمهای تصفیه ثانویه ،روغن،
چربی و ذرات جامد بیشتری حذف میشود.
ً
استفاده مجدد از این آب که تقریبا ناشی
از حجم زیادی از مصرف روزانه افراد است
باعث میشود نیاز به برداشت کمتری از

آب خاکستری قابل اطمینان است !
ممکن است تصور کنید چگونه میتوان به
چنین آبی اطمینان کرد و برای مصارفی نظیر
آبیاری سبزیجات از آن استفاده کرد؟!
در این خصوص کارشناسان معتقدند با رعایت
استانداردها در استفاده از آب خاکستری
مشکل بهداشتی به وجود نخواهد آمد .البته
توجه به کاربرد و مورد استفاده ،این نوع آب
بسیارحائزاهمیتاست.اینآببرایآشامیدن
یا سایر مصارف مستقیم شرب مناسب نیست
و به این منظور نمیتوان از آن بهره برد .نکته
دیگری که در خصوص بهرهگیری از آب
خاکستری وجود دارد این است که به طور کلی
آب خاکستری را نباید ذخیره کرد و در صورتی
که منابع آب آشامیدنی در محل وجود دارد ،از
دفع مستقیم آب خاکستری در مناطق اطراف
و محدوده این منابع آبی باید خودداری شود.
همچنین اگر از آب خاکستری به منظور آبیاری
فضای سبز و زمین های کشاورزی استفاده
شود این آب را نباید روی قسمتهای مختلف
گیاه افشانه کرد و همچنین نباید برای آبیاری
گیاهان و سبزیجات روی زمین استفاده کرد
بلکه سیستم آبیاری باید زیر سطحی باشد.

یادداشت

رستورانها و )...و مجتمع های مسکونی به
شبکه فاضالب راه پیدا کرده و آب خاکستری
نامیدهمیشود.
به عبارت دیگر به پساب حاصل از فعالیتهای
معمول روزانه که میتوان پس از یک تصفیه
ساده برای اموری مثل آبیاری فضای سبز،
سیفونتوالتوساختمانهاینیازمندرطوبت
زیاد همچون گلخانهها ،به مصرف مجدد
رساند ،آب خاکستری میگویند.
ً
اساسا این آب همان فاضالب خانگی است
و تفاوت های زیادی با فاضالب توالتی که
گنداب یا آب سیاه نامیده میشود ،دارد؛ آب
خاکستری اصوال نام خویش را از ظاهر تیره ای
دریافت کرده ،چه حد واسط آب آشامیدنی با
مفهوم آب سفید و گندابهای توالتی یا آب
سیاه است.
به طورکلی مهمترین منابع آب خاکستری در
خانهها را میتوان به ترتیب اولویت میزان تولید
در یک خانواده  ۴نفره و به مدت یک هفته با
الگوی مصرف ایران عنوان کرد:
استحمام(۴۰درصد) ،شستشوی ظروف
بدون ماشین ظرفشویی(۲۰درصد)،
شستشوی لباس با ماشین لباسشویی
(۱۸درصد) ،شستشوی دست ،صورت و
مسواک زدن(۱۲درصد) و آبیاری گل و گیاهان
آپارتمانی(۱۰درصد).

منابع آب زیرزمینی و سطحی وجود داشته
باشد .همانطور که اشاره شد این کار عالوه
بر حفظ منابع آبی ،به حفظ محیط زیست
هم کمک میکند .استفاده از آب خاکستری
باعث کاهش بار مالی فاضالب و آلودگی
مجاری مربوط به فاضالب رها میشود .بر این
اساس بازچرخانی آب خاکستری در شرایطی
که احیای سفرههای آب زیرزمینی یکی از
اولویتهای کشور است میتواند به کاهش
برداشت از منابع آب زیرزمینی و جلوگیری
از مرگ آبخوانهای کشور کمک کند .ضمن
اینکه میتوان از آب خاکستری برای تغذیه
منابع آب زیرزمینی نیز میتوان استفاده کرد.

فرهنگی و تجاری انجام شده است ،ساالنه
 ۳۴۵هزار متر مکعب پساب تصفیه شده
حاصل میشود که از این مقدار ۲۳۰،هزار
متر مکعب برای مصارف آبیاری فضای سبز
و سرویسهای بهداشتی مورد استفاده قرار
گرفته و مابقی سرریز می شود .در کشورهای
عربی نیز افزایش تنش و بحران آبی و تغییرات
آب و هوایی ،منجر به جستجوی روش های
کارآمد مصرف منابع آبی و تامین آب از طریق
فاضالب تصفیه شده به خصوص در بخش
کشاورزی ،شدهاست .در این مقوله مصر،
سوریه ،امارات متحده عربی و عربستان جزو
بزرگترین مصرف کنندگان در منطقه محسوب
میشوند .تجربیات کشورهای فوق گویای این
مطلب مطلب است استفاده از آب خاکستری،
نقش مهمی از مشکل جوامع را حل میکند و
بر خالف روش های کوتاه مدت ،در آینده های
دور به عنوان روشی ضروری و غیر قابل تغییر
باقی خواهد ماند.

منابع

این مطلب را با
اسکن کد پایین
مشاهده کنید

یادداشت
مقاله

ملکول بنیــادی
کیهــان
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بررسی آب در کیهان به کمک تلسکوپ فضایی هرشل

علیرضا صادقی
دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک

از کهکشانهای دور دست و نواحی ستارهزایی در کهکشان راه شیری گرفته تا منظومه شمسی و سیاره آبی
خودمان ،آب مولکولی بنیادی در کیهان است .تلسکوپ فضایی هرشل که در سال  ۲۰۰۹توسط آژانس فضایی
اروپا در مدار زمین قرار گرفت فرصتی استثنایی برای منجمان فراهم کرده تا به دور از اثرات مزاحم اتمسفر
مرطوب زمین به رصد بقایای آب در جهان بپردازند

فضایمیانستارهای،آزمایشگاهشیمی-فیزیکبزرگیبرایدانشمندانفراهمکردهاستکهشرایطآن
به سادگی قابل شبیه سازی روی زمین نیست .فضای این آزمایشگاه از گازی بسیار رقیق پر شده است
که اگر اندکی متراکمتر شود به آن ابرهای میان ستارهای میگویند .این ابرها سرتاسر کهکشان ما وجود
دارند و گاهی اوقات به عنوان نواحی تاریک در عکسهای نور مرئی قابل شناسایی هستند .آنها به
خاطر حضور ذرات کوچک جامد که نور مرئی را جذب و یا پراکنده میکنند ،نسبت به پسزمینه روشن
تاریک دیده میشوند(.شکل )1ستارگان نسل جدید مانند خورشید ما و سیاراتی نظیر مشتری یا زمین
درون این ابرهای متراکم متولد شدهاند .با چگالی نسبی  104اتم به ازای هر سانتیمتر مکعب و دمایی
نزدیک به  ۱۰کلوین ،شیمی معمولی پیشبینی میکند که تقریبا هیچ مولکولی در این دما و چگالی
بسیار کم تشکیل نمیشود .اما حدودا  ۴۰سال است که مشخص شده فضای میان ستارهای با حدود
 ۱۵۰گونه مولکول مختلف شناسایی شده ،از این لحاظ غنی است( .شکل )2

یادداشت

چگونه آب را رصد کنیم؟
بیشتر مولکولهای فضای بینستارهای از
طریق خطوط تابشی آنها در اثر برانگیختگی
هنگام برخورد با مولکولهای هیدروژن در
طول موجهای میلیمتر رصد میشوند.
تلسکوپهای رادیویی که در سایتهای
مرتفع خشک زمین مستقر شدهاند ،با رصد
امواج با طول موج های حدود  1میلیمتر،
میتوانند به راحتی بسیاری از مولکولها را
شناسایی کنند .با این حال ،به دلیل فراوانی
زیاد آب در اتمسفر ما ،خطوط تابشی ناشی
از مولکولهای آب فضای بینستارهای،
تقریبا به سطح زمین نمیرسند .بنابراین
رصدخانههای فضایی مجهز به ابزارهای
پیشرفته برای شناسایی بخشهای عمده

آب در اطراف ستارهها
ابزار هترودین برای مادون قرمز دور ()HIFI
یکی از سه ابزار نصب شده در هرشل است.
این ابزار در مشارکتی بین المللی تحت رهبری
موسسه تحقیقات فضایی هلند ساخته شده
و توان تفکیک طیفی بسیار باالی آن به ویژه
برای بخار آب بسیار مناسب است .به عنوان
پاداشی برای سرمایهگذارهای آن زمان رصدی
تضمین شدهای برای پیشبرد برنامههای
تحقیقاتی کلیدی این مشارکت در نظر گرفته
شد .بزرگترین این برنامهها «آب در نواحی
ستارهزایی با هرشل» ( )WISHاست که ۴۲۵
ساعت از وقت این تلسکوپ را برای رصد ۸۰
منبع در سرتاسر کهکشان که در حال حاضر
در مراحل اولیه شکلگیری ستاره هستند،
استفادهکرد.
دراینپایشطیفگستردهایازجرمستارهای
و نورانیت ،از پایینترین جرمهای پیش
ستارهای تا باالترین آنها پوشش دادهشد.
همچنین طیف وسیعی از مراحل تکاملی،
از مراحل اولیه که هنوز هستههای متراکم به
قدر کافی رمبیده 1نشدهاند تا به ستاره تبدیل
شوند ،تا آخرین مراحل که در آن ابر اطراف
ستاره جوان محو میشود ،بررسی شد .در
این پژوهش خطوط تابشی مختلفی از آب که
از سطوح انرژی متفاوت به وجود می آید برای
رصد آب سرد و گرم مورد بررسی قرارگرفت.
عالوه بر این ،بررسی دقیقی روی خطوط
 18oh2و 17OH2انجامشد .از آنجا که
فراوانی این ایزوتوپها به ترتیب  500و 2500
برابر کمتر از اکسیژن  16است ،خطوط این
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در حال حاضر سواالت اصلی شاخه اختر
شیمی این است که:
چگونه این مولکولها تولید شده اند؟
این تنوع شیمیایی تا چه میزان بیشتر
میشود؟
آیا این مولکولها میتوانند بخشی از یک
سامانه جدید سیاره ای باشند؟
آب بدون شک یکی از مهمترین مولکولهای
موجود در فضا است .این ماده به عنوان ترکیب
غالبی از اکسیژن ،به عنوان فراوانترین عنصر
در جهان هستی بعد از هیدروژن و هلیوم،
شیمی بسیاری از گونههای دیگر را چه در فاز
گازی و چه جامد کنترل میکند.
این ماده روش تشخیصی منحصر به فردی
برای پیداکردن گازهای گرم و فرآیندهای
پرانرژی ستارهزایی در دسترسقرارداده است.
همچنین بخشی از مسئولیت نگهداری گاز در
دماهای پایین بر عهده آب است زیرا هر زمان
که خط تابشی آب ابر را ترک میکند ،ابر خنک
میشود .این دمای پایین ،به نوبه خود ،به ابرها
اجازه میدهد تا متراکم شده و به ستاره تبدیل
شوند .در نواحی سرد ،آب عمدتا در شکل
جامد خود است ،حضور این ماده به عنوان یخ
به روند جمع شدن دانههای گرد و غبار در کنار
هم کمک میکند که در نهایت به تولد سیارات
میانجامد.
سیارکها و دنباله دارهای حاوی یخ احتماال
منشا آب اقیانوسهای زمین هستند ،جایی
که آب به طور مستقیم با ظهور حیات مرتبط
است .بنابراین توزیع بخار آب و یخ در طول فاز
تشکیلستارهوسیاره،فرآیندیبنیادیمرتبط
با پیدایش ماست.

آب بین ستاره ای ضروری هستند .در  14مه
 ،2009آژانس فضایی اروپا پس از انتظاری
طوالنی ،تلسکوپ فضایی هرشل را از گویان
فرانسه به فضا پرتاب کرد .هرشل بزرگترین
تلسکوپ فضایی است که از یک آینه یکپارچه
بهره میبرد .آینه این تلسکوپ با قطر 3.5
متر ،از آینه تلسکوپ فضایی هابل نیز بزرگتر
است .سه ابزار آن قابلیت تصویربرداری و طیف
سنجی در محدوده  50الی  ۵۰۰میکرومتر را
فراهم میکند .این بازه یکی از آخرین نواحی
اکتشاف نشده در طیف الکترومغناطیسی
میباشد .این محدوده طول موج مشخصا
از خطوط انتقالی آب و دیگر هیدرات های
وابسته به آن ،نظیر هیدروکسیل غنی است .در
واقع رصد آب در فضا یکی از اهداف اصلی در
طراحی تلسکوپ فضایی هرشل بود.

ایزوتوپوها کمتر اشباع شده و درنتیجه تجزیه و
تحلیل آنها ساده تر از  16OH2است.
این خطوط فراوان آب که به نظر دردسر ساز
هستند ،اطالعات مفیدی را برای ما فراهم
میکنند .در واقع به کمک آنها میتوان بر
یکی از معضالت طبیعی رصدهای نجومی
یعنی نداشتن عمق در تصاویر آسمان غلبه
کرد .از آنجا که هر کدام از این خطها در
حجم کمی از ابر میان ستارهای رخ میدهد،
دادههای جمع شده توسط  ،HIFIنمایی سه
بعدی از این مناطق فراهم می کند.
شکل  3طیف آب را در سه منطقه ستاره
زایی کم جرم نشان می دهد .کیفیت دادهها
عالی است و خطوط کامال قابل تفکیکاند.
پروفیلها که هم خطوط پیوسته تابش و هم
خطوط باریک جذب را آشکار میکنند ،به طرز
شگفتآوری پیچیدهاند .منشا خطوط باریک
جذبی ،گاز خنثی سرد پیله خارجی اطراف
پیش ستارهاست .خطوط پیوسته نشری هم
از گازهای سریع و داغ ناشی از پدیده شوک
اطراف ستاره جوان منتشر میشوند .این
شوک در اثر بادهای ستارهای و جتهای
مادی خروجی از ستاره به وجود میآید.
این خصوصیات برای تمامی خطوط ناشی از
سطوح انرژی مختلف و برای تمامی ایزوتوپها
مشاهده شده است .با بررسی دادهها میتوان
نتیجه گرفت که بخش عمدهای از تابش
کیهانی مولکولهای آب از گازهای داغ ناحیه
شوک اطراف ستاره هاست .تجزیه و تحلیل
کمی دادهها نیز نشان میدهد که فراوانی
مولکولهای آب نسبت به مولکول پایه H2
حدود 4-10الی  5-10در گاز داغ است،
این درحالیست که این نسبت در گاز خنثی
سرد فقط 8-10الی 9-10میباشد .آنجایی
که فراوانی کلی اکسیژن نسبت به هیدروژن
 4-3.10است ،این بدان معنی است که
بیشتر اکسیژن در دسترس در گازهای داغ
به آب تبدیل می شوند در حالی که در ابرهای
سرد بیشتر آب روی دانههای غبار یخزده
است.
اهمیت آب به عنوان یک عامل تشخیصی
فیزیکی ،دقیقا از همین تغییرات فراوانی بخار
آب بین مناطق گرم و سرد میآید .بخار آب
مانند یک "سوئیچ" عمل میکند که هر زمان
انرژی در ابرهای مولکولی در طی فرایندهای
تولد ستارهای انباشه شود ،روشن میشود.
این واقعیت به زیبایی در اولین نقشه آبی از
یک ستاره در حال تولد نشان داده شده است

پاورقی:

.1رمبش :در
هم فرو رفتن
ستاره ها در
اثر گرانش

(شکل .)4خطوط تابش آب در مناطق نزدیک
به پیش ستاره و در نواحی گرم ناشی از برخورد
جتهای ستاره با ابرهای اطراف به وضوح
قویتراست.

یادداشت

مسیرهایتشکیلآب
این آب چگونه تولید میشود و چرا تغییرات
فراوانی آن اینقدر زیاد است؟
در محیط میان ستارهای گاز آب به طور عمده
از طریق واکنش بین یونها و گونههای خنثی
تشکیل میشود .اولین این واکنشها بدین
گونه است:
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آب یونیزه شده
پیدا کردن آب یونیده H2O+در گستره زیادی
از نواحی کهکشانی و حتی فراکهکشانی
کشف شگفت آور زود هنگامی از هرشل بود.
گرچه حضور این یون در نواحی در معرض
تابشهای پرانرژی پیشبینی شده بود،
حضور فروان آن غیرمنتظره بود ،چرا که H2O+
به راحتی در طی واکنش با H2به  H3O+تبدیل
میشود .فراوانی نسبتا زیاد آب یونیده به
این معنی است که تابش پر انرژیی که باعث
شکلگیری آن میشود ،گسترده تر از مقداری
است که قبال تصور میشد.
جمعبندی:
اگرچه تاکنون تنها  10درصد از دادههای
 WISHتحلیل شدهاست ،ولی نتایج
نشاندهنده این است که هرشل میتواند
ردپای آب را تقریبا در سرتاسر کیهان دنبال
کند .از گازهای به شدت پراکنده گرفته تا
گازهای متراکم اطراف پیشستاره و حتی
در دنبالهدارها و سیارات منظومه شمسی.
(شکل )5اولین دادههای شگفتآور این
تحقیق کم بودن سهم آب گازی در گازهای
سرد ،سهم قابل مالحظه تاثیر شوکها در
خطوط تابشی پرنور آب پیش ستارهها و
گستردگی حضور یونهای آب در جهان است.
دادههای هرشل همچنین سواالت تازهای در
زمینه طیفسنجی مولکولی ،مکانیزمهای
برخورد و تشکیل مولکولها و فرآیندهایی که
آب و دیگر گونه های وابستهاش چه به صورت
جامد و چه به صورت گاز در آن دخالت دارند،
به وجود آورده است .بسیار جذاب است که
بدانیم مولکولهای آبی که بخش عظیمی
از بدن ما را تشکیل میدهند و روزانه مقادیر
زیادی از آن را مینوشیم ،روی ذرات ریز گرد و
غبار در ابری تشکیل شده اند که  4.5میلیارد
سال قبل خورشید و دیگر سیارات منظومه
شمسی ما در آن متولد شدهاند.

با این حال در ابرهای سرد و متراکم آب به طور
موثرتری بر روی ذرات جامد کوچک (ذرات
سیلیکاتی و کربنی با اندازه  0.1میکرومتر)
تشکیل میشود .این ذرات به عنوان
نشیمنگاهی عمل میکنند که گونههای
گازی به وجود آمده روی آن یخ میزنند.
اگرچه جزئیات چگونگی ترکیب اکسیژن و
هیدروژن در سطح جامد و تبدیل آن به آب
هنوز کامال درک نشده است ،شواهد قابل
توجهی وجود دارد که نشان میدهد فراوانی
یخ در پیله اطراف پیش ستارهها نسبتا باال و
حدود  4-10است .این یخها بخش عظیمی
از اکسیژن در دسترس را به دام میاندازند.
هنگامی که پیشستارهها روشن میشوند
(ستاره متولد میشود) ،محیط اطراف را خود
را گرم میکنند و دمای دانه های یخ زده اطراف
آن تا بیش از  100کلوین افزایش مییابد .به
عنوان نتیجه تمام آبهای یخ زده این دانهها
تبخیر میشوند .این فرآیند شبیه همان
اتفاقی است که در هسته دنبالهدارها میافتد،
هنگامی که به سوی خورشید میآیند .در اثر
نزدیک شدن به خورشید هسته دنبالهدار گرم
شده و یخ موجود در آن ذوب میشود .این
بخار آب بعدا بخشی از دنباله را میسازد .در
دماهای باالتر از  230کلوین ،واکنش های فاز
گازی زیر قابل توجهتر هستند.

منابع

و

منابع:

ترکیبی از این فرآیندها توضیح میدهد که
چرا گازهای داغ به معنای واقعی کلمه "بخار"
میکنند.

ریز عناوین منابع استفاده شده در این مقاله
را میتوانید با اسکن کد باال مشاهده کنید.

توضیحاتشکلها
شکل :1تصویر نور مرئی تلسکوپ فضایی
هابل از سحابی کارینا .مناطق تاریک ابرهای
گرد و غباری سرشار از مولکول های مختلف
هستند که ستارههای تازه میتوانند در آن
متولد شوند( .اعتبار عکس)NASA/ESA:
شکل :2طیف  Hifiاز سحابی جبار در طول
موج  300میکرومتر که نشان دهنده خطوط
آب و مولکولهای آلی دیگر است ،روی
تصویری در طیف مادون قرمز از تلسکوپ
فضایی اسپیتزر قرارگرفتهاست .این نگاره
نشاندهنده غنای طیفی مناطق تشکیل
ستاره و سیاره است.
اعتبارعکس:
طیف:
ESA, HEXOS and the Hifi consortium
تصویر پسزمینه:
Spitzer Nasa/JPL-Caltech
شکل :3طیف  HIFIاز آب پایه در طول موج
 270میکرومتر از سه پیش ستاره کم جرم در
نایحه ستاره زایی NGC1333
اعتبارعکس:
طیف:
ESA, WISH and the Hifi consortium
تصویر پسزمینه:
Spitzer Nasa/JPL-Caltech
شکل :4تصویری از آب در طول موج
179میکرومتر اطراف پیش ستاره L1157
(پیش ستاره کم جرمی که شبیه قبل از تولد
خورشید ماست) .جتهای دوگانه گاز داغ به
وضوح در تصویر دیده میشود.
شکل :5روند تکامل آب از هسته سرد پیش
ستاره تا دیسک برافزایشی تشکیل سیارات.
ابتدا آب روی سطوح دانه های میکرونی
تشکیل میشود.این آب دوباره در گازهای
گرم نزدیک به پیش ستاره تبخیر میشود.
همچنین آب در شوک ناشی از جریانهای
خروجی نیز تشکیل می شود .به نظر میرسد
آب اکثرا به عنوان یخ وارد دیسک برافزایشی
میشود.
شکل :6تصویری بازسازی شده از تلسکوپ
فضاییهرشل

1

یادداشت

5

4

3
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جالب است که بدانیم مولکولهای آبی که بخش عظیمی از بدن ما را
تشکیل میدهند ،روی ذرات ریز گرد و غبار در ابری تشکیل شده اند که
 4.5میلیارد سال قبل خورشید ما در آن متولد شدهاست.
بخار آب مانند یک «سوئیچ» عمل میکند که هر زمان انرژی در ابرهای
مولکولی در طی فرایندهای تولد ستارهای انباشه شود ،روشن میشود.

6

مصاحبه
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جشنواره فناوریهای آب،

بستری برای رشـد

مصاحبه با دکتر کالهی عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد
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هلیاسهیلی
دانشجوی کارشناسی علوم و مهندسی آب

«دومین جشنواره ملی فناوریهای آب :آبهای شور و پساب»« ،هشتمین نشست بینالمللی شبکه
جهانی آب و اطالعات توسعهای زمینهای خشک ( »)G-WADIو «دومین نشست تخصصی برنامه
ابتکار» با حضور مهمانان داخلی و خارجی روزهای  19و  20آذر ماه  1397در دانشگاه فردوسی مشهد
برگزار شد.
این رویداد که با هدف ارج نهادن به فعالیتهای علمی و فناوری در حوزه آبهای نامتعارف (آبهای
شور و پساب) در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد ،دستاوردها و نتایجی را نیز بههمراه داشت که
برای آگاهی بهتر از آنها با دکتر مهدی کالهی ،نایب رییس جشنواره ،عضو شورای سیاستگذاری و
عضو هیات علمی دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد گفتوگویی ترتیب
دادیم.

در آذرماه سال  97شاهد برگزاری دومین
جشنواره فناوریهای آب بودیم .قطعا هر
رویدادی با نواقص و انتقاداتی همراه است.
اما در نهایت سوال اینجاست برگزاری این
چنین جشنوارهها چه نتایجی را به دنبال
ن دست پیدا
دارد و چقدر به اهداف آ 
میکنیم؟
هرکاری که انجام میدهیم به دنبال هدفی
هستیم .باید بدانیم که آیا هدف ما سازگار
است؟اگرکسیمنتقداستبایداثربخشیکار
را بررسی کند .اثر بخشی یعنی اهداف محقق
شده تقسیم بر اهداف برنامهریزی شده .حاال
باید دید که چقدر از اهداف محقق شده است.
ً
اتفاقا من از تمام دانشجویان ،منتقدین و تمام
کسانی که حمایت میکنند دعوت میکنم که
اثربخشی و کارایی جشنواره را بررسی کنند تا

بتوانیم به یکی از اهدافمان که تعالی در بحث
آباستبرسیم.مشکلمادرکارهایاجتماعی
این است که نشستها و جشنوارهها خیلی
کم است و ما به تعدادکافی و مورد نیاز نداریم.
مشکل بزرگتر این است که دور هم جمع
نمیشویم و کنارهم حرف نمیزنیم .ما در این
جشنوارهها فرصت برای کنار هم بودن را پیدا
میکنیم .یکی از اهداف اصلی این جشنواره
این بود که مخترع و سرمایهدار یا شرکتی که
نیازمند اختراع اوست را بیاوریم و با هم آشنا
کنیم و باعث قرارداد این شرکتها بشود که
البته در بستر این قراردادها خود جشنواره
درخارج از موضوع قرار داشت.
حتی اگر تنها هدف از این جشنواره همین
بوده و تحقق پیدا کرده باشد ،پس به هدفمان
از برگزاری جشنواره رسیدیم و البته که اهداف

دیگری هم تحقق پیدا کرد .یک هدف تحقق
یافته دیگر این است که یک مخترع با توجه به
نیاز یک سرمایهدار برای یک اختراع ایده بگیرد
و این اختراع را با برنامه از پیش تعیینشده
انجام دهد و به فروش برساند .هدف دیگر
شناخت تواناییهاست و دورهم جمع کردن و
رشد یکدیگر را رقم زد .معرفی افراد به یکدیگر و
ایجاد چالش با رویکرد علمی ،همچون نشست
اکولوژی صنعتی باعث میشود که صنعت
جلو بیاید و کمک بخواهد .حاال متخصصین
و دانشگاهیان و سمنها میتوانند درباره یک
موضوع که تخصص دارند صحبت کنند .حاال
خروجی شناخت متخصص و سرمایه دار،
همکاری و تفاهم روی بیانیه یعنی هر یک از
افرادازجزایرجداگانهخودشانخارجمیشوند
و درباره واژگان و حروف مشترک و آوردن بیانیه

رویکاغذصحبتمیکنند.همینبیانیههادر
جشنواره به دست مقام عالی رتبه میرسد و
باعثرفعمشکالتمیشود.
 +برخی منتقدین میگویند که جشنواره
فرصتی است برای بعضی مسئولین که
بتوانند حرف خودشان را مطرح کرده و به
افکار عمومی جهت بدهند .بهنظر شما
اینگونهنیست؟
درست است! هر کسی دوست دارد که حرف
خودش را بزند؛ اما جشنواره طوری نیست که
تریبون را به یک نفر بدهند! بلکه به همه ،مثال
فالن مسئول صحبت کرد و گفت که با فالن
پروژهموافقم؛همانجامسئولدیگریمیگوید
من با آن مخالفم .خب چه خوب!!

 +برای جشنواره سوم چه تاریخی پیشنهاد
شده است؟
به احتمال قوی در بازه مهرماه و آبان ماه برنامه
داریم .حجم کاری جشنواره قبلی که در آذر ماه
تمام شد خیلی زیاد بود .آنقدر حجم کار زیاد
بود که ما هنوز استراحت میکنیم چون واقعا
خودمان هم در بحثهای شغلی ،آموزشی
و پژوهشی آنقدر چالش داریم که فرصت
خیلی کمی برای پرداختن به مباحث دیگر به
وجود میآید .اما جشنواره واقعا میارزد چون
خروجیهای خوبی داریم .همان مخترعی که
از من تشکر میکند که این جشنواره را برگزار
کردیم و توانست قرارداد ببندد این خستگی را
از وجود ما رفع میکند.
 +متشکرم از نکاتی که مطرح کردید .در
پایان با توجه به تشویق شما به منظور
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+در راه برگزاری این جشنواره با چه
چالشهای جدیای روبرو شدید؟
اولین و دومین جشنواره که برگزار شد حجم
خیلی زیادی از زمان ما را گرفت .دیدگاه ریاست
جشنواره،دیدگاهیمشارکتیاست.معموالدر
جشنوارههای دیگر یک تیم ساخته شده تا در
زمان برگزاری جشنواره بر اساس نظریات این
تیم ،جشنواره جلو میرود .این جشنواره به
این دلیل ۹ماه برای ما طول کشید که ما تقریبا
تمام ارگانها ،تمام شرکتها و تمام ادارات که
با این موضوع مرتبط هستند را دعوت کردیم
تا به عنوان عضو شورای سیاستگذاری و
راهبردی جشنواره حضور داشته باشند؛ در
ابتداواقعاناامیدانهپیشمیرفتیموارگانهایی
بودند که میگفتند حمایت میکنیم اما
نکردند! یا اینکه بسیار ناچیز بود و عمال ما را
با حجم کار بزرگ و هدف بزرگ دست خالی
گذاشتند .اما ما به کمک خود دانشجوها این
کار را انجام دادیم! یعنی اگر دانشجوها کمک
نمیکردند ،سرانجام جشنواره مشخص نبود.
جالب است یک عده از خود دانشجویانی که
همکاری کردند به من مراجعه کرده و گفتند

همانطور که گفتید ،حدود ۶۰نفر ازدانشجویان رشته علوم ومهندسی آب و
سایر رشتههای مرتبط ،در این جشنواره
مشارکت داشتند .در رابطه با فعالیت این
دانشجویان که در جشنواره حضور پیدا
کردند و تجربهای که کسب میکنند چه
نظریدارید؟
بستر جشنواره یک بستر خیلی مهمی برای
دانشجویان است .دانشجویان در این بستر
ارتباطات ،افراد ،ارگانها ،و نیازمندیها را یاد
میگیرند .دانشجویانی هستند که در اولین
جشنواره خیلی خوب درخشیدند و فوری از
سمت یکی از شرکتها به آنها اعالم همکاری
شد و استخدام شدند .پس برای دانشجوها
فرصت خوبی برای یادگیری و شناسایی بازار
و معرفی خودشان است .برای دانشجویان و
هم برای اساتید بستر رشد است .جشنواره
برای دانشجویانی که ایده دارند بهترین بستر
ایدههاست .مسائل آب چالش برانگیز است و
همه باید به آن کمک کنند.

مصاحبه

 +و این یعنی بستری برای تضارب آرا!
ً
دقیقا .اتفاقا اینجاست که تو میتوانی رشد
کنی .چونهم جمله منفیوهم جمله مثبت را
میشنوی و بعد برای خودت سوال میشود که
کدام یک به حقیقت و واقعیت نزدیکتر است.
اگر این بستر وجود نداشته باشد و شما فقط
یکبلندگویخاصرادنبالکنیدوآنبلندگوی
خاص میگوید فالن پروژه خوب است و شما
هم فکر میکنید که خوب است.

که شرکت در جشنواره برایشان خیلی جالب
بوده و این حجم اطالعاتی که در یکی دو روز
در اختیارشان قرار گرفت در درس و کتاب
نمیتوانستند پیدا کنند .اما اینجا توانستند
که تجربهاش کنند .برای جشنواره سال بعد
هم دعوت میکنم دانشجویان را که از همین
االن ایده پردازی کنند و فکر کنند که جشنواره
متعلق به خودشان است و ما اینجا حکم رابط را
داریمکهقبولمسئولیتکردهایم.

شرکت در فعالیتهای گروهی همچون
این جشنواره ،چه نظری در رابطه با فعالیت
در زمینه نشریات که یکی از مصادیق
کارگروهی در دانشگاه است دارید؟
ببینیدمادانشجویانیداریمکهلیسانسیاارشد
میگیرند ولی یک نامه نمیتوانند بنویسند در
حالی که وقتی صحبت میکنند خیلی خوب
حرفمیزنندامانمیتوانندبنویسند.اینیعنی
درد!! گفته شده انشاء نانوشته غلط ندارد ...ما
تا زمانی که ننویسیم نمیتوانیم فکر خودمان
را به بقیه انتقال دهیم .چون ممکن است در
صحبت کردن یک چیزی را بیان کنید اما چیز
دیگری را بخواهید .ولی در نوشتن میتوانیم
دقیقتر موضوع را ترسیم کنیم .دانشجویی که
لیسانسداردولیهنوزنتوانستهیکمطلبدر
نشریه چاپ کند باید به او شک کرد .من حتی
میگویم دانشجوی ترم یک هم باید شروع
به نوشتن کند .این کار را در صفحات مجازی
انجام دهید .برای خودتان وبالگ درست کنید
یادرنشریات دانشکدهبنویسید .مثال خودم آن
اوایلمیخواستمدرموردیکموضوعبنویسم.
دیدم که مطلب کم دارم .بعد شروع کردم به
مطالعه تا متوجه موضوع بشوم .متوجه شدم
که این مطالعه باعث شد تا ذهنم بازتر شود.
اگر قرار باشد دانشجو به همان مطالبی که در
کالس گفته میشود یا در کتابهایی که حتی
یک یا دو بار مطالعه میشود محدود شود اصال
خوب نیست .حال آنکه منابع نیز قدیمی بوده
و بسیار محدودند .ویلیامز گلسر گفته است از
چیزی که میخوانیم  %۱۰یاد میگیریم؛ از
چیزی که میشنویم  %۲۰یاد میگیریم؛ از
چیزی که میبینیم % ۳۰یاد میگیریم؛ چیزی
که ببینیم و بشنویم %۵۰و اگر بحث کنیم% ۷۰
یاد میگیریم؛ اگر تجربه کنیم %۸۰یاد گرفته و
اگر آن را به دیگران یاد بدهیم % ۹۵از آن مطلب
را یاد میگیریم .این سخن نشان میدهد که
آموزش به دیگران خیلی مهم است .من خودم
وقتی دکترا را شروع کردم همزمان در صفحات
مجازی هر چیزی که جالب بود را فوری
مینوشتم و یک پست میگذاشتم و به خواندن
صفحه بعد ادامه میدادم این باعث فیلدبک
دیگران شد که باعث شد من مطالب را به زبان
خودم و آن چیزی که برداشت کردم را بنویسم
که باعث شد چیزی که فهمیدم را انتقال دهم
و با دیگران در ارتباط باشم و آنها برایم چالش
ایجاد کنند و من باز هم مطالعه کنم و جوابشان
را بدهم .این باعث میشود که دانش از آن خود
شود یعنی دانش از خودت شود.

مرور کوتاهی

بر دومین جشنواره
بازچرخانی و
فناوریهای آب

گزارش
مصاحبه
زمستان97
دهم،زمستان
شماره دهم،
سوم ،شماره
سال سوم،
سال
97

34

بهمقصدبِورلیهیلز
تاالن مستندی روایت گونه از داستان آب زیرزمینی است که به همت جمعیت
ناجیان آب به کارگردانی صادق دهقانی ساخته شده و جایزه بهترین مستند نیمه
بلند دهمین جشن مستقل سینمای مستند ایران را کسب کرده و نامزد جوایزی از
جشنوارههای مختلف شده است .این مستند روز یکشنبه  7بهمن ماه در تاالرشهر
مشهد اکران شد که در این نوشته گزارشی از آن را خواهید خواند.

رفته رفته تمام صندلی ها پرمیشد و در طبقه
دوم نیز به سختی میتوانستی جای سوزن
انداختنپیداکنی.
حرکت مردی درتاریکی و صدای ترسناکی که
گویی دعوایی بیرون از سیاهی در میان است،
اولین لحظات شروع این مستند بود و حس
نگرانی و سوال را دربرداشت.
«در عمق زمین اتفاق میافتد صدایش
را میشنویم ...یک روز از خواب بیدار
میشویم میفهمیم چه بالیی بر سرمان
آمدهاست»...صدای بغضآلود گوینده در
البالی حرکت موریانهها چشم و ذهن را در
انتظار اتفاقی عجیب نگه میداشت .درهایی
که قفل خوردهاند و درختان تنومند افتاده بر

زمین و درددل چند زن و مرد روستایی و شروع
داستان .و سپس صدای گوینده رادیو با نمایی
از شهر مشهد که چند خبر را قرائت میکرد.
«اضافه برداشت مردم خراسان  130درصد از
آبهای تجدیدپذیر است !...سه سال دیگر
مشهد آب خوردن ندارد».
«ایران تا بیست سال دیگر بیابانی است که
نابود خواهد شد »...و این جمله کافی بود
تا فرد کناریم نچ نچکنان دست بر زیر چانه
بگذارد و با دقت بیشتری به پرده نمایش خیره
شود .قرارگرفتن این دوعبارت در کنار یکدیگر
چیزی جز ترس و اندوه به همراه نداشت .همه
در انتظار یک اتفاق عجیب و صحنه هایی در
رابطه با جمالت غم انگیز گوینده رادیو بودیم

علیرضا طاووسی /مجتبی محمدیان
دانشجویان کارشناسی علوم و مهندسی آب

که مونولوگ چند فرد آشنای آبی ریتم داستان
را عوض کرد.
حرفهایی که آشناست و نظیر آن را در بیشتر
محافل علمی و عمومی به گوش خوردهاست.
و بعد ارائه آمار و ارقام .سپس چند جمله از
خودکفایی گندم و تولید محصوالت کشاورزی
و قضاوت در مورد اینکه چه کسی مقصر است
فضای مستند را به مصاحبه میکشد و حوصله
مخاطب را نشانه میرود.
صدای چکش کارگران بر فراز کارگاه حفر چاه
سپس عکس فردی کشاورز بر فراز چاه و به
اتتظار آب نشسته و باز همان صدای رادیو که
از کنتور غیرمجاز سخن میگوید .پالنی از
آدمهای فقیر ،بیچاره ،مقصر و ترحم انگیز

گزارش
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تصویرگرکشاورزانخراسانیمیشود.
تصاویر آرشیوی که دعوای پلیس و مردم
روستایی بر سر مسدودکردن چاه غیرمجازی
را نشان میدهد نقطه قوت برافروختن
احساسات مخاطب است و شیون و ناله زنانی
که روبروی بولدوزر می ایستند و سرنوشت
نامعلوم مردی که میخواهد خود را به درون
چاه بیاندازد ،مو به تن سیخ میکند و یکی از
بهترین مونولوگهای این داستان از زبان دکتر
داوری گفته میشود «:معادله بستن چاه های
غیرمجازمعادلهآسانینیست»...
در ادامه داستان بازهم آمار و ارقام این بار بسیار
تکاندهنده تر روایت میشود و از قانون تعیین
تکلیف پروانه های غیرمجاز را تیر خالصی
بر همه کارهای خوب انجام شده قانونی و
بدون توجیه فنی است ،سخن گفته میشود.
روایتی تکان دهنده از قانونی که اگر کسی چاه
غیرمجازی را قبل از سال  75حفر کرده باید
مجوز بگیرد حتی اگر در دشتی که بیش از 40
سال ممنوعه بوده واقع شده باشد .آقای معاون
دادستانی استان در گفتگویی تلفنی آمار چاه
های مجاز استان را  26000هزار حلقه و
غیرمجاز را  8000ارائه میدهد .ودر ادامه نیز
افرادنامآشناییدیگررابرپردهنمایشمیبینیم
که از آب سخن میگویند.
کودکی که روی خاک ها بازی میکند؛ شاید
نمادی است از آیندهای که از آن نمیدانیم
و اکنون مشغول به بازی هستیم .فردی در
قنات راه میرود و داستان قنات بازگو میشود:
((مردم سالهای سال ایستادند با جانشان،
ینی امید هست زندگی هست می شود امیدوار
بود)).
نفر کناریم صورتش را پاک میکند و دست
بر پیشانی میگذارد و در موسیقی حزن
انگیزتیتراژ پایانی با دست های حضار آمیخته
میشود .در ادامه کارگردان و عضو شورای شهر
به روی سن میآیند و از روایت آب میگویند.
میانآبادی ،مشاور جوان وزیر نیرو ،در رابطه
با طرح های بدون مطالعه ،شتابزده و افراطی
میگوید« :من تاکیدم روی افراط در بحث
انتقال آب است! چرا؟ چون طرحهای کالن
انتقال آب بهجز مصارف فنی اقتصادی و
زیستمحیطی نگرانیهای بسیارزیادی در
بعد سیاسی ،اجتماعی و ملی خواهدداشت.
به هوش باشید که ما سه دهه آینده یا خدایی
ناکرده کمتر نشستهایی در مورد تبعات
سیاسی امنیتی و اجتماعی انتقال آب برگزار
نکنیم.راهکارهاییکهمیخواستیمبراینجات

از بحران پیاده کنیم ولی خودش بحران سازتر
بود .ما در کشور بیش از حد که کشاورز و مردم
آگاه بشن باید مسئوالن و سیاست گذاران باید
نمایندگانمجلسماومسئولینقوهقضاییهما
آگاهباشند».
فاضلی معاون پژوهشی مرکز بررسیهای
استراتژیک نیز سخنان خود را اینگونه مطرح
می کند « :تاالن توانست به خوبی نشان دهد
تصمیمگیری نمایندگان مجلس در سال 85
در خصوص تعیین تکلیف چاههای غیرمجاز
چه بالیی بر سر منایع زیرزمینی آورد .قناتها
در کشور قربانی نگاههای ناسازگار شدند .در
قضیهبحرانآببایدمنطقاقتصادیوسیاسی
بحران را دید .فکر میکنم تاالن موفقیت بزرگی
است برای اینکه میلیونها ایرانی هشداری
دریافت کنند و هشیار شوند که به سمت
وضعیتی پیش میروند که اصال خوشایند
نیست .اما تاالن را باید در این مقطع گذاشت
و سینمای بعدی مستند ایران دربارهی آب باید
فراتر از هشدار دادن ،فراتر از جیغ کشیدن و
فراتر از نوای نابودی سر دادن باشد» .
این استاد دانشگاه شهید بهشتی تهران در
ادامه با لحنی جدی به انتقاد از این مستند
پرداخته و میگوید« :شکی نیست که بخشی
ازکشاورزانایرانی،خردهمالک،فاقدسرمایهی
کافی ،فقیر و مظلوم هستند؛ اما این روایتی
درستازهمهیکشاورزیایراننیست".تاالن"
قادر نیست این روایت اسطورهای شده را از
مظلوم خسته و خمیده و کمرشکسته و
کشاورز
ِ
دستبسته ،بشکند و به آن سوی قدرت پنهان
در این اسطوره نفوذ کند .تاالن چشم بر این
واقعیت میبندد که برخی از کشاورزان صدها
و هزاران هکتار زمین کشت میکنند؛ برخی
از کشاورزان مالک هزاران و شاید دهها هزار
گلهیگوسفندهستندوسهمشانازمنابعآبی

این سرزمین ،صدهاهزار مترمکعب در سال
استروایت کشاورز فقیر و خسته و کمرشکسته،
کشاورزی سرشار از درآمد نیز
باید در کنار روایت
ِ
قرار گیرد .کشاورزی که سالها است به مدد
قانون ،از مالیات هم معاف است .تاالن به عمق
منطق اقتصادی استفاده از آبهای زیرزمینی
رسوخنمیکند.
تاالن اگرچه به معنای غارت است ،اما
منطق اقتصادی غارتی را که رخ داده است
آشکار نمیکند .تاالن آشکار نمیسازد که
ویرانی بهجامانده از این غارت ،چگونه به
خلق کوههای ثروت ،خرید محبوبیت و بقای
شیوهای از زندگی که ّ
ممد ویرانی این سرزمین
است ،منتهی شده است.
تاالن به همان اندازه که روایت اسطورهای از
کشاورزی را آشکار نمیسازد ،سهم دو بخش
شرب و صنعت در تخریب آبهای این سرزمین
را نیز آشکار نمیکند .تاالن به واقعیت محلی
آب نمیپردازد .تاالن نشان نمیدهد که
واقعیت آب شرب آن چیزی نیست که در شش
تا هشت درصد مصرف کل ،مصرف آب شرب
کشوربازتابیابد.
بخش مهمی از منابع آب شرب که با هزینهی
بسیار سنگین تهیه میشود ،در شبکههای
آب هدر میرود .مصرفکنند ه شهری نیز
میزان کشاورزی و به سهم خود در
به همان
ِ
تخریبمنابعآبزیرزمینینقشدارد.قریببه
شصت درصد از منابع آب شرب هم ،از منابع
آبزیرزمینیحاصلمیشوند.سینمایبعدی
باید ایدئولوژی شکن باشد؛ به همان اندازه
که روستاهای تخلیه شده وجود دارند ،کم و
بیش دالرهای حاصل از صادرات کشاورزی
که در "بورلیهیلز"ها تبدیل به ویال شدند هم
وجوددارند!»

یادداشت

محمدطلعتی
دانشجوی کارشناسی علومومهندسی آب

فلسفهآبهایمعدنـی
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بگذریم! بازدید بسیار بسیار جالبی بود و با خیلی از تکنولوژیهای
جدید و منحصر به فرد تولید آب معدنی آشنا شدم؛ بهخصوص
لحظهای که مدیر شرکت فریاد میزد «به هر دومون خوش
میگذره؟» و کارگران پاسخ میدادند «آره آره» و من هم گاهی فریاد
برمیآوردم «آره بارون میباره!»
مسیر بازگشت به شهر را با چشمانی اشکآلود طی کردم؛ مهندسی
ساخت جاده مرا مجذوب خود کرده بود؛ خدا خیر بدهد طراح
جاده را ،واضح بود که فرد با ایمانی بوده و بهگونهای جاده را طراحی
کرده که کافران نیز هر لحظه به یاد خدا افتاده و باقی مسلمین نیز
ذکر عمهاش را بگویند! پیچهای بسیار هیجان انگیز با آپشنهای
مهیجتر مانند برخورد شاخ به شاخ با نیسان وانتهای آبی حامل
آب معدنی و. ...

بخش دوم

از دیدگاه دانشمندان ،آبی که پیچوتابهای زیادی را هنگام
انتقال طی کند حامل انرژی زیادی است و میتوان آن
یزا مصرف کرد .پس عنایت دارید که
را بهعنوان آب انرژ 
آبهای معدنی این شرکت نه تنها دارای کیفیت باالیی بوده
یزا نیز هستند و مصارف بسیار گستردهای دارند.
بلکه انرژ 
یکی از مصرفکنندگان این نوع از آبهای معدنی  ،که
خواست نامش فاش نشود (م.ح.س.م) ،در مصاحبهای ادعا
کرده بود که قهرمانی مسابقات یوروی رئال مادرید بهخاطر
استفاده بازیکنان این تیم از نوع آب معدنی مذکور نیست و
علت دیگری دارد! {بله همیشه که نباید تصور شما درست از
آب دربیاید؛ پس نویسنده چکاره است؟}
آبهای معدنی همه جا یافت میشوند .یکی از دوستان من
به سفر مقدس کربال رفته بود؛ آنجا پیرمردی با دو بسته آب
نزد او رفته و بستهها را تحت عنوان آب شفابخش«فرات» به
او فروخته بود .اما وقتی یکی از آن آبهای شفابخش را برایم

از شریفترین آبهاست .در نتیجه افرادی که
آب معدنی مصرف میکنند نیز شریف هستند
و آنان که آب معدنی بیشتری مصرف میکنند
نیز شریفتر هستند و این روند تا آنجا ادامه
پیدا میکند که این دوستان شریف ما مجبور
به پر کردن بطری آب معدنی با آب معمولی
میشوند .بطری را به دست گرفته و پیمایش
شهری را آغاز میکنند .نگاهی سنگین به
ّ
«شریفیت»میکنند.
اطرافمیاندازندواعالم

 ،ناپلئون  ،موسلینی و هیتلر همگی از گربه
میترسیدند! این را همین اآلن اخبار گفت؛
به نظر شما گربهها مصرف آب معدنی را به آب
معمولیترجیحمیدهند؟یعنیاگرماگربهای
را بگیریم ،چند ماه به او آب معدنی بدهیم و
نگذاریم آب معمولی مصرف کند ،میتوانیم
ادعا کنیم که آن گربه دیگر آب معمولی مصرف
نخواهد کرد؟ یعنی ممکن است گربههای
اسکندر کبیر  ،ناپلئون  ،موسلینی و هیتلر آب

یادداشت

فلسفه آبهای معدنی بسیار گسترده و عجیب است؛ تاریخ و جغرافیا
نمیشناسد و پا به آزادراه ادبیات نیز گذاشتهاست .شاعر بزرگ ،مولوی،
در دیوان شمس میفرماید «آب زنید راه را ،هین که نگار میرسد»
حاال شما فرض کنید اگر شاعر بهجای ِ
آب جوی از آب معدنی استفاده
کرده بود میتوانست مهین و آتنا را نیز به شعر اضافه کند
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آورد تا به سر کچلم بزنم  ،متوجه شدم که نام
آب معدنی روی آن حک شده است .به معدنی
بودنششکینداشتمامابهشفابخشبودنش،
نیزشکنداشتم!
در سفر دیگری که به یکی از مناطق پر آب
کشورم داشتم ،متوجه پدیده بسیار عجیبی
گشتم! آبهای معدنی شرکت بخش اول
داستان در آنجا به وفور یافت میشد؛ یعنی از
نقطه کم آب کشورم به نقطه پر آب کشورم آب
ارسال میشد .چه از این بهتر که حس بش ر
دوستیشان را به نمایش گذاشتهاند و از سهم
خود میگذرند! چنین انسانهای شریفی را
باید گرامی داشت؛ تصویرشان را روی بطریها
چاپ نمود و اسمشان را با فونت تیتر نوشت!
بلکه ذرهای از زحمتشان تقدیر شود .پیشنهاد
میکنم صدا و سیما نیز به ایشان تریبون
اختصاص دهد تا حس بشر دوستی را میان
باقیهممیهنانمانبیدارکنندوبحرانآبرانیز
در کسری از ثانیه حل نمایند.
دوست بسیار عزیز دیگری نیز به بیان تجربه
خویش پرداخته؛ وی میگوید در سفری که به
بالد کفر داشته ،درخواست آب معدنی کرده و
یزا پیشنهاد
فروشنده نیز به او آب معدنی انرژ 
داده؛آبمعدنیمذکورانرژیمناسبینداشته
نرا
و یارای رقابت با نمونه مشابه داخلی آ 
نداشتهاست.
آبهای معدنی بسیار شریف و محترم هستند.
همانگونه که کار در معدن یکی از سختترین
و شریفترین شغلهاست ،آب معدنی نیز یکی

عابران نیز با حرکات چشم و گوش و دست به
ّ
«شریفیت»ایشانمیپردازند....
تایید
دوست دیگری نیز بطری آب معدنی را رها
نمیکرد  ،بلکه بطری را با مقداری آب معمولی
پر کرده و با گشتاوری مناسب میچرخاند و
سپس نوش جان مینمود .مرحوم معتقد بود
با این روش میتواند مواد معدنی باقیمانده
درون بطری را نیز بیاشامد .ابداع جالبی بود
اما در اجرای آن تردید داشتم ؛ مرحوم بسیار
خالصانه این عمل ناپسند را مرتکب میگشت
و میگفت « چه تردید خوبی  ،این کار یعنی
عشق » من نیز اعتراف کردم « تو کیفم آب
معدنی دارم  ،خیلی خیلی دوسش دارم»
حاال نوبت شماست که آستینها را باال بزنید و
به چند پرسش پاسخ دهید؛
آن چیست که همیشه روی میز جلسه مدیران
است؟(پاسخ:دستورجلسه!)
آنچیستکههمیشهکنارزمینفوتبالاست؟
( پاسخ :چمنهای کنار زمین فوتبال!)
آن چیست که از معدن میآید و بی رنگ است؟
(پاسخ :گازهای کربنیک بی رنگ !)
آن چیست که نیم لیتر آن را به نیم هزارتومان
میفروشند؟ (پاسخ :آبهای معدنی تولید
شده در سال یکهزار و سیصد و نود و شش!)
همیشه به هوش باالی مخاطبانم افتخار
میکنم؛ بله! زمانی که شما درگیر پاسخ
دادن به سواالت فوق بودید نیز زیر لب زمزمه
میکردم «بگو بگو من دیگه طاقت ندارم  ،بگو
تو هم مثل من طاقت نداری»؛ اسکندر کبیر

معدنی مصرف کرده و بد عادت شده باشند؟
پس به همین دلیل است که این بزرگان از
گربهها میترسیدند و هیچگاه به گربهها رو
نمیدادند .در منطقه ما نیز همین ماجرا اتفاق
میافتد و نمیگذارند تا گربهها از آب معدنی
استفاده کنند .میگویند گربههایی که آب
معدنی مصرف میکنند نیز گربههای شریفی
بوده و گونهای از گربههای اشرافی شناخته
میشوند .گربههای اشرافی هیچگاه موش
نمیخورند و قوت غالبشان ماهی (بخصوص
ماهی کپور) است .فرض کنید گربهای اشرافی
را که گوشهای دنج اختیار کرده ،آب معدنی
و ماهی کپورش را میخورد و به سبیل باقی
گربهها میخندد .برایش اهمیتی ندارد که
این آب از کجا آمده و تا چه مدتی میتواند این
آب را در اختیار داشته باشد! کم کم دارد رگ
حسودیام باد میکند ! بگذریم.
آبهایمعدنیبسیارعجیبهستند!بهچشم
خود دیدم که اهل دلی را بانگ برخواست «دلم
گرفتهدلمگرفته!»ومریدانشنیزفریادبرآوردند
« فاصله به انداز ه تیکه چوبه ،آّب معدنی بخور
کهخیلیخوبه»؛پاسخداد«قربونشماآقایون
و خانومهای بامرام!» از من به شما نصیحت،
ُ
سعی کنید گلهایتان را با آب معدنی آبیاری
کنید ،اهل دل دیگری با لطافتی ماهرانه
تصریح کرد «تو که نیستی خونمون مثل یه باغ
خالیه!» البته منظور از «تو» آب معدنی است و
باقیحدسوگمانهایتانمردودهستند.
فلسفه آبهای معدنی بسیار گسترده و عجیب
است؛ تاریخ و جغرافیا نمیشناسد و پا به
آزادراه ادبیات نیز گذاشتهاست .شاعر بزرگ،
مولوی ،در دیوان شمس میفرماید «آب زنید
راه را ،هین که نگار میرسد» حاال شما فرض
آب جوی از آب معدنی
کنید اگر شاعر بهجای ِ
استفاده کرده بود میتوانست مهین و آتنا را نیز
به شعر اضافه کند (مشکل قافیه و عروض نیز
طور دیگری حل میشد!)
آب معدنی زنید
با
« این راه پر خاشاک را
ِ
هین که مهین و آتنا ،از راه دور میرسند »
شیخ آب
سخن را کوتاه میکنم و سخنی از ِ
ً
(موجا عمیقا) ،برایتان میخوانم؛ راستش یادم
رفت! «آب ،آهویی است و ما در بهدر صید ز
دشتیم »....شبیه به این عبارت بود که خب
مهمنیست!
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شوشتر نام یکی از شهرهای استان خوزستان
واقع در  97کیلومتری اهواز است و عمده
شهرت آن به علت وجود سازههای آبی شوشتر
است .این سازهها از اصلیترین اماکن دیدنی
شوشترمحسوبمیشوند.
این مجموعه را میتوان موزه زنده صنعت آب
ایران باستان دانست که سندی بر اثبات دانش
پیشرفته ایرانیان در علوم ومهندسی آب است.
بستن مسیر رود کارون همزمان با احداث پل
بر روی رودخانهای که عرض آن بیش از  2متر
است و سپس مهار جریان و باال آوردن سطح آب
و روانه کردن آن به سوی زمینهای کشاورزی
در بیش از  1700سال پیش دانشمندان امروز
راشگفزدهومتعجبکردهاست.
در فهرست جهانی یونسکو چندین اثر از
مجموعه سازههای آبی شوشتر ثبت شدهاند
که عبارتند از:
 -1بند میزان
اختالف ارتفاع زمینهای کشاورزی و رودخانه
ساخت سازهای را ایجاب می کند که به وسیله
آن بتوان سطح آب را باال آورد .سازهای به نام
بند با مسدود کردن جریان آب ،سطح آن را
باال میآورد و تفاوت اصلی آن با سد این است
که سد اجازه ی عبور آب را نمیدهد اما آب از
روی بند سرازیر می شود .ساخت بند میزان را
به زمان شاپور اول ساسانی نسبت می دهند.
-2مجموعه آبشار ها و آسیابهای آبی
شاخص ترین بخش این مجموعه آبشار ها و
آسیاب های آبی آن هستند که در آن از نیروی
آب برای چرخاندن آسیاب ها و تهیه ی آرد
استفاده می شده است.محوطه ی سازه های
آبی شوشتر حدود  40آسیاب دارد.
-3کارخانهبرقمستوفی
کارخانه ی برق مستوفی در سال  1332در
محل آسیاب های آبی شوشتر تاسیس شده
است.
مجموعه سازه آبی شوشتر با زیرمجموعه های

زیر به ثبت رسیده است:
بندمیزان،انواعآسیابهایآبی،کاخسالسل،
رود و بند گرگر ،بند خاک ،پل بند شادوران ،بند
عیار ،پل لشکر ،بند ماهی ،بند شرابدار و ....
در موازت کانالهای آب این سازه،اتاقک هایی
برایاستراحاتآسیابانهاتعبیهشدهکهدارای
پنجره ها و سقف های روباز می باشد تا آسیابان
هابتوانندزمانیکهبهاستراحتمیپردازندهم
ناظر بر عملکرد چرخ های آسیاب و جریان آب
باشند.
سازه های آبی شوشتر به غیر از استفاده
صنعتی ،در دوران کم آبی و خشکسالی
شوشتر ،آب مورد نیاز مردم شهر را نیز تامین
میکرده اما با گذشت چندین قرن ،همچنان
یکی از این کانال ها که گرگر نام دارد ،آب
مصرفی ساکنین شوشتر را از طریق چندین
تونلتامینمیکند.
عده ای سازه های آبی شوشتر را بزرگترین
مجموعه صنعتی دنیا پیش از انقالب صنعتی
بر میشمرند و سازمان یونسکو این سازه ها را
شاهکار نبوغ و خالقیت نامیده است.
این سازه ها محل زندگی موجوداتی مانند
الک پشت،اردک ،غاز،مرغ ماهی خوار و...
نیز هستند .این سازه ها نمونه برجستهای
از تعامل بین انسان و محیط زیست است و یا
میتواند به عنوان نماینده یک فرهنگ در نظر
گرفتهشود.
سازههای آبی شوشتر مجموعهای است که در
دوره ساسانیان و هخامنشیان مورد بهرهبرداری
قرار گرفته و تا کنون نیز عظمت خود را حفظ
کردهاست .مورخان قدمت این مجموعه را دوران
حکومت داریوش بزرگ و سده  5پیش از میالد
تخمین زدهاند .این سازهها مجموعه به هم پیوسته
از پل ها ،بندها ،آسیابها ،آبشارها ،کانالها و
تونلهای عظیم هدایت آب است که ایرانیان
باستان برای بهره برداری بهتر از آب بنا کردهاند.

یادداشت

فیل توسعه سوار آن کامیونی از حکمرانی
میشود که شفاف ،مشارکتجو ،تولیدمحور،
مداراگر ،فروتن ،واقعبین ،محیطزیست-
اندیش ،دارای دولت باظرفیت ،بدون هراس از
فناوری و حافظ حقوق مالکیت؛ باشد .تحقق
اینها مستلزم بازنگری سیاستی و اصالحات
اساسی است .دوباره باید بازگردیم به فیل و به
قول سعدی بزرگ «دوستی با پیلبانان یا مکن
 ...یا طلب کن خانهای درخورد پیل» .دست از
آرزوی توسعه بکشیم (که نشدنی است) یا
سیاست و حکمرانیای بنا کنیم در خورد
توسعه .فیل واقعی سوار پراید نمیشود ،برای
خودمان دائم معما طرح نکنیم .نقاشی فیل
حکایت دیگری است.
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دکتر محمد فاضلی
معاون پژوهشی مرکز بررسیهای استراتژیک

چگونه

یک فیل را سوار پراید کنیم؟

فردی از شما میپرسد «چگونه میتوانید فیل
را سوار پراید کنید؟»
اول میخندید ،بعد میبینید که سؤالکننده
جدی است و دنبال پاسخ میگردد .شما هم
ً
باورتان میشود که حتما این کار راهحلی دارد
که شما به عقلتان نرسیده است و فکر کردن به
فیل و پراید را شروع میکنید.
یادتان میافتد که بچهفیل هم حدود 500
کیلو وزن دارد و بنابراین دست از روشهای
معمول برمیدارید و به خالقیت خودتان
فرصت میدهید تا جوالن بدهد .فکر میکنید
شاید بشود فیل را قطعه قطعه کرد و در پراید جا
داد اما دیگر فیل نیست و یک موجود پنج شش
تنی قطعهقطعه شده هم در پراید جا نمیشود.
فکر میکنید شاید بشود یک بارکش به پراید
ببندید و فیل را درون آن جا دهید ولی یادتان
میافتد که باز هم فیل را در پراید جا ندادهاید و
روی بارکش است و تازه موتور پراید برای
کشیدن بار پنج تنی قدرت کافی ندارد.
ما هم مدتی این معما را در ذهن خود بررسی
کنید (من که به جایی نرسیدم) و وقتی خسته
میشوید به پرسشگر میگویید حاال خودت
بگو چگونه فیل را سوار پراید میکنید؟ خنده
ملیحی میکند و دست به جیبش میبرد،
خودکارش را درمیآورد و روی تکه کاغذی یک
فیل میکشد و آنرا روی صندلی پرایدی
میگذارد که در کنارش ایستاده است؛ بادی
به غبغب میاندازد و میگوید فیل این گونه
سوار پراید میشود.
این داستان فیل و پراید به چه کار ما میآید؟
راستش را بخواهید تصور میکنم «توسعه» که
ما سخت به دنبال آن هستیم ،در شرایطی که
چند دهه گذشته داشتهایم ،همان فیل است
که خواستهایم سوار پراید کنیم.
آنچه خواستهایم عملی کنیم این است:
«دست یافتن به توسعهای پایدار که
تضمینکننده قدرت و امنیت ملی و دست
یافتن به جایگاه قدرت اول منطقه غرب آسیا
باشد؛ کیفیت زندگی مردم را تأمین کند ،ثروت
و رفاه با سبک زندگی پراسراف با بهرهمندی
گشادهدستانه از منابع محیطزیست و ثروت
ملی به ارمغان آورد؛ عدالت میان مناطق کشور
را تضمین کند؛ و تأمینکننده استقالل کشور
نیز باشد» (این همان فیل واقعی است).
خواستهایم این کار را در چنین شرایطی انجام
دهیم« :اقتصاد دولتی یا شبهدولتی و
خصولتی باشد و بخش خصوصی بزرگ و
قدرتمند نشود ،هیچ اصالح بنیادینی در نظام

بانکی ،بودجهریزی کشور ،حذف ردیفهای
بودجهایغیرکارآمدومبتنیبرعملکردصورت
نگیرد؛ اصالحات در آموزش و پرورش انجام
نشود و بازنگری اساسی در نظام آموزش عالی
بهتعویقافتد؛مالحظاتمحیطزیستیتوسعه
به هیچ گرفته شوند؛ شفافیت عملی نگردد؛
تشکلهای سیاسی و احزاب قدرت پیدا
نکنند؛ رسانههای آزاد نباشند و انحصار
رسانههای صوتی و تصویری برقرار باشد؛
سرمایهگذاری خارجی با دیده تردید نگریسته
شود؛ تنش در سیاست خارجی کاسته نشود؛
حقوق مالکیت و حقوق شهروندی محترم
نباشند ».اگر این ویژگیها را آپشنهای یک
نظام اجتماعی-سیاسی به حساب آوریم؛
میبینیم جامعهو سیاستی که چنین
ویژگیهایی داشته باشد ،در مقابل جامعه و
سیاستی که عکس این ویژگیها را نداشته
باشد ،همان پراید در مقابل یک کامیون مدرن
و قدرتمند است.
ما خواستهایم «فیل توسعه» را سوار «پراید
حکمرانی جامعه و سیاست ایرانی» کنیم و
سالیان بسیار است .این کار نشدنی است و در
بهترینحالتچیزینصیبمانمیشودشبیه
همان نقاشی فیل که طراح معما پرسید و روی
صندلی پراید نهاد .آن توسعه که ریزگردش
نفسمان را میگیرد ،پرایدش جانمان را
میستاند ،دانشگاهش عمرمان را به باد
میدهد ،ساختمانش زیر آوار زلزله مدفونمان
میکند ،کشاورزیو صنعت و شهرش منابع
آب را به تاراج میبرد و الخ؛ همان فیل کاغذی
است در قیاس با فیل واقعی .فیل واقعی در
پراید جا نمیشود؛ و توسعه واقعی نیز با این
فکر و مدل حکمرانی توسعه محقق نمیگردد.

منبع

این نوشتار را با اسکن
کد زیر ببینید

گزارش
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گزارشی از جلسات نشریه موج در نیمسال اول تحصیلی 97-98

درترمی که گذشت
از ابتدای سال جاری و با تصمیم شورای
سیاستگذاری ،و نظر به اهمیت گفتگو و مباحثه
در همه مطالب علمی و اجتماعی در نیمسال اول
سال تحصیلی 12،98- 97جلسه برگزار گردید
که طی آن ها ،هریک از اعضا در به ارائه یک
مبحث علمی یااجتماعی پرداخته و سایر اعضا با
مطالعه قبلی به بحث و گفتگو در رابطه با ارائه
میپرداختند.

موضوعاتی که در ترم جاری مطرح شد به شرح
زیر است:
_ کشاورزی پایدار (محمد هویدا)
_هیدرودیپلماسیآبی(معصومهشیردل)
_ تأثیر کشاورزی بر محیط زیست (فاطمه
تحققی)

_نشستانجمنعلمی
_ تاریخ آب ایران (هادی قنبری طرقبه)
_نقدسازنده(محمدحسینسمندریمقدم)
_ آب خاکستری (علی همتی)
_فرسایشخاک(مریممحمدی/پردیسزرگر)
_ تصفیه آب (محمد علوی زاده)
_ کشف رود (زهرا ایاب /مریم سلطانی)
ما در نشریه موج و در کنار یکدیگر ،ارتقای
دانش علمی و اجتماعی ،توجه به گفتگو و
مباحثه ،تمرین کارگروهی و دیگر فعالیتهای
فرهنگی پرداخته و آن را مقدم بر انتشار و
چاپ نشریه میدانیم .هدف از انتشار نیز به
ثمر نشاندن فعالیتهای تیم در کنار آگاهی

بخشی به مخاطبان عام و خاص میباشد چرا
که مهندسی آب تنها یک رشته علمی نیست و
ابعاد اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی گوناگونی
را در برمیگیرد .الزم به ذکر است که موج
اولین نشریه چندرسانه ای دانشگاه فردوسی
مشهد است که با هدف حفظ محیط زیست
از افزونههای الکترونیکی همچون واقعیت
مجازی و کیوارکد استفاده میکند و سعی بر
استفاده کمتر از کاغذ را در دستورکار خود قرار
داده است.
ما زنده به آنیم کآرام نگیریم
موجیم که آسودگی نا عدم ماست

گزارش
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نشریه انجمن علمی علوم و مهندسی آب،

در هجدهمین جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد

کسب#رتبه_سومبخشنشریاتعلمیتخصصی
کسب#رتبه_اولنشریهبرترعلمیازنگاهدانشجویاندانشگاهفردوسیمشهد
کسب#رتبه_اولبخشنشریات#کاغذی_الکترونیک
کسب#رتبه_اولبخشمقاالت#علمی_کشاورزی_دامپزشکی
(محسنناطری)
کسبعنوان #شایسته_تقدیربخش طرح روی جلدومتن
نزاده)
(فائزهحسی 
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افتخارآفرینی نشریه موج،

شماره دهم
موج در یک
نگاه

ویدئوی
کوتاهی از

تالش هرشل
براییافتن
مولکول آب در
کیهان

محورهای
17گانه
توسعه پایدار

گزارش
باشگاه
خبرنگاران
جوان

کلیپ یکی
از جلسات

کلیپ
انسان

موشن
گرافی

گفتگومحور
نشریه موج
در ترمی که
گذشت

چند رسانهای

از استفاده آب
خاکستری در
منازل

ساخته استیو
کاتس در رابطه
با تاثیر انسان بر
محیطزیست
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لطفا
درخت
نکارید

نویسنده:
دکتر
ثنایینژاد//
گوینده:
سینا
نوروزیان

امنیت
غذایی،
امنیت
ملی

نویسنده:
آرش رازبان//
گوینده:
فاطمه
محمودی

شکوه
تمدن
آبی
ایران

نویسنده:
بنفشه
تیغساز //
گوینده:
سینا
نوروزیان

مولکول
بنیادی
کیهان

نویسنده:
آرش
رازبان//
گوینده:
مهسا
پویانمنش

داستان
فیل و
پراید

نویسنده:
دکتر محمد
فاضلی //
گوینده:
فائزه عظیمی

مصاحبه
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تخفیفویژه
دانشجویان
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برایهمین
نشریهای که در دست
شماست،
بیش از  250لیتر آب
مجازی مصرف شده
است.
پس لطفا برای احترام
به آب ،پس از مطالعه
آن را به فرد دیگری
تحویلدهید.

