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آذین احسانی
دانشجوی کارشناسی علوم و مهندسی آب

»»گــزارش ســخنرانی علمــی دکتــر کامــران
داوری ،عضــو هیئــت علمــی گــروه علــوم و
مهندســی آب دانشــگاه فردوســی مشــهد

پـارادوکس کشـــاورزی
فاریــاب و محــدودیت
منابـــع آب؛
»» روز دوشــنبه مــورخ  21فروردیــن مــاه 96
نشســتی علمی-تخصصــی بــا عنــوان پارادوکــس
کشــاورزی فاریــاب و محدودیــت منابــع آب بــا
ســخنرانی دکتــر کامــران داوری ،عضــو هیئــت
علمــی گــروه علــوم ومهندســی آب و معــاون
فرهنگی-اجتماعــی و دانشــجویی دانشــگاه
فردوســی مشــهد و بــا حضــور اســاتید دانشــکده
کشــاورزی و تعــدادی از اســاتید دانشــکده
اقتصــاد و دانشــکده ادبیــات دانشــگاه فردوســی
مشــهد و جمعــی از اعضــای جمعیــت ناجیــان آب
در محــل ســالن همایــش ســاختمان تحصیــات
تکمیلــی (ابونصــر فارابــی) دانشــکده کشــاورزی
برگــزار شــد.
دکتــر داوری ســخنان خــود را اینگونــه آغــاز
نمود«:مــا در محیــط طبیعــی بــا مباحــث کمیــت
و کیفیــت آب و اکوسیســتم مواجــه هســتیم و
عناویــن بســیار مدیریتــی و علمــی وجــود دارد کــه
در ایــن زمینــه فعــال شــده و اگر بــه اینها رســیدگی
کــرده باشــیم ،نیمــی از مدیریــت آب را شــکل
دادهایــم .مــا بیــن برداشــت و مصــرف تفــاوت قائل
نشــده و میگوییــم :ســهم کشــاورزی در دشــت
مشــهد حــدود  %63اســت .ایــن آمــار از طریــق
جم ـعزدن مجوزهــای برداشــت بــه دســت آمــده؛
در صورتــی کــه از حــوزه کشـفرود تقریبــا چیــزی
تخلیــه نمیشــود و تخلیــه نســبت بــه میــزان آبــی
کــه بــه عنــوان آب تجدیدپذیــر داریــم ،تقریبــا
صفــر اســت .کل  %37آبــی کــه در شــهر برداشــت
و اســتفاده میشــود ،مصــرف نشــده و مقــدار
زیــادی از آن بــه چاههــای جذبــی بازگشــته و
دوبــاره بــه زمیــن برمیگــردد».
وی همچنیــن بــا اشــاره بــه اینکــه میــزان کل آب
موجــودی مــا کــه از جمــع مقــدار آب تجدیدپذیر با
مقــدار  mm³ 100افــت آب زیزمینــی و mm³ 100
آبــی کــه از ســد دوســتی آورده میشــود ،بیشــتر
ُ
از  800نیســت ،بیــان نمود«:نــرم برگشــت آب در
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ایــران  %70اســت و بــا توجــه بــه آپارتماننشــینی
و در نتیجــه وجــود فضــای ســبز کمتــر ،مقــدار
بیشــتری از آب قابــل برگشــت اســت .بنابرایــن نــرم
برگشــت آب میتوانــد از  %70نیــز بیشــتر باشــد.
در کشــاورزی نــرم برگشــت ،میــزان کوچکتــری
اســت و حــدود  %15-20%را تخمیــن میزنیــم و
عواملــی چــون بارشهــای بیشــتر یــا کمتــر ،ایــن
برگشــت را کــم و بیــش میکنــد».
وی همچنیــن افزود«:بــه طــور مثــال بــرای
میــوهای ماننــد هندوانــه بســیار بیشــتر از آنچــه
مشــاهده میگــردد آب مصــرف شــده کــه ایــن آب
بــه صــورت نهــان در آن وجــود دارد و آب مجــازی
اســت .بخشــی از ایــن آب قابل بازگشــت و بخشــی
از آن بــرای دفــع آلودگــی میبایســت از حوضــه
دفــع شــود .امــروزه در شــهر و اســتان مــا ایــن کار
انجــام نمیشــود و ایــن باعــث شــده کــه ســاالنه
درحــدود  %8تــا
 %5بــه شــوری آب
زیرزمینــی مشــهد
اضافــه گــردد کــه
حــد نامطلوبــی
اســت و چــون
اجــازه نمیدهیــم
زهکشــی شــده و
شــوری از منابــع
خــارج شــود،
در واقــع تعــادل
کیفــی نداریــم».
دکتــر داوری همچنیــن راه حــل ایــن تناقضهــا و
بیتوجهــی بــه ایــن مفاهیــم را بیــان نمــود«:راه
حــل ایــن اســت کــه مصــرف کشــاورزی بایــد
کاهــش یابــد .در شــرایط حاضــر توســعهای را پدید
آوردهایــم کــه قابــل برگردانــدن نیســت .بهــرهوری
از آب بایــد افزایــش یابــد .بــه طــور خالصــه
تعریفــی از بهــرهوری اینگونــه بیــان میشــود:
اثــر بخشــی ،انجــام کارهــای هوشــمندانه و

هدفمنــد و کارایــی انجــام همــان کارهــای
هوشــمندانه و هدفمنــد بــه روشــی درســت.
اینکــه چگونــه انجــام دهیــم میشــود کارایــی
و اینکــه چــرا انجــام میدهیــم و چــه چیــزی را
انجــام میدهیــم میشــود اثربخشــی .مدیریــت
آب کشــاورزی را نبایــد فقــط در مزرعــه ببینیــم؛
بلکــه از مزرعــه شــروع شــده و بــه پایینتــر از آن
در ســطح خــود گیــاه هــم مطــرح اســت و باالتــر از
آن تــا ســطح ملــی و منطق ـهای هــم میتوانــد بــه
آن توجــه شــود و هرکــدام از ایــن الیههــا بــه نوعــی
بــه مســئله نــگاه کــرده و آنرا حــل میکننــد.
سیســتم کشــاورزی مــا ورودی و خروجــی دارد کــه
از نــگاه کــردن بــه تنــاوب ورودیهــا و خروجیهــا
میتوانیــم بهــرهوری را انــدازه بگیریــم».
ایــن اســتاد دانشــگاه در رابطــه بــا مشــکل
کشــاورزی در کشــور
افزود«:بخــش عمــده مشــکل
مــا در کشــاورزی در مدیریــت
صحیــح نهادهــا و فرآیندهــای
ً
تولیــد اســت؛ مثــا در ســطح
 4تــن در هکتــار ،بهــرهوری
بســیار بــد تــا بهــرهوری بســیار
خــوب میتوانــد اتفــاق
بیفتــد .یعنــی مــا هرجــا کــه
هســتیم در شــرق کشــور بــه
دلیــل آبهــای شــور ،بــه دلیــل
عــدم توســعه یافتــن تکنیکهــای جدیــد آبیــاری
در کشــاورزی ،متوســط تولیدمــان  3/5تــن در
هکتــار تــا  4تــن در هکتــار اســت و میتوانیــم
بهــرهوری را بــاال ببریــم .بــه عبارتــی راه حــل ایــن
اســت کــه همیــن وضعیــت موجــود را مدیریــت
کــرده و دنبــال مــوارد ایــدهآل نگردیــم».
دکتــر داوری در ادامــه ســخنان خــود بــه راه حــل
مشــکل محدودیــت آب اشــاره کــرده و بیــان
نمــود«:راه حــل هــم ســختافزاری اســت ،شــامل
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اولین کنفرانس بینالمللی آب مجازی
»»گزارش رویداد؛
تاریخ برگزاری  26 :تا  27فروردین  ،96تهران

محمدهادی خورشیدی
دانشجوی کارشناسی علوم و مهندسی آب

»» اولیــن کنفرانــس بینالمللــی آب مجــازی بــه میزبانــی ایــران مــورخ  26و  27فروردیــن 1396
در تهــران بــه کار خــود پایــان داد .برگزارکننــده اصلــی ایــن رویــداد اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن
و کشــاورزی ایــران بــود .ایــن کنفرانــس از آذرمــاه  1395فراینــد برگــزاری خــود را بــا دریافــت
چکیدهمقــاالت آغــاز کــرده بــود.

ســازهها و تجهیــزات آبیــاری قطــرهای و هــم
نرمافــزاری اســت ،شــامل مهــارت و مدیریــت؛و
امــا مهمتریــن منافــع آبــی بــه ترتیــب-1 :تأمیــن
امنیــت آبــی و غذایــی  -2کاهــش فقــر  -3ایجــاد
اشــتغال -4بســط عدالــت و فراهــم کــردن
نیازهــای آبــی اکوسیســتم .میبایســت هــر ســاله
بــرای تخصیــص آب ،تخصیــص ســالیانه حوضــه
را بــر اســاس ارزیابــی بــه نــام بیــان بررســی
کنیــم و همــان مقــدار آبــی را کــه بــه عنــوان آب
تجدیدپذیــر ســالیانه داریــم ،عرضــه نماییــم».
در پایــان حضــار پرســشهای خــود را مطــرح
نمــوده و ســؤاالت توســط دکتــر داوری پاســخ داده
شــد.

»» وبسایـت اولیـن
کنفرانسبینالمللی
آب مجازی

محورهای کنفرانس:
)1مفاهیم اولیه تجارت آب مجازی ،چالشهای اخیر و ضرورتهای آن
)2تجارت آب مجازی ،شیوهها ،ابزارها ،زیرساختها و استانداردها
)3آب مجازی و امنیت غذایی
)4نقش تجارت آب مجازی در پاسخ به بحران آب و اثرات تغییر اقلیم
)5نقشه راه آب مجازی برای کشور میزبان
هدف از برگزاری کنفرانس:
)1ارائه و تعیین مفاهیم آب مجازی
)2اهــداف اســتراتژیک در تجــارت آب مجــازی تعییــن گردیــده اســت تــا خروجــی آن بتوانــد بــرای
اجــرای تجــارت آب مجــازی در کشــورها مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.
در ادامه به برخی اظهار نظرات مهم در این رویداد اشاره میشود:
کنفرانــس بینالمللــی آب مجــازی بــا حضــور وزیــر کشــاورزی ،معــاون وزیــر خارجــه ،رئیــس اتــاق
ایــران ،مســئوالن وزارت نیــرو و کارشناســان حــوزه آب ،محیــط زیســت و کشــاورزی در اتــاق ایــران
برگــزار شــد.
محمدحســین شــریعتمدار ،رئیــس مرکــز ملــی مطالعــات راهبــردی کشــاورزی و آب اتــاق ایــران ،بــا
اشــاره بــه شــرایط متفــاوت کشــورها در مــورد منابــع آبــی در دســترس گفــت «:گروهــی بــه دلیــل
افزایــش جمعیــت و یــا ســوء مدیریــت دچــار بحــران آب شــدهاند و گروهــی از کشــورها هنــوز بــه ایــن
مرحلــه بحرانــی نرســیدهاند؛ ولــی ایــن بــه معنــای اثــر نگرفتــن آنهــا از پیامدهــای ناشــی از کمآبــی
در ســایر مناطــق بحــران زده دنیــا نیســت».
بانک اطالعاتی آب مجازی راه اندازی میشود.
بهــرام طاهــری ،مشــاور وزیــر نیــرو و رئیــس کمیتــه علمــی کنفرانــس ،بــا اشــاره بــه رونــد فراگیــر
شــدن مفهــوم آب مجــازی در دنیــا و اقدامــات مختلفــی کــه در طــول ســالهای گذشــته در ایــن
رابطــه انجــام شــده ،خاطرنشــان کرد«:طبــق یافتههــای تدریجــی کشــورها ،توجــه بــه ایــن مفهــوم
میتوانــد صرفهجویــی قابــل توجهــی در مصــرف آب داشــته باشــد» .بــر اســاس اظهــارات وی قــرار
اســت ایــران بــا همــکاری ســازمان فائــو ،بانــک اطالعاتــی از دادههــای مربــوط بــه آب مجــازی را
تهیــه کنــد.
غالمحســین شــافعی ،رئیــس اتــاق ایــران ،طــی ســخنانی در ایــن کنفرانــس گفــت«:آب مجــازی
و تجــارت آن موضــوع جدیــدی اســت کــه در دنیــا مطــرح شــده و مطالعــات زیــادی در مــورد آن
صــورت گرفتــه اســت کــه نشــان میدهــد در صــورت اســتفاده بجــا از آن میتــوان بــه حــل بحــران
آب کمــک کــرد».
عبــاس عراقچــی ،معــاون امــور حقوقــی و بینالمللــی وزارت امــور خارجــه بــا تأکیــد بــر همگانــی
شــدن مســئله کمبــود آب در ســطح دنیــا ،گفت«:کشــورهایی هســتند کــه در دل بحــران آب قــرار
گرفتــه و در عیـن حــال کشــورهایی وجــود دارنــد کــه در آســتانه ورود بــه ایــن چالــش جــدی هســتند.
بنابرایــن رفــع آن بــه عــزم ملــی و جهانــی نیــاز دارد و ایــن موضــوع بــرای همــه کشــورهای دنیــا از
اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت» .وی افزود«:طبــق گفتــه ســازمان ملــل ،دسترســی بــه آب ســالم
از عوامــل رشــد پایــدار اســت .بدیــن ترتیــب اطالعرســانی هدفمنــد در ایــن مــورد میتوانــد نقــش
قابــلمالحظ ـهای در بهبــود وضعیــت آب جهانــی داشــته باشــد».
منبع  :خبرگزاری تابناک
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موج
بازدید

درهی شیرین

»»گــزارش بازدیــد میدانــی از ســد و تصفیهخانــه شــیریندره و نحــوه تأمیــن آب
شــرب شــهر بجنورد  /قســمت 2؛ (قســمت اول در شــماره ســوم نشــریه)

محمد طلعتی
دانشجوی کارشناسی علوم و مهندسی آب

»» پــس از بررســی مبحــث انتقــال آب از منابــع،
بــه مرحلــه پایانــی موضــوع تأمیــن آب منطقــه
مــورد نظــر میرســیم .در ایــن مرحلــه ،آب بــه
تصفیهخانههــای آب شــرب پمپــاژ میشــود تــا
عملیــات تصفیــه آب و بهســازی مصرفــی بــر روی
آن و انتقــال بــه منطقــه مــورد نظــر انجــام پذیــرد.
اهمیت تصفیه آب
تصفیــه آب یــک امــر حیاتــی و اساســی بــرای
حیــات بشــر اســت .آب یــک ترکیــب شــیمیایی
ســاده اســت کــه در عیــن ســادگی ،خــواص
پیچیــدهای دارد .هــر مولکــول آب از یــک اتــم
اکســیژن و دو اتــم هیــدروژن تشــکیل شــده اســت.
آب بــرای ســامتی و رفــاه انســان ضــروری اســت و
بــدون آب حیــات بــر روی زمیــن وجــود نخواهــد
داشــت .بیــش از  72درصــد بــدن انســان از آب
تشــکیل شــده اســت.
بــا ایــن وجــود ،آب در صــورت ناخالــص بــودن و
آلودگــی ،مــی توانــد آســیبهای جــدی بــه بــدن
انســان وارد کنــد و باعــث بیماریهــای گوناگونــی
شــود .آب تصفیهنشــده ممکــن اســت حــاوی
کلــر ،ســرب ،آرســنیک ،نیتــرات ،فلورایــد ،انــگل
و باکتــری و  ...باشــد کــه بــرای ســامتی انســان
بســیار خطرنــاک هســتند.
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انواع روشهای تصفیه آب
)1استفاده از حرارت و نور:
جوشــاندن – اســتفاده از اشــعه  – UVاســتفاده از
نــور فــوق ســپید Super White Light
)2استفاده از مواد شیمیایی:
کلر – ید – برم – آهک – نقره
)3اکسیداسیون:
هوادهی – گاز ازن
)4فیلتراسیون:
فیلترهــای ماسـهای – کاغــذی – پارچـهای – زغالــی
و اســمز معکــوس
در ایــن گــزارش ،تصفیهخانــه آب شــرب مــد نظــر،
از چندیــن روش بهــره میبــرد کــه بــه اختصــار بــه
توضیــح هــر کــدام خواهیــم پرداخــت.
روش تصفیــه :پیشتصفیــه  +ســختیگیری بــه
روش پلــت راکتــور  +زاللســاز پولســاتور  +فیلتــر
آکازور Vیکطرفــه
ماده منعقدکننده مصرفی :کلروفریک
سختیگیری به روش پلت راکتور :
زاللســاز پولســاتور :زاللســازها یــا کالریفایرهــا
(بــه انگلیســی  )Clarifierیکــی از اجــزای اصلــی

تصفیهخانههــای آب هســتند .زاللســازها بســته
بــه نــوع کاربــری ،ســرمایهگذاری اولیــه و فنــاوری
زمــان ،در انــواع مختلفــی ســاخته میشــوند کــه
پرکاربردتریــن انــواع آنهــا زاللســاز اکســیالتور
( )Acceleratorو پولســاتور ()Pulsator
میباشــد .مکانیــزم اکســیالتورها تهنشــینی
متعــارف و پولســاتورها بهرهگیــری از پتــوی لجــن
میباشــد .واحدهــای زاللســاز در تصفیهخانههــا
بــه عنــوان واحــد تهنشــینی ()Sedimentation
بــه صــورت ســنتی پــس از واحدهــای انعقــاد
( )Coagulationو لختهســازی ()Flocculation
قــرار داشــتند .امــروزه بــا تفکیــک کامــل فرآینــد
انعقــاد از لختهســازی ،زاللســاز ()Clarification
بــه مجموعــه دو فرآینــد لختهســازی و تهنشــینی
اطــاق میشــود.

موج
بازدید

ازن:
ازن بــه عنــوان يــک گاز بــا قــدرت واكنشدهــی
و اکســیدکنندگی بــاال ،در محــل مصــرف توليــد
شــده و بــه صــورت مســتقيم بــدون ذخيــره ميانــی
بــه آب تزريــق میگــردد .بــا توجــه بــه ســرعت
واكنــش بــاالی گاز ازن ،ايــن گاز بــه ســرعت بــا
نيمهعمــر چنــد دقيقــهای در تمــاس بــا آب بــه
اكســيژن تجزیــه میشــود .ازن بــه عنــوان یکــی
از قویتريــن اكســيدكنندهها در صنعــت تصفيــه
آب و فاضــاب در طیــف وســيعی از کاربردهــا
مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد .از ایــن گاز بــرای
تصفیــه و ضدعفونــی نهایــی آب شــرب اســتفاده
میشــود.
آدرس تصویر
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مهدی بنیاسدی
دانشجوی کارشناسی علوم و مهندسی آب

fateme.mahmoudi@mail.um.ac.ir

موج
گفتگو

بـازچرخانــی
فاطمه محمودی
دانشجوی کارشناسی علوم و مهندسی آب

»» بســیاری یکــی از مهمتریــن راههــای تأمیــن
آب و مدیریــت منابــع آن بــرای مصــارف گوناگــون
را بازچرخانــی آبهــای اســتفاده شــده میداننــد.
بــرای آشــنایی بیشــتر بــا بخــش صنعــت ایــن
حــوزه ،چالشهــای موجــود ،آگاهیبخشــی
و همچنیــن آشــنایی بیشــتر دانشــجویان و
فار غالتحصیــان بــا حیطــه اشــتغال در آن بــا
مهنــدس طباطبائــی ،مدیــر فنــی شــرکت پیــچ آب
صنعــت شــرق و عضــو جمعیــت ناجیــان آب بــه
گفتگــو نشســتیم.
بــا توجــه بــه فعالیت شــرکت در زمینــه تصفیهو بازچرخانــی فاضــاب صنعتــی ،بفرماییــد کــه
بــرای تصفیــه فاضــاب شــهرکهای صنعتــی
شــهر مشــهد (بــه عنــوان مثــال چرمشــهر)
چــه اقداماتــی صــورت گرفتــه یــا بایــد صــورت
گیــرد؟
بــه طــور کلــی در شــهر مشــهد شــبکه جم ـعآوری
فاضــاب طراحــی شــده و کل فاضــاب تولیــدی
داخــل شــهر توســط لول ـهی فاضــاب جم ـعآوری
گردیــده و بــه تصفیهخانههــا هدایــت میشــود.
تعــدادی از تصفیهخانههــا قبــا ســاخته شــده
و در ســال  1395نیــز  2تصفیهخانــه بــزرگ بــه
بهرهبــرداری رســید و تعــدادی از طر حهــا در حــال
احــداث اســت کــه بــا تکمیــل تصفیهخانههــا
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»»مصاحبــه بــا جنــاب آقــای مهنــدس
محمــود طباطبائــی ،مدیــر فنــی شــرکت
پیــچ آب صنعــت شــرق

طــرح فاضــاب مشــهد بــه اتمــام میرســد.
رودخانــه کش ـفرود از قوچــان شــروع شــده و تــا
ســرخس ادامــه دارد و بــه هریــرود میپیونــدد.
در ایــن مســیرچندین شــهرک صنعتــی قــرار
دارد؛ ماننــد شــهرک صنعتــی چنــاران و تــوس
کــه فاضــاب تولیــدی شــهرک صنعتــی تــوس
ابتــدا وارد تصفیهخانــه فاضــاب مشــهد
(پرکندآبــاد) شــده و پــس از تصفیــه بــه کش ـفرود
میریــزد .فاضــاب شــهرک صنعتــی چرمشــهر
نیــز داخــل کشــفرود ریختــه میشــود .از
جملــه فاضالبهــای دیگــری کــه بــه کشــفرود
میریــزد ،شــامل جویهــای آب ســطحی اســت.
مشــکلی کــه در کشـفرود وجــود دارد ،ایــن اســت
کــه پایــه آنرا فاضــاب تشــکیل داده کــه برخــی
از ایــن فاضالبهــا کامــا تصفیــه شــده و برخــی
بــدون هیچگونــه تصفیــهای اســت.
آیــا فاضالبهــای تصفیــه شــده بــرایاســتفاده در بخــش کشــاورزی مناســب اســت؟
بلــه ،حتــی کیفیــت خروجــی دو تصفیهخانــهی
تــازه احــداث شــده باالتــر از مصــرف کشــاورزی
اســت؛ امــا مدیریــت کل آب در دشــت مشــهد یــک
برنامــه از پیــش تعیینشــده دارد و آن ایــن اســت
کــه فاضــاب شــهری تصفیــه شــده و تبدیــل بــه
آب بــا کیفیــت بــاال شــود و صــرف جایگزینــی بــا

منابــع تأمیــن آب شــرب مشــهد گــردد؛ یعنــی ایــن
پســاب بــه کشــاورزان بــه منظور آبیــاری کشــاورزی
داده شــده کــه ایــن دو نتیجــه دارد:
.1چاههــای حفــر شــده بــرای آبیــاری خامــوش
شــده کــه صــرف تعــادل ســفره در غــرب میشــود.
-2چاههایــی کــه خامــوش نمیشــوند ،بــه آب
شــرب مشــهد اختصــاص پیــدا کــرده کــه طــرح
جایگزینــی پســاب تاکنــون بــرای حقآبــه ســد
طــرق و کارده اجــرا شــده اســت؛ ولــی حقآبــه
چاههــای کشــاورزی هنــوز اتفــاق نیفتــاده
اســت .بــرای ایــن قضیــه طــرح خــط انتقالــی در
دســت تهیــه میباشــد کــه متأســفانه از برنامــه
زمانبنــدی عقــب مانــده( .فاضالبهــا تصفیــه
میشــوند؛ امــا خــط انتقــال اجــرا نشــده کــه
پســاب را در غــرب مشــهد ببــرد و طــرح جایگزینــی
اجــرا شــود)
بــرای تصفیــه فاضــاب صنعتــی روش تصفیــهاز مبــدأ پیشــنهاد میدهیــد یــا احــداث
تصفیــه خانــه؟
فاضالبهــای صنعتــی چــون ماهیــت متنوعــی
دارنــد و رهاســازی مــواد داخــل آب راحــت اســت،
امــا پسگرفتــن آن کار دشــواری بــوده؛ پــس بــه
اصطــاح از خانـهداری خــوب اســتفاده میکنیــم!
یعنــی در مســیر فرآینــد تولیــد یــک محصول ســعی
میکنیــم مــواد بــه طــور غیراصولــی وارد فاضــاب
شــوند؛ یعنــی بهینهســازی فراینــد تولیــد بــه
منظــور کاهــش آلودگــی ورودی بــه فاضــاب کــه
ایــن بحــث کنتــرل از مبــدأ اســت؛ ولــی چــون
هــر صنعتــی بــا صنعــت دیگــر ویژگــی فاضــاب
متفاوتــی دارد ،معمــوال الزم اســت هــر صنعتــی
مجــزا تصفیــه کنــد ،یــا بــرای آبیــاری اســتفاده و
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یــا بازیافــت شــود و دوبــاره بــرای مصــرف صنعتــی
بــه کار رود.
آیــا بــه شــهرکهای صنعتــی توصیـهای بــرایکمتــر آلــوده شــدن آب داده شــده اســت؟
بــرای یــک صنعــت تبعــات زیــادی وجــود دارد کــه
آلودگــی را وارد محیــط کنــد ،پــس بــه مــا مراجعــه
میکننــد و مــا بــه آنهــا مشــورت میدهیــم کــه
در چــه مواقعــی جلــوی آلودگــی را بگیرنــد و بــرای
مــواد باقیمانــده ،مــا فرآینــد تصفیــه را طراحــی
میکنیــم کــه ایــن فرآیندهــا بــر اســاس دو تفکــر
طراحــی میشــود:
.1رســیدن بــه مقــررات زیســتمحیطی؛ صرفــا
رســیدن بــه اســتاندارد تخلیــه و رهــا کــردن
فاضــاب تصفیــه شــده در محیــط .اســتاندارد
تخلیــه یعنــی پســاب قابلیــت آبیــاری کشــاورزی
داشــته باشــند.
.2مــا بــه صنعــت بگوییــم کــه بــه جــز آن آبــی کــه
بــه عنــوان آب شــرب و داخــل محصــول اســتفاده
میشــود ،هــر نــوع مصــرف آب دیگــری کــه
صنعــت داشــته باشــد میتوانــد بازیافــت
شــود .هزینــه اســتاندارد تخلیــه بســیار
کمتــر از بازیافــت اســت؛ امــا بیشــتر صنایــع
هزینــه زیــادی بــرای خریــد آب میپردازنــد
و بــرای آنهــا بــه صرفــه اســت کــه فاضــاب
را بــا هــدف بازیافــت تصفیــه کننــد ،بــه ایــن
شــکل مشــکل خریــد آب از بیــن رفتــه و
اســتاندارد نیــز تأییــد میشــود.
اگــر در هــر قســمت صنعتــی یــکتصفیهخانــه وجــود داشــته باشــد و در
همــان قســمت فاضــاب تصفیه شــده را
مــورد اســتفاده قــرار دهــد ،میتوانــد بــه چرخه
اقتصــادی خــود آن صنعــت نیــز کمــک کنــد؟
بلــه ،کامــا بــه صرفــه اســت کــه همــه صنایــع
فاضــاب را در حــد بازچرخانــی و اســتفاده
مجــدد تصفیــه کنــد ،نــه صرفــا رفــع تکلیــف بحــث
ز یســتمحیطی .
شــرکت پیــچ آب شــرق چــه نقشــی در ایــنفرآینــد دارد؟
ایــن شــرکت ،یــک شــرکت تصفیــه آب و فاضــاب
اســت .تمامــی کارکنــان تجربــه بــاالی 20ســال
دارنــد کــه ســعی میکنیــم بــا اســتفاده از آن،
طرحــی مؤثــر و بــا دوام بــه یــک صنعــت بدهیــم.
بــا رجــوع مشــتری ،ابتــدا طــرح را بررســی کــرده
و بــه ســمت کاهــش بــار آلودگــی بــدون هزین ـهای
میرویــم؛ ســپس یــک سیســتم اتوماســیون
کــه قابلیــت کنتــرل نرمافــزاری داشــته باشــد را
طراحــی کــرده و ســپس تحلیــل اقتصــادی را بــرای
آن صنعــت انجــام میدهیــم .بــه ایــن صــورت کــه
فقــط بخواهــد اســتاندارد محیــط زیســت داشــته

باشــد و یــا بحــث بازیافــت آب ،کــه بــرای چرخــه
اقتصــادی خــود و منابــع آبــی کشــور بــه صرفــه
اســت؛ همچنیــن دیگــر نیــاز بــه خریــد آب نــدارد
و از همــان فاضــاب تصفیهشــده اســتفاده
میکنــد.
بــا توجــه بــه فعالیــت شــرکت ،آیا اخــذ وامهایخارجــی بــرای احــداث تصفیهخانههــای
موجــود و در دســت برنامــه بــرای شــهر مشــهد
را توجیهپذیــر میدانیــد؟
ایــن یــک سیاســتی کــه دولــت تصمیــم گرفــت
بودجــه ملــی را کمتــر بــه بحــث تصفیــه فاضــاب
اختصــاص دهــد و بــرای ســرمایهگذاری در
تأسیســات آب و فاضــاب از منابــع بخــش
خصوصــی اســتفاده کنــد .در ســالهای اخیــر
هزینههــای تأمیــن مالــی داخلــی بــه دلیــل
بهــره بانکــی بــاال زیــاد بــوده؛ بنابرایــن شــرکتها
تصمیــم گرفتنــد از منابــع مالــی ارزانتــر اســتفاده

کننــد؛ ماننــد بانــک توســعه اســامی و بانــک
توســعه زیرســاخت آســیا .اســتفاده از بودجــه
ملــی زمانبــر اســت؛ یعنــی اگــر پــروژهای بــه
 100میلیــون تومــان پــول نیــاز داشــت ،در مــدت
10یــا 15ســال انجــام میشــد؛ در حالــی کــه
یــک تصفیهخانــه بایــد در 1تــا  2ســال ســاخته
شــود ،بــه همیــن دلیــل بــرای  2پــروژه احــداث
شــده در مشــهد از بانــک توســعه اســامی کمــک
گرفتــه شــد .در کل اســتفاده از منابــع مالــی
خارجــی بــه صرفــه اســت؛ زیــرا هزینــه کمتــری بــه
مصرفکننــده آخــری کــه شــهروندان هســتند،
تحمیــل شــده (در قبضهــای آبــی کــه پرداخــت
میکنیــم) ،پــس هــر چــه بــا هزینــه کمتــری ایــن
طر حهــا انجــام شــود بــه صرفــه اســت.
درحــال حاضــر پســاب خروجــی وتصفیهشــده از تصفیهخانههــای موجــود بــه
صــورت تخلیه ســطحی مجــددا وارد کشـفرود
شــده و بــه خاطــر عــدم ســازماندهی تخلیــه
فاضــاب تانکــری و ورود فاضــاب صنعتــی در

ایــن رودخانــه ،مجــددا آلــوده میشــود و خــط
انتقالــی نیــز وجــود نــدارد ،راهــکار چیســت؟
ایــن مســأله نیــاز بــه بررســی دارد .شــرکت
آبمنطقــهای بایــد راههــای انتقــال فاضــاب
را از تصفیهخانــه ایجــاد نمایــد؛ امــا بــه دلیــل
تأخیــر در تخصیــص بودجــه بــه ایــن امــر هنــوز
طــرح ایــن پــروژه عملــی نشــده .مــا در حــال
حاضــر نمیتوانیــم ایــن آب را بــه طــور موقتــی
بــه مجموعــهای بدهیــم؛ زیــرا بعــدا نمیتــوان
آنرا پسگرفــت و ایــن آب صــرف شــرب مشــهد
نخواهــد شــد .حــاال چــرا مــا اصــرار داریــم کــه ایــن
پســاب تصفیــه شــده معاوضــه شــود و بــه جــای آن
آب شــرب تحویــل گرفتــه شــود؟ چــون مشــهد در
بحــران آب شــرب قــرار دارد و بــه اجبــار از پــروژه
عمــان یــا ازبکســتان بهــره ببریــم کــه اینهــا بــرای
هــر  1مترمکعــب آب هزینــه خیلــی بیشــتری
نســبت بــه طــرح جایگزینــی پســاب دارد.
جمعیــت کثیــر حاشیهنشــین شــهرمشــهد و عــدم اجــرای اقدامــات
اجتماعــی ،فرهنگــی ،اقتصــادی بــرای
بهبــود وضعیــت روســتاییان و حمایــت
آنهــا بــرای ادامــه اشــتغال روســتایی
موجــب مهاجــرت و پدیــد ایــن وضعیــت
شــده اســت .بــا توجــه بــه ایــن مهــم آیــا
شــبکه فاضــاب بــرای مناطــق دوردســت
نیــز اجــرا شــده؟ ســوال اینجاســت کــه
وســعت تــا چــه انــدازه؟ اقــدام اساســی در
ایــن زمینــه چیســت؟
ایــن طــرح اجــرا نشــده اســت .شــرکت آب
و فاضــاب مشــهد در محــدوده خدمــات شــهری
طــرح تصفیــه فاضــاب دارد ،حتــی در مناطــق
داخــل شــهر نیــز تکمیــل نشــده؛ امــا از محــدوده
خدماتــی شــهری کــه خــارج میشــویم ،در
محــدوده طــرح فاضــاب شــهری نیســتند.
شــرکت آب و فاضــاب روســتایی نیــز هیچگونــه
طرحــی بــرای ایــن مــورد ندارنــد و الزم اســت کــه
ایــن طــرح در مناطــق مذکــور اجــرا شــود؛ یــا
توســط شــرکت فاضــاب شــهری یــا روســتایی.
نبایــد فاضالبهــا در جویهــا تخلیــه گــردد و یــا
بــه چاههــای جذبــی دفــع شــود؛ زیــرا ســفرههای
آب زیرزمینــی را آلــوده میکنــد .در حاشــیه
شــمالی کشـفرود هرچــه چــاه جذبــی بزنیــم ،بــه
داخــل کش ـفرود نفــوذ پیــدا میکنــد .چاههــای
آب شــرب همــان منطقــه اکنــون آلــوده هســتند؛
ماننــد دهــرود و ایــن آب بــه مصــرف همــان مــردم
حاشیهنشــین میرســد کــه بســیار بیماریزاســت
و بایــد مســئولین بــه ایــن مــردم رســیدگی کننــد
کــه مهاجــرت نیــز اتفــاق نیفتــد و از بــروز بیمــاری
نیــز جلوگیــری شــود.
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دیپلماسـی آب
»»گفتگو با دکتر محمدجواد رنجکش

الهـــه طیبــــی
دانشجوی کارشناسی علوم سیاسی

elahe.tayyebi@mail.um.ac.ir
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استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد

»» دیپلماســی ،روابــط میــان دولتهــا و
هممعنــای مذاکــره و گفتمــان اســت .دیپلماســی
آب (هیدروپلیتیــک )Hydropolitics ،بــه عنــوان
یــک دانــش جــوان بــه منظــور شــناخت وضعیــت
موجــود و یافتــن راه حلهــای بحــران آب ،وارد
مطالعــات دانشــگاهی شــده اســت .آب ،مــادهای
حیاتــی و غیرقابــل جایگزیــن اســت کــه هماکنــون
منابــع آن در سراســر جهــان در مرحلــه بحرانــی
قــرار گرفتــه؛ بــا ایــن حــال شــدت و ضعــف آن در
مناطــق مختلــف ،متفــاوت میباشــد .مناطقــی
ماننــد خاورمیانــه ،صحــرای بــزرگ آفریقــا و منطقــه
جنــوب ایــن قــاره بیشــتر در معــرض خطــر کمبــود
آب هســتند .کشــور ایــران بــا داشــتن  13همســایه
بیشــترین تعــداد را پــس از کشــورهای روســیه و
چیــن در دنیــا دارد کــه تقریبــا بــا تمــام همســایگان
خــود نیــز دارای مرزهــای
مشــترک آبــی اعــم از دریــا،
دریاچــه ،رودخانــه و  ...اســت.
بــا وجــود اقلیــم گرم و خشــک،
رشــد ســریع جمعیــت و نیــاز
شــدید آبــی ایــران ،پیشبینــی
میشــود بحــران آب عاملــی
مهــم در تنشهــا و تضادهــای
احتمالــی آتــی خواهــد بــود .از
ایــن رو در رابطــه بــا ایــن بحران
بــا دکتــر محمدجــواد رنجکــش ،اســتاد روابــط
بینالملــل و عضــو هیئــت علمــی گــروه علــوم
سیاســی دانشــگاه فردوســی مشــهد گفتگویــی
داشــتیم.
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 باتوجــه بــه معنــای واژه دیپلماســی در حــوزهتخصصــی علــوم سیاســی و مــواردی کــه در
آن ورود پیــدا میکنــد ،آیــا میشــود گفــت
کــه ایــن امــر بــرای آب نیــز وجــود دارد؟ چــه
تعریفــی میتــوان از آن ارائــه نمــود؟
دیپلماســی ابــزار تحقــق اهــداف سیاســت
خارجــی اســت .دولتهــا دو نــوع سیاســت
دارنــد :سیاســت داخلــی و سیاســت خارجــی.
سیاســت داخلــی شــامل تقســیم ثــروت عمومــی،
سیاســت آموزشــی ،سیاســت اجتماعــی ،برگــزاری
انتخابــات و  ...میباشــد .کشــورها در صحنــه
بیــرون از مرزهــای خودشــان نیــز در ارتبــاط بــا
ســایر دولتهــا یکســری روابــط و سیاســتهایی
دارنــد؛ در نتیجــه سیاســت خارجــی مجمــوع
تدابیــر ،اندیشــه و اقداماتــی
اســت کــه دولتهــا بــرای
تأمیــن اهــداف ملــی خودشــان
دارنــد و بــرای رســیدن بــه ایــن
مقاصــد نیازمنــد ابــزار هســتند.
ابزارهــای اجرایی شــدن اهداف
سیاســت خارجــی دیپلماســی
نــام دارد؛ ماننــد :مذاکــره،
چانهزنــی و  . ...یــک عــده
معتقــد هســتند دیپلماســی تــا
مرحلــهای اســت کــه ابزارهــا غیــر خشــونتآمیز
باشــد و زمانــی کــه ابزارهــای خشــونتآمیز
بــه اجــرا درآینــد ،دیپلماســی قطــع میگــردد.
دیپلماســی آب مجمــوع اقداماتــی اســت کــه یــک

کشــور بــرای تأمیــن منابــع آبــی مــورد نیــاز بــرای
رشــد ،توســعه و اهــداف ملــی دارد .در قــرن 20
بعــد از جنــگ جهانــی دوم ،دولتهــا در رابطــه بــا
حوزههــای موضوعــی مختلــف واژه دیپلماســی
را بــه کار میبردنــد؛ ماننــد دیپلماســی منابــع،
دیپلماســی دالر ،دیپلماســی قایقهــای تــوپدار
و ...کــه هــر کــدام از آنهــا یــک اصطــاح بودهانــد.
 در صــورت وجــود و داشــتن معنــا ،پرداختــنبــه دیپلماســی آب بیشــتر بــرای چــه
کشــورهایی از نظــر ژئوپلتیــک و پتانســیل
منابــع آبــی و طبیعــی دارای اهمیــت اســت؟
امــروزه بقــای انســانی بــه مفهــوم انــرژی وابســته
بــوده و آب یکــی از بزرگتریــن و حیاتیتریــن
منابــع انــرژی اســت .قاعدتــا دولتهایــی کــه بــه
توســعه میاندیشــند بایــد در حــوزه تأمیــن منابــع
آبــی بیشــترین تدابیــر را داشــته باشــند .نمونــه
موفــق دولــت در منطقــه اســرائیل اســت کــه
رتبــه اول جهانــی در بازیافــت فاضــاب را دارد.
کشــورهای حوضــه خلیــج فــارس غیــر از ایــران
و عــراق بــا محدودیتهــای آبــی شــدید مواجــه
هســتند.
 بــا توجــه بــه تعــدد همســایگان کشــور ایــراندر مرزهــای جغرافیایــی و وجــود مرزهــای آبــی
مشــترک فــراوان (رودهــای کوچــک و بــزرگ)،
اهمیــت دیپلماســی آب تــا چــه انــدازه قابــل
توجــه میباشــد؟ آیــا تحقــق ایــن موضــوع
تاکنــون رضایتبخــش بــوده اســت؟

موج
گفتگو

ایــران یکــی از کشــورهای خشــک و نیمهخشــک
اســت .در ایــران معضالتــی از جملــه مشــکالت
مدیریتــی ،جمعیــت فزاینــده ،توزیعــات نامناســب
نــزوالت جــوی و  ...وجــود دارد .در واقــع آب بــا
مســائل اجتماعــی در کشــور مــا گــره خــورده
اســت .در یکــی از برآوردهایــی کــه در بحرانهــای
سیاســی-اقتصادی در ایــران صــورت گرفتــه،
بحــران آب جــزو ده بحــران بــزرگ اول اســت.
همچنیــن ایــران یــک کشــور نیمــه مترکــز بــوده،
بایــد منابــع آبــی در آن مدیریــت شــود و ســطح
روابــط خــود را بــا کشــورهای همســایه ارتقــا
دهــد .بــه عنــوان مثــال در سیســتان و بلوچســتان
یکــی از دالیــل مهاجــرت کمآبــی اســت .ایــن
مهاجرتهــا بالیــای اجتماعــی حاشیهنشــینی
و هــزاران مســئله دیگــر دارد کــه بــا امنیــت ملــی
گــره میخــورد.
 بــه طــور خــاص ،پیشــنهادات خــود و نحــوهعملکــرد دیپلماســی منابــع طبیعــی ایــران
در مــورد پدیــده ریزگردهــا (رودهــای دجلــه و
فــرات ،احــداث ســد ایلیســو توســط ترکیــه)
انتقــال آب خــزر و رود هریــرود (تأمیــن آب ســد
دوســتی ،آب شــرب مشــهد و احــداث ســد
ســلما توســط افغانســتان) را توضیــح داده و
الگــوی شــیوه برخــورد را بــرای ســایر مرزهــای
آبــی (اتــرک ،ارس ،هیرمنــد و )...تعمیــم دهید.
بنــا بــه برخــی دیدگاههــا ،کشــور مــا یــک ضدیــت
بــا نظــام بینالملــل دارد و تصویــر ایــران در
سیاســت خارجــی بــه عنــوان یــک کشــور بنیادگــرا
و مشکلســاز اســت .هــر کــدام از همســایگانی کــه
ایــران را احاطــه کردهانــد بــه نوعــی روابطشــان
بــا نظــام بینالملــل بهتــر از ماســت و بایــد بــا ایــن
کشــورها بــه نقطـهای برســیم کــه بتوانیــم نیازهــای
داخلــی خــود را بــرآورده کنیــم .ایــن مســئله
بــا مرتبــه تعامــل ایــران در ســطح کالن روابــط
بینالملــل گــره خــورده اســت و دیپلماســی آب
هــم جــدا از کل سیاســت خارجــی نیســت.

نقشه وقایعنگاری درگیریهای آبی رخ داده در منطقه غرب آسیا https://goo.gl/T3Z92t /

 در گذشته مذاکرات آب چگونه بوده است؟حال و آینده آنرا چطور ارزیابی مینمایید؟
آب ممکــن اســت نیــاز داخلــی مــا باشــد؛ امــا ایــن
قضیــه نیازمنــد مذاکــره و تعامــل دولتهــا باهــم
اســت .قاعدتــا دســتگاه سیاســت خارجــی بایــد
پیشــتاز ایــن قضیــه باشــد کــه بتوانــد نیازهــای
دســتگاههای دیگــر را بــرآورده کنــد .قبــل از
انقــاب مذاکــرات آب صــورت میگرفتــه و
دیپلماتهــای حرفــهای در کمیســونها مذاکــره
میکردنــد؛ امــا بعــد از انقــاب بــه دلیــل درگیــر
بــودن در مســائل کالنتــر بــه بحــث آب توجــه
چندانــی نکردیــم.

 بــا توجــه بــه اهمیــت آب و نفــت در منظقــه خاورمیانــه ،در مــورد وقــوع جنــگ آب چــه نظــریداریــد؟ آیــا اتفــاق میافتــد؟
آب هماننــد دیگــر منابــع اســت؛ یــک کشــور در کنــار مزایــای طبیعــی دارای مزایــای اکتســابی ماننــد
علــم و دانــش هــم هســت و ایــن علــم و تکنولــوژی محدودیــت منابــع را جبــران کــرده اســت .پرداختــن بــه
مســئله بازچرخانــی و ســایر روشهــا راه خــروج از ایــن وضعیــت میباشــد .کمبــود آب منجــر بــه جنــگ
نخواهــد شــد؛ زیــرا منابــع آبــی تحــت حاکمیــت کشورهاســت ،امــا مصیبتهــای کمآبــی مثــل مهاجــرت
و  ...وجــود دارد .همچنیــن برخــی کشــورها دارای آبهــای بینالمللــی هســتند کــه یکســری قواعــد و
حقــوق بینالمللــی نیــز بــر آنهــا حاکــم اســت.
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آبهای فرامرزی
شهرام اسماعیلزاده

»» بررسی چارچوب نظری و مفهومی دیپلماسی آبهای فرامرزی

دانشجوی دکتـری سازههای آبـی

»» مطالعــات مربــوط بــه آب در زمــره دانشهــای
بیــن رشــتهای قــرار دارد ،ایــن ویژگــی ســبب شــده
تــا صاحبنظــران از روششناســیهای گوناگــون
بــرای درک و فهــم ابعــاد گوناگــون آب در زندگــی
انســان اســتفاده کننــد کــه خــود بــر پیچیدگــی
موضــوع میافزایــد.
آبهــای فرامــرزی مســألهای محــوری در سیاســت
جهانــی بــه شــمار مــیرود .در حــال حاضــر
 148کشــور بــه صــورت کامــل یــا نســبی
در حوضــه رودهــای بینالمللــی قــرار
دارنــد و ایــن کشــورها منابــع آب مشــترک
ســطحی یــا زیرزمینــی بــا همســایگان خــود
دارنــد .امــروزه رقابــت بــر ســر دسترســی
بــه منابــع آب در حوضههــای یــاد شــده در
اثــر بهرهبــرداری بیــش از حــد از منابــع آن
تشــدید شــده اســت و وارد آمــدن صدمــات
جبرانناپذیــر بــه اکوسیســتم آبهــای
شــیرین بــه عــاوه وقــوع تغییــرات اقلیمــی
بــه صــورت مســتمر ذخایــر آب شــیرین را
محــدود میکنــد.
آثــار امنیتــی ایــن تغییــرات در ســطوح ملــی
و بینالمللــی بــه وضــوح قابــل مشــاهده
اســت کــه در ذیــل بــه برخــی جنبههــای آن
اشــاره میشــود:
دسترســی نامنظــم و ناکافــی بــه منابــع آب
میتوانــد موجــب ایجــاد مخاطــره بــرای
محصــوالت کشــاورزی و زندگــی روســتاییان شــود.
عــاوه بــر ایــن ،عــدم دسترســی مطمئــن بــه
آب تهدیــد عمــدهای بــرای مقاصــد آشــامیدنی،
بهداشــتی ،تولیــد بــرق ،ســامت عمومــی و در
نهایــت افزایــش ریســکهای امنیتــی جوامــع را
در پــی خواهــد داشــت.
طبیعــی اســت تهدیــدات امنیتــی ناشــی از کمآبی
و تغییــرات اقلیمــی در مناطــق آســیبپذیر ماننــد
خاورمیانــه ،ســاحل صحــرا و جنــوب آفریقــا بیــش
از ســایر مناطــق احتمــال وقــوع دارنــد.
کشــورهای باالدســت معتقدنــد کــه اجــرای طــرح
احــداث ســد آنهــا را قــادر میکنــد کــه بــا تولیــد
برقآبــی ،کنتــرل ســیالبها و افزایــش ذخایــر
آب در دســترس ،بــه رشــد و توســعه مــردم ســاکن
در آن مناطــق کمــک میکننــد .ایــن در حالــی
اســت کــه کشــورهای پاییندســت نگــران محــدود
شــدن دسترســی بــه منابــع آب و بــه خطــر افتــادن
شــاخصهای توســعه انســانی در قلمــرو خــود
هســتند.
قــدر مســلم ،وجــود حوضههــای فرامــرزی و
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مشــترک باعــث افزایــش وابســتگی متقابــل
کشــورهای حوضــه خواهــد شــد؛ چــرا کــه
وابســتگی طرفیــن بــه آب حوضــه مشــترک ،آنهــا
را بــه همــکاری بــا یکدیگــر وادار میکنــد .بــا ایــن
حــال در کمتــر از نیمــی از حوضههــای فرامــرزی،
نحــوه تقســیم و مدیریــت آب از طریــق قراردادهــا
و موافقتنامههــای رســمی تعییــن شــده اســت.
در خصــوص نهادینــه شــدن فرآینــد همــکاری

تغییــرات
از
امــروزه
آبوهوایــی بــا عبــارت
«تهدیــد چندوجهــی» بــرای
ایجــاد بیثباتــی در مناطــق
مختلــف جهــان یــاد میکننــد.
تأثیــر تغییــرات اقلیمــی در
درجــه اول بــر روی چرخــه
آب حــس میشــود.
وضعیــت از ایــن هــم بدتــر اســت« ،ســازمان
حوضــه رود ( »)RBOتنهــا در  116حوضــه از
 276حوضــه فرامــرزی ایجــاد شــده اســت .بــا
ایــن حــال اکثــر کارشناســان بــر ایــن نکتــه توافــق
دارنــد کــه ســازمان (همــکاری) حوضــه رود بــه
منظــور نهادینــه کــردن همــکاری ،هماهنگــی
سیاســتها ،مدیریــت ریســک و حــل و فصــل
منازعــات ضــروری بــه نظــر میرســد .تأســیس
چنیــن نهادهایــی بــرای مدیریــت تغییــر و تحــوالت
ســریع در هــر یــک از حوضههــای فرامــرزی حتــی
از تدویــن شــاخصهای مربــوط بــه آب نیــز
ضروریتــر اســت.
پیونــد میــان سیاســت خارجــی بــا موضــوع
مدیریــت آبهــای فرامــرزی بایــد مســأله منازعــه
احتمالــی بــر ســر آبهــای مشــترک را نیــز شــامل
شــود .آب منبعــی اســت کــه از نظــر سیاســی
دارای کارکــردی پیونددهنــده اســت .نیــاز بــه
همــکاری در خصــوص مدیریــت آب بایــد فضــای
سیاســی الزم جهــت بــذل توجــه بــه دیگــر
مســائل را فراهــم کنــد .آب میتوانــد بــه عنــوان
ابــزاری بــرای گســترش همکاریهــا در مقیــاس
منطقــهای عمــل نمایــد.

تغییــرات اقلیمــی نیــز بــا توجه بــه تأثیــرات عمیقی
کــه روی منابــع آب بســیاری از حوضههــای
فرامــرزی و مشــترک برجــای میگــذارد در عیــن
حــال فرصتهــای جدیــدی را بــرای توســعه
همــکاری میــان کشــورها میگشــاید .امــروزه
از تغییــرات آب و هوایــی بــا عبــارت «تهدیــد
چندوجهــی» بــرای ایجــاد بیثباتــی در مناطــق
مختلــف جهــان یــاد میکننــد .تأثیــر تغییــرات
اقلیمــی در درجــه اول بــر روی چرخــه آب حــس
میشــود .از دیگــر تهدیــدات ناشــی از تغییــرات
اقلیمــی بــر روی منابــع آب میتــوان بــه تشــدید
کمبــود آب ،افزایــش نمــک محلــول در آب ،تغییــر
رژیــم آبــی رودهــا و خطــر وقــوع ســیالب اشــاره
کــرد.
وقــوع بالیــای طبیعــی آبوهوایــی کــه
بوهوایــی بــه
بــه تدریــج در اثــر تغییــرات آ 
امــری عــادی تبدیــل میشــوند ،از نظــر
سیاســی و بینالمللــی دارای وجــوه مثبتــی
نیــز هســتند کــه از جملــه آنهــا میتــوان
بــه توجــه جهانــی بــه مناطــق آســیبدیده
اشــاره کــرد .شــرط ضــروری جهــت انطبــاق
و ســازگاری بــا تغییــرات اقلیمــی ،توســعه
همکاریهــای سیاســی میــان دولتهاســت
کــه خــود بخشــی ضــروری از فرآینــد کاهــش
و حــل و فصــل منازعــه بــه شــمار مــیرود.
امــروزه ســازمانهای حوضههــای
رودهــای فرامــرزی بــه میــزان زیــادی از
ســوی ســازمانهای بینالمللــی حمایــت
مالــی میشــوند .نهادهــا و ســازمانهای
فعــال در زمینــه توســعه بــه دو دلیــل عمــده
ســرمایهگذاری در ایــن حوضههــا را توجیــه
میکننــد :نخســت ،توســعه زیرســاختهای
مربــوط بــه بخــش آب بــه عنــوان یکــی از
مهمتریــن پایههــای توســعه؛ و دوم ،گســترش
همکاریهــای منطقــهای بــا تأکیــد بــر ایــن
نکتــه کــه نهادهــای دخیــل در مدیریــت آبهــای
فرامــرزی کارکــرد مناســبی در جلوگیــری از
منازعــات منطقــهای دارنــد.
راهحــل مــورد نظــر جامعــه بینالمللــی در زمینــه
حــل و فصــل اختالفــات و منازعــات کشــورهای
حوضههــای آبهــای فرامــرزی بــر مصــرف
بهینــه آب و همچنیــن تشــویق کشــورهای حوضــه
بــه امضــای توافــق نامههــای بینالمللــی و در
مرحلــه نهایــی تشــکیل ســازمانهای رودهــای
بینالمللــی متمرکــز اســت .راهحلهــای
فوقالذکــر بــر اصــل غیــر سیاســی کــردن مدیریــت
آبهــای فرامــرزی اســتوار شــده اســت .بــا ایــن
حــال ،تکیــه تمــام و کمــال بــر نهادهــای مدیریتــی
مبتنــی بــر اصــول فنــی بــه هیــچ عنــوان کافــی
بــه نظــر نمیرســد؛ زیــرا مدیریــت حوضــه اغلــب
تحتالشــعاع سیاســت حاکــم بــر حوضــه قــرار
دارد.

موج
تحلیل

لــزوم تــاش بــرای نهادســازی و نهادینــه کــردن
روابــط در درون حوضههــای آبهــای فرامــرزی
ارتبــاط تنگاتنگــی بــا مســأله توســعه و ارتقــای
هماهنگــی و داشــتن رهیافــت اســتراتژیک در
داخــل و در میــان کشــورهای واقــع در یــک حوضــه
آب فرامــرزی دارد .در ایــن رابطــه ســه مســأله
اساســی بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد:
)1سیاســتگذاران در خصــوص آبهــای
فرامــرزی بایــد دارای دیاســتراتژیک باشــند.
)2توســعه منابــع آب ،پیشــگیری از منازعــه و ثبــات
منطقـهای پیونــد نزدیکــی بــا یکدیگــر دارند.
)3دولتهــا بایــد تعهــد بیشــتری در خصــوص
فراهــم کــردن زمینــه همکاریهــای بی ـن بخشــی
و فراملــی از طریــق نهادســازی از خــود نشــان
دهنــد.
ســند اســتراتژی امنیــت ملــی در هــر کشــور
بهتریــن متنــی اســت کــه دولتهــا میتواننــد
اهــداف و برنامههــای خــود را در خصــوص
آبهــای فرامــرزی بیــان کــرده و از ایــن طریــق
هماهنگــی الزم در میــان بخشهــای مختلــف را
تأمیــن کننــد.
ســرمایهگذاری روی توســعه ســاختاری در بخــش
مدیریــت و حکمرانــی آب در کشــورها میتوانــد
بــه کاهــش فشــار بــر روی آبهــای فرامــرزی
کمــک کــرده و در نتیجــه نقــش مؤثــری در تقویــت
تأمیــن اهــداف سیاســت خارجــی در خصــوص
پیشــگیری از منازعــات ایفــا نمایــد.
مهمتریــن گام در خصــوص ارتقــای همــکاری میان
نهادهــا و دســتگاههای درگیــر در دیپلماســی آب،
برقــراری تــوازن میــان سیاس ـتهای توســعهای و
سیاســتهای امنیتــی اســت .در اینجــا پرســش
دیگــری مطــرح میشــود و اینکــه چگونــه
میتــوان از طریــق همکوشــانی (ســینرژی) بــه
ایــن مهــم دســت یافــت؟ یکــی اراده سیاســی
بــه منظــور همــکاری نزدیکتــر نهادهــا و
دســتگاههای مختلــف داخلــی از طریــق نظــام
اداری کــه همــه کارگــزاران را بــه همــکاری در ورای
مأموریــت اصلــی کــه بــرای آنهــا تعریــف شــده
تشــویق و هدایــت کنــد؛ دوم ،داشــتن دیــدگاه
اســتراتژیک در ســطح بینالمللــی در خصــوص
افزایــش همــکاری میــان نهادهــای بینالمللــی و
دولتهــا .دیــدگاه اســتراتژیک یــاد شــده بایــد ســه
اصــل را شــامل شــود:
)1حمایــت و پشــتیبانی از نهادهــای فعــال در
زمینــه آبهــای فرامــرزی در ســه مقیــاس محلــی،
ملــی و جهانــی بــا هــدف شفافســازی امــور از
طریــق اعتمادســازی
)2آمــوزش و تربیــت دیپلماتهــا و کارشناســان
فنــی و متخصــص در امــور آب بــه منظــور افزایــش
درک متقابــل بــه ویــژه در کشــورهای کمتــر توســعه
یافتــه

)3فراهــم کــردن و تأمیــن منابــع مالــی بــا هــدف اســتفاده عقالنــی ،منصفانــه و برابــر از منابــع آب
توســعه همکاریهــای سیاســی-دیپلماتیک و پایبنــد هســتند نیــز تفســیر ایــن اصــول در جهــت
ایجــاد بانکهــای اطالعاتــی در مــورد شــرایط هــر تأمیــن منافــع طرفیــن اختالفبرانگیــز اســت.
حوضــه ویــژه
یکــی از راههــای کاهــش ایــن مشــکل نزدیــک
نخســتین اصــل مربــوط بــه افزایــش اختیــارات کــردن دیدگاههــای دیپلماتهــا و کارشناســان
بازیگــران ،تقویــت نهادهــا و ســازمانهای درگیــر فنــی بــه یکدیگــر اســت .ایــن کار از طریــق
در زمینــه آب اســت .در ایــن رابطــه جامعــه برگــزاری دورههــای آموزشــی اصــول دیپلماســی
بینالمللــی بایــد نقــش حمایتکننــده را در بــه کارشناســان فنــی ،و آمــوزش اصــول فنــی آب
خصــوص ایجــاد نهادهــای محلــی (ملــی) و و توســعه بــه دیپلماتهــا قابــل حصــول اســت.
بینالمللــی ایفــا کنــد .ایــن نهادهــا تحقــق دو مقامــات دســتاندرکار در سیاســت خارجــی
هــدف اصلــی را در برنامــه خــود دنبــال میکننــد؛ معمــوال فاقــد دانــش فنــی کافــی بــرای درک کامــل
یکــی بهبــود و ارتقــای مدیریــت آبهــای فرامــرزی مســائل مربــوط بــه آبهــای مشــترک هســتند.
و دیگــری گســترش دامنــه فعالیتهــا و کنتــرل ایــن امــر موجــب میشــود آنهــا عالقــهای بــه
تغییــرات اقلیمــی.
ورود بــه ایــن حوضــه از خــود نشــان ندهنــد .در
نخســتین هــدف ،شــامل مدیریــت بهتــر آبهــای مقابــل کارشناســان حوضــه آب ،اغلــب ترجیــح
داخلــی و کاهــش فشــار بــر منابــع آب اســت .در میدهنــد بــا دیــدگاه تکنوکراتیــک و تخصصــی
مقیــاس محلــی (درون کشــوری) ،مدیریــت بهینــه مســائل را حــل و فصــل کننــد و تمایلــی بــه توجــه
و قانونمنــد آب بــه طــور مســتقیم بــر روابــط میــان بــه ابعــاد امنیتــی مســائل مربــوط بــه آبهــای
گروههــای قومــی ،مذهبــی و ناحیـهای اثــر مثبــت مشــترک ندارنــد .بنابرایــن بــا توجــه بــه ماهیــت
داشــته و بــه طــور غیرمســتقیم موجــب تقویــت مســأله آب و تهدیــدات ناشــی از آن ،بــه کارگیــری
مشــروعیت دولتهــا بــه ویــژه در کشــورهایی بــا رهیافــت یکپارچــه ضــروری بــه نظــر میرســد.
ســاختار شــکننده خواهــد شــد.
ایــن رهیافــت بایــد دیدگاههــای فنــی و سیاســی را
همزمــان شــامل شــود و از مــوازیکاری و خنثــی
حمایــت از نهادهــای
شــدن تــوان دیپلماتهــا و
دســتاندرکار مدیریــت آب
کارشناســان فنــی جلوگیــری
مقامــات دســتاندرکار در
در ســطح ملــی از جملــه
کنــد.
سیاســت خارجــی معموال
اقداماتــی اســت کــه در ســطح
فاقــد دانــش فنــی کافــی
بــرای درک کامــل مســائل
بینالمللــی اهمیــت بســیاری
از آنجــا که تغییــرات آبوهوایی
هــای
ب
آ
بــه
مربــوط
داشــته و مــورد توجــه نهادهــای
از طریــق تأثیــر بــر منابــع آب
مشــترک هســتند.
بینالمللــی قــرار میگیــرد.
بیشــترین اثــر ملمــوس را بــر
حمایــت بایــد مــوارد زیــر را در
زندگــی انســانها بــر جــای
بــر گیــرد:
میگــذارد ،اولویــت نخســت در ســازگاری بــا
ایــن تغییــرات و تضمیــن دسترســی پایــدار بــه آب
)1حمایــت از شــکلگیری نظــام مشــورتی دو بــه گونــهای اســت کــه از وقــوع درگیــری و نــزاع
جانبــه و چنــد جانبــه ،بــه ویــژه در حوضههایــی بــر ســر ایــن مــاده حیاتــی جلوگیــری کنــد .در
کــه فاقــد ســاختارهای نهــادی نیرومنــد هســتند با واقــع دسترســی بــه آب ملموستریــن مســأله در
هــدف شفافســازی هرچــه بیشــتر سیاس ـتها و زندگــی انســانها اســت و تغییــرات آبوهوایــی
فرآیندهــا
احتمــاال چارچــوب مفیــدی فراهــم خواهــد کــرد
)2حمایــت از رهیافتهــای ســازگاری بــا تغییــرات تــا جوامــع انســانی بتواننــد در درون آن بـه صــورت
آبوهوایــی کــه تهدیداتــی اســت کــه الزامــا تنهــا بیطرفانــه در خصــوص ایــن مســأله بــه گفتگــو
شــامل سیاســت داخلــی نشــده ،بلکــه نقطــه بپردازنــد .بیطرفانــه از ایــن نظــر کــه مســأله
پیونــد سیاســت داخلــی و بینالمللــی بــه شــمار تغییــرات آبوهوایــی تابــع مرزهــای ملــی نبــوده و
میآیــد.
مســأله همــه بشــریت اســت نــه منطقــه و کشــوری
)3ارزیابــی مشــترک خطــرات ناشــی از منازعــات خــاص.
آب پایــه و تغییــرات آبوهوایــی بــه عنــوان یــک
منابع:
فرصــت در کنــار تهدیــدات ناشــی از آن
در بســیاری از مناطــق جهــان نمیتــوان تنهــا .1عراقچــی ،ســید عبــاس .دیپلماســی آبهــای فرامــرزی
و نظــام بینالملــل درسهایــی بــرای سیاســت خارجــی
بــا تکیــه بــر قواعــد و مقــررات حقــوق بینالملــل
جمهــوری اســامی ایــران ،تهــران :مرکــز آمــوزش و
بــه صلــح و ثبــات دســت یافــت .عــاوه بــر ایــن ،پژوهشهــای بیــن المللــی وزارت امــور خارجــه.1394 ،
اصــول و قواعــد حقوقــی تفســیرپذیر بــوده و Benjamin, Pohl and et all, Climate Diplomacy:.2
حتــی در مــواردی کــه طرفیــن اختــاف بــه حــل .2014 ,The Rise Of Hydro-Diplomacy
و فصــل اختالفــات بــر اســاس اصولــی چــون
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موج
تحلیل

دکتر حجت میانآبادی
دکترای هیدروپلیتیک
از دانشگاه دلفت هلنــد

ابـعاد و تبـعات اجتماعـی
طرحهای انتقال آب

»» سیســتمهای منابــع آب بــه عنــوان
سیســتمهای پیچیــده انســانی – طبیعــی ،عــاوه
بــر ابعــاد اقتصــادی و زیســتمحیطی ،دارای
ابعــاد اجتماعــی ،سیاســی و امنیتــی نیز هســتند.
ایــن سیســتمها دارای اندرکنــش پویــا و غیرخطــی
بــا مســائل اجتماعــی ،سیاســی و امنیتــی در
ابعــاد محلــی ،منطق ـهای ،ملــی و بینالمللــی
هســتند .همانگونــه کــه در نظــر نگرفتــن
تبعــات زیســتمحیطی طر حهــای مدیریــت
منابــع آب میتوانــد چالشهــا و مشــکالت
فراوانــی را در ایــن حــوزه ایجــاد کنــد ،در
نظــر نگرفتــن ابعــاد و تبعــات اجتماعــی
ایــن طر حهــا نیــز میتوانــد مخاطــرات و
چالشهــای جــدی اجتماعــی ،سیاســی و
اقتصــادی ایجــاد کنــد.
تاکنــون مقــاالت و یادداشــتهای
متعــددی در خصــوص تبعــات اجتماعــی
خشکســالی منتشــر شــده اســت؛ امــا یکــی
از ســؤالهای اصلــی و مغفــول مانــده در
عرصــه سیاســتگذاری کالن آب در کشــور
آن اســت کــه تبعــات اجتماعــی طر حهــای
کالن انتقــال آب چیســت؟ آیــا طر حهــای
کالن انتقــال آب در کنــار مزایایــی کــه بــرای
آنهــا شــمرده میشــود ،میتوانــد بحرانهــا و
چالشهــای اجتماعــی را در کشــور ،بــه ویــژه در
کالنشــهرهای مقصــد ایجــاد یــا تشــدید کننــد؟
بــر اســاس آمــار منتشــر شــده در  50ســال
گذشــته ،نزدیــک بــه  34هــزار روســتا و آبــادی در
کشــور تخلیــه شــدهاند .عــاوه بــر ایــن ،نزدیــک
 25هــزار روســتا در ُ
شــرف نابــودی هســتند .از
بیــن عوامــل مختلــف بــرای تخلیــه و مهاجــرت از
روســتاها و شــهرهای کوچــک بــه شــهرهای بــزرگ
و کالنشــهرها ،دسترســی نداشــتن بــه منابــع
آب ،یکــی از عوامــل اصلــی مهاجــرت بــه حاشــیه
شــهرها بــوده اســت.
مقصــد اصلــی بســیاری از ایــن مهاجرتهــا،
مناطــق و حاشــیه کالنشــهرهایی اســت کــه کمتر
بــا مشــکل آب دســت و پنجــه نــرم میکننــد .بــرای
نمونــه ،بــه دلیــل خشکســالیهای گســترده در
منطقــه سیســتان در دهههــای گذشــته ،بخــش
قابــل توجهــی از جمعیــت ایــن منطقــه بــه اســتان
گلســتان و شــهر گــرگان مهاجــرت کردنــد .ایــن
مــوج گســترده مهاجــرت و تخلیــه روســتاها بــه
مناطقــی کــه کمتــر بــا مشــکل آب دسـتبهگریبان
هســتند ،میتوانــد پیامدهــای اجتماعــی بســیاری
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از جملــه افزایــش معضــات حاشیهنشــینی و بــه
تبــع آن ،بــروز شــغلهای کاذب و همچنیــن
افزایــش جــرم و جنایــت ایجــاد کنــد کــه بخــش
مهمــی از مشــکالت کالنشــهرهای کشــور را
شــامل میشــوند.
براســاس آمــار منتشــر شــده در ســال جــاری،

یکــی از ســؤالهای اصلــی و مغفــول
مانــده در عرصــه سیاســتگذاری
کالن آب در کشــور آن اســت کــه تبعــات
اجتماعــی طرحهــای کالن انتقــال
آب چیســت؟ آیــا طرحهــای کالن
انتقــال آب در کنــار مزایایــی کــه بــرای
آنهــا شــمرده میشــود ،میتوانــد
بحرانهــا و چالشهــای اجتماعــی را
در کشــور ،بــه ویــژه در کالنشــهرهای
مقصــد ایجــاد یــا تشــدید کننــد؟

بیــش از  11میلیــون حاشــیه نشــین در کشــور
وجــود دارنــد کــه در مقایســه بــا آمــار ســال ،1361
میــزان حاشیهنشــینی در کشــور  17برابــر شــده
اســت .میــزان حاشیهنشــینی در شــهر مشــهد،
بــه عنــوان یکــی از کالنشــهرهای مهــم کشــور،
ســه برابــر میانگیــن کشــوری ( 36درصــد) اســت.
نزدیــک بــه یکســوم جمعیــت شــهر مشــهد،
یعنــی یــک میلیــون و  200هــزار نفــر از جمعیــت
ایــن شــهر حاشیهنشــین هســتند کــه بــرای
ســازماندهی ایــن معضــل ،بســته بودجــه دو هــزار
و صــد میلیــارد تومانــی بــه دولــت پیشــنهاد شــده
اســت.
تأمیــن آب کالنشــهر مشــهد یکــی از دغدغههــای
همیشــگی مســئوالن و سیاس ـتگذاران کشــوری
و اســتانی بــوده اســت .از ایــن رو ،طر حهــا و
پروژههــای انتقــال بینحوضــهای مختلفــی از
جملــه انتقــال آب از دریــای عمــان بــه مشــهد،
انتقــال آب از دریــای خــزر بــه مشــهد ،انتقــال
آب از رشــتهکوههای هــزار مســجد بــه مشــهد
و همچنیــن خریــد و انتقــال آب از خــارج کشــور
همزمــان درحــال مطالعــه یــا اجــرا هســتند .بــا
توجــه بــه مشــکالت گســترده کمبــود منابــع آب
و دسترســی نداشــتن بــه منابــع آب کافــی در

مناطــق شــرقی و مرکــزی کشــور و اســتانهای
همجــوار خراســان ،اجــرای پروژههــا و
طر حهــای انتقــال آب ســبب افزایــش مهاجــرت
بــه منطقــه و بــه ویــژه کالنشــهر مشــهد خواهــد
شــد و در آینــدهای نــه چنــدان دور مشــکالت
حاشیهنشــینی ایــن شــهر افزایــش خواهــد یافــت.
بایــد بــر ایــن نکتــه دقــت کــرد کــه سیســتمهای
منابــع آب ،سیســتمهایی پویــا هســتند و تأمیــن
نیــاز و تقاضــای آب یــک منطقــه یــا یــک کالنشــهر
نــه تنهــا نمیتوانــد مشــکالت آب آن منطقــه را بــه
طــور کامــل در میانمــدت و بلندمــدت حــل کنــد؛
بلکــه میتوانــد در کوتــاه مــدت ،ســبب افزایــش
مهاجــرت و در نتیجــه افزایــش میــزان نیــاز و
تقاضــا شــود.
مطالعــه نکــردن و در نظــر نگرفتــن جوانــب
سیاســی – اجتماعــی طر حهــای کالن انتقــال
آب میتوانــد مشــکالت و چالشهــای بســیار
مهمــی بــرای شــهرهای مبــدأ و مقصــد ایجــاد
کنــد .هرچنــد کــه ایــن چالشهــا و مشــکالت
را نمیتــوان تنهــا بــه شــهرهای مبــدأ و
مقصــد محــدود کــرد؛ بلکــه ســایر شــهرها و
حوضههــای مجــاور و غیرمجــاور دخیــل و
غیــر دخیــل در ایــن حوضههــا نیــز از تبعــات
اجتماعــی اجــرای شــتابزده ایــن طر حهــا
مصــون نخواهنــد مانــد .طر حهــای کالن
انتقــال آب بینحوض ـهای ،اگرچــه بــا توجیــه
حــل بخشــی از مشــکالت کالنشــهرهای
کشــور اجــرا میشــوند؛ ولــی سیاس ـتگذاران
کشــور بایــد دقــت کننــد کــه بخش ـینگری بــه
ایــن طر حهــا و مطالعــه نکــردن جامــع و همــه
جانبــه آنهــا نــه تنهــا نمیتوانــد مشــکالت اساســی
ایــن کالنشــهرها را در میانمــدت و بلندمــدت
حــل کنــد ،بلکــه ممکــن اســت مشــکالت و
چالشهــای جــدی و جدیــدی را در حوزههــای
مختلــف – از جملــه مشــکالت و بحرانهــای
اجتماعــی – بــرای آنهــا بــه وجــود آورد.
پ.ن :متــن حاضــر در روزنامــه شــرق ،مــورخ  8تیــر  95نیــز
بــه چــاپ رســیده اســت و بــه دلیــل اهمیــت موضــوع و تأکیــد
نویســنده مجــددا منتشــر شــد.

»» آدرس کانـال تلگرامی WaterDiplomacy
بررســی و تحلیــل فرصتهــا ،چالشهــا و
مشــکالت سیاس ـتگذاری و دیپلماســی آب در
کشــور و منطقــه

موج
تحلیل

تمدن آبـی کاریـز
محمدعلی وثـوقـی
محقق و پژوهشگر قنـات

»» نگاهی به اهمیت و تاریخ ایجاد کاریز (قنات) در ایران کهن

»» اکثــر محققــان بــه ایــن مهــم اعتقــاد راســخ
دارنــد کــه اغلــب تمدنهــا در مجــاورت
رودخانههــا بنیــان گذاشــته شــدهاند .از آنجــا کــه
رودخانههــا در اثــر طغیــان ناشــی از بــارش بــاران،
ذوب برفهــا و گلآلــود بــودن آب آنهــا خطــرات
جبرانناپذیــری را بــه زندگانــی کو چنشــینان و
ســاکنان آبادیهــا وارد کــرده اســت ،از ایــن رو
ایرانیــان درصــدد راه چــاره برآمدهانــد و اگرچــه
ایــران از وجــود رودخانههــای طویــل و پــرآب
فــراوان برخــوردار نبــوده ،و بــا اینکــه مرزهــای
شــرقی ایــران بــه ماوراءالنهــر و غــرب آن بــه
بینالنحریــن منتهــی میگردیــد و ایــن دو منطقــه
از منابــع درآمــدی و اقتصــادی حکومتهــای
وقــت بــه حســاب میآمدنــد؛ لکــن علــل مذکــور
باعــث شــدند تــا ایرانیــان کــه بــه منابــع آبهــای
زیرزمینــی آشــنایی داشــتند و چاههــای آب
فراوانــی در آبادخانههــای شــهرها و در مســیر
کاروانهــای تجــاری و مســافری بــه منظــور
دسترســی بــه آب حفــر کــرده بودنــد ،درصــدد
تأمیــن آب درازمــدت برآمدنــد؛ چــون چشــمهها
در فصولــی از ســال فاقــد آب بودنــد و چاههــای
آب نیــز بــه جهــت اســتقرار و یــا اتــراق کاروانهــا
بــه احشــامی کــه داشــتند ،قــادر بــه تأمیــن آب
شــرب صدهــا مســافر کاروان و چهارپایــان نبودنــد؛
بنابرایــن ایرانیــان کهــن بــر آن شــدند تــا راههایــی
مــورد اطمینــان را بــرای تــداوم آبــی پایــدار بــه
اجــرا درآورنــد.
بــر اســاس تحقیقــات و مطالعــات آبــی موجــود
معلــوم شــده اســت در میــان آبهــای جــاری
چندگانــه ،یعنــی رودخانههــا (اعــم از فصلــی

و دائمــی) ،چشــمهها و چاههــا؛ ســالمترین
آبهــا متعلــق بــه آبهــای جــاری کاریــز (قنــات)
میباشــد .ایرانیــان کهــن نیــز علــوم گوناگــون
آبشناســی ،نجــوم ،ریاضــی ،هندســه ،شــیمی را
میشــناختند و بــا اختــراع و ابــداع بــرای ســاخت
ابــزار کار الزم ،چــرخ و بــه ویــژه چــرخ چــاه ،مصــدر
خدمــات بنیادیــن بــه مــردم در ایــران و ســایر
ممالــک بودنــد ،اهــداف خویــش را در هــزاران
ســال پیــش اجرایــی کردنــد .آنــگاه بــا برقــراری
ارتبــاط بیــن چاههــای عمــودی از طریــق حفــر
راهآبهــا بــرای اتصــال آنهــا بــه یکدیگــر و بــا
اطمینــان بــه وجــود آبهــای زیرســطحی ،بــا
تدابیــری کــه بــه وجــود آوردنــد اقــدام بــه حفــر
کاریــز (قنــات) نمــوده و توانســتند بــا اســتحصال
آبهــای زیرزمینــی ،عــاوه بــر ایجــاد تمدنهــای
متکــی بــه کاریــز ،کشــاورزی دیــم را بــه آبــی
تبدیــل کننــد؛ باغداریهــای وســیع را بنیــان
گذاشــته و بــا تأمیــن آب شــرب ،دامپروریهــای
بزرگــی را نیــز ایجــاد کردنــد.
بــا وجــود ســعی بســیار ،معلــوم گردیــد کــه هنــوز
هیــچ یــک از ارکان دولتــی همــکاری خویــش را
بــرای تعییــن عمــر هــر یــک از رشــتهکاریزهای
دایــر و احیانــا بایــر اعــام نکردهانــد ،در نتیجــه
امــکان تدویــن ســایر ویژگیهــای هــر یــک از آنهــا
ممکــن نمیباشــد.
لکن میتوان به جد اعالم نمود که:
عمــر هــر رشــتهکاریز برابــر عمــر هــر یــک از
تمدنهایــی اســت کــه در مجــاورت هــر یــک از
رشــتهکاریزهای دایــر و بایــر ایجــاد شــدهاند.
منابــع تاریخــی ،تاریــخ تمــدن ،ســفرنامهها و

ســایر رشــتههای علــوم حفــر و اســتفاده از کاریــز
در زادگاهــش ایــران را منســوب بــه دوره سلســله
اســاطیری پیشــدادیان و از میــان ســاطین
ایــن دوره متعلــق بــه افــکار و تدابیــر هوشــنگ
پیشــدادی دانســتهاند.
اگــر عمــر کشــف غــات مخصوصــا گنــدم و جــو
توســط انســان ایرانــی را در حــدود ده هــزار ســال
پیــش از میــاد و یــا حــدود دوازده هزارســال قبــل
از اســام بپذیریــم ،متعاقــب آن کاشــت گنــدم
در ایــران از دیــم بــه آبــی بــدل شــده ،پــس بایــد
عمــری در حــدود دوازده هــزار ســال بــرای کاریــز
در نظــر گرفــت.
بــه ایــن ترتیــب جایــی بــرای تردیــد نخواهــد
مانــد کــه کاریــز (قنــات) از یادگاریهــای بــا
ارزش و اعتبــار ایرانیــان اســت؛ گرچــه تعــدادی
نــام عجایــب هشــتم را بــرای آن نهادهانــد؛ امــا
کاریــز بهتریــن ،ســالمترین ،شــگفتانگیزترین
و مناســبترین روش اســتحصال آبهــای
زیرســطحی میباشــد کــه ایرانیــان بــا رعایــت
صرفهجویــی در مصــرف ،از هدررفــت آبهــای
زیرزمینــی نیــز جلوگیــری بــه عمــل آوردهانــد.
پ.ن :بــه دنبــال مطالبــات و پیگیریهــای
فــراوان و همــکاری مســئوالن دانشــگاه (ریاســت
محتــرم دانشــگاه فردوســی مشــهد ،معاونــت
فرهنگی،اجتماعــی و دانشــجویی ،ریاســت محتــرم
دانشــکده کشــاورزی و پــس از تصویــب در گــروه
علــوم و مهندســی آب) مؤسســه «تمــدن آبــی کاریــز»
بــا مدیریــت جنــاب دکتــر علینقــی ضیائــی تأســیس
و فعالیــت خــود را در محــل ســاختمان گــروه مذکــور
آغــاز نمــود .نظــر بــر ایــن قــرار گرفــت تــا در جهــت
معرفــی تمــدن آبــی کاریــز بــرای آگاهــی دانشــجویان
رشــته علــوم و مهندســی آب و ســایر رشــتهها و
عالقهمنــدان ،مطالبــی در نشــریه از نظــر خواهــد
گذشــت کــه مســتند بــا منابــع ،مآخــذ ،تحقیقــات و
پژوهشهــای نویســندگان ،مؤلفــان و پژوهشــگران
معاصــر میباشــد.

سالنخست،شمارهششم ،تیـر96

13

shahab.saboohi@chmail.ir

#موج_تحلیل

شهاب صبوحی
دانشجوی کارشناسی آبخیزداری

سیاسـتهای کلــی نـظام
در حوزه منـابع آب

»» در بررســی سیاســتهای کلــی نظــام در حــوزه
منابــع آب بایــد گفــت ایــن ســند بیانگــر مهمتریــن
مســائل در مــورد بهرهبــرداری و حفاظــت از منابــع
آب بــوده اســت کــه قریــب بــه  17ســال گذشــته
ابــاغ شــده اســت .در ایــن مــدت مدیــران زیــادی از
طیفهــا و جناحهــای مختلــف سیاســی بــر مصــدر
کار آمدهانــد؛ لکــن غافالنــه یــا عامدانــه نتوانســته بــر
ایــن قوانیــن جامــه عمــل بپوشــانند .در اصــل اول
ایــن ســند ملــی ،بــه چنــد راهبــرد بســیار مهــم ارائــه
شــده اســت کــه عبارتنــد از:
 .1نظــام جامــع مدیریــت آب :اکنــون در کشــور
شــاهد چندپارگــی و تعــدد ســازمانی در امــر مدیریــت
آب هســتیم .بــه نحــوی کــه وزارتخان ـهای عهــدهدار
تأمیــن آب شــرب و آب مــورد نیــاز بــرای تولیــد بــرق و
وزارتخانــه دیگــری ،عهــدهدار مدیریــت حوضههــای
آبخیــز میباشــد .در حالــی کــه مدیریــت آبهــای
زیرزمینــی بــا وزارت نیــرو اســت ،انجــام عملیاتهــای
آبخــوانداری بــا وزارت جهــاد کشــاورزی اســت .در
یــک کالم ایــن مدیریــت غیــر یکپارچه و غیرمنســجم،
اکنــون مــا را بــه بحــران آب رســانده اســت .در
شــرایطی کــه در کشــور طــی ســالهای اخیــر،
بودجههــای کالن صــرف ســاخت ســدهای فراوانــی
شــده اســت؛ اکنــون بــا گذشــت هــر روز ،بــه علــت
فرســایش شــدید در ســطح حوضههــای آبخیــز،
شــاهد کاهــش ظرفیــت مخــازن هســتیم .از طرفــی
مدیــران میگوینــد کــه بیــش از  80درصــد آبهــای
تجدیدپذیــر را مهــار نمودهانــد؛ امــا نتوانســت ه شــعار
«آب در همــان جایــی کــه نــازل میشــود ،نفــوذ
کنــد» را اجــرا نماینــد ،بــه نحــوی کــه شــاهد بیــان
منفــی آب در  25حوضــه آبخیــز کشــور هســتیم.
 .2توســعه پایــدار :مدیریــت آب در کشــور بایــد
مبتنــی بــر توســعه پایــدار باشــد .توســعه پایــدار بــه
صورتــی اســت کــه عــاوه بــر رشــد در ابعــاد مختلــف
علمــی ،اقصــادی ،سیاســی و  ...؛ اوال نظامهــای
اجتماعــی حفــظ شــده و ثانیــا محیــط زیســت و
منابــع طبیعــی پایــه شــامل آب ،خــاک ،هــوا و تنــوع
زیســتی ،حفــظ گــردد.
 .3آمایــش ســرزمین :حفــظ منابــع آب و پیشــرفت
پایــدار کشــور مبتنــی بــر شــناخت اســتعداد و
ظرفیتهــای ســرزمین و اراضــی ،و بــه کارگیــری
متناســب بــا آن میباشــد .بــه عبــارت دیگــر ،نقطــه
آغــاز حفاظتگرایــی ،آمایــش ســرزمین اســت.
اصــل چهــارم :مطابــق ایــن ســند ،بــر مســئلهای
مهــم بایــد تأکیــد داشــت:
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بایــد نقــش مــردم در امــر اســتحصال و بهرهبــرداری
از منابــع آب تقویــت شــود؛ چــرا کــه بهرهبــرداری
پایــدار از منابــع آب جــز بــا مشــارکت مردمــی میســر
نیســت .عامــه مــردم ،عــاوه بــر وظیفــهای کــه در
حفــظ و صرفهجویــی از منابــع آب دارنــد ،میتواننــد
نقــش مهمــی در دســتیابی و بهرهبــرداری از آن
داشــته باشــند .فعالیتهایــی از قبیــل:
)1مشــارکت در امــر آبخــوانداری و تقویت ســفرههای
آب زیرزمینــی و احیــای قنــوات (کاریزها)
)2عــدم حفــر و حداالمــکان اســتفاده کمتــر از
چاههــای عمیــق
)3اصــاح الگــوی کشــت و افزایــش بهــرهوری
آبیــاری در اراضــی کشــاورزی
)4تسطیح و یکپارچهسازی اراضی کشاورزی
همچنیــن بــه طــور خــاص ،در اســتحصال آبهــای
غیــر متعــارف ،مــردم میتواننــد نقــش مهمــی
داشــته باشــند .از قبیــل:
)1اســتحصال آب بــاران در پشــت بــام منــازل بــه ویــژه
در مناطــق شــهری
)2کمــک در تســریع سیســتم فاضــاب شــهری بــه
منظــور بــاز تولیــد آب
سیاستهای کلی نظام در بخش کشاورزی
در ایــن ســند بــر دو راهبــرد بســیار مهــم اشــاره شــده
اســت.
.1توســعه پایــدار کشــاورزی :توســعه مبتنــی بــر
حفاظــت منابــع طبیعــی پایــه شــامل خــاک ،آب ،هــوا
و محیــط زیســت و حفــظ و صیانــت از منابــع انســانی
و نظامهــای اجتماعــی در ضمــن تأمیــن منابــع
غذایــی
.2تأمیــن امنیــت غذایــی :نیــل بــه خودکفایــی در
محصــوالت اساســی مــورد نیــاز کشــور ،یکــی از ارکان
اســتقالل اقتصــادی و سیاســی کشــور اســت.
بــرای تحقــق و رســیدن بــه ایــن چشــماندازها ،بــه
رویکردهــای بســیار مهــم زیســتمحیطی در ذیــل
ایــن ســند اشــاره شــده اســت .از قبیــل:
الــف .تجمیــع اراضــی کوچــک و جلوگیــری از
خردشــدن اراضــی کشــاورزی :یکــی از بزرگتریــن
مشــکالت امــروز کشــور در حــوزه کشــاورزی ،تعــدد
مالکیــن و خردشــدن اراضــی ،پــس از اصالحــات
اراضــی اســت .ایــن مســئله خــود بــه طــور
مســتقیم و نیــز غیــر مســتقیم ،موجــب آســیبهای
زیســتمحیطی و اقتصادی-اجتماعــی زیــادی
میگــردد .از جملــه:
.1افزایش مصرف آب

.2زوال تدریجــی اراضــی کشــاورزی در پــی تغییــر
کاربــری اراضــی و نیــز فــروش اراضــی و مهاجــرت
روســتاییان بــه شــهر
.3عدم توانایی خرده مالکین در فروش محصوالت
.4عــدم توانمنــدی کشــاورزان در مواجهــه بــا
مخاطــرات طبیعــی ماننــد ســیل ،خشکســالی،
ســرمازدگی و . ...
تجمیــع و یکپارچهســازی اراضــی میتوانــد
زمینهســاز ایجــاد تعاونیهــا و تشــکلهای
اقتصــادی و صنفــی در جهــت توانمنــدی کشــاورزان
بــرای افزایــش تولیــد (ضمــن کاهــش) و صرفهجویــی
در مصــرف آب ،و نیــز عرضــه محصــوالت خــود شــود.
ب .ارتقــای ضریــب بهــرهوری آب :بــه طــور متوســط،
بازدهــی آبیــاری در اراضــی کشــاورزی حــدود 30
درصــد اســت .یعنــی مقــدار زیــادی از منابــع آب
و خــاک در اراضــی کشــاورزی ،هــدر مــیرود .بــا
افزایــش راندمــان آبیــاری ،میتــوان ضمــن حفــظ و
تجدیــد منابــع آبـی ،بــه امنیــت پایــدار در تولیــد مــواد
غذایــی رســید.
ج .توانمنــدی جوامــع روســتایی و عشــایری :یکــی
از بحرانهــای اجتماعــی کشــور مــا در چنــد ســال
اخیــر ،مســئله حاشیهنشــینی در کالنشهرهاســت
کــه موجــب ایجــاد فقــر و فســاد و ناامنــی امنیتــی،
فرهنگــی و البتــه اقتصــادی میشــود .مهمتریــن
علــت ایــن معضــل اجتماعــی ،مســئله مهاجــرت
فزاینــده از روســتا بــه شــهر اســت؛ کــه عــاوه بــر زوال
تدریجــی نظامهــای اجتماعــی چنــد هــزار ســالهی
روســتایی و عشــایری ،آداب ،رســوم ،فرهنــگ و دانش
بومــی و تاریخــی کشــور ،ســبب تضعیــف کشــاورزی
نیــز خواهــد شــد .عدالــت اقتصــادی ،ارتقــای درآمــد،
ســطح زندگــی روســتاییان و رفــع فقــر بــا رویکردهــای
ذیــل کــه در ایــن ســند بــه آن اشــاره شــده اســت،
میتوانــد احیاگــر ایــن جوامــع ســنتی باشــد.
 .1تقویت زیرساختهای مناسب تولید
 .2تنو عبخشــی و گســترش فعالیتهــای مکمــل و
اقتصــادی بــه خصــوص در صنایــع تبدیلــی
 .3کاهــش هزینههــای تولیــد و رعایــت قیمــت تمــام
شــده محصــوالت اساســی
 .4احیای صنایع دستی روستایی و عشایری
 .5آموزش و ترویج کشاورزی
 .6واگذاری منابع آب و خاک و سایر عوامل تولید
 .7تخصیــص یارانــه هدفمنــد در بخــش کشــاورزی و
پوشــش بیمــه
د .رعایــت شــاخصهای زیســت محیطــی :بــر
اســاس اصــل هشــتم ایــن ســند ،تخصیــص یارانــه
هدفمنــد در بخــش کشــاورزی بایــد در جهــت
تحقــق خودکفایــی در کنــار مراعــات معیارهــای
زیســتمحیطی باشــد .یعنــی نبایــد یارانههــا در
جهــت مصــرف فزاینــده کــود و ســموم شــیمیایی و
عوامــل ناپایــداری زیســتمحیطی باشــد.
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محسن موسوی
پدر اوریگامی ایران ،فعال محیط زیست

بحران آب یا بحران مدیـریت
آب؛ مسئله این است

»» در مدیریــت بحــران مرگبــار آب در اســتان
پــس از ســالها بیخبــری ،چنــد حرکــت مهــم و
سرنوشتســاز آغــاز شــده اســت:
.1پرکردن چاههای غیرمجاز
.2جلوگیری از حفر چاه غیرمجاز
.3بهرهبــرداری از کنتورهــای حجمــی و تحویــل آب
برابــر حجــم مجــاز
ایــن  3گام بســیار مهــم و تأثیرگــذار اســت و بــرای
اجــرا و انجــام آن بــا همــه وجــود از همــه عزیزانــی کــه
زحمــت آنرا میکشــند تشــکر و قدردانــی میکنیــم
و آرزوی موفقیــت بیشــتر بــرای ایشــان داریــم؛
ولــی بــرای کامــل شــدن و بهتــر برداشــتن ایــن
گامهــای بســیار مهــم و سرنوشتســاز ،چنــد
پیشــنهاد پیشکــش میگــردد:
.1در پرکــردن چاههــای غیرمجــاز بــه نظــر
میرســد ایــن دادســتان محتــرم مشــهد و
جنــاب آقــای بخشــیمحبی و مدیــر کل محتــرم
دادگســتری (جنــاب آقــای ظفــری) اســت کــه
شــرکت آب را بــه دنبــال خــود میکشــد و آن
دســته از مدیــران محتــرم امــور آب کــه بــا همــه
وجــود وارد میــدان شــدهاند ،بــا ایــن مشــکل
مواجهانــد کــه مدیــران ارشــد شــرکت یــا موافــق
نیســتند یــا بــاری بههرجهــت برخــورد میکننــد.
بــرای موفقیــت ایــن حرکــت بــزرگ بایــد
بسترســازیهای درســت و بهجایــی انجــام
شــود .بایــد رســانه و مطبوعــات را بــه میــدان
آورد و بــا نماینــدگان و ائمــه جمعــه و شــوراهای
اســامی شــهر و روســتا ،کشــاورزان و دیگــر ذینفعــان
نشســتها و هماهنگیهایــی انجــام شــود .نبایــد
شــور و ســرعت ایــن نهضــت مقــدس و راهبــردی،
کــم یــا خدایناکــرده متوقــف شــود .در ایــن میــان
مدیریــت شــرکت آب غایــب اصلــی اســت؛ بایــد از
دولــت خواســت یــا فــرد درخورتــری را بــرای ایــن امــر
مهــم بگمــارد یــا دادســتان محتــرم بنــا به درخواســتی
کــه تمــام مــا نهادهــای مردمــی و شــهروندان داریــم از
ایشــان بخواهنــد تــا حضــور فعالــی داشــته باشــند.
مدیریــت فعلــی بیشــتر ترمــزی اســت بــرای انجــام
امــور تــا نیرویــی بــرای پیشبــرد بهتــر ایــن کارهــای
ســترگ .بــرای آســانتر اجــرا نمــودن هــر ســه مــورد
بیــان شــده در بــاال میتــوان از رســانهها بهــره بــرد؛
چــون اطالعرســانی و دادن آگاهــی بــه مــردم بــرای
اجــرا نمــودن ایــن گامهــای اساســی بســیار مهــم و
الزم اســت.
.2در ایــن نهضــت مقــدس بایــد کشــاورزانی کــه

چــاه مجــاز دارنــد را بــه میــدان کشــاند .آنهــا موافــق
پرکــردن چاههــای غیرمجازنــد .شــرکت آب در ایــن
راســتا خیلــی کوتاهــی میکنــد .فــرض شــود بــا
کمــک هــم توانســتیم بحــران آب را مدیریــت کنیــم
(کــه بــدون حضــور مؤثــر مــردم و تشــکلهای قانونــی
آنهــا نمیتوانیــم) ،تــازه میشــود دهــه  30و دوبــاره
بحــران آب خواهیــم داشــت.
ایــن بحــران حاصــل مدیریــت ناکارآمــد ،روزنگــر،
ترســو ،بیبرنامــه و درگیــر کاغذبازیهــای اداری،
فســاد ،رشــوه و پارتیبازیهــای دولتــی اســت.
بنابرایــن بایــد مــردم و تشــکلهای قانونــی آنهــا و بــه
ویــژه تشــکلهای قانونــی کشــاورزی را بــه میــدان

بایــد در مقابــل ویالگرایــی
(تخریــب باغــات بومــی و اعطای
مجــوز ســاخت ویــا بــه افــراد
غیربومــی و )...و حفــر چاههــای
فــراوان در آنها که نفس آب شــهر
را هــم بریــده اســت ،بــه ویــژه در
مســیرهای تفرجگاهــی طرقبــه،
شــاندیز ،کالت و نیشــابور و ...
عــزم جــدی داشــت.

آورد و برابــر قانــون ،تصدیگریهــای مدیریــت آب را
بــه آنهــا ســپرد .ایــن گام بســیار مهــم و اصولــی اســت.
در وزارت نیــرو شــخص وزیــر و معــاون آب و آبفــای
ایشــان موافــق انجــام ایــن کار مهمانــد؛ ولــی بــه نظــر
میرســد شــرکتهای مدیریــت آب تمایلــی بــه ایــن
مهــم ندارنــد .ایــن خواســته بایــد بــه جــد از شــرکت
آب درخواســت گــردد کــه چــرا بــه مصوبــات شــورای
عالــی آب و دســتورهای وزارتــی بــرای برونســپاری
تصدیگریهــا عمــل نمیکنــد؟
.3در مــورد بهرهبــرداری از کنتورهــای حجمــی و
تحویــل آب برابــر حجــم مجــاز ،نظــارت و بازرسـیهای
بیشــتری الزم اســت .گاه دیــده میشــود چاههــا و
خروجــی غیرمجــاز و کنترلنشــده در محلــی دیگــر
اســت .از طرفــی بایــد در مقابــل ویالگرایــی (تخریــب
باغــات بومــی و اعطــای مجــوز ســاخت ویــا بــه افــراد
غیربومــی و )...و حفــر چاههــای فــراوان در آنهــا

کــه نفــس آب شــهر را هــم بریــده اســت ،بــه ویــژه در
مســیرهای تفر جگاهــی طرقبــه ،شــاندیز ،کالت و
نیشــابور و  ...عــزم جــدی داشــت.
در هــدردادن آب بــه وســیله چاههــای پنهــان و آشــکار
در ایــن ویالهــا بیــداد میشــود و مهمتــر اینکــه آب
پــاک را بــه فنــا داده و بــه جــای آن در آبشــخورها
و رودخانههایــی کــه بــرای آب آشــامیدنی آنهــا را
هدایــت کــرده ،فاضــاب را رهــا میکننــد (بــه عنــوان
نمونــه آب بنــد گلســتان بــه خاطــر آلودهســازی
ویالهــا و رســتورانهای باالدســتی بــه شــدت آلــوده
اســت)؛ بنابرایــن بایــد در بســتن ایــن چاههــا ،حــل
مشــکل فاضــاب و آلودگیهــای زیســتمحیطی
دیگــر همــت گماشــت.
.4نکتــه بســیار مهــم دیگــر در مــورد کش ـفرود ایــن
اســت کــه الزم بــود مســتندهای زیــادی از مراحــل
مختلــف آن تهیــه و از رســانهها پخــش گــردد تــا
مــردم بداننــد کــه تقریبــا تمــام کارهــا را در درجــه
نخســت ،دادســتانی محتــرم و بــه ویــژه معاونــت
دادســتان پیــش بردنــد و پــس از ایشــان هــم افــرادی
از شــرکت آبمنطقــهای ماننــد آقــای مهنــدس
علیمیرزایــی و دیگــر نیروهــای مردمــی و . ...بــه
گون ـهای نباشــد کــه ایــن افــراد و گــروه اجرایــی
از جــان خویــش بــرای آزادی و بسترســازی
کشــفرود مایــه بگذارنــد و بعــد جنــاب آقــای
جعفــری (کــه شــجاعت امضــا نمــودن یــک
شــکایت علیــه افــرادی کــه تخلــف آبــی دارنــد را
نــدارد ،چــه رســد بــه آزادســازی بســتر کشـفرود)
از وزیــر نیــرو تقدیرنامــه بگیــرد ،بــدون اینکــه
نیروهــای اصلــی را بــا خــودش بــرده و بــه وزیــر
معرفــی نمایــد.
همچنیــن اینگونــه نباشــد کــه زحمــت و تــاش
آزادســازی را دادســتانی و آبمنطقــهای داشــته
باشــند؛ ولــی تبلیغــات گســترده کاشــت چنــد
درخــت در پنــج کیلومتــر از هفتــاد کیلومتــر
آزادشــده را کــه بــه آنهــا ســپرده شــده اســت،
شــهرداری مشــهد داشــته باشــد؛ امــا متولیــان
اصلــی انجــام ایــن کار بــزرگ هیــچ اطالعرســانی
مطلوبــی نداشــته باشــند.

آدرس کانال تلگرامی طبیعت ««
محسن موسوی
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آب مجازی ،حقیقت پنهان
»» معرفی و بررسی مفهوم ،محاسبه و تجارت آب مجازی

سمانه سعیدی
دانشجوی کارشناسی علوم و مهندسی آب

»» در سرتاســر جهــان منابــع آب شــیرین طــی
دهههــای گذشــته بــه دلیــل افزایــش جمعیــت و
فعالیتهــای اقتصــادی و در نتیجــه آنهــا افزایــش
تخصیــص آب ،کمیابتــر شــدهاند .کشــوری
چــون ایــران بــا آبوهــوای خشــک و نیمهخشــک
و پراکنــش نامناســب مکانــی و زمانــی بارشهــا
نیازمنــد توجــه بیشتــر بــه مســائل اساســی در
زمینــه مدیریــت منابــع آبــی میباشــد .حــل
نامعادلــه ایجادشــده بیــن مقــدار آب موجــود و آب
مصرفــی تنهــا بــا بهرهگیــری از مدیریــت خــاق،
رعایــت الگــوی مصــرف و توجــه بــه توســعه پایــدار
امکانپذیــر اســت .آب مجــازی و مباحــث مربــوط
بــه تجــارت آن در ســطح ملــی و بینالمللــی از
جملــه مفاهیــم اساســی در ایــن زمینــه هســتند.
تاریخچه و معرفی
ایــن واژه نخســتین بــار توســط تونــی آلــن ،اســتاد
جغرافــی کینگــز کالــج لنــدن بــه کاربــرده شــد.
او معتقــد بــود کــه آب را بایــد بــه عنــوان یــک
کاالی اقتصــادی در نظــر گرفــت .پــس از آن در
کنفرانــس 2002هلنــد بــه صــورت رســمی دربــاره
آن گفتگــو شــد.
مقــدار آبــی کــه طــی فرآینــد تولیــد یــک کاال،
محصــول کشــاورزی یــا ارائــه یــک خدمــت مصــرف
میشــود ،آب مجــازی نــام میگیــرد .صفــت
مجــازی در ایــن تعریــف نــه بــه معنــای غیرواقعــی؛
بلکــه یــادآور ایــن نکتــه اســت کــه عمــده آب
مصرفشــده در محصــول نهایــی نمــود خارجــی
نمییابــد.
در چرخــه هیدرولــوژی آب بــه ســه دســته تقســیم
()3
میشــود:
.1رطوبــت یــا مقــدار آب موجــود در خــاک
غیراشــباع را آب ســبز مینامنــد .ایــن آب کــه
صرفــا در بخــش کشــاورزی قابــل بهرهبــرداری
اســت ،هزینــه تمــام شــده تولیــد محصــول را در
مناطــق مرطــوب کاهــش میدهــد.
.2آب آبــی شــامل هرگونــه جریــان ســطحی چــون
رودخانههــا و دریاچههــا و آب ذخیــره شــده در
ناحیــه اشــباع خــاک (آب زیرزمینــی) میشــود.
ایــن آب در مصــارف صنعتــی ،خانگی و کشــاورزی
فاریــاب مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد.
.3آب خاکســتری مقــدار آبــی اســت کــه در چرخــه
تولیــد یــک کاال یــا محصــول آلــوده شــده اســت.
پســابهای صنعتــی و زهآبهــای خروجــی از
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زهکشهــا در کشــاورزی در صــورت تصفیــه و
اســتفاده مجــدد بخشــی از نیــاز آبــی و هزینههــای
مربــوط بــه آن را کاهــش میدهــد.
آب آبــی و ســبز هــر دو از بــارش منشــأ شــدهاند؛
در حالــی کــه آب خاکســتری بخشــی از آب
آبــی میباشــد .بــر همیــن اســاس میتــوان آب
مجــازی را بــه دو گــروه آب مجــازی ســبز و آبــی
تقســیم کــرد.
محاســبه آب مجــازی بــرای محصــوالت
( )1،2
کشــاورزی

محاســبه شــده اســت.
بــا توجــه بــه ایــن روابــط بایــد تأکیــد کــرد کــه
مقــدار آب مجــازی بــرای تولیــد یــک محصــول
مشــخص در هــر منطقــه متفــاوت بــوده و تابــع
شــرایط اقلیمــی و فرهنگــی ،مــکان تولیــد و
مدیریــت و برنامهریــزی اســت.
محاسبه تراز آب مجازی برای یک منطقه
تــراز آب مجــازی یــک کشــور در ســال  tبرابــر بــا
اختــاف میــزان صــادرات و واردات ناخالــص آن
کشــور اســت .چنانچــه میــزان صــادرات ناخالــص
از میــزان واردات ناخالــص بیشتــر باشــد ،بــه
منزلــه تــراز منفــی و بــه معنــای خالــص صــادرات
آب مجــازی از کشــور اســت .در غیــر ایــن صــورت
تــراز آب مجــازی بــه صــورت مثبــت گــزارش شــده
و بیانگــر میــزان خالــص واردات آب مجــازی بــه
کشــور میباشــد.
()2

عرضه بهینه آب و وابستگی آب وارداتی
عرضــه بهینــه آب شــاخصی اســت از نســبت حجــم
آب مصــرف داخلــی بــه کل حجــم آب مصرفی یک
کشــور یــا ناحیــه کــه بــه صــورت درصــد گــزارش
میشــود .اگــر تمامــی آب مــورد نیــاز در دســترس
باشــد و از داخــل منطقــه تأمیــن گــردد ،ایــن
شــاخص برابــر  100خواهــد بــود .عرضــه بهینــه
آب زمانــی صفــر اســت کــه تقاضــا بــرای کاال
یــا خدمــت در یــک کشــور بــه مقــدار زیــادی بــه
وســیله واردات آب مجــازی بــرآورده گــردد .حــال
اگــر ایــن شــاخص را از  100کــم کنیــم میــزان
وابســتگی آب وارداتــی کشــور بــه دســت میآیــد.
()2

 VWCijtمقــدار آب مجــازی گیــاه  iدر ناحیــه
 jدر ســال  tبرحســب متــر مکعــب بــر کیلوگــرم،
 CWUijtمقــدار آب مصرفــی گیــاه  iدر ناحیــه  jدر
ســال  tبرحســب مترمکعــب بــر هکتــار و Yieldijt
میــزان عملکــرد گیــاه  iدر ناحیــه  jدر ســال  tبــر
حســب کیلوگــرم در هکتــار اســت.

 ETijtنیــاز آبــی گیــاه  iدر ناحیــه  jدر ســال t
برحســب مترمکعــب بــر هکتــار و Efficiency
راندمــان آبیــاری اســت کــه بــر اســاس روشهــای
مختلــف آبیــاری متفــاوت اســت.

نیــاز آبــی گیــاه مــورد نظــر بــا توجــه بــه میــزان
تبخیــر و تعــرق پتانســیل گیــاه مرجــع و ضریــب
گیاهــی بــه دســت میآیــد .تبخیــر و تعــرق گیــاه
مرجــع بــه شــکل نــرخ تبخیــر و تعــرق گیــاه
فرضــی بــا ارتفــاع  ،cm12مقاومــت ســطح گیــاه
ثابــت شــده  s/m60و تــوان بازتابــش 0.23
تعریــف شــده اســت .ایــن مؤلفــه بســیار نزدیــک بــه
میــزان تبخیــر و تعــرق از ســطح گســترده چمــن
ســبز (کــه ارتفــاع یکســان داشــته و بــه طــور فعــال
در حــال رشــد اســت ،کامــا زمیــن را پوشــانده و بــا
آب کافــی اســت) میباشــد.
الزم بــه تذکــر اســت کــه تبخیــر و تعــرق گیــاه
مرجــع بــر مبنــای معادلــه پنمن-مانیــت فائــو

تجارت آب مجازی
مســلم اســت کــه تجــارت آب مجــازی چــه در
ســطح ملــی و چــه بینالمللــی اگــر بــا در نظــر
گرفتــن مزیــت نســبی کشــور صادرکننــده از نظــر
منابــع و عوامــل تولیــد صــورت گیــرد ،در نــگاه
کلــی یــک منفعــت جهانــی بــه حســاب میآیــد.
اگــر محصــوالت غذایــی و کشــاورزی از مناطــق
مرطــوب بــا راندمــان تولیــدی بیشتــر بــه مناطــق
کمآبتــر صــادر شــوند ،مصــرف آب در جهــان
کاهــش مییابــد .در ایــن موقعیــت کشــورهای
مرطــوب بــا تمرکــز روی تولیــد محصــوالت
آببــر و کشــورهای کــمآب بــا تمرکــز روی تولیــد
محصــوالت مناســب اقلیــم خــود ،هــر دو از یــک
ســود نســبی برخــوردار میشــوند .البتــه برعکــس
ایــن موضــوع بــه معنــای مصــرف هــر چــه بیشتــر
آب اســت .در صــورت رعایــت اصــل مزیــت نســبی
مقــدار آب صرفهجوییشــده از دو منظــر قابــل
بررســی اســت .اولیــن نــگاه میتوانــد ایــن نکتــه
را متذکــر شــود کــه میشــود همیــن مقــدار آب
را صــرف تولیــد محصولــی بــا عملکــرد باالتــر
کــرد .در نــگاه دوم بــا حفــظ ایــن حجــم از آب

موج
سونامی

میتــوان فشــار را از منابــع آبــی منطقــه برداشــت
و در عــوض فعالیتهــای اقتصــادی و صنعتــی
دیگــری را جایگزیــن بــا فعالیتهایــی چــون
احیــای تاالبهــا و دریاچههــا ،بــه منظــور حفــظ
زیســتبوم آغــاز کــرد.

بســیار متأثــر از روابــط بینالمللــی و فشــارهای
سیاســی کشــورهای بــزرگ دنیاســت .اینکــه بتــوان
وابســتگی در تأمیــن مــواد غذایــی را ترجیــح داد
و در عــوض در دیگــر بخشهــای اقتصــادی
ســرمایهگذاری کــرد یــا بــا توســعه امــور زیربنایــی
در راســتای نیــل بــه خودکفایــی حرکــت کــرد ،همه
و همــه نیازمنــد بررســیهای همهجانبــه اقلیــم
کشــور و سیاســتگذاریهای ملــی در هــر دو

)1کاهــش اشــتغال یکــی از محدودیتهــای
جــدی در زمینــه تجــارت آب مجــازی بــه
حســاب میآیــد .جمعیــت کثیــری از
خانوادههایــی کــه درآمــد زندگــی آنهــا
متکــی بــه زراعــت و کارکــردن در زمینهــای
کشــاورزی و باغــی اســت ،در صــورت تحقــق
ایــن فرآینــد بــا مشــکل مواجــه شــده و ضــرر و
زیانهــای اجتماعــی ،اقتصــادی و فرهنگــی
ناشــی از بیــکاری سرپرســتان خانــوار ،گریبــان
تمــام اعضــای خانــواده را خواهــد گرفــت .لــذا
دولــت بایــد پیــش از هرگونــه تصمیمگیــری،
بررســیهای الزم را انجــام داده و
برنامهریزیهــای مناســب را بــرای جایگزینــی
دیگــر فعالیتهــای تجــاری پرســود در منطقــه
انجــام دهــد؛ البتــه کــه دســتیابی بــه ایــن مهــم
نیازمنــد زیرســاختهای عظیــم اقتصــادی
میباشــد.

اگــر محصــوالت غذایــی و کشــاورزی از
مناطــق مرطــوب بــا راندمــان تولیــدی
بیشتــر بــه مناطــق کمآبتــر صــادر
شــوند ،مصــرف آب در جهــان کاهــش
مییابــد .در ایــن موقعیــت کشــورهای
مرطــوب بــا تمرکــز روی تولیــد
محصــوالت آببــر و کشــورهای کـمآب
بــا تمرکــز روی تولیــد محصــوالت
مناســب اقلیــم خــود ،هــر دو از یــک
ســود نســبی برخــوردار میشــوند.

محدودیتهای تجارت آب مجازی
منافــع تجــارت آب مجــازی را دو چالــش بــزرگ و
مهــم محــدود میکنــد:
()1،3

)2بنــا بــه تعریــف فائــو ،امنیــت غذایــی بــه معنــی
اطمینــان یافتــن از ایــن اســت کــه همــه مــردم در
هــر زمانــی دسترســی فیزیکــی و اقتصــادی بــه
غــذای ســالم و مغــذی را دارنــد تــا بــا حفــظ رژیــم
غذایــی و اولویــت غذایــی خــود زندگــی ســالم و
فعالــی داشــته باشــند .ایــن هــدف بــا تــاش بــرای
خودکفایــی از طریــق تولیــد کلیــه مــواد غذایــی
از منابــع داخلــی یــا بــا ترکیــب تولیــدات داخلــی
و واردات قابــل اجــرا میباشــد .در بحــث تجــارت
مــواد غذایــی عوامــل متعــددی چــون یارانههــای
کشــاورزی ،تعرفههــا و ســهمیههای وارداتــی،
اســتانداردهای تولیــد مــواد غذایــی ســالم و
خودکفایــی در تولیــد محصــوالت اســتراتژیک
دخالــت دارنــد .مســئله اعتمــاد بــه بازارهــای
جهانــی در زمینــه خریــد محصــوالت غذایــی

بخــش توســعه زیرســاختها و روابــط بینالمللــی
میباشــد .یکــی از راهکارهــای پیشــنهادی بــرای
رســیدن بــه بازارهــای آزاد خریــد و فــروش مــواد
غذایــی تشــکیل یــک نهــاد بینالمللــی تجــارت
آب مجــازی فــارغ از مســائل و ســوء اســتفادههای
سیاســی اســت.
تجارت بومی
در کشــورهایی کــه شــرایط آبوهوایــی متنوعــی
دارنــد ،میتــوان بــا ارائــه الگــوی کشــت مناســب
در مقــدار زیــادی از آب صرفهجویــی و در نتیجـهی
آن قیمــت تمامشــده محصــول را نیــز کاهــش
داد .بــا توجــه بــه تفــاوت گســترده محصــوالت
از نظــر عملکــرد ،مقادیــر آب مجــازی بــه ازای
هــر کیلوگــرم محصــول میتوانــد گمراهکننــده
باشــد .لــذا بــرای تصمیمگیــری در ایــن زمینــه
مؤلفــه مهــم ســود اجتماعــی محصــوالت را نیــز
بایــد در نظــر گرفــت .ایــن شــاخص تحــت تأثیــر
عوامــل مهمــی چــون هزینههــای اجتماعــی
()1

بــذر مصرفــی ،کــود شــیمیایی و حیوانــی ،ســموم
شــیمیایی ،ماشــینآالت ،نیــروی کار ،زمیــن،
قیمــت آب مصرفــی و قیمــت فــروش محصــول
میباشــد .بــا توجــه بــه جــدول ارائهشــده در
صــورت واردات بــه ازای هــر کیلوگــرم گنــدم ،جــو،
برنــج ،ذرت دان ـهای ،گوجهفرنگــی و چغنــدر قنــد
بــه ترتیــب 0.8 ،0.6 ،3.7 ،7.2 ،2.9 ،1.7
مترمکعــب واردات آب مجــازی خواهیــم داشــت.
براســاس معیــار آب مجــازی بــه عملکــرد،
گوجهفرنگــی دارای پایینتریــن اهمیــت
میباشــد؛ حــال آنکــه بــا در نظــر گرفتــن
ارزش محصــول بــه جــای عملکــرد ،جــو دارای
پایینتریــن ارزش اســت .بــه عنــوان نمونــه
بــا توجــه بــه جــدول ارائــه شــده ،بیشتریــن
ســود اجتماعــی در منطقــه مرودشــت مربــوط
بــه گنــدم و بیشتریــن زیــان اجتماعــی
متعلــق بــه گوجهفرنگــی اســت .البتــه ســود
نســبی تعییــن شــده بــرای گنــدم بیتأثیــر از
خریــد تضمینــی آن توســط دولــت نیســت.
تعییــن الگــوی بهینــه کشــت در ســطح منطقــه
الگویــی اســت کــه ســود اجتماعــی و واردات
آب مجــازی را بــه حداکثــر میرســاند.
منابع:
.1دهقانپــور ،ح و م .بخشــوده :بررســی جنبههــای
محدودکننــده تجــارت آب مجــازی در منطقــه مرودشــت.
مجلــه علــوم و صنایــع کشــاورزی ،ویــژه اقتصــاد و توســعه
کشــاورزی :جلــد ،22شــماره1387 ،1
.2باغســتانی ،ع و مهرابــی بشــرآبادی ،ح و زارع
مهرجــردی ،م و شــرافتمند ،ح :کاربــرد مفهــوم آب
مجــازی در مدیریــت منابــع آب ایــران .تحقیقــات منابــع
آب ایــران :ســال ششــم ،شــماره1389 ،38-28 ،1
.3نیکنــژاد ،د :تجــارت آب مجــازی بــا تأکیــد بــر اصــاح
الگــوی مصــرف و توســعه کشــاورزی پایــدار در کشــورهای
خشــک و نیمهخشــک .همایــش ملــی ،الگوهــای توســعه
پایــدار در مدیریــت آب
پ.ن :در بخــش چندرســانهای نشــریه بــا مشــاهده
کلیپهــای متنــوع در مــورد آب مجــازی بــا ســایر
موضوعــات مربــوط بــه آن آشــنا خواهیــد شــد.
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موج
سونامی
رضا هزاره
دانشجوی دکترای اقتصاد تولید و
مدیریت واحدهای کشاورزی

hezareh_r@yahoo.com

تجارت آب مجازی ،چالشها و تهدیدها

»» بــا توجــه بــه بحــران شــدید كمبود آب در ســطح
جهــان بــهویــژه در ســالهای اخیــر ،مســئوالن و
برنامهريــزان حــوزه آب ،مديريــت تقاضــا و حفــظ
منابــع آبــی را در کنــار مديريــت عرضــه در دســتور
کار خــود قــرار دادهانــد؛ بــهنحویکــه در حــوزه
مديريــت جديــد تقاضــای آب ،مفهــوم جديــدی
بــه نــام آب مجــازی ( )Virtual Waterارائهشــده
اســت .آب مجــازی بــرای اوليــن بــار توســط آلــن
( )Allanدر ســال  1993و بــه مفهــوم آب محــاط
ف شــده اســت .ب ـه
شــده در کاالهــا ارائــه و تعری ـ 
عبــارتدیگــر ،کل آبــی کــه مصــرف میشــود
تــا يــک واحــد از کاالهــا (اعــم از کشــاورزی و
غیرکشــاورزی) توليــد شــود .واژه آب مجــازی،
آب ،غــذا و مبادلــه را بــه يکديگــر پيونــد میدهــد.
تجــارت جهانــی کاالهــا جريانــی بينالمللــی از
آب مجــازی را ايجــاد مینمايــد کــه اصطالحــا
تجــارت آب مجــازی ()Virtual Water Trade
ناميــده میشــود .يعنــی بــه همــراه تجــارت
بينالمللــی کاالهــا ،تجــارت آب مجــازی در حــال
جريــان اســت .بــه هميــن دليــل توجــه بــه مفهــوم
آب مجــازی ،ب ـه صــورت کمــی مــورد توجــه قــرار
گرفــت؛ بــ ه صورتیکــه اعــداد و ارقــام حکايــت

بهکارگیــری مفهــوم تجــارت آب
مجــازی منجــر بــه وابســتگی
بــه
واردکننــده
کشــورهای
کشــورهای صادرکننــده غــذا
میگــردد کــه حتــی ممکــن اســت
آن را در معــرض باجخواهــی
سیاســی قــرار دهــد؛ هرچنــد بــا
گســترش شــرکای تجــاری میتــوان
ریســکهای وابســتگی را تــا
حــدودی کاهــش داد.
از مبادلــه حجــم قاب ـل توجهــی از آب دارد کــه ب ـ ه
طــــــور مجــــازی با تجــــارت کــاالهـــــای آببــــر
( )Water-Intensive Productصورت میگيرد.
مفهــوم تجــارت آب مجــازی در طــی ســالهای
اخیــر بــهعنــوان یکــی از راه حلهــای برطــرف
نمــودن بحــران آب در کشــورهای کـمآب ،همچون
ایــران ،مــورد توجــه مســئولین و صاحبنظــران
قــرار گرفتــه اســت؛ امــا بهکارگیــری ایــن مفهــوم
نیازمنــد شناســایی چالشهــا و تهدیدهــای
پیشــروی آن اســت .در ایــن یادداشــت ســعی
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خواهــد شــد ،گزیــدهای از چالشهــا و تهدیدهــای
اســتفاده از مفهــوم آب مجــازی بهصــورت
مختصــر بیــان شــود.

مجــازی تنهــا زمانــی میتوانــد بــرای کشــورهای
واردکننــده آب موفــق باشــد کــه موانــع تجــارت
بینالمللــی هــر چــه بیشــتر کاهــش یابــد.

درآمدهــای ارزی خارجــی کافــی و ظرفیــت
پذیــرش اجتماعــی
تجــارت آب مجــازی نیازمنــد دارا بــودن ارزهــای
کافــی خارجــی یــا تــراز مثبــت تجــاری بــرای
واردکــردن مــواد غذایــی در درازمــدت اســت.
بهعــاوه ،ظرفیــت پذیــرش اجتماعــی مطلــوب
نیــز یــک شــرط قطعــی بــرای موفقیــت تجــارت
آب مجــازی میباشــد .زیــرا بــر اثــر واردات آب
مجــازی و کاهــش فعالیتهــای کشــاورزی در
طوالنیمــدت ،کشــاورزان و کارگــران بــه نیــروی
مــازاد تبدیــل میشــوند .بنابرایــن میبایســت
اقتصــاد ایــن کشــورها توانایــی جــذب مــازاد
نیــروی کار در ســایر بخشهــا را داشــته باشــد.

حملونقــل و زیرســاختهای مناســب در
مناطــق روســتایی
یکــی از پیشنیازهــا بــرای موفقیــت تجــارت آب
مجــازی ،زیرســاختهای مناســب در مناطــق
روســتایی اســت .در واقــع اگــر تضمینــی در
توزیــع مــواد غذایــی وارداتــی نباشــد ،مــواد
غذایــی در شــهرهای محــل ورود کاالهــا باقــی
میمانــد؛ در چنیــن شــرایطی نبــود حملونقــل
و زیرســاختهای مناســب ممکــن اســت امنیــت
غذایــی افــراد جامعــه ،بــه خصــوص ســاکنین
مناطــق دوردســت روســتایی را تهدیــد نمایــد.

جایگزین شدن الگوی غذایی حاکم
بــا توجــه بــه اینکــه تجــارت آب مجــازی بــا
پیشفــرض نادیــده گرفتــن الگــوی غذایــی ملــی
حاکــم همــراه اســت ،از نظــر سیاســی حســاس
خواهــد بــود .تــاش در جهــت دســتیابی
بــه درجــه خــاص از اســتقالل ملــی ،بــه رشــد
آگاهیهــا نســبت بــه وابســتگیهای دوجانبــه
منجــر خواهــد شــد .در واقــع بهکارگیــری
مفهــوم تجــارت آب مجــازی منجــر بــه وابســتگی
کشــورهای واردکننــده بــه کشــورهای صادرکننــده
غــذا میگــردد کــه حتــی ممکــن اســت آنرا
در معــرض باجخواهــی سیاســی قــرار دهــد؛
هرچنــد بــا گســترش شــرکای تجــاری میتــوان
ریسـکهای وابســتگی را تــا حــدودی کاهــش داد.
در واقــع کشــورها تــا آنجایــی کــه ممکــن اســت
ل اعتمــادی پیــدا کننــد؛
بایــد شــرکای تجــاری قابـ 
بــه طــوریکــه مناقشــات سیاســی تأثیــری بــر
رفتــار صادرکننــدگان غــذا نداشــته باشــد.
کاالهــای جایگزیــن تولیــد شــده بایــد قابــل
عرضــه بــه بازارهــای جهانــی باشــد
رهــا کــردن تولیــدات فعلــی تنهــا در صورتــی
منطقــی و قابــل قبــول اســت کــه بازارهــای
بینالمللــی عالقهمنــد بــه اســتفاده از کاالهــای
صنعتــی ایــن کشــورها باشــند .در حــال
حاضــر موانــع تجــاری (تعرفــه و اســتاندارهای
ســختگیرانه) بزرگتریــن چالــش بــرای
کشــورهای درحــالتوســعه اســت کــه میخواهنــد
بــا محصــوالت فــرآوری شــده و یــا صنعتــی خــود در
بــازار جهانــی رقابــت کننــد .بنابرایــن تجــارت آب

تجارت آب مجازی و مزیت نسبی در تجارت
تجــارت کنونــی کاالهــای اقتصــادی از جملــه
محصــوالت کشــاورزی بــه خاطــر کمبــود آب
نیســت .الگــوی تجــارت فعلــی بــ ه طــور عمــده
از نقــش مزیتهــای نســبی هزینــه تولیــد در
عواملــی نظیــر نیــروی انســانی ،زمیــن ،ســرمایه،
عرضــه و تقاضــا بــرای کاالهــای اقتصــادی پیــروی
میکنــد .بنابرایــن تجــارت کاالهــا صرفــا بــر
مبنــای آب مجــازی نمیتوانــد نــگاه صحیحــی
باشــد .بــه نظــر میرســد ،قیمــت آب تنهــا
عامــل تأثیرگــذار بــر تولیــدات غذایــی و جریــان
کاالهــای کشــاورزی در بــازار جهانــی باشــد.
تنهــا هنگامیکــه قیمتگــذاری بــه آب ارزش
اقتصــادی دهــد ،آب بــه یــک عامــل هزینــهای
مناســب تبدیــل خواهــد گشــت و روی تصمیمــات
تجــاری اثــر خواهــد داشــت.
بــه نظــر آب مجــازی نمیتوانــد بهعنــوان راهحــل
نهایــی بــرای بحــران آب تلقــی شــود؛ اگرچــه
میتوانــد صرفــا بهعنــوان یــک ابــزار بــرای
مدیریــت آب در کشــورهای خشــک و نیمهخشــک
همچــون ایــران مــورد اســتفاده قــرار گیــرد .از
ســوی دیگــر بــا توجــه بــه نــکات مطر حشــده
در ایــن یادداشــت ،اســتفاده از مفهــوم تجــارت
آب مجــازی ،تهدیدهــا و چالشهایــی را بــرای
کشــورهای واردکننــده و صادرکننــده آب ایجــاد
مینمایــد .بنابرایــن شناســایی ایــن تهدیدهــا و
چالشهــا و طراحــی ابزارهــای مناســب بــرای
مقابلــه بــا آنهــا در بهرهمنــدی بهتــر از ایــن مفهــوم
میتوانــد کمــک نمایــد.

mohamadmsihajalali 1991@gmail.com
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محمدمسیحا جاللی

ِآبـــ پنهان

دانشجوی کارشناسیارشد
منــابع آب ،دانـشگاه تهــران

»» ناقــوس وضعیــت هشــدار بحــران آب چنــد
دهــه اســت کــه بــه صــدا درآمــده؛ محدودیــت
ذاتــی منابــع آب از یــک طــرف و پیشــرفت بشــر
همــراه رشــد جمعیــت و افزایــش تقاضــا از
طــرف دیگــر ،ســبب شــده کــه توجــه خاصــی بــه
صنعــت کشــاورزی شــود .صنعــت کشــارزی تنهــا
صنعتــی اســت کــه بیوانــرژی را جــذب کــرده و
راندمــان را بــه 1.3افزایــش میدهــد؛ همچنیــن
انــرژی شــیمیایی (کــود ،نفــت و  )...را تبدیــل
بــه غــذا کــرده و در کنــار ایــن مــوارد اکســیژن
هــم تولیــد میکنــد .خوشــبختانه در کشــاورزی
برخــاف صنایــع دیگــر تلفــات آبــی کــه داریــم،
بــه طــرق مختلــف متــواری (آب مجــازی ،تبخیــر،
تعــرق ،نفــوذ و  )...میشــود و مجــددا در ســیکل
هیدرولــوژی قــرار میگیــرد .ســرانه آب رو بــه
پاییــن اســت کــه ایــران بــا متوســط ســرانه آب
تجدیدپذیــر  1450مترمکعــب بــه ازای هــر نفــر در
ســال ،در مرحلــه تنــش آبــی قــرار دارد.
طبقهبندیهــای اقلیمــی و منابــع آب کشــور
حکایــت از محدودیــت منابــع آب دارد؛ بــه طــوری
کــه  85درصــد کشــور در زمــره کشــورهای
خشــک و نیمهخشــک و بیابانــی قلمــداد
میشــود .یکــی از رویکردهایــی کــه
درســالهای اخیــر در راســتای
کمــک بــه مدیریــت
منابــع آب مطــرح
شــده اســت،

تجــارت آب پنهــان (مجــازی) اســت .آب پنهــان،
میــزان آبــی اســت کــه در فرآینــد تولیــد یــک
محصــول از بیــن مــیرود .در حــال حاضــر
موضــوع آب مجــازی اهمیــت روزافــزون پیــدا
میکنــد؛ زیــرا آب کاالیــی اســت کــه واحــد قیمــت
آن بــه ازای حجمــش کــم اســت و پراکندگــی آب
بــا توزیــع جمعیــت منطبــق نیســت و همچنیــن
هزینــه حملونقــل بــا تکنولوژیهــای موجــود
بســیار باالســت .گفتــه میشــود کــه بــا کمــک
آب مجــازی میتــوان ایــن مســئله را حــل نمــود
و اگــر کشــورهایی کــه آب بیشــتری دارنــد،
محصــوالت آببــر تولیــد کننــد و بــه کشــورهای
ک ـمآب صــادر کننــد؛ مشــکالت کمآبــی تخفیــف
داده میشــود .بــا توجــه بــه محدودیــت منابــع

آبــی کشــور نکتـه حائــز اهمیــت این اســت کــه آب
پنهــان بــه ســه صــورت ســبز ،آبــی و خاکســتری
در حیــات اســت کــه طبــق گــزارش یونســکو
ردپــای آب بــرای تولیــد یــک تــن گوجهفرنگــی
در ایــران  %81آب آبــی و  %12آب ســبز و  %7آب
خاکســتری اســت کــه متوســط جهانــی بــرای
همیــن محصــول  %29آب آبــی  %51 ،آب ســبز و
 %20آب خاکســتری میباشــد .همچنیــن بــرای
یــک تــن چغنــدر ،آب آبــی  %10 ، %80آب ســبز
و  %10آب خاکســتری اســت کــه متوســط جهانــی
بــرای ایــن محصــول  %20آب آبــی %60 ،آب ســبز
و  %20آب خاکســتری اســت .بایــد توجــه شــود
کــه بیــن آب ســبز (نــزوالت آســمانی) ،آب آبــی
(زیرزمینــی و جــاری) و آب خاکســتری تفــاوت
قائــل شــد .عمــده آب مجــازی کــه کشــورها
صــادر میکننــد ،آب ســبز اســت و مربــوط بــه
الگــوی کشــاورزی دیــم میباشــد کــه متأســفانه
در ایــران مقــدار کمــی آب ســبز صــادر کــرده و در
بهرهبــرداری از منابــع آب بــرای تولیــد محصــوالت
کشــاورزی بســیار گشادهدســت از آبهــای
زیرزمینــی ،جــاری و برگشــتی بــا بهــرهوری
بســیار کــم اســتفاده میشــود .اغلــب کشــورهای
جهــان محصــوالت کشــاورزی تولیــدی خــود را
متناســب بــا اقلیــم ،و تولیــد محصــوالت آببــر را
بــا آب ســبز انجــام میدهنــد .امیــد اســت کــه
بــا اصــاح الگوهــای کشــت محصــوالت آببــر،
بــا توجــه بــه محدودیتهــای آب هــر منطقــه
در جهــت تخصیــص بهینــهی کشــت و ترویــج
کشــاورزی پایــدار بــر اســاس قابلیتهــای
اقلیمهــای مختلــف کشــور بتــوان
ارتبــاط چر خدنــدهای بیــن
و
اقتصاد،کشــاورزی
صنعــت برقــرار
کــرد.
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موج
بررسی

محمد فشایی
دانشجوی دکتری هواشناسی کشاورزی

مدیریـت منابـع آب،
از حاتمبخشـی تا تعادلبخشـی

»» حوضــه آبریــز دشــت مشــهد از حــدود ســال
 1364ممنوعــه اعــام شــده اســت؛ امــا کمــاکان
چاههــای متعــددی در محــدوده ایــن حوضــه و
بــا دالیلــی موجــه یــا غیرموجــه حفــر شــده اســت.
بــا افزایــش جمعیــت و حاکمیــت دیدگاهــی کــه
پایانپذیــر بــودن آب را غیــر واقعــی میدانســت،
زمینــه اجتماعــی بــرای برداشــت هــر چــه بیشــتر از
آبخوانهــا فراهــم شــد.
قانون بد
اواســط دهــه  80مدیرعامــل وقــت شــرکت
آبمنطق ـهای خراســان رضــوی تصمیــم گرفــت بــه
منظــور مقابلــه بــا بهرهبرداریهــای غیرمجــاز از
دشــتها کــه بســیاری از آنهــا ،از جملــه دشــت
مشــهد کــه بــه وضعیــت ممنوعــه بحرانــی درآمــده
بودنــد ،بــا جدیــت اقــدام بــه اجــرای قانــون و
انســداد چاههــای غیرمجــاز نمایــد و ایــن فرآینــد
را نســبت بــه ســالهای گذشــته ســرعت بخشــد.
نخســت او تصمیــم داشــت ایــن اقــدام را در
برخــورد بــا چاههایــی کــه برداشــت بیشــتری
داشــتند (و اصطالحــا دانهدرشــتترها) عملــی
نمایــد .همیــن کار را نیــز کــرد و چندیــن حلقــه
چــاه را مســدود نمــود کــه فقــط  6حلقــه از آنهــا
معــادل آورد ســاالنه ســد طــرق از آبخــوان دشــت
مشــهد ،آب برداشــت میکردنــد.
امــا او مرتکــب یــک اشــتباه شــد و آن هــم اینکــه
احتمــاال قــدرت و پشــتوانههای سیاســی خــود را
درســت تخمیــن نــزده بــود؛ چــرا کــه مالــکان برخی
از ایــن چاههــا از قــدرت و پشــتوانههای اجتماعــی
و سیاســی قدرتمندتــری برخــوردار بودنــد .لــذا بــه
ســرعت توســط برخــی نماینــدگان وقــت مجلــس،
در برابــر ادامــه ایــن اقدامــات مقاومــت شــد.
نماینــدگان مذکــور از اســتانداری و وزارت نیــرو
درخواســت کردنــد کــه چاههــا بســته نشــود و اگــر
قــرار اســت بــا آنهــا برخــورد گــردد ،صرفــا از حجــم
آب برداشــتی کاهــش یابــد و بابــت آن نیــز مجــوز
صــادر شــود .ایــن درخواســت مشــخصا خــاف
قوانیــن بــود؛ آنهــا موضــوع را کتبــا درخواســت
کردنــد و نهایتــا در کمیســیون اصــل نــود ادامــه
فرآینــد انســداد چاههــای غیرمجــاز بســیار محــدود
گشــت.
ماجــرا بــه همیــن مرحلــه ختــم نشــد .نماینــدگان
مذکــور موضــوع را پیگیــری کردنــد و طــی مــدت
چنــد ســال ایــن مطالبــه غیرقانونــی را بــه عنــوان
یــک الیحــه تنظیــم و بــه مجلــس ارائــه دادنــد.
مضمــون الیحــه ایــن بــود کــه وزارت نیــرو بــه کلیــه
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چاههــای فاقــد پروانــه کــه تــا قبــل از ســال 85
حفــر شــده اســت مجــوز بهرهبــرداری بدهــد و ســایر
چاههــا را طــی مــدت یــک ســال مســدود کنــد.
تصویــب ایــن قانــون میتوانســت بــرای عــدهای
جلــب محبوبیــت نمایــد .علیرغــم مخالفــت
جامعــه مهندســی آب کشــور و طومــاری کــه بــه
شــورای نگهبــان ارســال شــد ،قانــون مذکــور در
ســال  89بــا توجــه بــه بیمیلــی دولــت وقــت
در مخالفــت جــدی و کارشناســی بــا ایــن قانــون
مخــرب ،بــا عنــوان تعییــن تکلیــف چاههــای
فاقــد پروانــه بــه تصویــب رســید و اجرایــی شــد.
از پیامدهــای ایــن قانــون همیــن بــس کــه در ســال
 89تعــداد چاههــای غیرمجــاز در خراســان رضــوی
 2.5برابــر شــد و از حــدود  3500بــه  9000حلقــه
رســید .پیــش از ایــن نیــز مجلــس در ســال  83بــه
ـرد
دلیــل ایــرادی کــه بــر چگونگــی و محــل هزینهکـ ِ
درآمدهــای ناشــی از دریافــت حقالنظــاره آبهــای
زیرزمینــی در چاههــای کشــاورزی داشــت ،طــی
قانونــی حقالنظارههــا را حــذف نمــوده و بــه ایــن
ترتیــب آب زیرزمینــی در بخــش کشــاورزی رایــگان
شــد.
ایــن دو قانــون مســیر وزارت نیــرو در حفاظــت از
منابــع آب زیرزمینــی را بســیار ناهمــوار کــرد و پــس
از ســالها کــه وضعیــت درآمدهــا و بودجــه عمرانــی
دولــت نابســامان گردیــد ،شــرکت آبمنطقــهای
بــرای تأمیــن منابــع مالــی خــود وادار بــه فــروش
آب و فاضــاب در دشــت هــای ممنوعــه شــد کــه
امــروزه نیــز ایــن رونــد ادامــه داشــته و تبعــات
خــاص خــود را نیــز بــه وجــود آورده اســت.
بحران آب وجود ندارد!
بــه مــوازات ایــن قوانیــن ،دیــدگاه رئیــس دولــت در
ایــن خصــوص کــه آب و خــاک بــه قــدر کافــی در
کشــور وجــود دارد و هــر کــس از کمآبــی حــرف
میزنــد دشــمن و خائــن اســت نیــز وجــود داشــت.
بــر ایــن اســاس رســما مدیــران آب وزارت نیــرو در
کشــور از بیــان ابعــاد بحــران آب منــع شــدند.
در یکــی از ســفرهای اســتانی رئیــس دولــت بــه
مشــهد ،یکــی از روســتائیان مقابــل خــودروی رئیس
جمهــور نشســت و درخواســت کــرد که«:چــون مــن
خانــواده ایثارگــر هســتم بایــد بــه مــن مجــوز یــک
حلقــه چــاه بدهیــد» .تــا پایــان همــان شــب از تمــام
نهادهــا و پایگاههــای وابســته بــه رئیــس جمهــور،
بــا دفتــر مدیرعامــل شــرکت آبمنطق ـهای اســتان
تمــاس گرفتــه شــد کــه فرآینــد صــدور مجــوز بــه
کجــا رســیده اســت؟! شــرکت آبمنطقــهای نیــز

تحــت فشــار و علیرغــم موافقــت کارشناســی بــا
تــرک تشــریفات فرآینــد را ظاهــرا آغــاز کــرد؛ ولــی
آنقــدر ادامــه یافــت تــا موضــوع فرامــوش و دولــت
دهــم پایــان یافــت .امــا بحــران آب بــا افــت شــدید
آب زیرزمینــی ( 1متــر در ســال در دشــت مشــهد)
و فرونشســت زمیــن ،ایجــاد فروچالههــای عظیــم،
شــور شــدن آب و خــاک و  ...برخــاف انــکار رئیــس
دولــت در مســیر خــود ادامــه یافــت و منتظــر صــدور
مجــوز عــرض انــدام توســط رئیــس جمهــور نشــد.

 609دریاچه ارومیه در زیر پای ما ...
بــا روی کار آمــدن دولــت یازدهــم و بیــان دغدغههــا
و برنامههــای محیــط زیســتی ،دولتمــردان در
وهلــه اول تأییــد کردنــد کــه بحــران آب در کشــور
وجــود دارد و از کتمــان آن دســت برداشــتند.
اولیــن مصوبــه دولــت
بــه موضــوع بحــران
آب و دریاچــه ارومیــه
اختصــاص یافــت و
تابســتان  93در پا
وزیــر نیــرو اعــام کــرد
شــورای عالــی آب
کــه امــروز  609دریاچه
مشــتمل بــر  16پــر
ارومیــه در زیــر پــای مــا
و تعادلبخشــی منا
وجــود دارد کــه اوضــاع
بــه تصویــب رســی
وخیمــی دارنــد .در
بــرای ایــن پــرو
طــول دولــت یازدهــم
برابــری نســبت بــه
بیــش از مجمــوع
دولتهــای گذشــته،
کــه ســابقا انجــام م
جلســات شــورای عالــی
گردیــده و در تدوی
آب کــه در باالتریــن
نخبــگان دانشــگاه
ســطح تصمیمگیــری
بهــره جســته شــد
اجرایــی قــرار دارد بــا
حضــور رئیــس جمهــور
یــا معــاون اول و وزرا
برگــزار شــد.
در تابســتان  93در پانزدهمیــن جلســه شــورای
عالــی آب ،طرحــی جامــع مشــتمل بــر 16
پــروژه بــا عنــوان احیــا و تعادلبخشــی منابــع
آب زیرزمینــی بــه تصویــب رســید و اجرایــی شــد.
بــرای ایــن پــروژه بودجـهای  20برابــری نســبت بــه
فعالیتهــای مشــابه کــه ســابقا انجــام میگرفــت،
تصویــب گردیــده و در تدویــن آن از پتانســیل
نخبــگان دانشــگاهی تــا حــد امــکان بهــره جســته
شــد .در خراســان رضــوی ،دانشــگاه فردوســی
مشــهد مســئولیت موضــوع آب را بــر عهــده گرفــت
و در همیــن راســتا در طــول یــک ســال و نیــم
تــاش و همــکاری مشــترک بــا تمــام دســتگاهها
و ذینفعــان دخیــل در موضــوع آب ،ســند تدبیــر
آب مشــهد را راهبــری و بــه تصویــب رســاند کــه در
کشــور بینظیــر اســت.
هزاران راه نرفته
بــه طــور کلــی بایــد پذیرفــت کارنامــه مدیریــت

موج
بررسی

منابــع آب زیرزمینــی طــی  50ســال اخیر در کشــور
چنــدان درخشــان نبــوده و نیســت .چاههــای
مجــاز و غیرمجــاز متعــددی طــی دهههــای
گذشــته در کشــور حفــر شــده اســت کــه تعــداد
آن بالــغ بــر  700هــزار حلقــه میباشــد و نیمــی از
آنهــا غیرمجــاز هســتند .ســاخت ســدهای فراوانــی
در کشــور رقــم خــورده بــود کــه وزیــر نیــرو از آن بــا
عنــوان افــراط در سدســازی و نگــرش ســازهای یــاد
کــرد .خزانــه خالــی دولــت و کمبــود بودجــه عمرانی
کشــور کار را بــرای تعادلبخشــی دشــتها بســیار
دشــوار کــرده بــود کــه البتــه وضعیــت مالــی ســابق
کمــاکان ادامــه دارد .ذخیــره ســیلوهای گنــدم
کشــور از مقــدار مــورد نیــاز  3روز کشــور در دولــت
دهــم بــه  9مــاه در دولــت یازدهــم افزایــش یافــت و
از ایــن حیــث آســودگی خاطــر و پشــتوانه خوبــی
را بــرای اطمینــان از
تأمیــن امنیــت غذایــی
آن هــم در شــرایط
خشکســالی ایجــاد
انزدهمیــن جلســه
کــرد.
ب ،طرحــی جامــع
ســازمان
بودجــه
روژه بــا عنــوان احیــا
محیــط
حفاظــت
ابــع آب زیرزمینــی
زیســت بــه تدریــج بــه
ید و اجرایــی شــد.
دو و ســه برابــر بودجــه
20
وژه بودجــهای
ســابق آن افزایــش
فعالیتهــای مشــابه
یافــت؛ کــه البتــه
کمــاکان رقمــی ناچیــز
میگرفــت ،تصویــب
اســت .آموزههــای
یــن آن از پتانســیل
زیستمحیطی
هی تــا حــد امــکان
در ســطح جامعــه و
د.
شــبکههای مجــازی
رواج یافــت .در
ســال  93تعــداد
ســازمانهای مردمنهــاد قانونــی کشــور بــه ســه
برابــر تعــداد قبلــی افزایــش یافتــه و از پتانســیل
آنهــا در توانمندســازی جوامــع محلــی در بهبــود
معیشــت و حفاظــت از آب و خــاک و محیــط زیســت
اســتفاده شــد.
بــه تدریــج پیامدهــای ملمــوس و عینــی بحــران آب
باعــث شــد ایــن بــار برخــورد قانونــی بــا متخلفــان
چاههــای غیرمجــاز بــه یکــی از مطالبــات
کشــاورزان و بهرهبــرداران قانونــی مبــدل شــود .در
عیــن کمبــود نقدینگــی در ســال  95بــا حمایــت
بســیار خــوب اداره کل دادگســتری اســتان ،و
اقــدام جــدی شــرکت آبمنطقـهای بیــش از 3500
حلقــه چــاه غیرمجــاز تنهــا در خراســان رضــوی
مســدود شــد.
تجهیــز چاههــای کشــاورزی بــه کنتــور حجمــی
یکــی از تکالیــف قانونــی اســت کــه ســالها بــر
زمیــن مانــده بــود .ایــن پــروژه بــه صــورت آزمایشــی
از اواخــر دولــت نهــم آغــاز شــد؛ امــا بیــش از 98
درصــد پــروژه در کل کشــور در ســال هــای  93تــا

 95بــا بودجــه خــود کشــاورزان بــا همــت و جدیــت
بــه ســرانجام رســید .در طــرح احیــا و تعادلبخشــی
ســه پــروژه مختلــف بــه آمــوزش ،اطالعرســانی،
مطالعــات اجتماعــی و توانمندســازی تشــکلهای
آببــران در دشـتهای آزمایشــی اختصــاص یافــت
تــا بــه تدریــج بخــش زیــادی از تصدیگریهــای
دولــت بــه تشــکلهای قانونــی بهرهبــرداران
واگــذار شــود.
باز هم قانون بد
در پاییــز  ،94همزمــان بــا فــرا رســیدن انتخابــات
مجلــس شــورای اســامی ،مجلــس مجــددا دســت
بــه اقــدام دیگــری زد و الیحهای بــا دوفوریــت تقدیم
مجلــس شــد .در ایــن طــرح بــه منظــور حمایــت از
تولیــد محصــوالت اســتراتژیک همچــون گنــدم،
پیشــنهاد کردنــد کــه آببهــای بخــش کشــاورزی
در ســدها و شــبکههای آبیــاری نیــز حــذف شــود
تــا از ایــن طریــق تولیــدات کشــاورزی افزایــش
یافتــه و ظاهــرا معیشــت کشــاورزان بهبــود یابــد.
خوشــبختانه ایــن بــار تــاش برخــی نماینــدگان در
مجلــس بیثمــر مانــد و ایــن اتفــاق رخ نــداد.
در ســال  95نمایندگانــی کــه پیشتــر از ایشــان
یــاد شــد ،وقتــی شــرکت آبمنطق ـهای در اجــرای
قانــون تعییــن تکلیــف چاههــای فاقــد پروانــه در
حــال انســداد چاههــای غیرمجــاز بــود ،مجــددا
اعتــراض نمودنــد که«:چــرا برخــی چاههــای
غیرمجــاز را مســدود میکنیــد؟ اینهــا چــاه
نیســتند ،بلکــه گــودال هســتند!» .نماینــدهای
دیگــر از خراســان رضــوی در ســال  95مدعــی
شــد«:که اوال چــرا اراضــی تصــرف شــده در حریــم
و بســتر رودخانههــا را آزادســازی نمــوده و ثانیــا چــرا
چاههــای غیرمجــاز فــان شهرســتان را مســدود
میکننــد؟» .او همیــن گالیــه را در مجلــس
بــه شــکل طــرح ســؤال از وزیــر بــه پیــش بــرد و
بــه اشــکال مختلــف در برابــر اجــرای قانــون در
خصــوص چاههــای فاقــد پروانــه و همچنیــن نصــب
کنتورهــای هوشــمند در چاههــای دارای پروانــه،
مانعتراشــی شــد.
بیماری مزمن کشفرود
رودخانــه تاریخــی کشــفرود کــه در شــاهنامه
فردوســی از آن یــاد شــده اســت ،از شهرســتان
قوچــان آغــاز و پــس از عبــور از شــمال مشــهد تــا
قلــب ترکمنســتان جریــان مییابــد .طــی مــدت
 20ســال اخیــر بــه دلیــل الگــوی نامناســب توســعه
انســانی و عــدم توجــه بــه مســائل محیــط زیســتی و
همچنیــن خشکســالی ،بــه تدریــج آب رودخانــه
کاهــش یافتــه و فاضــاب خــام در آن جریــان پیــدا
کــرد .بــه حریــم و بســتر رودخانــه تجــاوز شــد و
عــرض بســتر آن در برخــی نقــاط از  500متــر بــه
کمتــر از  2متــر کاهــش یافــت .انــواع و اقســام
محصــوالت کشــاورزی بــا فاضــاب خــام آلــوده

آبیــاری و محصــوالت آن بــه طــور مســتقیم وارد
ســبد غذایــی مــردم گردیــد .در آن زمــان تعــدادی
خبرنــگار دلســوز ایــن فجایــع را در کشـفرود بارهــا
مطالبــه کردنــد؛ امــا عمــا بــه هیــچ نتیجــه خاصــی
نرســیدند .شــرکت آبمنطقــهای هــر از گاهــی
نســبت بــه جمــعآوری موتورتلمبههــای غیرمجــاز
و همچنیــن کاشــت ســنوبر در حاشــیه رود اقــدام
میکــرد؛ ولــی نــه از تــوان الزم برخــوردار بــود و نــه
آن طــور کــه بایــد پشــتیبانی میشــد .کشــفرود
مشــهد تبدیــل بــه یــک زخــم چرکیــن مزمــن
گردیــده و دو تصفیهخانــه غیــر اســتاندارد ســاخته
شــده در پرکندآبــاد و اولنــگ و تحویــل پســاب آن
بــه کشــاورزان موجــب نارضایتــی کشــاورزان شــده
بــود .بــا تقویــت جایــگاه ســازمان حفاظــت محیــط
زیســت و وخیمتــر شــدن اوضــاع کشــفرود،
کارگروهــی در اســتانداری خراســان بــا عنــوان
نجــات کشــفرود شــکل گرفــت و بــرای آن 160
میلیــارد تومــان بودجــه در نظــر گرفتــه شــد .در ایــن
کارگــروه شــرکت آبمنطق ـهای ،ســازمان حفاظــت
محیــط زیســت و همچنیــن دادگســتری بــه طــور
جــدی وارد کار شــده و پــس از رفــع تصــرف از
اراضــی کشـفرود بــه طــول  70کیلومتــر و احــداث
دو جــاده دسترســی دائمــی ،احــداث دو پایــگاه
گشــت و نظــارت مشــترک و همچنیــن بهرهمنــدی
از مشــارکت شــهرداری مشــهد در کاشــت نهــال در
حریــم رودخانــه ،برداشــت غیرمجــاز از فاضــاب
خــام در باالدســت رودخانــه را بــه صفــر رســاندند.
همچنیــن در ســال  95دو تصفیهخانــه پیشــرفته
بــا نــام التیمــور و خینعــرب بــا وام بانــک توســعه
اســامی ســاخته و بــه بهرهبــرداری رســیدند.
در بهــار  96بــا اخــذ  800میلیــارد تومــان وام از
بانــک توســعه زیرســاخت آســیا بــا بهــره صفــر
درصــد ،پــروژه ســاخت ســه تصفیهخانــه جدیــد
در همــان محــدوده بــه اجــرا در آمــد؛ طــوری کــه
فاضــاب غیرصنعتــی تولیــدی شــهر را بــه طــور
کامــل تصفیــه نمایــد .امــروز خوشــبختانه مجموعــه
اقدامــات بــه گونــهای اســت کــه میتــوان امیــد
داشــت طــی دو ســال آتــی بخــش اعظــم معضــات
کشــفرود ســاماندهی شــود.
در مسیر تعادلبخشی
در پایــان بایــد گفــت هــدف از ایــن یادداشــت
ارزیابــی صفــر و یکــی دولتهــای مختلــف نبــود؛
بلکــه بحــث اصلــی تفــاوت دیدگاههــا و مجموعــه
اقداماتــی اســت کــه مبتنــی بــر آنهــا بــه اجــرا
در میآیــد .طــرح ملــی احیــا و تعادلبخشــی
میتوانــد یــک نقطــه عطــف جــدی بــرای مدیریــت
منابــع آب زیرزمینــی باشــد .نواقــص و موانــع
زیــادی در ســر راه ایــن طــرح وجــود دارد کــه امیــد
اســت در گــرو مطالبــات و مشــارکتهای مدنــی
مــردم بــه تدریــج در مســیر درســت و همــوار خــود
بــه حرکــت ادامــه دهــد.
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حقوق آب در ایـران
سیدعلیرضا علوی بجستانی

»» آشنایی با قوانین گذشته و حال ،کاستیها و جرایم

دانشجوی کارشناسی علوم و مهندسی آب

»» کمبــود آب در ایــران محدودکننــدهی توســعه
فعالیتهــای اقتصــادی ،کشــاورزی ،صنعتــی و...
بــه شــمار مــیرود .بایــد اذعــان کــرد کــه توزیــع
نامتــوازن زمانــی و مکانــی جمعیــت ،روشهــای
نامناســب اســتعمال و اســتفاده از آب ،فقــدان
یــا نارســاییهای جوانــب حقوقــی یــا مالکیــت و
بهرهبــرداری از منابــع آب و ...موجــب شــدهاند تــا
بــا کاهــش ســرانه آب شــیرین در دســترس ،بحــران
کمآبــی بیــش از دغدغــه شــود.
نبایــد از اینکــه آب محــور اصلــی توســعه
کشورهاســت و دسترســی و بهرهگیــری از ایــن
منبــع بــا مســائل گوناگــون اقتصــادی اجتماعــی
و زیســتمحیطی آمیختــه اســت غافــل شــد.
همچنیــن میانگیــن بــارش در ایــران ســاالنه
 mm252اســت؛ ایــن مقــدار یکســوم میانگیــن
بــارش جهانــی میباشــد کــه  71درصــد آن تبخیــر
میشــود .عــاوه بــر آن منبــع اصلــی آب موجــود
در ایــران بــاران و بــرف اســت کــه  70درصــد بــاران
و  30درصــد بــرف اســت.
در ابتــدا بــرای آشــنایی بــا خیلــی از مــوارد بایــد بــه
تعریــف مــال بپردازیــم :مــال هــر چیــزی اســت کــه
دارای نفــع و فایــده اســت و قابــل مبادلـهی مادی،
معنــوی و دارای ارزش باشــد و خــود بــه دو دســته
عمومــی و خصوصــی تقســیم میگــردد:
خصوصــی آن دســته از اموالــی اســت کــه متعلــق
بــه یــک شــخص خــاص باشــد و امــوال عمومــی،
امــوال متعلــق بــه دولــت و شهرداریهاســت
و اموالــی کــه مســتقیما بــرای بهرهبــرداری در
اختیــار مــردم قــرار میگیــرد.
باتوجــه بــه مــوارد ذکــر شــده مــورد آب ،مســئلهای
عمومــی اســت؛ بنابرایــن داشــتن یــک سیاســت
جزایــی بــرای هــر کشــور پیرامــون حفاظــت از
منابــع آب ضــروری میباشــد .در برخــی از
کشــورهایی کــه منابــع آب متعلــق بــه دولــت
اســت و همچنیــن رودخانههــا بــه عنــوان یکــی
از مهمتریــن منابــع تأمیــن آب شــیرین و مصــرف
بخشهــای صنعــت ،کشــاورزی ،شــهری و بــه
عنــوان رگ حیاتــی توســعه از اهمیــت ویــژهای
برخوردارنــد ،شــدت برخــورد و نحــوه عمــل
دولتهــا را بایــد در راســتای ملــی بررســی نمــود.
باتوجــه بــه اهمیــت تقســیم آب بــرای کشــاورزان از
دیربــاز ،مــاده  156قانــون مدنــی اشــعار م ـیدارد
کــه :هــرگاه آب شــهر کافــی نباشــد کــه تمامــی
اراضــی اطــراف آن مشــروب شــوند و یــا بیــن
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صاحبــان اراضــی تقــدم و تأخــر ایجــاد شــود و
کســی نتوانــد حــق تقــدم خــود را ثابــت کنــد ،بــا
رعایــت ترتیــب هــر زمیــن کــه بــه آب نزدیکتــر
اســت ،بــه قــدر حاجــت ،حــق تقــدم بــر زمیــن
پایینتــر خواهــد داشــت.
در گذشــته بــرای تقســیم آب نهــری کــه در اطــراف
چنــد زمیــن زراعــی قــرار دارد از واحــد زمانــی
کــه بــه نــام طــاس آب بــوده بهــره میجســتند
و بــه ایــن صــورت انجــام میشــود کــه یکــی از
کشــاورزان فنجــان مخصوصــی را در طــاس گــرد
مســی نازکــی کــه در مرکــز آن ســوراخ احــداث
شــده قــرار داده تــا از ســوراخ آن آب بــه داخــل
طــاس بــرود؛ ســپس آن طــاس آب را روی چشــمه
آبــی کــه بــه مزرعــه هدایــت میشــود ،قــرار داده و
هنگامــی کــه کاســه فــرو مـیرود گویــای آن اســت
کــه پیمانــه پــر شــده .پــس از آن فنجــان را بــا ذکــر
تعــداد مشــخصی صلــوات یــا ســبحانالله خالــی
میکنــد تــا هــم یــک کمیــت بــرای اندازهگیــری
زمــان باشــد و حقــی از کســی ضایــع نشــود و هــم
بــه واســطه آن از خداونــد طلــب یــاری کننــد .ایــن
کار چنــد بــار بــر حســب قرارهــای قبلــی تکــرار
خواهــد شــد و پــس از آن دســتور تغییــر مســیر
نهــر صــادر گردیــده و نوبــت زمینهــای دیگــر
میشــود.
در علــم حقــوق قاعــدهای وجــود دارد بــه نــام
قاعــده اذن دخــول .اذن بــه شــیء بــه ایــن
معنــی کــه وقتــی کســی اذن و اجــازه اســتفاده
از یــک وســیله مرجــع را دارد بــرای اســتفاده از
وســایل جزئــی کــه داخــل آن اســت ،نیــازی بــرای
کســب اجــازه از صاحــب آن نیســت؛ بــه عنــوان
مثــال فــردی کــه خانــهای را اجــاره میکنــد
بــرای اســتفاده از درخــت آن الزم بــه اجــازه از
صاحبخانــه نیســت؛ امــا ایــن قاعــده بــرای
اســتفاده از چاههایــی کــه خصوصیســازی
نشــدهاند صــادق نبــوده و نمیتــوان بــه صــرف
صاحــب زمیــن بــودن ،از چــاه زمیــن زراعــی
اســتفاده کــرد.
مــاده  25قانــون مدنــی در بیــان مشــترکات
عمومــی اشــعار مـیدارد کــه هیچکــس نمیتوانــد
اموالــی را کــه مــورد اســتفاده عمــوم اســت و مالــک
خــاص نــدارد از قبیــل پلهــا ،کاروانســراها،
آبانبارهــای عمومــی و مــدارس قدیمــی و
میدانگاههــای عمومــی و همچنیــن قنــوات و
چاههایــی کــه مــورد اســتفاده عمــوم اســت را
تملــک کنــد .بدیهــی اســت یکــی از جنبههــای

قانونــی حفاظــت از کاریزهــا توجــه داشــتن بــه
ایــن اســت کــه وضعیــت مالکیــت منابــع آبــی بایــد
از ســوی قانونگــذار بــه رســمیت شــناخته شــود
و اقدامــات ثبتــی یکــی از جنبههــای اثباتــی و
ســلبی تثبیــت مالکیــت اســت .فــرض قانونگــذار
بــرای ترغیــب افــراد بــه ثبــت مالکیــت خــود دارای
دو بعــد اســت:
بعــد اول :پذیــرش رســمی مالکیــت .قانونگــذار
اعــام م ـیدارد کــه نــام وی در دفتــر امــاک بــه
ثبــت رســیده باشــد؛ در نتیجــه تمــام مالکیــن
مکلــف هســتند جهــت شناســایی مالکیتشــان
در اقــدام بــه اخــذ مالکیــت رســمی مبــادرت
کننــد.
بعــد دوم :الــزام ثبــت اســناد عــادی کــه بــه
موجــب قانــون  46و  47قانــون ثبــت کــه از قواعــد
آمــره الزامــات نظــم عمومــی اجتماعــی محســوب
اســت .قانونگــذار در یــک اقــدام تکلیفــی و
مؤثــر بــه کلیــه ادارات و محاکــم دســتور داده تــا از
پذیــرش اســناد عــادی مالکیــت امــوال غیرمنقــول
در مناطقــی کــه اجــرای قانــون ثبــت در آن
منطقــه بــه طــور عمومــی اعــان و الزامــی شــده
خــودداری نماینــد و همیــن الــزام قانونــی بــه
نوعــی مالکیــن را ترغیــب یــا ناچــار بــه پیگیــری
ثبــت مالکیــت خــود میســازد.
توضیــح مطالــب فــوق ،در معامــات دو نــوع
ســند موجــود میباشــد:

 .1ســند ثبتــی کــه توســط دفاتــر اســناد رســمی
بــه ثبــت رســیده میشــود و در صــورت ایجــاد
اختــاف در دادگاه و مراجــع قانونــی بــدون چــون
و چــرا مــورد تأییــد واقــع شــده و در صــورت ارائــه
ســند ثبتــی ملــک نیــازی بــه شــاهد نیســت.
 .2ســند عــادی مثــل قولنامــه کــه هنــگام
ارائــه آن بــه مراجــع قانونــی بایــد شــاهدی هــم
بــه صحــت آن شــهادت دهــد .بــرای جلوگیــری
از اختالفــات ،دولــت بــه صــورت دورهای بــرای
یــک منطقــه از کشــور اعــام میکنــد افــرادی
کــه دارای قولنامــهای از مــال غیرمنقــول (غیــر
قابــل حرکــت) هســتند ،میتواننــد بــا ارائــه
قولنامــه ســند ثبتــی خــود را دریافــت نماینــد؛
بنابرایــن صاحبــان موظفنــد بــرای جلوگیــری
از اختالفــات نســبت بــه گرفتــن ســند ثبتــی
منطق ـهی اعالمشــده هرچــه زودتــر اقــدام کننــد
کــه ایــن عمــل خــود باعــث پیگیــری مــردم بــرای
ثبــت مالکیــت خــود میشــود.
منابــع آبــی یکــی از حســاسترین ریشــههای
حیــات دولــت اســت کــه در معــرض مخالفــان و
مهاجمــان قــرار میگیــرد .در برخــی مراجــع از
منابــع آبــی را بــه عنــوان اســلحه جدیــد مهاجمــان
معرفــی کردنــد .اخــال در منابــع آبــی و آلودگــی
آب شــهرها مثــل قطــع

شــریانهای اصلــی
مایــهی حیــات
شــهروندان اســت و
بــرای همیــن بایــد
بــرای متهمانــی
کــه بــا قصــد
محاربــه وارد عمــل
میشــوند ،مجــازات
ســخت و غیرقابــل
انعطــاف تعبیــه
شــود؛ بنابرایــن
قوانینــی
بایــد
وضــع گــردد تــا
اگــر کســی دســت
بــه ارتــکاب جرمــی
معرفی کتاب:
در ایــن زمینــه زد،
حقوق بر آب در فقه اسالمی  /احمدرضا توحیدی ،سیدمحسن قائمی خرق
ســزای کار خــود را
مشــاهده نمایــد.
حــال بــه تشــریح
جــرم میپردازیــم ،هــر جــرم دارای چنــد جهــت خواهــد شــد .همچنیــن باتوجــه بــه اینکــه جرایــم
ً
مذکــور بــدون قصــد برانــدازی اســت نتیجتــا
میبا شــد :
مجــازات اینگونــه جرایــم بســته و اهمیــت آن
اول .عنصــر مــادی :مثــل .1تخریــب .2اختــال منبــع آبــی ،کمتــر از جرایــم بــه قصــد محاربــه کــه
.3اســتفاده غیــر مجــاز .4ســرعت .5تصــرف اعــدام میباشــد خواهــد بــود.
.6بهرهگیــری خودســرانه .7دفعــات غیرقانونــی عــاوه بــر آن کســانی کــه بیــش از حــد مقــرر از
چاههــای آب اســتفاده میکننــد یــا قوانیــن
.8دخالــت غیرمجــاز.
دوم .عنصــر معنــوی :در علــم حقــوق صرفــا بــه مربــوط بــه آن را رعایــت نکننــد ،ابتــدا جریمــه
تحقــق خارجــی جــرم توجــه نمیشــود؛ بلکــه در میشــوند و در صــورت تکــرار پروانــه چــاه آنهــا لغــو
هــر شــرایط یکــی از اصولیتریــن ارکان وجــود میگــردد و اگــر بــدون پروانــه از چــاه اســتفاده
بــزه را وجــود قصــد و نیــت (عنصــر معنــوی) کننــد ،چــاه از طــرف وزارت آب و بــرق بــا حضــور
میداننــد .در نتیجــه قصــد و نیــت در رســیدگی نماینــده دادســتان مســدود میشــود.
و بررســی خطــای مرتکــب شــده تأثیــر دارد؛ پــس
باتوجــه بــه ایــن تعاریــف در بررســی شــکایت ســه منابع:
حالــت داریــم -1 :فقــدان قصــد اضــرار بــه منابــع -مقالــه «حفاظــت قانونــی از قنــوات و منابــع آبهــای
زیرزمینــی» ،دکتــر غالمرضــا مدنیــان؛ کنفرانــس
آب  -2تجــاوز بــه منابــع آبــی بــدون قصــد اخــال و
بینالمللــی قنــات؛ آذرمــاه  ،1384کرمــان
مقابلــه  -3تجــاوز بــه منابــع آبــی بــه منظــور مقابلــه -مقالــه «بحــران آب و الزامــات رفــع چالشهــای
و محاربــه بــا نظــام.
حقوقــی در حقــوق آب ایــران» ،دکتــر غالمرضــا مدنیــان
باتوجــه بــه اینکــه در مــوارد مذکــور فــرد ســعی
دارد بــا ســلب امنیــت اجتماعــی و آزادی مــردم
و همچنیــن بــا ناتــوان گذاشــتن دولــت در ارائــه
خدمــات بــه وســیله نیــروی خصــم بــه حکومــت
ضربــه وارد کنــد ،در چنیــن مــواردی حکومتهــا
مجازاتهــای ســخت و غیرقابــل انعطافــی را در
پیــش میگیرنــد و قصــد حــذف متخلــف را دارنــد و
در صــورت فقــدان قصــد اضــرار ،خاطــی ملــزم بــه
پرداخــت خســارت میباشــد .در صــورت تجــاوز
بــه منابــع آب بــدون قصــد اخــال اگــر بــرای ایجاد
اخــال در شــبکه آب ،بــرق ،گاز ،مخابــرات دولتــی
و وســایل متعلــق بــه آن مثــل ســد ،کانــال یــا لولــه
مرتکــب تخریــب یــا عملــی بــرای از کار انداختــن
آن شــود بــه  2تــا  5ســال حبــس جنایــی محکــوم

و همــکاران؛ دومیــن همایــش ملــی آب ،انســان ،زمیــن؛
شــهریور 1394
مقالــه «ســاختار سیاســت جزایــی حقــوق آب ایــران»،دکتــر غالمرضــا مدنیــان؛ همایــش گوهــران کویــر؛
مقالــه «حقآبــه زیســتمحیطی» ،دکتــر ناصــر طالــببیدختــی ،بهمــن بنیهاشــمی؛ دومیــن همایــش و
نمایشــگاه تخصصــی مهندســی محیــط زیســت ،خــرداد
 ،1387دانشــگاه تهــران
مقالــه «مالکیــت منابــع آبــی» ،دکتــر غالمرضــا مدنیــان؛همایــش گوهــران کویــر؛
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موج
علمی

محسن ناظـری
دانشجوی کارشناسی علوم و مهندسی آب

راهبردهای بلندمدت
توسعه آب و سند فـرابخشی

»» آب یکــی از مــواد مایــع و فراوانتریــن مــاده
مرکــب بــر روی ســطح کــره زمیــن و بســتر اولیــه
حیــات بــه شــکلی کــه امــروزه میشناســیم،
میباشــد .بیــش از  ٪۷۱٫۱وزن یــک انســان از
آب تشــکیل شــده و نیــز بیــش از  ٪۷۰ســطح کــره
زمیــن را آب پوشــانده اســت (نزدیــک بــه ۳۶۰
میلیــون از  ۵۱۰۰میلیــون کیلومتــر مربــع) .بــا
وجــود ایــن حجــم عظیــم آب ،تنهــا  3درصــد از
آبهــای کــره زمیــن شــیرین و قابل شــرب اســت و
مابقــی آن بــه علــت محلــول بــودن انــواع نمکهــا،
خصوصــا نمــک خوراکــی غیرقابــل اســتفاده
اســت .از همیــن  2درصــد آب شــیرین بیــش از ۹۰
درصــد بــه صــورت منجمــد در دو قطــب زمیــن و
دور از دســترس بشــر واقــع شدهاســت.
اگــر کســی از فضــا بــه زمیــن نــگاه کنــد ،آن را یــک
ســیاره آبیرنــگ و پــر از آب خواهــد دیــد .حجــم
کل آبهــای موجــود در کــره زمیــن ،رقمــی در
حــدود  ۱۳۶۰میلیــون کیلومتــر مکعــب تخمیــن
زده شدهاســت .ایــن حجــم بــا توجــه بــه چرخــه
آب بــه طــور دائــم در بیــن منابــع مختلــف در حــال
جابهجایــیاســت.
مهمترین منابع آب در کره زمین عبارتند از:
•آبهای زیرزمینی (قنات،چاه،چشمه)
•آبهای جوی (باران و برف)
•آبهــای ســطحی (رودخانه،دریا،دریاچــه و
اقیانــوس)
همچنیــن بخشــی از آب موجــود در کــره زمیــن بــه
صــورت بخــار در جــو (اتمســفر) و بخــش دیگــری
نیــز بــهصــورت جامــد در یخچالهــای طبیعــی
وجــود دارد.
حجــم تقریبــی میــزان آب ذخیــره شــده در ایــن
منابــع بــه ایــن شــرح اســت:
•اقیانوسهــا :حــدود  ۱۳۲۰میلیــون کیلومتــر
مکعــب ()٪۹۷٫۲
•یخچالهــای طبیعــی :حــدود  ۲۵میلیــون
کیلومتــر مکعــب ()٪۱٫۷
•ســفرههای زیرزمینــی ۱۳ :میلیــون کیلومتــر
مکعــب ()٪۰٫۹
•آبهــای شــیرین :موجــود در در دریاهــا،
دریاچههــا و رودهــا؛  ۲۵۰هــزار کیلومتــر مکعــب
()٪۰٫۰۲
•بخــار آب در هواکــره :حــدود  ۱۳هــزار کیلومتــر
مکعــب ()٪۰٫۰۰۱
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میانگیــن جهانــی توزیــع میــزان اســتفاده آب در
بخشهــای مختلــف در ســال  ۲۰۰۳بــه صــورت
زیــر بــود:
•کشاورزی :حدود %69
•صنعت :حدود %23
•مصارف خانگی :حدود %8

بخــش کشــاورزی بــه دلیــل آبیــاری محصــوالت،
میــزان زیــادی آب مــورد اســتفاده قــرار میدهــد.
از ســال  ۱۹۶۰میانگیــن جهانــی میــزان برداشــت
آب از منابــع بــه منظــور آبیــاری زمینهــا ٪۶۰
ی اســت کــه
افزایــش یافتهاســت و ایــن در حالــ 
بیــن  ٪۲۰تــا  ٪۳۰آن تبخیــر یــا جــاری شــده و بــه
هــدر م ـیرود .میــزان برداشــت آب در کشــورهای
درحــال توســعه بــه علــت نداشــتن ابــزار مناســب
دو برابــر کشــورهای توســعهیافته بــرای هــر هکتــار
اســت؛ درحالــی کــه میــزان محصــوالت کشــاورزی
آنهــا یکســوم میباشــد .بهعــاوه ،در اکثــر
نقــاط خشــک و نیمهخشــک ،بــه دلیــل کمبــود
بارشهــای جــوی ٪۹۰ ،آب مــورد نیــاز بــرای
آبیــاری زمینهــا از آب شــیرین تأمیــن میگــردد؛
در صورتــی کــه کشــورهای توســعهیافته ایــن رقــم
را بــه  ٪۴۰رســاندهاند.

توزیــع میــزان اســتفاده آب بــه منظــور مصــارف
خانگــی نیــز در نواحــی گوناگــون مختلــف اســت.
بــه طــور مثــال و طبــق آمــار منتشــر شــده توســط
برنامــه عمــران ســازمان ملــل متحــد در ســال
 ،۲۰۰۶میانگیــن میــزان آب مصرفــی در ایــاالت
متحــده حــدود  ۵۷۵لیتــر و در اروپــا بیــن ۲۰۰
تــا  ۳۰۰لیتــر در روز بــرای هــر شــخص بــوده؛
درحالــی کــه در کشــور موزامبیــک ایــن رقــم
حــدود  ۱۰لیتــر میباشــد.
اگــر چــه حجــم کلــی آبهــای موجــود بــر روی
زمیــن نســبتا زیــاد مینمایــد؛ امــا متجــاوز
از  ٪۹۷ایــن آبهــا در دریاهــا و اقیانوسهــا
متمرکــز هســتند و حــدود  ٪۲نیــز بــه صــورت یــخ

و یخچالهــا در مناطــق قطبــی تجمــع یافتــ ه
اســت .از یــک درصــد آب باقیمانــده نیــز بخــش
زیــادی در اعمــاق زمیــن بــوده کــه اســتخراج آن
مشــکل و از دســترس انســان بــه دور اســت.
بهعــاوه ،منابــع آب شــیرین در ســطح زمیــن
بــه طــور یکنواخــت توزیــع نشــدهاند .درحــال
حاضــر ۹ ،کشــور  ٪۶۰کل منابــع آب شــیرین را
بــه خــود اختصــاص میدهنــد :کانــادا ،چیــن،
کلمبیــا ،پــرو ،برزیــل ،روســیه ،ایــاالت متحــده
آمریــکا ،اندونــزی و هنــد.
در مقابــل حــدود  ۸۰کشــور بــا کمبــود آب
مواجهانــد کــه برخــی از آنهــا تقریبــا بــه هیــچ
منبــع آب شــیرین قابــل توجهــی دسترســی
ندارنــد :کویــت ،بحریــن ،مالــت ،امــارات متحــده
عربــی ،ســنگاپور ،اردن و لیبــی.
بــا توجــه بــه افزایــش روزافــزون جمعیــت ،توســعه
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صنایــع و افزایــش آلودگــی منابــع آب شــیرین،
دسترســی بــه آب کافــی و مناســب در برخــی از
کشــورها بــه یــک بحــران جــدی تبدیــل شــده
اســت.
بــا توجــه بــه میــزان منابــع آب و ســرانه مصــرف،
ایــران از جملــه کشــورهایی اســت کــه در گــروه
کشــورهای مواجــه بــا کمبــود فیزیکــی آب قــرار
دارد .ایــن گــروه شــامل کشــورهایی اســت کــه
در ســال  ۲۰۲۵بــا کمبــود فیزیکــی آب مواجــه
هســتند .ایــن بــدان معناســت کــه حتــی بــا
باالتریــن راندمــان و بهــرهوری ممکــن در مصــرف
آب ،بــرای تأمیــن نیازهــای خــود آب کافــی در
اختیــار نخواهنــد داشــت .حــدود  ۲۵درصــد
مــردم جهــان از جملــه ایــران مشــمول ایــن گــروه
میباشــند.
براســاس شــاخص فالکنمــارک ،کشــور ایــران در
آســتانه قــرار گرفتــن در بحــران آبی اســت .بــا توجه
بــه اینکــه در دهــه  ۱۳۸۰و  ۱۳۹۰خورشــیدی
حــدود  ۶۹درصــد از کل آب تجدیدپذیــر ســالیانه جــدی مســئوالن و مــردم را میطلبــد و نیازمنــد
مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد ،براســاس شــاخص یــک برنامــه بلندمــدت ،ســند فرابخشــی جهــت
ســازمان ملــل ،ایــران نیــز اکنــون در وضعیــت احیــای منابــع آب کشــور و خواســتار باالبــردن
بحــران شــدید آبــی قــرار دارد .بــر اســاس شــاخص فرهنــگ مصــرف آب در بیــن مــردم اســت کــه
مؤسســه بینالمللــی مدیریــت آب نیــز ،ایــران در مــوارد زیــر جهــت راهبردهــای بلندمــدت
وضعیــت بحــران شــدید آبــی قــرار دارد .بنــا بــر توســعه آب و ســند فرابخشــی آب پیشــنهاد
شــاخصهای ذکــر شــده ،کشــور ایــران بــرای میگــردد:
حفــظ وضــع موجــود
)1افزايش بهرهوری
خــود تــا ســال ۲۰۲۵
آب
بایــد بتوانــد ۱۱۲
*افـــزايـــش ارزش
و
آب
ـع
ـ
مناب
ـزان
ـ
می
به
ـه
ـ
توج
ـا
ـ
ب
درصــد بــه منابــع
افــزوده بــه ازای هــر
جمله
از
ـران
ـ
ای
ـرف،
ـ
مص
ـرانه
ـ
س
آب قابــل اســتحصال
واحــد مصرفــی آب.
کشــورهایی اســت کــه در گــروه
خــود بیــافــــزاید
* افزايــش كارايــی
کــه ایــن مقــدار بــا
و كاهــش تلفــات
کشــورهایی مواجــه بــا کمبــود
توجــه بــه امکانــات
در كليــه مراحــل
فیزیکــی آب قــرار دارد .ایــن
و منابــع آب موجــود
زنجيــره اســتحصال
گــروه شــامل کشــورهای اســت
غیرممکــن بــه نظــر
تــا مصــرف.
کــه در ســال  ۲۰۲۵بــا کمبــود
میرســد.
*هـــــمزمـــانــــی و
ـتند.
ـ
هس
ـه
ـ
مواج
آب
ـی
ـ
فیزیک
سازمان
همــــــاهنگــــی در
محیـــــطزیــــــست
اجــرای طر حهــای
اســتفاده
ســرعت
ذخيـــــــرهســــازی
از منابــع آب زیرزمینــی در ایــران را در قیــاس بــا و تأميــن آب بــا طر حهــای شــبكههای آبيــاری
اســتاندارد جهانــی ســه برابــر بیشــتر تخمیــن و زهكشــی ،آبرســانی بــه شــهرها و صنايــع و
میزنــد .ایــن برداشــت بیرویــه عامــل خشــکیدن طر حهــای مكمــل آب.
 ۲۹۷دشــت از  ۶۰۰دشــت ایــران میباشــد* .اصــاح ،تجهيــز ،نوســازی و يكپارچهســازی
همچنیــن بــه خاطــر عــدم رســیدگی بــه شــبکه اراضــی كشــاورزی بــا اولويــت اراضــی پاييندســت
انتقــال آب  ۳۵۵میلیــارد مترمکعــب آب در مســیر ســدهای ســاخته شــده و در دســت احــداث.
انتقــال هــدر مـیرود .مطابــق گــزارش شــرکت آب *بهبود مديريت مصرف آب كشاورزی
و فاضــاب و دانشــکده محیــط زیســت دانشــگاه *تحويــل حجمــی آب بــر اســاس ســند ملــی آب و
تهــران ،تــا تاریــخ شــهریور مــاه ســال نــود چهــار توجــه ويــژه بــه الگــوی زمانــی بهينــه مصــرف (بــه
 ٪۴۰از شــبکه آب کشــور فرســوده اعــام شــد .ويــژه در آبيــاری) در بهرهبــرداری از تأسيســات
 ٪۱۳از کل هــدر رفتــن آب ایــران تــا ایــن تاریــخ بــه آبــی و طر حهــای تأميــن آب.
موجــب همیــن فرســودگی بــوده اســت.
*امكانســنجی آبيــاری تكميلــی بــرای كشــت
در نتیجــه ایــن بحــران و کمبــود آب عــزم و تــاش ديــم.

*تعييــن و كاربــرد الگــوی مصــرف بــر اســاس
رعايــت مصــرف «مطلــوب و ضــرور» بــا توجــه بــه
شــرايط جغرافيايــی و آبوهــوا.
*بازچرخانــی و اســتفاده از منابــع آب غيرمتعــارف
(وضــع مقــررات الزم و فراهــم نمــودن زمينههــای
فنــی و عملــی اســتفاده مجــدد از آب).
*ايجــاد ســامانههای نويــن تأميــن و توزيــع
آب شــرب (نظيــر سيســتمهای دوگانــه و آب
بســتهبندی در مناطــق فاقــد آب بــا كيفيــت بــاال).
*اولويتبخشــی بــه اعمــال روشهــای فراگيــر
مديريــت تقاضــا و مصــرف آب نســبت بــه مديريــت
تأميــن آب در تخصيــص منابــع مالــی.
*اعمــال مديريــت توأمــان عرضــه و تقاضــا و
هماهنگــی در مديريــت تأميــن و مصــرف آب.
*مهــار و كنتــرل منابــع آب حوضــه هــای مــرزی
و مشــترک.
)2حفاظت و پايداری كمی و كيفی منابع آب
*تعادلبخشــی آبخوانهــای بــا بيــان منفــی و
كيفيــت نامناســب.
*ايجــاد تعــادل بيــن تغذيــه و برداشــت از طريــق
تمهيــدات غيرســازهای و ســازهای.
*انتخــاب الگــوی مناســب توســعه در مناطــق
بــا محدوديــت آب نظيــر توســعه صنعــت محــور،
صنايــع بــا نيــاز آبیكــم ،خدمــات و كشــت
گلخانــهای واجــد ارزش اقتصــادی بــاال.
*افزايــش منابــع در دســترس بــرای ترميــم منابــع
آبــی از طريــق اســتفاده تلفيقــی از آبهــای
ســطحی و زيرزمينــی ،مهــار آبهــای خروجــی
از كشــور بــا اولويــت اســتفاده از منابــع آبهــای
مشــترک ،تغذيــه مصنوعــی ،پخــش ســيالب،
ســدهای زيرزمينــی و بهكارگيــری روشهــای
نويــن اســتحصال آب.
»» ادامه در صفحه بعد ()26
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*اولويــت در اجــرای برنامههــای آبخيــزداری در
ســدهای موجــود و در دســت ســاخت بــه منظــور
جلوگيــری از فرســايش و رســوبگذاری و حفــظ
پوشــش گياهــی و كاهــش ســيالب.
*كاهــش آاليندههــای شــيميايی در محيطهــای
كشــاورزی از طريــق بهكارگيــری فنآوریهــای
جديــد از قبيــل عمليــات بهزراعــی و بيولوژيكــی.
*الــزام مجتمعهــای كشــت و صنعــت بــه كاهــش
آاليندههــا در پســابهای كشــاورزی.
*گســترش پوشــش شــبكه فاضــاب شــهری و
روســتایی و متناســب نمــودن ايجــاد تأسيســات
تصفيــه فاضــاب جهــت اســتفاده از پســاب
تصفيهشــد ه .
*تخصيــص پســاب تصفيــه شــده بــه ســرمايهگذار
تصفيهكننــدهی فاضــاب (بــا در نظــر گرفتــن
حــق خريــد توســط دولــت بــه قيمــت كارشناســی
در دشــتهای ممنوعــه).
*افزايــش ضريــب ايمنــی منابع آب و تأسيســات در
دســت بهرهبــرداری تأميــن آب شــرب بــا اولويــت
حريــم چاههــای آب شــرب و مناطــق آســيبپذير
منابــع آب ســطحی بــرای مصونســازی تأسيســات
از خطــر ورود آلودگــی ســريع.
*تعييــن بســتر و حريــم ،آزادســازی و حفاظــت
رودخانههــا و ســواحل و مســيلهای كشــور.
)3اصالح ساختار اقتصاد آب
*تعييــن ارزش و هزينــه كامــل آب در هــر يــک از
حوضههــای آبريــز.
*قيمتگــذاری آب بــه گونــهای كــه همــگام بــا

اصــاح ســاختار اقتصــادی كشــور ،متوســط
قيمــت بــه ســمت هزينــه نهايــی بلندمــدت ميــل
نمايــد.
*ايجــاد نظــام تخصيــص بــرای مصــارف الزامــی
(شــامل :مصــارف پايــه شــرب ،امنيــت غذايــی و
پايــه محيــط زيســت).
*تخصيــص آب بــه ســاير مصــارف در هــر يــک از
حوضههــای آبريــز فرعــی در قالــب ســاز و كارهــای
اقتصــادی (بــازار رقابتــی).
*تشــكيل بــازار آب در جهــت تقويــت ارزش
اقتصــادی ،تخصيــص بهينــه و تثبيــت حقــوق آب.
*تنو عبخشــی در ضوابــط و روشهــای جلــب
ســرمايههای بخــش خصوصــی و مشــاركت
بهرهبــرداران آب در تأميــن منابــع مالــی ،ســاخت
و بهرهبــرداری از طر حهــای عمرانــی آب و
كشــاورزی.
)4گسترش آگاهی عمومی و توسعه و فنآوری
تحقيقات
*گســترش آگاهــی عمومــی و توســعه ف ـنآوری و
تحقيقــات بــا ويژگیهــای :كاربــردی ،بومســازگار،
مقرونبهصرفــه و مبتنــی بــر نيازهــای فعلــی و
آتــی
*ظرفيتســازی و تربيــت نيــروی انســانی (و
بههنگامســازی دانــش و ارتقــای مهــارت آنــان).
*دســتيابی بــه روشهــا و ف ـنآوری نويــن جهانــی
(انتقــال فــنآوری و دانــش فنــی بــه كشــور) و
همگامســازی بــا رونــد ســريع پيشــرفتهای
جهانــی.

منابع:
•خــادم ،حســین .منابــع تأمیــن آب (فارســی).
مدخــل .دانشــنامه رشــد ۱۷ ،فروردیــن .۱۳۸۵
بایگانیشــده از نســخه اصلــی در  ۱۸فوریــه
 .۲۰۱۳بازبینیشــده در  ۱۹خــرداد .۱۳۸۷
• آمار یونسکو
• ourplanetفرانسوی
• فرانســوی Société Publique de la Gestion
de l›Eau
• Davie, T. Fundamentals of hydrology,
2002 ,Routedage publication, london
•ببــران ،صدیقــه؛ هنربخــش ،نازلــی؛ بحــران
وضعیــت آب در ایــران و جهان؛مرکــز مطالعــات
اســتراتژیک
•احســانی ،مهــرزاد؛ خالــدی ،هومــن؛ شــناخت و
ارتقــای بهــرهوری آب کشــاورزی بــه منظــور تأمیــن
امنیــت آبــی و غذایــی کشــور؛ یازدهمیــن همایــش
ملــی کمیتــه ملــی آبیــاری و زهکشــی ایــران

آدرس نظرسنجی در
کانال تلگرامی نشریه موج

شــایان ذکــر اســت گــروه علمی-تحلیلــی مــوج اقــدام بــه انجــام یــک نظرســنجی عمومــی (در کانــال تلگرامــی نشــریه) در رابطــه بــا
راهبردهــای بلندمــدت توســعه آب و ســند فرابخشــی آب انجــام داده کــه نتایــج آن بــه صــورت نمــودار ارائــه میگــردد:

26

سالنخست،شمارهششم ،تیـر96

ap.ahmad7238@yahoo.com

موج
علمی

نوگرایی در مدیریت آبیاری ،رویکرد ماسکات
احمد پـزشک
دانشجوی کارشناسی ارشد
آبیاری و زهکشی

همکاران :نیما بخشی دهنوی ،محمد نجفی؛ استاد راهنما :دکتر کامران داوری

»» در ایــن نوشــته پــس از آشــنایی بــا گوشــهای
از مشــکالت مدیریــت شــبکههای انتقــال آب
آبیــاری ،و همچنیــن لــزوم وجــود نوگرایــی در
مدیریــت ایــن شــبکهها ،بــا رویکــرد ماســکات
آشــنا شــده و اهمیــت آن را مطالعــه میکنیــم.
در مرحلــه بعــد بــه بررســی گامهــای یازدهگان ـهی
رویکــرد ماســکات میپردازیــم.
توجــه بــه بهرهبــرداری از كانــال ،بــه دو دليــل
عمــده زيــر در مركــز رهيافــت ماســكات قــرار دارد:
•در مرحلــه تشــخيص :بررســی نقادانــه وضعيــت
کانالهــا و روش بهرهبــرداری از آنهــا ،يــک
شــاهد و مــاک فيزيكــی معن ـیداری را بــه دســت
میدهــد؛ مبنــی بــر اينكــه بهطــور واقعــی در
زمینــه تشــكيالت مديريــت و خدماترســانی بــه
مصرفکننــدگان ،چــه اتفاقــی میافتــد.
•در فرآينــد تهيــه برنامــه نوگرايــی ،عمليــات
بهرهبــرداری از کانالهــا حســاس و مهــم اســت؛
زيــرا ايــن برنامهریــزی بايــد بــه تحقــق خدمــات
توافــق شــده ،يــا ارتقــای خدمــات منجــر شــود.
نتايــج بســياری از اصالحــات نوگرايــی در آبيــاری
نشــاندهنده ايــن واقعيــت اســت كــه چنانچــه در
مرحلــه تهيــه برنامــه نوگرايــی ،شــرايط بهرهبــرداری
از كانــال مــورد غفلــت قــرار گيــرد ،ايــن برنامــه در
عمــل بــا مشــكل مواجــه میشــود.
بايــد توجــه داشــت كــه مصرفکننــدگان در
مركزيــت رويكــرد مديريــت خدمــات محــور قــرار
دارنــد.
هــدف كلــی آن نوگرايــی در مديريــت بــوده و
مصرفکننــدگان بازيگــران اصلــی آن هســتند.
اگــر در مــورد مديريــت آبيــاری مــدرن صحبــت
میشــود ،ايــن ريســک وجــود دارد كــه هــر كــس
ن رو
مطابــق معمــول تعريفــی از آن ارائــه کنــد .از ایـ 
تعريــف زيــر بــرای درک بيشــتر از مفهــوم مديريــت
مــدرن آبيــاری ارائــه میشــود:
«مديريــت مــدرن آبيــاری ،يــک مديريــت
خدمــات محــور همــراه بــا تنظيمــات فنــی
و ســازمانی ،بــا در نظــر گرفتــن هزينــه
مقرونبهصرفــه بــرای كنتــرل و مديريــت
بهرهبــرداری از ســامانه ،بــرای تأميــن خدمــات
توافــق شــده اســت».
مديريــت خــوب آبيــاری ،بايــد بهطــور هماهنــگ
و بــهموقــع انجــام شــود .در ميــان مــوارد متعــدد
مديريتــی ،موضوعــات زيــر بايــد در نظــر گرفتــه
شــوند:
•خدمات به مصرفکنندگان

•هزينــه و منابــع تخصيــص دادهشــده بــرای
بهرهبــرداری و نگهــداری
•پايش دائمی و ارزيابی عملكرد
•محدودیتهای زمانی و مقدار منابع آبی
•محدودیتهــای فيزيكــی و فرصتهــای مربــوط
بــه توپوگرافــی ،جغرافيــا ،اقليــم و ...
•چارچوب گامبهگام ماسكات:
ماســكات در چارچــوب يــک روش گامبــهگام،
ســاماندهی و تهيــه برنامههــای نوگرايــی را بــه
شــرح زيــر مــورد توجــه قــرار میدهــد:
تعيين جزءبهجزء انواع ویژگیهای سامانهمرزبنــدی زيــر واحدهايــی بــا قابلیــت مديريــتويــژه و نهــادی
تعريف راهبـرد برای ارائــه خدمات و بـهرهبرداریبرای هر واحد
مراحل اقدام در رويكرد ماسكات:
گام  :1تعييــن جزءبهجــزء عملكــرد و کارایــی از
طريــق فرآينــد ارزيابــی ســريع
اجــرای فرآينــد ارزيابــی ســريع ،اوليــن گام اساســی
در رويكــرد ماســکات اســت .فرآينــد ارزيابــی
ســريع شــامل مجموعــهای نظاممنــد از فرآیندهــا
و شــیوههای اجرايــی بــرای تشــخيص تنگناهــا
و گلوگاههــای عملكــرد در داخــل يــک ســامانه
آبيــاری اســت .شــاخصهای درونــی فرآينــد
ارزيابــی ســريع ،فرآيندهــای داخلــی ماننــد دادهها
(منابــع اســتفادهشــده) و ســتاندهها (خدمــات
ارائهشــده بــه مصرفکننــدگان پاییندســت)
را در يــک ســامانه آبيــاری بهطــور كمــی ارزيابــی
میکننــد .شــاخصهای درونــی بــه فرآيندهــا
و روشهــای بهرهبــرداری و مديريــت و ســاختار
مديريــت ســازمانی ،ســختافزار ســامانه ،خدمــات
تحويــل آب و غيــره مربــوط میشــوند.
از طريــق اجــرای فرآينــد ارزيابــی ســريع ،درک
جامعــی از فرآيندهــای تأثيرگــذار بــر روی خدمــات
تحويــل آب ،همــراه بــا كل عملكــرد ســامانه بــه
دســت میآیــد .همچنیــن نتايــج ايــن شــاخصها
عملكــرد كلــی ســامانه (شــاخصهای بيرونــی) را
آشــكار میکننــد.
بــهمحــض محاســبه شــاخصهای بيرونــی ،از آنهــا
میتــوان بهعنــوان يــک مبنــا بــرای پايــش اثــرات
نوگرايــی بــر بهبــود عملكــرد كلــی ســامانه اســتفاده
كــرد.
گام  :2تعييــن وضعيــت جزءبهجــزء ظرفيــت و
حساســيت ســامانه
تعييــن وضعيــت جزءبهجــزء ظرفيــت و حساســيت

ســامانه بــه وضعيــت و خصوصيــات زیرســاختهای
فيزيكــی شــامل وظيفــه و كاركــرد ســازهها
بــرای انتقــال ،كنتــرل جريــان يــا ســطح آب،
اندازهگیــری و ايمنــی میپــردازد .مهــم اســت كــه
يــک قضــاوت منطقــی از شــرايط موجــود ســامانه
در حــال اجــرای وظايــف اصلــی وجــود داشــته
باشــد .بهویــژه بســيار مهــم اســت هــر نقطــه
ضعيــف ،گلوگاههــا و يــا ســطوح بــا کاســتیهای
ويــژه شناســايی شــوند .هــر نقطهضعــف ســازهای
عمــده بايــد بهعنــوان بخشــی از فرآينــد طــرح
نوگرايــی در نظــر گرفتــه شــود .طراحــی ویژگیهای
فيزيكــی ســامانه در ايــن گام انجــام میشــود.
ايــده اصلــی ،آگاهــی از محــل نصــب آبگيرهــا و
تنظیمکنندههــای حســاس اســت و اينكــه كــدام
زیرســامانهها ،اختاللهــا را گســترش داده و
کدامیــک آنهــا را جــذب میکنــد .ســاماندهی
ايــن مــوارد بايــد انجــام شــود:
•طر حریــزی بــرای ســازهها :تنظیمکنندههــا و
آبگيرهــای حســاس
•طر حریــزی بــرای زیرســامانهها :متوســط
ویژگیهــا در هــر زیرســامانه  -حساســيت بــرای
كنتــرل جريــان و كنتــرل رقــوم ســطح آب
ايــن گام باعــث میشــود ضرورتهــای
بهرهبــرداری و گزینههــای مديريتــی زيــر در
ارتبــاط بــا ســازهها و زيرســامانههای حســاس
ايجــاد شــوند:
•ســازههای حســاس بايــد بررسیشــده و مراقبــت
بيشــتری در حيــن بهرهبــرداری از آنهــا بــه عمــل
آيــد.
•ســازههای حســاس میتواننــد بــرای شناســايی
نوســانها مورداســتفاده قــرار گيرنــد (بخشــی از
مديريــت اطالعــات).
•زیرســامانههای حســاس میتواننــد اختاللهــا
را بــه داخــل مناطقــی كــه كمتــر نســبت بــه عــدم
وجــود آب يــا آب مــازاد آســیبپذیر میباشــند،
منحــرف كننــد.
گام  :3مديريت اختاللهای جريان آب
اختــال متغيرهــای آب (رقــوم و دبــی) در
امتــداد يــک شــبكه مجــرای روبــاز ،يــک پديــده
عــادی بــوده و اســتثناء نیســت .اختــال جريــان
آب يــک حالــت دائمــی در کانالهــای آبيــاری
اســت كــه بــ ه وســیله ســازههای نصبشــده در
باالدســت ،ایجــاد شــده و بــا تغييــرات خواســته يــا
ناخواســته در جریانهــای ورودی و خروجــی در
گرههــای اصلــی تركيــب میشــود .بنابرايــن اگــر
اختاللهــا اجتنابناپذیــر هســتند ،تنهــا گزينــه
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بــرای مديــران ،داشــتن يــک دانــش مطمئــن از
منشــأ آنهــا و نحــوه شناســايی و مديريــت آنهاســت.
مديريــت يــک كانــال همچنيــن بــا عــدم قطعیتهــا
و ناپایداریهــا مواجــه اســت.
انــواع اختاللهــای جريــان آب كــه الزم اســت
مــورد بررســی قــرار گيرنــد عبارتنــد از:
•اختاللهای مثبت:
طبيعت (جريان ورودی-جريان خروجی-درونی)مقدار (تغييرات رقوم آب-تغييرات دبی نسبی)تناوب•اختاللهای منفی:
طبيعــت (جريــان ورودی-جريــان خروجــی-درونــی)
مقــدار (تغييــرات رقــوم آب-تغييــرات دبــینســبی )
تناوببــا اختاللهــای مثبــت ،گزینههــای مديريتــی
عبارتانــد از:
•تقســيم كــردن جریانهــای مــازاد آب بهطــور
نســبی در ميــان مصرفكننــدگان
•انحــراف و ذخيــره جريــان اضافــی در داخــل
مخــازن ذخيــره
بــا اختاللهــای منفــی ،گزینههــای مديريتــی
عبارتنــد از:
•برداشت از مخزن
•بررسی برای تصحيح فوری
•كاهــش تحويــل آب بــه برخــی از آبگيرهــا،
همــراه بــا جبــران آن در آينــده (مناطقــی
كــه دارای حساســيت كمتــر بــوده و يــا کمتــر
آســیبپذیر میباشــند ،نقــاط تحويــل بــا امكانــات
ذخیرهســازی ،بــا منابــع آب جايگزيــن)
گام  :4مديريت شبکههای آبياری و بيالن آب
در ايــن گام ،هــدف مديريــت شــبكه آب ســطحی
شــامل نقشــه جانمايــی آبيــاری و زهكشــی و نيــز
هــر مجــرای طبيعــی اســت كــه ممكــن اســت در
شــرايط فعلــی و يــا در آينــده بــا ســامانه كانــال و يــا
امكانــات ذخيــره تالقــی داشــته باشــد.
مديــران بايــد دانــش دقيقــی دربــاره كليــه
مســيرهای آب (ســطحی و زيرزمينــی) ،از جايــی
كــه منشــأ میگیــرد و بهجایــی كــه جريــان
مییابــد و حجــم آن چقــدر اســت ،داشــته باشــند.
دانســتن بيــان آبــی ســامانه نهتنهــا بــرای
رســيدن بــه کارایــی بــاال؛ بلكــه بــرای مالحظــات
زیســتمحیطی ماننــد جلوگيــری از شــوری و
ماندابیشــدن نيــز مهــم اســت.
گام  :5مديريــت هزینههــای بهرهبــرداری و
نگهــداری
در ايــن گام ،طر حریــزی بــرای هزینههــای
بهرهبــرداری و نگهــداری انجــام میشــود .ايــن
گام همچنيــن شــامل جداســازی اجــزای موجــود
در هزينــه و توســعه گزينههــای هزينــهای بــرای
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ســطوح مختلــف خدمــات بــا فنآوریهــای جــاری
و بهبــود یافتــه اســت.
بــ ه منظــور ايجــاد خدمــات توافــق شــده بــا
مصرفکننــدگان ،مديــران نيازمنــد ايجــاد تحــرک
در مجموعــهای از منابــع مختلــف يــا دادههــا
ماننــد آب ،کارکنــان ،انــرژی ،اداره ،ارتباطــات و
حملونقــل هســتند .همــه اینهــا مســتلزم صــرف
هزينــه اســت .ايــن گام ،بــه روشــن شــدن دادههــا
و هزینههــای بهرهبــرداری بهعنــوان قســمتی
از فعالیتهــای مديريتــی و نيــز عناصــر اصلــی
فرآينــد نوگرايــی كمــک میکنــد.
بررســی دادههــا و هزینههــا بــرای مــوارد زيــر مهــم
هســتند:
•تنظيــم ســطوح خدمــات ،بــه ویــژه در تشــريح
گزینههــا بــرای انــواع مختلــف خدمــات و
هزینههــای مربــوط
•قیمتگــذاری آب بــرای مصرفکننــدگان بــه
منظــور ارائــه پيشــنهاد مجموعــهای از مراحــل
قیمتگــذاری كــه در آن هزينــه واقعــی خدمــات
تولیدشــده بــه حســاب آمــده اســت.
•بهبــود عملكــرد و هزينــه مقرونبهصرفــه ،از راه
بررســی گزینههــای فنــی بــرای حداكثــر كــردن
کارایــی بهرهبــرداری (تخصيــص بهتــر منابــع
موجــود ،خودكارســازی و )...
گام  :6ساماندهی ارائه خدمات به
مصرفکنندگان
از گامهــای قبلــی ،میتــوان يــک چشــمانداز
اوليــه از آينــده طــرح پيشــنهاد نمــود .از ايــن
چشــمانداز اوليــه ،ویژگیهایــی دربــاره خدمــات
آب در اراضــی زيرپوشــش بــه شــرح زيــر اســتخراج
میشــود:
•چــه نــوع خدماتــی بــرای ارائــه بــه
مصرفکننــدگان در نظــر گرفتــهشــدهاند و توزيــع
مكانــی آنهــا چگونــه اســت؟
•چگونگــی توزيــع عادالنــه خدمــات در سرتاســر
ســال؟
•بــا توجــه بــه فصــول مختلــف ،چــه خدماتــی بــا
توجــه بــه الگــوی كشــت ارائــهشــده اســت؟
•و ...
ارزيابــی همــه خدمــات مختلــف فراهمشــده بــه
مصرفکننــدگان مختلــف و هزینههــای مربوطــه،
آن چيــزی اســت كــه در ايــن گام طراحــی
میشــود .قبــل از انجــام گامهــای بعــدی ،الزم
اســت يــک چش ـمانداز اوليــه از طــرح آبيــاری كــه
مــورد نظــر اســت ،ايجــاد شــود.
گام  :7ترسيم مديريت واحدها-رويكرد زيرواحد
ســامانههای كانــال آبيــاری بــه مناطــق وســيعی
خدمــات ارائــه میکننــد و بهطورمعمــول بــه
چنــد واحــد کوچکتــر مديريتپذيــر كــه بلــوک
يــا زيرســامانه ناميــده شــده تقســيم میشــوند .در
گذشــته (و بــ ه ویــژه بــرای ســامانههای جديــد)،

ايــن واحدهــای مديريتــی بــر اســاس طبقهبنــدی
شــبکه کانالهــا (اصلــی ،درجــهدو ،درجــه ســه و
 )...تعییــن شــدهاند.
معيارهــای بهرهبــرداری بــرای زیــر واحدهــا ،از
جملــه مــوارد زيــر ارائــهشــده اســت:
•مديريت مشارکتپذیر
•تغييرات مكانی ارائه خدمات آب
•مديريت تلفيقی آب
•مصرفکنندگان چندمنظوره آب
•شرايط زهكشی
زیــر واحدهــای بهرهبرداری-مديريتــی بايــد معــرف
منطقــهای باشــند كــه در آن ارائــه يــک ســطح
معينــی از خدمــات مــورد توافــق قرارگرفتــه اســت
و تعــادل آبــی در آن ،مشــابه يــک واحــد منفــرد،
مديريــت میشــود .در هــر زيرواحــد ،بايــد بيــن
شــبکه فيزيكی-هيدروليكــی و منابــع مديريتــی-
نهــادی يــک موافقتنامــه كاری وجــود داشــته
باشــد .اراضــی كــه زیرواحدهــا بــر اســاس آن
تعريــف میشــوند ،بخشپذیــر هســتند .بــا وجــود
ایــن ،بــا در نظــر گرفتــن هزینههــای مديريتــی
اوليــه و ثابــت بــرای هــر کــدام از زیرواحدهــا ،نبايــد
واحدهــای بســيار زيــادی را ايجــاد نمــود.
گام  :8مديريت تقاضا برای بهرهبرداری
ايــن گام دربرگیرنــده بررســی منابــع ،فرصــت و
تقاضــا بــرای بهبــود بهرهبــرداری از كانــال اســت.
در ايــن مرحلــه ،يــک تحليــل مكانــی از كل حــوزه
گیرنــده خدمــات ،بــا شناســايی اوليــه واحدهــای
زيرســامانه (مدیریــت ،خدمــات ،بهرهبــرداری،
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نگهــداری و  )...انجــام میشــود.
بهطــور مختصــر ،نيازهــای بهرهبــرداری بــه ســه
عامــل بســتگی دارنــد:
.1خدمات كه اهداف را مشخص خواهد كرد.
.2اختــال جريــان آب كــه مشــخصکننده
محدودیتهــا در حیطــه بهرهبــرداری از ســامانه
هســتند.
.3حساســيت كــه مشــخص میکنــد بــا چــه
ســرعتی شــبكه بــه تغييــرات واكنــش نشــان داده
و تغييــرات را اعمــال میکنــد.
توجيــه امــر واضــح اســت :هرچــه حساســیت
اختــال جريــان آب و تقاضــا بــرای خدمــات بيشــتر
باشــد ،تقاضــا بــرای بهرهبــرداری از كانــال بيشــتر
اســت.
حساسیت × اختالل × خدمات = تقاضا برای
بهرهبرداری
گام  :9طر حریــزی گزینههــا بــرای بهبــود
بهرهبــرداری از كانــال یــا واحدهــا
ايــن گام دربرگيرنــده تعييــن گزینههــا بــرای بهبــود
بهرهبــرداری از كانــال اســت .بهبــود بايــد در
راســتای كمــک بــه اهــداف زيــر باشــد:
•بهبــود خدمــات ارائــه آب بــه مصرفكننــدگان
كشــاورزی
•بهينه كردن هزينه بهرهبرداری
•حداكثر كردن مصرف تلفيقی آب
•یکپارچهسازی مصارف چندگانه آب
الزم اســت كــه گزینههــای بهبــود نوگرایــی بــرای
هــر زيرواحــد بــر اســاس ايــن عوامــل تهيــه شــود:
الف) مدیریت آب
ب) کنترل آب

ج) بهرهبــرداری از کانــال (خدمــات و هزینــه
مقر و نبهصرفــه )
گزینههــای بهبــود ،بايــد يكــی از گزینههــای زيــر
يــا تركيبــی از آنهــا باشــند:
•تخصيــص منابــع موجــود و نهادههــا درحالیکــه
هزينــه اثربخشــی ،مقرونبهصرفــه و پاســخگويی
بيشــتر باشــد.
•بهينــه كــردن حالتهــای بهرهبــرداری و
ســازمانی
•تغيير در راهبرد بهرهبرداری
•ســرمایهگذاری در فناوریهــای توســعهیافته و
زیرســاختها
بــرای مدیریــت آب ،هــدف از بهبــود ،کمــک بــه
افزایــش تولیــد یــا ذخیــره از طریــق:
الف) به حداقل رساندن تلفات
ب) حداکثر برداشتها
ج) تنظیم مجدد ذخیره
بــرای کنتــرل آب ،بهبــود بــه مشــخصههای
هیدرولیکــی بهرهبــرداری ارتبــاط دارد .ایــن مــورد
شــامل زنجیــرهای از:
الــف) تنظيــم دقيــق بارهــای هيدروليكــی
ســازههای كانــال در ارتبــاط بــا يكديگــر.
ب) ايجــاد يــک ويژگــی هيدروليكــی كانــال
(مقطــع) بهطوریکــه مطابــق انتظــار عمــل كنــد.
ج) انتخــاب گزینــهای كــه بهرهبــرداری دســتی را
در يــک دوره زمانــی خــاص بــه حداقــل رســاند.
گام  :10جامعنگری در ارائه گزیـنههای مديريـت
خدمات محور
گزینههــای بهبــود بــرای زيرواحدهــا ،همــراه بــا
هزينههــای مربوطــه بــرای هــر گزينــه نهايــی
میشــوند .ايــن گزینههــا ســپس بــا يكديگــر
بــرای كل اراضــی مــورد نظــر كــه در مســير گزينــه
بهبــود در ســطح كانــال اصلــی هســتند ،یکپارچــه
میشــوند .يــک راهبــرد نوگرايــی ،متكــی بــر
اهــداف و دســتاوردهای پيشــنهادی اســت.
گام  :11ادغــام چشــمانداز و برنامــهای بــرای
نوگرايــی و پايــش و ارزيابــی
بــا انجــام گامهــای قبلــی و بــا ســعی و تــاش،
بهتدریــج یــکچش ـمانداز از آينــده طــرح آبيــاری
ايجــاد میشــود .ايــن چشــمانداز در مرحلــه
بعــد بايــد بــه طرحــی تبديــل شــود كــه بتوانــد بــه
پیادهســازی چشــمانداز كمــک نمایــد .تصميــم
دربــاره پیادهســازی گزینههــا ،بــا مشــاركت وســيع
مصرفکننــدگان گرفتــه میشــود .راهحلهایــی
کــه آســانتر بــوده و تأثیربخشــی هزينــه آنهــا
بيشــتر اســت انتخابشــده تــا فرآينــد نوگرایــی
شــروع شــود .پايــش و ارزيابــی بهرهبرداریهــای
بهبودیافتــه ،بــرای اطمينــان از اينكــه دســتاوردها
برقــرار میباشــند ،الزم بــوده و يــک اســاس بــرای
مقايســه وضعيــت قبــل و بعــد از اجــرای برنامــه
بهبــود را فراهــم میکننــد.

ویژگیهای مهم ماسكات
چهــار ويژگــی مهــم ماســكات را بايــد بــه خاطــر
داشــت:
.1طبيعــت ناگسســتنی ماســكات و فرآينــد ارزيابــی
ســريع در داخــل يــک پــروژه نوگرايــی اســت
.2در ارتبــاط بــا تفاوتهــای زمانــی پیادهســازی
هركــدام از برنامههــای عملــی اســت:
.aفرآيند ارزيابی سريع = هفته
.bماسکات = ماه
.cاجرای پروژه نوگرایی = سال
.3در ارتبــاط بــا طبيعــت چرخشــی ماســكات
اســت .درنتیجــه بــرای رســيدن بــه يــک مرحلــه
تكميلــی از تحليــل و پــروژه ممكــن اســت چنديــن
مرحلــه ســعی و خطــا الزم باشــد.
.4تشــخيص ضعفهــا و تنگناهــا و بــه عــاوه
طر حریــزی بــرای بهبــود بهرهبــرداری از كانــال
میباشــد.
بهرهبــرداری از كانــال يــک نقطــه ورودی مهــم
اســت زيــرا:
.1ايــن فعاليتــي اســت كــه تصمیمهــای مديريتــی
را بــه ســتاندههای قابــللمــس تبديــل میکنــد.
.2در ایــن حالــت ،عملكــرد فعلــی مديريــت بــه
طــور بســيار شــفاف بيــان میشــود.
بررســی ميدانــی در امتــداد يــک ســامانه کانــال،
مؤثرتریــن و قابــل اعتمادتریــن راه تشــخيص
مشــكالت مديريتــی اســت.
ماسکات ،فرآيند ارزيابی سريع و
شاخصگذاری مقایسهای
رويكــرد ماســكات نيازمنــد ديــده شــدن در متــن
ابزارهــای ديگــر مديريتــی و نوگرايــی ،بهویــژه
فرآينــد ارزيابــی ســريع و شــاخصگذاری
مقایســهای و نيــز روشهایــی اســت كــه در دهــه
گذشــته توســعه یافتهانــد .ايــن رویکردهــا در
فضــای ســهبعدی اثــر (شــاخصهای بیرونــی)،
فرآیندهــا (شــاخصهای درونــی) و راهحلهــا
(گزینــهای بــرای بهبــود) توســعه یافتنــد.
شــاخصگذاری ،امــكان پايــش و كنتــرل عملكــرد
مديريــت را در مقايســه بــا ســامانههای مشــابه
ديگــر و يــا پــس از اعمــال برخــی از توســعهها در
امــر فنــاوری فراهــم میکنــد .ايــن يــک مؤلفــه
اساســی پــروژه توســعه نوگرايــی اســت .رويكــرد
ماســكات ارزش شــاخصگذاری و فرآينــد ارزيابــی
ســريع را ،بــا تمركــز بــر توســعهی راهحلهایــی كــه
بــر اســاس تشــخيص اثــرات مضــر و فرآيندهــای دو
ابــزار ديگــر بهدســتآمدهاند ،افزایــش میدهــد.
بنابرایــن ،منطقــی اســت كــه اوليــن گام در رويكــرد
ماســكات ،فراینــد ارزیابــی ســریع اســت.
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آرش رازبـان

دانشجوی کارشناسی ارشد
هواشنــاســی کشــــــاورزی

سرویسهای
هواشناسـی کشـاورزی

»» اگرچــه رشــد و نمــو گیاهــان تابــع ویژگیهــای
ژنتیکــی خــود میباشــد؛ ولــی اثــر عوامــل اقلیمــی
و آبوهوایــی بــا توجــه بــه روابــط پیچیــده آنهــا بــا
مراحــل مختلــف رشــد و نمــو گیاهــان از اهمیــت
بهســزایی برخــوردار اســت.
بشــر برعکــس جانــوران و گیاهــان ســعی کــرده
اســت محیــط اطــراف را همیشــه بــه نفــع خــود
تغییــر دهــد؛ بــه عبارتــی بــر محیــط آبوهوایــی
پیرامــون خــود تســلط یابــد .او همیــن طــرز فکــر را
بــرای تهیــه خــوراک و پوشــاک داشــته کــه بــه ناچار
مجبــور بــوده از طریــق کشــاورزی نســبت بــه تأمین
آنهــا اقــدام نمایــد .بــا ایــن وجــود ،بشــر بــه دلیــل
متغیــر بــودن شــرایط و پارامترهــای آبوهوایــی و
عــدم تســلط بــر ایــن تغییــرات ،تاکنــون موفــق بــه
ایجــاد شــرایط مطلــوب و دلخــواه بــرای کنتــرل
اوضــاع جــوی بــه جهــت تولیــد بهتــر محصــوالت
کشــاورزی نشــده اســت .بــا وجــود آنکــه اجتنــاب
کامــل از تغییــرات آبوهوایــی و مخاطــرات آنهــا
امکانپذیــر نمیباشــد؛ امــا در دهههــای اخیــر
توانســته بــا بــهکار بــردن وســایل و روشهــای
گوناگــون علمــی ،تــا حــدودی خــود را بــا تغییــرات
آبوهوایــی و اقلیمــی ســازگار نمایــد و بتوانــد
خســارات ناشــی از آنهــا را بــه حداقــل ممکــن
برســاند .در مقابــل ،پیشبینــی شــرایط جــوی،
تطبیــق تولیــدات کشــاورزی و اســتفاده حداکثــر از
شــرایط موجــود از موفیقتهــای بشــر در مواجهــه
بــا طبیعــت بــوده اســت .بدیهــی اســت رشــد و
توســعه کشــاورزی امــروزی تــا حــدود زیــادی در
گــروی همیــن تشــخیص شــرایط جــوی و تغییــر در
اثــر آنهــا و انطبــاق عملیــات تولیــدات کشــاورزی
بــا آنهاســت .در نتیجــه مطالعــه و چگونگــی کاربــرد
عوامــل آبوهوایــی توانســته تولیدکننــدگان
کشــاورزی را در افزایــش عملکــرد محصــوالت
کشــاورزی و اجــرای پروژههــای زیربنایــی در
بخــش کشــاورزی در جلوگیــری از خســارات
پیشبینــی نشــده مثــل مقابلــه بــا خطــرات
ناشــی از طوفــان ،ســیل ،تگــرگ ،خشکســالی و
ســرمازدگیها یــاری دهــد.
در همیــن راســتا بــه تشــریح انــواع ســرویسهای
بخــش هواشناســی کشــاورزی پرداختــه تــا بتــوان
بــا آشــنایی و اســتفاده حداکثــری و بهینــه از آنهــا،
گامــی مؤثــر در جهــت دســتیابی بــه کشــاورزی
پایــدار و حفــظ امنیــت غذایــی برداشــته شــود.
بــر همیــن مبنــا عمدتــا  4نــوع پیشبینــی
آبوهوایــی وجــود دارنــد کــه در ادامــه بــه تشــریح
هــر کــدام از آنهــا میپردازیــم:
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.1پیشبینیهای کوتاهمدت
ایــن نــوع پیشبینــی برمبنــای یــک آنالیــز دقیــق
از فرآیندهــای فیزیکــی ر خداده در جــو میباشــد
کــه شــامل دادههــای مربــوط بــه دماهــای حداکثــر
و حداقــل ،ســرعت و جهــت بــاد ،زمــان و مقــدار
بــارش ،رطوبــت نســبی ،مــدت تابــش آفتــاب و
رخدادهــای ناگهانــی جــوی اســت .ایــن نــوع
پیشبینــی معمــوال بــه روش عــددی تهیــه شــده
و بــرای  24ســاعت بعــد منتشــر و تــا  48الــی 72
ســاعت آینــده تمدیــد میشــود.
کاربردهای این پیشبینی به شرح ذیل میباشد:
)1تعییــن عمــق کاشــت بــذر جهــت دســتیابی بــه
پوشــش گیاهــی مطلــوب
)2تعیین تاریخ کاشت گیاه زراعی
)3تصمیمگیری در مورد آبیاری گیاه زراعی
)4تصمیمگیری زمان برداشت گیاهان زارعی
)5دس ـتیابی بــه حداکثــر کارایــی در سمپاشــی و
کاربــرد علفکشهــا
)6کاربرد در زمان چیدن پشم گوسفندان
.2پیشبینیهای میانمدت
ایــن نــوع پیشبینیهــا معمــوال بــه وســیله
روشهــای ســینوپتیکی (همدیــدی) و عــددی
تهیــه میگــردد ،بــرای  7-3روز معتبــر اســت و
شــامل اطالعــات کلــی تغییــرات نــوع آبوهــوا،
توالــی روزهــای بارندگــی ،امــواج خشــکی و
رطوبتــی و مخاطــرات جــوی مثــل امــواج ســرمایی
و گرمایــی میباشــد.
کاربردهــای ایــن نــوع پیشبینــی بــه شــرح ذیــل
اســت:
)1تصمیمگیری برای استفاده از آب در آینده
)2اجتنــاب از سمپاشــی ،هنگامــی کــه بیماریهــا
و آفــات در زیر آســتانه خســارت هســتند.
)3اســتفاده کارآمــد و اقتصــادی از نیــروی کار،
تجهیــزات و مدیریــت آب بــرای آبیــاری
)4تغییر درجه حرارت برای  5روز
)5کاشت و برداشت گیاهان زراعی
)6برنامهریزی زمان سمپاشی
)7نیازهای غذایی حیوانات
)8حفاظت گیاهان در برابر برفک
.3پیشبینیهای بلندمدت
ایــن نــوع پیشبینــی کــه بــه پیشبینیهــای
فصلــی نیــز معــروف اســت ،یــک تولیــد آمــاری
مرتبــط بــا دادههــای اقلیمــی درازمــدت از
پدیدههایــی مثــل شــاخص نوســانات جنوبــی و

دمــای ســطح دریــا میباشــد .اخیــرا مدلهــای
گــردش عمومــی جو-اقیانــوس ( )OAGCMSبــه
طــور گســترده مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد تــا
پیشبینیهــای بلندمــدت را توســط مدلســازی
ل و انفعــاالت اقیانوســی و جــو
گردشهــا و فعــ 
ایجــاد نمایــد .تأکیــد ایــن نــوع پیشبینیهــا روی
ناهنجاریهــای بــارش و دمــا میباشــد.
کاربردهای آن به شرح ذیل است:
)1تصمیمگیری نوع گیاهان زراعی
)2کمک به مدیریت منابع آبی کمیاب
)3زمانبندی کاشت گیاهان زراعی
)4برنامهریــزی بــه موقــع مبــارزه بــا بیماریهــا و
آفــات
)5انتخاب ارقام مناسب برای الگوی آبوهوا
)6تعیین سیاستهای ملی

.4پیشبینیهای محلی
ایــن نــوع از پیشبینــی بــرای یــک دوره کوتــاه و
ناحیــه محــدود انجــام میشــود .بــرای  24ســاعت
معتبــر اســت و حــاوی اطالعاتــی محلــی نظیــر
ســرعت بــاد شــدید ،طوفــان همــراه بــا رعــد وبــرق،
مــه و  ...میباشــد کــه توســط اداره هواشناســی
مســتقر در فــرودگاه انجــام میگــردد .ایــن نــوع
پیشبینــی همچنیــن گیاهــان زراعــی و کشــاورزان
را هــدف دارد و در انجــام عملیاتهــای کشــاورزی
مختلــف مؤثــر اســت.
یــک پیشبینــی هواشناســی کشــاورزی
همیشــه  5مؤلفــه دارد:
)1خالصه وضعیت آبوهوا
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)2تفسیر شرایط آبوهوا برای محصوالت
)3تفسیر شرایط آبوهوا برای عملیاتهای زراعی
)4تفسیر شرایط آبوهوا برای دام
)5تفسیر شرایط آبوهوا برای آفات و بیـماریها
)1خالصه وضعیت آب و هوا:
شــامل توصیــف موقعیتهــا و جابجاییهــای
سیســتمهای کمفشــار ،پرفشــار و ترافهــای
جــو بــاال ،جبهههــا و آبوهــوای وابســته بــه ایــن
سیستمهاســت .ایــن اطالعــات از مشــاهدات
ســینوپتیک ،نمودارهــای پراگنوســتیک (وابســته
بــه آثــار آینــده و پیشبینــی خطــر) و تصاویــر مرئــی
و مــادون قرمــز از ماهوارههــای هواشناســی بــه
دســت میآیــد .همچنیــن بــرای پیشبینیهــای
فصلــی از دادههــای تاریخــی دمــای ســطح دریــا

آدرس سامانه تهک

و مقادیــر و مراحــل  SOIو دیگــر پدیدههــای
دورپیونــدی وابســته اســتفاده میگــردد.
)2تفسیر شرایط آبوهوایی برای محصوالت:
بــا محاســبه اثــرات آبوهــوا روی جوانهزنــی،
ســبز شــدن ،نــرخ رشــد ،محافظــت از یخزدگــی
و تقاضــای آبیــاری بــه دســت میآیــد .همچنیــن
اثــرات تجمعــی ایــن پیشبینیهــا جهــت تعییــن
تاریــخ برداشــت ،مــدت زمــان ،قــدرت و کیفیــت
جوانههــا ،میوههــا و ســبزیجات بــه کار مــیرود.
)3تفســیر شــرایط آبوهــوا بــرای عملیاتهــای
زراعی:
بــا محاســبه نــرخ خشــک شــدن خــاک ،تلفــات

تبخیــر ،اثــرات گرمــا ،ســرما و بــاد روی کاربــرد کــود
و مــواد شــیمایی ،رطوبــت و دوبــاره مرطــوب شــدن
جوانههــا و علفهــای خشــک بــه دســت میآیــد.
)4تفسیر شرایط آبوهوا برای دام:
ترکیبــات متنــوع دمــا و رطوبــت در جــو موجــب
آســایش و یــا عــدم آســایش حیوانــات میشــود.
شــاخصهایی قابــل دسترســی وجــود دارنــد
کــه اثــرات ترکیبــی دمــا و رطوبــت را روی دام هــا
نشــان میدهنــد .ایــن شــاخصها نشــانههای
تنــش حرارتــی (گرمایــی) ،تنشهــای ســرمایی،
تجهیــزات پناهــگاه و اثــر آبوهــوا روی گوشــت،
شــیر و تولیــد تخــم مــرغ ایجــاد میکننــد.
)5تفسیر شرایط آبوهوا برای آفات و
بیماریها:
یــک رابطـهای بیــن بیماریهــا و آفــات بــا آبوهــوا
وجــود دارد .پیشبینــی شــیوع ایــن بیماریهــا
و آفــات در بخشــی از پیشبینیهــای وضعیــت
آبوهوایــی بــا اســتفاده از تجهیــزات شبیهســازی،
ســینوپتیکی و آمــاری صــورت میگیــرد و شــامل
نــوع آفــات و بیماریهــا ،پیشبینــی توســعه
احتمالــی ،شــدت انتشــار ،زمــان و مــکان انتشــار و
یــا حــذف بیماریهــا میباشــد.
بــرای کاربــرد مؤثــر پیشبینیهــای هواشناســی
در کشــاورزی الزم اســت کــه بــه طــور مشــروح
شــرایط محیطــی محــل را ماننــد :عوامــل اقلیمــی،
شــرایط نامطلــوب بــرای کشــاورزی ،حرارتهــای
خیلــی زیــاد و خیلــی کــم ،بادهــای خشــک و ،...
ظرفیــت نگهــداری آب در خــاک ،ســاختمان و
بافــت خــاک و همچنیــن درجــه حاصلخیــزی
خاکهــا اندازهگیــری شــود.
بــا اســتفاده از ایــن نــوع پیشبینیهــا
کارشناســان و مروجیــن میتواننــد توصیههــای
فنــی الزم را بــه کلیــه اشــخاص ذینفــع در بخــش
کشــاورزی انتقــال دهنــد و در نتیجــه کشــاورزان
بــا رعایــت اصــول فنــی از زمــان مناســب کاشــت
تــا برداشــت محصــوالت زراعــی و باغــی و اطــاع
از پیشبینیهــای هواشناســی ،عملیــات زراعــی
و باغــی خــود را بــه بهتریــن وجــه انجــام و بــا
جلوگیــری از اتــاف محصــوالت ،باالخــص نســبت
بــه انبــار کــردن و بازاریابــی محصــوالت خــود،
راندمــان محصــول و ســود فــروش خــود را افزایــش
دهنــد و بــا اســتفاده از پیشبینیهــای درازمــدت،
مثــل اطــاع از وضعیــت ذخایــر آبــی پشــت ســدها
و ســطح آبهــای زیرزمینــی و احتمــال وجــود
خشکســالی و  ...در تصمیمگیریهــای آتــی
زراعــی خــود موفقتــر شــوند.
در پایــان الزم اســت اشــاره کنیــم کــه اساســا
ایجــاد و بهرهگیــری از ایــن نــوع پیشبینیهــا
و خدمــات ،خــود در گــروی ایجــاد و ثبــت داده و
نیــز آمــوزش و ترویــج اســتفاده از ایــن خدمــات

میباشــد .در بســیاری از کشــورهای توســعهیافته
ایســتگاههای هواشناســی و هواشناســی
کشــاورزی در هــر مزرعــه و در هــر مرکــز تحقیقــات
کشــاورزی وجــود دارد کــه بــه صــورت مــداوم
در حــال ثبــت اطالعــات و ارســال آن بــه مراکــز
صادرکننــده ایــن پیشبینیهاســت؛ حــال آنکــه
در کشــور مــا تعــداد ایــن ایســتگاهها ،آن هــم
در مقیــاس مزرعــهای بســیار انــدک میباشــد و
متأســفانه بســیاری از ایــن ایســتگاههای موجــود
نیــز غیرفعــال بــوده و در تولیــد و ثبــت دقیــق
دادههــا نیــز موفــق عمــل نمینماینــد؛ لــذا
توصیــه میگــردد کــه ســازمانهای متولــی ایــن
امــر نســبت بــه ایــن مهــم اقــدام نمــوده و بــا صــرف
هزینـهای بــه مراتــب کمتــر از هزینــه خســارتهای
ناشــی از عــدم وجــود چنیــن ایســتگاههایی،
نســبت بــه ایجــاد داده و نیــز تربیــت نیــروی
متخصــص و کارشــناس خبــره جهــت بهرهگیــری
از ایــن اطالعــات مبــادرت ورزنــد.
در بحــث آمــوزش و ترویــج ،پویایــی سیســتم
آموزشــی و نیــز ایجــاد اعتمــاد در بیــن ذینفعــان
بخــش کشــاورزی جهــت اســتفاده از ایــن خدمات،
حائــز اهمیــت اســت .معمــوال آمــوزش کشــاورزان
بــه دلیــل زمانبــر بــودن ،افــت اطالعــات انتقالــی
بــه زارع ،عــدم پویایــی آموزشهــای دورهای،
عــدم تطابــق زمــان توصیــه و عمــل ،عــدم امــکان
اســتفاده از حداکثــر اطالعــات منتقــل شــده،
عــدم پیشــرفت اطالعــات زارع متناســب بــا
تغییــرات ســریع تکنولــوژی ،از کنــدی و پیشــرفت
نامحســوس برخــوردار اســت؛ لــذا بــرای حــل
موضوعــات مذکــور ضــرورت اســتفاده از روشهای
جدیــد آموزشــی احســاس میگــردد.
از طرفــی ایــن پیشبینیهــا بایــد بــه انــدازه
کافــی از صحــت و دقــت الزم برخــوردار باشــند تــا
بتواننــد در بیــن ذینفعــان اعتمادســازی نماینــد؛
چــرا کــه اگــر آنهــا بــر اســاس ایــن پیشبینیهــا و
توصیههــا هزینــه نمــوده و اقدامــات پیشگیرانــه
الزم را انجــام دهنــد و بنــا بــه هــر دلیلــی ایــن
پیشبینیهــا از صحــت و دقــت کافــی برخــوردار
نباشــد ،موجــب از بیــن رفتــن اعتمــاد عمومــی
نســبت بــه ایــن پیشبینیهــا و توصیههــا شــده و
خــود نیــز اثــرات زیانبارتــری بــه همــراه دارد.
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سرپرستی آب در دوران نوین
مریمسادات شفائیان

»» معرفی کتاب امنیت جهانی آب ،فرصتها و تهدیدها

دانشجوی کارشناسی علوم و مهندسی آب

»» دوران نویــن کــه بیشــتر بــا انقــاب صنعتــی در
اروپــای باختــری و آمریکای شــمالی شــناخته شــده
بــه دوران ویــژهای از قــدرت ،دانــش و رویههــای
اجتماعــی کــه پیــش از همــه در ســدههای  16و
 17در اروپــا آغــاز گردیــده گفتــه میشــود .ایــن
دوران در میانــه ســده بیســتم بــه شــکل یــک رویــه
برتــر اجتماعــی در جهــان پذیرفتــه شــد؛ الگویــی
بــرای کشــورهای کمتــر توســعهیافته کــه گویــی
تمامــی کشــورها بایــد آرزوی رســیدن بــه آنرا در
ســر داشــته باشــند .در واقــع رویکــرد ایــن دوران بــر
پایــه دیــدگاه بخــش کوچکــی از جهــان بــا ثروتــی
کالن و اقتصــادی پیشــرفته و گونــه دیگــری از
بهرهکشــی اروپایــی اســت؛ امــا بســیار متفاوتتــر
از قبــل و بــا روشهــای پیچیدهتــر کــه در آن بــر
ســر محیــط زیســت و ســاماندهی بهرهبــرداری از
منابــع طبیعــی گفتگــو شــده و بــه آن ســلطهگری
زیســتمحیطی یــا بهرهکشــی نویــن گفتــه
میشــود.
چرا سلطهگری زیستمحیطی؟
زیــرا یکــی از شــاخصهای جوامــع نویــن
پایهگــذاری آنهــا بــر نظــام لیبرال-دموکراســی در
حــوزه سیاســی اســت .از ایــن رو پــس از عامــل
سرپرســتی نامناســب نیــروی کار ،دومیــن عاملــی
کــه باعــث شکســت نظــام ســرمایهداری میشــود
واکنشهــای ناخواســته مــردم بــه چالشهــای
زیســتمحیطی اســت کــه در اثــر نبــود
آیندهاندیشــی در اســتفاده از منابــع میباشــد.
پــس طبیعــی اســت کــه در ایــن نظامهــا یکــی
از اولویتهــای مدیریتــی بهرهکشــی صحیــح
و البتــه هرچــه بیشــتر از منابــع طبیعــی جهــت
جلــب رضایــت مــردمباشــد؛ مثــا ایــن نظامهــا
بایــد بتواننــد بحرانهــای زیس ـتمحیطی بــه ویــژه
بحــران آب را کنتــرل نماینــد.
رویکــرد نویــن (ســلطهگری زیســتمحیطی)
چگونــه رویکــردی اســت و بــه چــه روشــی انجــام
میشــود؟
در ایــن شــیوهی راهبــردی ،عوامــل بــر آمــده
از تمــدن بشــری همچــون صنعتــی شــدن،
شهرنشــینی و جهانیســازی ،پدیدآورنــده خطــرات
زیس ـتمحیطی هســتند .بــرای مثــال یکــی از ایــن
آســیبها ،بحــران آب اســت .از همیــن جهــت
گفتمــان دربــاره کمبــود آب و پیامدهــای آن بــر
آینــده ســیاره آبــی بــه گونـهای هراسانگیــز دنبــال
میگــردد .بایــد دانســت کــه در ایــن روش توســعه
بــر پایــه الگــوی ویــژهای تعریــف شــده کــه بنــا بــر
چارچوبهــای ناهمســان اجتماعی-اقتصــادی
در کشــورهای در حــال توســعه ،در ایــن کشــورها
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قابــل پیادهســازی نیســت .گفتمــان دربــاره
پذیــرش دوران نویــن در خــارج از اروپــای شــمالی و
ایــاالت متحــده آمریــکا همچنــان ادامــه دارد و بایــد
منتظــر نتایــج ایــن رویکــرد ،بــه ویــژه پیامدهــای
زیســتمحیطی آن مانــد.
بــا وجــود ایــن رویکــرد و بــا تمــام تالشهایــی
کــه در جهــت ســلطهگری بــر منابــع صــورت
میگیــرد ،خطــر فروپاشــی درونــی نظــام نویــن از
آغــاز دوران صنعتیشــدن وجــود دارد؛ زیــرا ظاهــرا
طبیعــت در برابــر فشــار پیشــرفت آدمــی کمطاقــت
بــوده و ایــن خطــر واکنشهــای ناخواســته مــردم را
بیــش از پیــش افزایــش داده اســت .راه رهایــی از
ایــن تهدیــد (فروپاشــی) آمادگــی نهادهــای جامعــه
بــرای دگرگونــی اســت.
از ایــن رو چالشهــای زیســتمحیطی (و آب) در
حــوزه سیاســی-قانونی جــای گرفتــه و نبایــد تنهــا
بــه عنــوان مســئله فراوانــی یــا کمبــود طبیعــی بــه
شــمار رونــد.
فالکنمــارک بــر ایــن بــاور اســت کــه«:آب چالــش
پیــش روی مــا نیســت ،بلکــه رویــه سرپرســتی
و بهرهبــرداری آن بــه دســت جامعــه چالــش
اصلــی اســت .سرپرســتی هوشــمندانه آب بایــد
بــر پایــه هماهنگــی اجتمــاع بــا تنگناهــای آبــی و
پدیــد آوردن ســازمانهایی توانمنــد بــا توانایــی
پشــتیبانی از گزینشهــای دشــوار بــرای مــردم
باشــد».
مشخصات کتاب:
نویســندگان :نولینــاآی پاچــووا (،)Nakayama
میکــی باســو ناکایامــا ()Mikiyasu
مترجمان :محمدرضا خانی ،پویا آقاسیدابوالقاسم
ناشر :خانیران
شماره ثبت در کتابخانه مرکزی دانشگاه فــردوسی
مشهد 8 :الف 1691 HD /

asma.sohrabimoghadam@mail.um.ac.ir

بـررسی مفهوم
آب مجـــــــازی
در قــرآن کریـم

اسما سهرابی
دانشجوی کارشناسی علوم و مهندسی آب
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ــدرا  /ســوره کهــف ،آیــه 45
کل شــیء مقت ِ
ترجمه:
(اى پیامبــر!) زندگــى دنیــا را بــراى آنــان
بــه آبــى تشــبیه کــن کــه از آســمان فــرو
مىفرســتیم؛ و بــه وســیله آن گیاهــان زمیــن
(سرســبز مىشــود و) در هــم فــرو مــىرود؛ امــا
بعــد از مدتــى مىخشــکد؛ و بادهــا آنرا بــه
هــر ســو پراکنــده میکنــد .و خداونــد بــر همــه
چیــز تواناســت.
نتیجهگیری:
ابتــدا اینکــه خداونــد آب را منشــأ حیــات هــر
چیــزی میدانــد و زندگــی هــر موجــودی را
وابســته بــه آب بیــان میفرمایــد؛ چنانکــه
وجــود آب و وابســتگی هــر موجــود بــه آن بــارز
میباشــد و تأثیــر آب در تکویــن و موجودیــت
آنهــا را در گیاهــان بیشــتر از هــر موجــود دیگــر
میتــوان دیــد .عالمــه طباطبایــی نیــز در
تفســیر المیــزان بــه ایــن نکتــه توجــه داشــته و
َ ْ َ َ
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شــد .و نفرمــود :فاختلــط نبــات الر ِ
گیــاه زمیــن مختلــط شــد .بــرای اشــاره بــه ایــن
نکتــه اســت کــه در تکویــن گیاهــان آب از ســایر
عناصــر بیشــتر اســت ،و اگــر بــا آب آســمان
ســایر آبهــا یعنــی آب چشمهســارها و نهرهــا
را ذکــر نکــرد بدیــن جهــت اســت کــه مبــدأ هــر
آب دیگــری همــان آب آســمان اســت».
آیتاللــه محمدتقــی مدرســی بــا توجــه بــه
آیــات قــرآن اســتواری گیاهــان را بــه دلیــل آب
موجــود در گیــاه میدانــد و در تفســیر آیــه 45
ســوره کهــف اینگونــه میفرمایــد«:و آدمــی
چنــان میبینــد کــه گویــا گیاهــان قائــم بــه
ذاتنــد ،و ای ـنرا نمیداننــد کــه بخــش بزرگــی
از آنهــا را آبــی تشــکیل میدهــد کــه از آســمان
نــازل شــده اســت و بــه زودی یــا در زمیــن فــرو
م ـیرود و یــا از راه بخــار شــدن بــه آســمان بــاز
میگــردد».
بــا توجــه بــه ایــن مطلــب نتیجــه میشــود کــه
آب موجــود در گیــاه حجــم باالیــی را اشــغال
کــرده و بــه عــاوه بــر آن اســتواری و پایــداری
گیــاه نیــز بــه علــت وجــود آب اســت کــه بــا
خــروج از گیــاه و تبخیر-تعــرق آن خشــک
میشــود.

#موج_خند
shima.qorbani@mail.um.ac.ir

روزی روزگاری همایش
اندر حاالت و کرامات
شیخ ابن موج خراسانی!
شیما قربانی
دانشجوی کارشناسی علوم و مهندسی آب

روزی مریــدان از جــوار عمارتــی میگذشــتند،
جمعیــت و هیاهــوی بســیار مشــاهده کردنــدی
و ریختوپاشهــای فــراوان بــه انضمــام .ابــواب
و جدارهــا چراغانــی گشــته و ازدحــام و شــلوغی
مانــع آمــد و رفــت حضــار .هرچــه تــاش کردنــدی
بــه آن جمــع پرتابوتــب و از خودهمیشــادمان
راه یابنــد ،میســر نشــد و جماعتــی پیلتــن و
رســتمگون ه مانــع ورود کســان گشــته بودنــد؛ جــز
آنــان کــه اذن دخــول و مـنکارت داشــتند همــی.
پــس بــه نــزد شــیخ ابــن مــوج شــتافته و جویــای
ماجــرا شــدند و همــی اظهــار کــه «:یــا شــیخنا،
ایــن چــه بســاط اســت؟»
شــیخ ،ابــن مــوج خراســانی ،ابوالواتــر ابوالمنابع،
دســت بــر محاســن نیلگــون کشــان ،بــا شــنیدن
ایــن ماجــرا سراســر متأثــر گشــتندی و اندکــی بعد
لــب بــه ســخن گشــود«:همانا هــر ســال در ایــن
بــاد خشــک ،ریشســفیدانی مدعیالخــواص
و ریشســیاهانی نیــز مدعیالعمــوم و همچنیــن
گاه بیریشهــا ،جملگــی مجمــوع گشــته
و بــا گزافهزینههــا ،در ســرایی مجلــل بــه
گفتگــو در جمــع و گــپ در خلــوت مینشــینند.
مباحثتهاشــان نیــز از قــرار کمبــود آب در
فــان بــاد و ملــک .بنــر از بــرای کســان نگاشــته
و هدایــا آورنــد؛ حــال آنکــه ِعــرق دلواپســی بــر
ـن طومــار نوشــتندی و جملــگان بــر اجــرای
جبیـ ِ
آن همپیمــان شــوند؛ ســپس در پایــان مراســم
بــه ضیافــت شــام خواهنــد شــتافت ،فیالهتــل
البردیســان (!) یحتملقــوی!
مریــدان ،معدهصداکنــان ،جملگــی متعجــب
گشــته و پرســیدند«:یا شــیخ ،چــرا چــون
میکننــد ؟ »
شــیخ ابــن مــوج پاســخ همــی دهاد«:زیــرا پــول
شیشــلیگ شــاندیز گــزاف اســت!»
مریــدان جملگــی شــیخ را هذلولــیوار فلــک
نمودنــدی و اســتهزاءکنان گفتنــد«:ای
بالهتگونهحــال ،مــا را پنــدی ده تــا متــن اتمــام
یابــد ،جــا نیســت!»
شــیخ گفــت «:زیــرا بــه مــردم بــاد نمایاننــد کــه
بــرای ایشــان کار کــرده ،بــه فکرشــانند و درهمــی
کــه میپردازنــد از بــرای رفــع مشــکالت ایشــان
اســت؛ تــا جملــه ســکوت اختیــار کــرده و از
پــی رفــع کمآبــی ُملــک نرونــد .بــه کارخویــش
مشــغول گشــته و بداننــد امیرصفتــان بــاد در پی
چارهاندیشــی آن مصائبانــد؛ تــا بدینگونــه
ُمهــر خاموشــی بــر دهــان آن مــردم رنجــور زده و
بــا سیاســتهای ســردرگریبانه ،بودجــه بــاد را
نــه صــرف آب ،بلکــه نــان خویــش کننــد».
مریــدان نتیجــه حاصــل کردنــدی بعــد از افاضات
و کرامــات شــیخ ،گوشــهخزان و بهفکــر فــرو،
وارســتهحال جملگــی مــنکارت گرفتــه و بــه
ســوی شیشــلیگ شــاندیز روان شــوند بــه انضمــام
بســتنی در بنــد گلســتان طرقبــه .نــوش جــان!

گزارش ویژه به مناسبت جشن
تولد یکسالگی نشریه موج
»» نشــریه مــوج در ســال  90توســط جمعــی از
دانشــجویان آن دوران پایهگــذاری شــد و در ســال
 93دوبــاره بــه مــدت کوتاهــی فعــال گشــت و پــس
از آن لغــو مجــوز گردیــد .شــایان ذکــر اســت کــه در
ســالهای گذشــته توســط انجمــن علمــی گــروه
علــوم و مهندســی آب نشــریاتی موفــق بــا عنوایــن
دیگــر نیــز منتشــر میشــده.
امــا بــا ورود دانشــجویان ورودی  94علــوم و
مهندســی آب بــه دانشــگاه فردوســی مشــهد ،ایــن
نشــریه دوبــاره راهانــدازی شــد و اکنــون در آســتانه
یکســالگی بــه ســر میبــرد .در همیــن راســتا،
خردادمــاه  ،95بــا تــاش تیمــی  10نفــره ،اولیــن
شــماره را بــا موضــوع محــوری بحــران کمآبــی،
بحــران پرآبــی و در  80نســخه منتشــر کردیــم .ایــن
شــاید ســختترین شــماره بــود؛ چــرا کــه گام اول
میبایســت محکمتــر از ســایر قدمهــا برداشــته
میشــد تــا مســیر مشــخصی را پیــش روی خــود و
اعضــا ترســیم کنیــم .در ادامــه و پــس از وقفــهای
کوتــاه بــا  15نفــر از اعضــای نشــریه شــماره دوم را
در زمینــه انتقــال آب در آبانمــاه  95و در 220
نســخه منتشــر نمودیــم .ســپس شــماره ســوم
را بــا موضــوع کلــی تصفیــه و بازچرخانــی آب
و بــا تــاش  20عضــو فعــال نشــریه و همــکاری
دانشــجویان تحصیــات تکمیلــی و اســاتید رشــته

محمدحسین سمندریمقدم
دانشجوی کارشناسی علوم و مهندسی آب

samandarimoghadam@mail.um.ac.ir

موج
فرهنگ

علــوم و مهندســی آب در تیــراژ  400نســخه انتشــار
دادیــم.
ایــن پایــان کار نبــود و دو شــماره چهــارم و پنجــم
نشــریه مــوج بــه ترتیــب ،بــه ویژهنامههــای
نخســتین جشــنواره ملــی علمی-فرهنگــی آب و
زندگــی و بازدیــد علمــی جمعــی از دانشــجویان
گــروه علــوم و مهندســی آب از ســازههای آبــی
اســتان خوزســتان اختصــاص یافــت.
شــماره حاضــر کــه در دســت داریــد ،حاصــل
تــاش  30عضــو فعــال نشــریه مــوج از دانشــجویان
تمامــی مقاطــع تحصیلــی رشــته علــوم و مهندســی
آب و ســایر علــوم مرتبــط میباشــد و نیــز ســعی در
برقــراری ارتبــاط بــا فضــای بیــرون از دانشــگاه ایــن
رشــته را داشــتهایم.
مــا تنهــا بــه چــاپ کاغــذی اکتفــا نکردهایــم؛
بلکــه مــوج اولیــن نشــریه چندرســانهای در
دانشــگاه فردوســی مشــهد اســت کــه بــا تشــکیل
کارگروههــای علمی-تحلیلــی ،خبــر و مصاحبــه،
طراحــی و عکــس و کارگــروه مجــازی ســعی بــر
تولیــد ،پــردازش و تبــادل محتــوا بــا مخاطبیــن
داشــته و توانمندســازی خــود را قبــل از انتشــار
یــک نســخه کاغــذی داشــتهایم کــه هــدف از ایــن
فعالیــت گروهــی ،ورای آن چــه کــه بــه ظاهــر دیــده
میشــود خواهــد بــود.
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چندرسانهای

مــوج بــه عنــوان اولیــن نشــریه چندرســانهای در دانشــگاه فردوســی مشــهد ،بــا اســتفاده از قابلیــت واقعیــت افــزوده
شــما را بــه بازدیــد از ایــن قســمت دعــوت یمکنــد .بــرای مشــاهده محتواهــا تنهــا نیــاز بــه یــک تلفــن همــراه هوشــمند
بــا سیســتم عامــل اندرویــد ،دسترســی بــه اینترنــت و داشــتن نرمافــزار  AURASMAهســتید.برای دریافــت ایــن
نرمافــزار تنهــا بــا جســتجوی عبــارت  AURASMAدر  Googleیمتوانیــد آنرا پیــدا کــرده و یا توســط بارکــد و راهنمای
قســمت زیــر دریافــت کنیــد .ســپس کایف اســت کــه دوربیــن تلفــن همــراه خــود را بــر روی تصاویــر نــگاه داریــد.

سالنخست،شمارهششم ،تیـر96

mohammad.hoveida@mail.um.ac.ir

mohammad.vatani@mail.um.ac.ir

مشاهده کلیپ
معرفـی کتــاب

آب ،امنیت و خاورمیانه
»» معرفی کتاب؛

محمد هویـدا
دانشجوی کارشناسی علوم و مهندسی آب

»» گفتــه میشــود کــه کاهــش منابــع آب در
خاورمیانــه ،عامــل اساســی پیدایــش منازعــه بعدی
در ایــن منطقــه خواهــد بــود .بــا ایــن حــال ،بررســی
عمیقتــر دیــدگاه فــوق نشــان میدهــد کــه ایــن
نگــرش بــدون تردیــد اشــتباه و گمراهکننــده
اســت .ایــن دیــدگاه پیچیدگــی مدیریــت منابــع
آب در ســطح ملــی و بینالمللــی را پوشــیده نــگاه
داشــته اســت.
در ایــن شــماره از نشــریه قصــد داریــم کتابــی کــه
در آن تجزیــه و تحلیــل موضوعــات مربــوط بــه

آب ،کــه ممکــن اســت در آینــده بــه منازعــه بیــن
دولتهــا یــا ناآرامــی در خاورمیانــه منجــر شــود را
معرفــی کنیــم.
کتــاب آب ،امنیــت و خاورمیانــه ،تألیــف شــده در
مؤسســه مطالعــات اســتراتژیک لنــدن و بــا ترجمــه
آقــای پیــروز ایــزدی.
مطالعــات و بررســیهای اخیــر ایــن امــر را تأییــد
کــرده اســت کــه کمبــود آب در خاورمیانــه افزایــش
یافتــه و در نتیجــه رقابــت بیــن دولتهــا را جدیتــر
خواهــد ســاخت کــه بــه تحــوالت بیســابقهای

محمد وطنـی
دانشجوی کارشناسی علوم و مهندسی آب

منجــر میشــود« .خاورمیانــه روی یــک بمــب
ســاعتی قــرار دارد کــه هــر زمــان مــی توانــد منفجــر
شــود» .ایــن مطالعــات عمدتــا بــر نقــش آب در
روابــط بینالملــل تمرکــز دارنــد و بــرای آب چنــان
اهمیــت اســتراتژیکی قائــل میشــوند کــه شایســته
آن نیســت.
در ایــن کتــاب جنجالهــای گذشــته مربــوط بــه
آب روشــن شــده و چشــماندازهای منازعــه یــا راه
حلهــای مســالمتآمیز از طریــق مذاکــره مــورد
ارزیابــی قــرار خواهــد گرفــت .بــه عــاوه ایــن کتــاب
بــه بررســی اهــداف برنامهریــزی آب در چارچــوب
اولویتهــای اقتصــادی ملــی میپــردازد؛ زیــرا
ایــن امــر ،کلیــدی بــرای درک اهمیــت آب در
صحنــه بینالمللــی بــه شــمار میآیــد.

مصاحبه صوتی با دکتر ناصر شاهنوشی
»» رئیس دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد  /استاد گروه اقتصاد کشاورزی
دکترای سیاست و توسعه کشاورزی

پرسش اول:
بــه نظــر شــما بــر اســاس
وضعیــت حاکــم بــر منابــع
و مصــارف آب کشــور،
پنــج اولویــت اصلــی
مدیریــت آب کشــور در
ســالهای پیــش رو
چیســت ؟

دریافت صوت پاسخ

پرسش سوم:
بــه نظــر برخــی افــراد ،کمبــود
واحدهایــی درســی همچــون حقــوق
آب ،دیپلماســی آب و ...در دانشــگاه
احســاس میشــود؛ چــرا دانشــگاه
تاکنــون در ایــن زمینــه اقدامــی نداشــته
اســت؟ دانشــگاه چــه نقشــی در
تصمیمگیریهــای حــوزه آب دارد؟

پرسش دوم:
چــرا بعــد از چنــد دهــه تــاش در عرصــه
مدیریــت منابــع آب ،ایــن نیازهــا بــه
صــورت جــدی و گســترده وجــود دارد؟
در واقــع چــه آســیب یــا آســیبهای
اصلــی مانــع پرداختــن بــه ایــن
اولویتهــا تــا بــه حــال شــده اســت؟
نظــر شــما در مــورد اهمیــت پرداختــن
بــه مفاهیــم آب مجــازی چیســت؟

دریافت صوت پاسخ

و سخن پایانی ...

دریافت صوت پاسخ
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دریافت صوت پاسخ

عکس از  :هادی دهقانپور

خالقیت از :
محمدرضا خنداندل

عکس از  :سعیدرضا مقصودی
عکس از  :مهدی عباسی

عکس از  :مجید خالقی

عکس از  :شاهین صالح

عکس از  :محمدحسین سمندریمقدم
رتبـه سوم در جشنواره ملی بغض زمیـن

طرح از  :محسن جبله
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