
سازگاری با چه سازوکاری؟
 درخت تو گر بار دانش بگیرد

خ نیلوفری را                                                                                                به زیر آوری چر
کشور، درگیر خشکسالی گسترده و تقریبا مستمر می باشد. 
کثر حوضه های آبریز نسبت  متوسط ریزش های جوی در ا
به دهه های گذشته کاهش داشته و رواناب های سطحی 
به شدت تقلیل یافته است. روند رو به تزاید کسری مخزن 
کثر آبخوان های کشور گــزارش می شود به طوریکه  در ا
از 609 دشــت کشور بیش از 400 دشــت جــزء دشــت های 
ممنوعه یا ممنوعه بحرانی محسوب می شود. همه اینها 
به ما حکم می نماید که بیش از پیش به امر سازگاری با کم 
آبی فکر کنیم و در این راستا تدبیر کنیم. اما از سوی دیگر 
که بنگریم کشور ما کشور درحال توسعه می باشد. جمعیتی 
بالنده و روبه رشد دارد. سودای خودکفا شدن از بیگانگان 
همواره در بند بند وجود مردم این مرز و بوم وجود داشته و 
دستیابی به توسعه پایدار آرزوی سیاستگزاران و دولتمردان 
این کشور است که در این راستا کشور ما به شدت نیازمند 
آب می باشد. بنابراین در اینجا با یک معادله چند مجهولی 
گر  روبــرو هستیم که حل آن به سادگی میسر نمی باشد. ا
بخواهیم آب، آبخوانها، رودها و دریاها و به عبارت کلی 
تر محیط زیستمان  را حفاظت و صیانت نماییم آن وقت 
از توسعه و خودکفایی و تامین نیاز جمعیت فزاینده عقب 
گر محیط زیست را رها نماییم و به امر توسعه  می مانیم. ا
صرف در بعد اجتماعی، صنعتی و کشاورزی بپردازیم آنگاه 
زیست گاهمان را به خطر می اندازیم و آتشی بر می افروزیم 
که در نهایت دود آن به چشم همان توسعه و همان جامعه 
ای که بــرای آن رفــاه و آسایش آرزومندیم، خواهد رفت. 
پس این معادله را چگونه می توان حل نمود. واقعیت این 
است که با شرایط و مطالبات  امروز و منابع محدود در حال 
فرسایش این دوره، نمی توان با همان روش های گذشته 
که در سیاهه الزمات و ملزوماتش مدیریت مصرف منابع 
طبیعی شاید )آن هم شاید( در انتهای لیست باشد به 
سرمنزل مقصود رسید. پس چه باید کرد. آنچه محققان 
به آن رسیده اند و تجربه کشورهای موفق نشان می دهد 
به کارگیری دانش امروز و تجربه دیروز می باشد. تجربه 
گر به  های شیرین و تلخ گذشتگان در جلو چشمان ماست ا
درستی بنگریم. در آیه شریفه 111 سوره یوسف آمده است : 
ْلَباب« در سرگذشت  »َلَقْد َکان ِفی ِقَصِصِهْم ِعْبَرٌة اِلُوِلی اال
آنها درس عبرتی بــرای صاحبان اندیشه بــود.  صاحبان 
اندیشه آنگاه که عبرت از گذشته را با دانش امروز در هم 
خ  آمیزند آن وقت می توان انتظار داشت که به زیر آورند جر
نیلوفری را. در کشور ما آنجا که به این خودباوری رسیده 
اند و علم و تجربه را در کنار هم آورده اند، دستاوردهای 
شگرفی را بــه منصه ظــهــور رســانــده انـــد. امـــروز بــا همه 
پیچیدگی هــا و الیــه هــای تــو در تــو و چندوجهی کــه امر 
توسعه دارد تنها می توان با اتکا با نگاه دانش بنیانی در 
مسیر توسعه پایدار گام برداشت. نگاه توسعه ای بدون 
پیوست محدودیت ها و محرومیت ها و تنها با نگاهی طمع 
کارانه و مطالبه جویانه از منابع طبیعی، رشدی سرطانی و 
یک سویه خواهد بود که چو بر بام کامیابی رسد از آن سوی 
افتد و البته افتادنی که دیگر بلند شدنی نخواهد داشت. 
بی حکمت نبوده است که رهبر معظم انقالب سال جاری را 
به نام تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین نام گذاری نموده 
اند. انشاا... همگی بتوانیم در این راستا قدم برداریم که 

خیر میهن و ملت عزیرمان در این امر نهفته است. 
محمد مهدی جوادیان زاده
مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه ای یزد
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وزیر نیرو بر توجه به اهمیت توزیع عادالنه آب در 
کید کرد کشور تا

وزیـــر نیـــرو در حاشـــیه بازدیـــد از 
اینکـــه  بیـــان  بـــا  یـــزد  آب  مـــوزه 
امـــروز مـــا بـــه خاطـــر عـــدم توجـــه 
آب در اقصـــی  تـــی  ارزش ذا بـــه 
کشـــور دچـــار مشـــکالتی  نقـــاط 
ایـــن  بایـــد بتوانیـــم  کـــه  شـــدیم 
مشـــکالت را تـــا حـــدود زیـــادی 
اولیـــن  گفـــت:  کنیـــم  مدیریـــت 
آب  عادالنـــه  توزیـــع  موضـــوع، 
کـــه  هســـت  کشـــور  ســـطح  در 
دارد. ویـــژه  توجـــه  بـــه  نیـــاز 
بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی شـــرکت 
کبـــر  ا یزد،"علـــی  ای  منطقـــه  آب 

محرابیـــان" در ســـفر روز ســـه شـــنبه 
خـــود بـــه اســـتان یـــزد بـــه مناســـبت 
روز جهانـــی آب، ضمـــن بازدیـــد از 
مـــوزه تاریخـــی آب یـــزد گفـــت: اولیـــن 
موضـــوع کـــه شـــاید توجـــه بـــه آن مـــا 
را از خیلـــی مشـــکالت رهایـــی دهـــد 
مشـــارکت همـــه ذینفعـــان در توزیـــع آب 
ـــد مـــا را در مدیریـــت  ـــه  میتوان هســـت ک

منابـــع آب  کمـــک کنـــد.
وزارت  برنامـــه  و  پیگیـــری  از  وی 
ع خـــود بـــرای مـــد نظـــر قـــرار  متبـــو
دادن رعایـــت عدالـــت و توجـــه بـــه 
ذینفعـــان در توزیـــع آب خبـــر داد و 

یـــادآور شـــد: بایـــد بتوانیـــم بـــا مدیریـــت 
هـــای در ســـطح ملـــی و منطقـــه ای 
رضایـــت مـــردم را در ایـــن خصـــوص 

جلـــب کنیـــم.
کافـــی  ســـرعت  عـــدم  محرابیـــان، 
اجـــرای حـــوزه هـــای آبـــی در کشـــور 
ایـــن  اخیـــر  ســـال های  مشـــکل  را 
حـــوزه دانســـت و گفـــت: از ایـــن بابـــت 
هـــم ضـــرورت دارد بـــا تجهیـــز منابـــع 
بســـیج  و  امکانـــات  بکارگیـــری  و 
مدیران،شـــرکتهای  کارشناســـان، 
 ، پیمانـــکاری و مهندســـی و مشـــاور
پـــروژه هـــای خـــود را ســـرعت بخشـــیم.
وی اضافـــه کـــرد: در ســـال 1401 برنامـــه 
ای کـــه مـــد نظـــر داریـــم ایـــن اســـت کـــه 
پـــروژه هـــای عمرانـــی  بویـــژه در حـــوزه 
آب را بـــا ســـرعت بیشـــتری هدایـــت 
کنیـــم تـــا امســـال شـــاهد یـــک کارگاه 
ــروژه هـــای  ــرای پـ ــترده عمرانـــی بـ گسـ

ــور باشـــیم. آبـــی در ســـطح کشـ
مـــوزه تــاریــخــی آب یـــزد کــه هرساله 
ــی و  ــ ــل ــ ــران داخ ــ ــگ ــ ــردش ــ ــرای گ ــ ــذیـ ــ پـ
خارجی بــوده و در حال حاضر تحت 
مالکیت شرکت سهامی آب منطقه 
ای یــزد مــی بــاشــد در شــمــال میدان 
امیرچخماق در خانه ای تاریخی به 

نام خانه کالهدوزها واقع شده است.
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تمدن کاریزی

روز جهانی آب
ع روز جـــهـــانـــی آب  مــــوضــــو
ــت:  ــال 2022 ایـــن اس در سـ
آب هـــای زیرزمینی، پدیدار 
کــــردن نـــاپـــیـــداهـــا.  شــعــاری 
ــرای هرجایی  بنیادین کــه ب
از جــهــان بــه هــرگــونــه ای که 
تعبیر شــود، بــرای ما اما تنها 
یک پیام دارد: فرصت برای 
نجات منابع پــایــدار آب در شهرهای خشک کشورهای 
درحـــال توسعه و بــرای بقای یــک تمدن مــحــدود اســت. 
تمدنی که بر مبنای سازگاری با طبیعت بنا شد. میزان آب 
در دسترس بود که نوع کشاورزی و صنعت و البته سبک 
زندگی مردمان کویرنشین را مشخص می کرد. برای ما که 
قنات، نماد اصلی پیدایش و توسعه شهر است، آب های 
زیرزمینی هرگز نهفته نبوده که بخواهد پیدا شود. آنچه که 
آب های زیرزمینی را از چشم ما نهان کرد، فاصله ای بود که 
تکنولوژی در مراحل اولیه خود میان ما و طبیعت انداخت. 
سبک زندگی سازگار با طبیعت ما در تمدن کاریزی دگرگون 
شد. ما هرگز به دوران قنات بازنخواهیم گشت اما حاال با 
این شعار فرصتی فراهم شده تا به گذشته نگاهی دوباره 
کنیم و قدر آب هــای زیرزمینی را بیشتر بدانیم؛ با هم به 

تماشای آن برویم!
گــردشــگــری آب بـــرای مــا مــی تــوانــد یــک اســتــراتــژی جدید 
بــرای اتصال تاریخ هـــزاران ساله حکمرانی موفق آب در 
یزد به دنیای امــروز ما باشد. اما پیش از این ابتدا بیایید 
تعریف گردشگری آب را کمی تغییر دهیم. ما به مناظر 
شگفت انگیز آبی در اقیانوس ها نمی رویم؛ ما قرار است به 
دیــدار آب هــای زیرزمینی برویم که ناپیدایی اش دغدغه 
دنیای امروز است. امروزه بیش از 90 درصد مصرف آب در 
استان ما از منابع آب زیرزمینی تامین می شود. در تعریف 
جدیدی که از گردشگری آب ارائه می کنیم ما قرار است که 
ناپیداها را دوباره پیدا کنیم؛ آب های زیرزمینی! این برای 
یک دنیا که امروز به نتیجه ی اهمیت آب  های زیرزمینی 
و مــصــرف نــاســازگــار آن بــا طبیعت افــتــاده حیاتی اســت. 
کوسیستم ماست،  آب هــای زیرزمینی، بنیان پــایــداری ا
حیات کشاورزی یزد بدان وابسته است. بیش از 90 درصد 
از آب مورد نیاز صنعت و حوالی نیمی از نیاز آب شرب یزد 
از منابع آب زیرزمینی تامین می شود. منابع آب  زیرزمینی 
از فرونشست زمین جلوگیری می کند، ابزار ما برای مقابله 
با تغییرات آب و هوایی است و اصال ابــزار ما بــرای زندگی 

در کویر است!
مرکز بین المللی قنات و سازه های تاریخی آبی یونسکو در 
سالی که گذشت کوشید تا با بازتعریف مفهوم گردشگری 
آب و توجه دادن جــوامــع بــه اهمیت بنیادین آب هــای 
زیرزمینی در برآمدن تمدن کاریزی در کویر مرکزی ایران 
و بهره برداری سازگار با طبیعت آب  و حکمرانی پایدار آن 
در طول هــزاران سال، دریچه ای تازه به روی گردشگران 
بین المللی بــرای آشنایی با مبانی اجتماعی ایــن تمدن 
بگشاید. تمدنی مبتنی بر اعتماد و انسجام اجتماعی، 
کن در  نقش موثر مــردان و زنان و مشارکت همه ادیــان سا
کن در کشورهای درحال  فرایند حکمرانی آب. ما مردم سا
توسعه و از جمله مردمان سرزمین خویش را به بازنگری 
در تاریخ انتقال آب از طریق قنات و جنبه های اجتماعی 
تمدن کاریزی فراخوانده ایم تا باهم شعار روز جهانی آب را 
که مقارن با بهار و آیین باستانی نوروز ماست پاس بداریم، 
آب هـــای زیرزمینی دغــدغــه همه مــردم جهان اســت. ما 
قرن هاست که آن را پدیدار کرده ایم. بار دیگر آن را دریابیم. 
قدر آب را دوباره بدانیم. به زندگی بیندیشیم؛ به آب های 

زیرزمینی، به پدیدار کردن ناپیداها!   
عباس فقیه خراسانی
مشاور علمی مرکز بین المللی قنات و سازه های تاریخی آب

استقــــرار نــــظام
مدیریــت عملکـــرد با رویکـــرد بهبـــود مستمـــــر

PDCA: PLAN- اجــرای چرخه بهبود مستمر  )چرخه
ــاده، کــارآمــد و  موثر در  DO-CHECK-ACT( روشــی س
اجـــرای بهبود مستمر در هــر ســازمــان می باشد. در واقــع 
سازمانها می توانند با اجرای مداوم گامهای تعریف شده 
در این چرخه )برنامه ریزی- اجرای برنامه ها- بررسی و 
کنترل- انجام اقدامات اصالحی الزم( به صورت مستمر 
و قاعده مند در جهت بهبود عملکرد خــود حرکت کنند. 
سادگی، اهمیت و نقش این روش در ایجاد بهبود به گونه 
ای است که بسیاری از نظامهای مدیریتی از جمله  نظام 
مدیریت عملکرد نیز مبتنی بر این چرخه طراحی شده اند. 
شایان ذکر است بر اساس "دستورالعمل اجرایی استقرار 
نظام مدیریت عملکرد"، استقرار چارچوب مناسب برای 
پاسخگویی عملکرد دربرگیرنده ۵ مرحله زیــر اســت که 
انطباق آن با گامهای چهارگانه "برنامه ریــزی – اجــرا- 

بررسی و اقدام" کاماًل مشهود است: 
1- تهیه و تدوین اهــداف قابل سنجش و شاخص های 

مناسب ارزیابی عملکرد 
ح ریــزی ملزومات دستیابی بــه اهـــداف در قالب  2-  طــر

شاخص های تعیین شده 
۳-  انجام کار ها و نظارت بر پیشرفت اهداف و شاخص ها 

مطابق زمانبندی از پیش تعیین شده 
4- گزارش دهی نتایج به صورت ادواری

۵- ارزیابی نتایج به صورت ادواری و ارایه بازخورد و تعدیل 
ح های بعدی بر اساس بازخوردها طر

نیل به نتایج عملیاتی مناسب و نیز کسب نتایج مطلوب و 
قابل قبول در ارزیابی های درون و برون سازمانی، بیانگر 
استقرار مناسب نظام مدیریت عملکرد و الــتــزام عملی 
شرکت آب منطقه ای یزد به حرکت در جهت بهبود مستمر 
و اجرای چرخه PDCA در همه بخشهای سازمان است که 

ح زیر می باشد:  به صورت مختصر مراحل آن به شر
1- برنامه ریزی )PLAN(: در راستای دستیابی به چشم 
انداز تعریف شده ) تأمین آب مطلوب و پایدار برای تمام  
ذینفعان( شرکت به تدوین نقشه راه ساالنه در ابتدای 
هر ســال و نیز  برنامه¬های عملیاتی ساالنه واحدهای 
مختلف شرکت با تعریف دقیق مسئولیتها، زمــان بندی 

اجرا و شاخصهای پایش و ارزیابی برنامه¬ها می پردازد. در 
هر سازمانی برای رسیدن از وضع موجود به وضع مطلوب 
کنون  باید به به سه پرسش اصلی پاسخ داده می شود: هم ا
کجا هستیم؟ به کجا می خواهیم برویم؟ چطور می توانیم 
به مقصد برسیم؟ نقشه راه شرکت و برنامه های عملیاتی 
با تعریف اهداف واقع گرایانه، در واقع پاسخگوی این سه 
پرسش هستند. شایان ذکر است نظر به لزوم مشارکت همه 
افــراد سازمان در تحقق اهــداف تعریف شــده، نقشه راه و 
برنامه های عملیاتی به همه کارکنان شرکت ابالغ می شود.
2 اجــرا )DO(: اجــرای اهــداف و برنامه های تعریف شده 
مطابق سند نقشه راه و برنامه های عملیاتی تدوین شده، 
بر اساس مسئولیتها و  زمان بندی تعریف شده در دستور 
کــار واحــدهــای شرکت قــرار گرفته و اقــدامــات الزم انجام 

می پذیرد. 
۳ – بررسی )CHECK(: عملکرد واحدهای مختلف شرکت 
بر اســاس برنامه هــای عملیاتی و نقشه راه شرکت مورد 
ارزیابی قرار می گیرد؛ سپس بر اساس نتایج ارزیابی های 
صــورت گرفته، گزارشهای تحلیلی و مستند شامل نقاط 
قوت و ضعف و برنامه های بهبود پیشنهادی با مشارکت 
مسئولین مربوطه تهیه و بازخوردهای دوره ای به مدیریت 

ارشد شرکت ارائه می گردد.
4 -اقـــدام )ACT(: بــه منظور اســتــمــرار پاسخگویی در 
مقابل عملکرد، افزایش هماهنگی های الزم، اولویت دهی 
موثر و تسریع در تصمیم گیری، جلسات بررسی کمیت و 
کیفیت پیشبرد اهــداف با توجه به ارزیابی های صورت 
گرفته، به صورت دوره ای با حضور مسئولین برنامه ها و 
مدیر عامل شرکت تشکیل و تصمیمات الزم جهت انجام 
اقــدامــات اصالحی و رفــع  موانع تحقق کامل اهــداف به 
ترتیب اولویتهای شرکت اتخاذ می گردد. اجرای متعهدانه 

تصمیمات، مصداق این مرحله از چرخه دمینگ است. 
امید آن که استمرار این روند و باور سازمانی به لزوم حرکت 
مستمر در جهت بهبود عملکرد، منجر به کسب نتایج رو به 

رشد و افزایش رضایت ذینفعان گردد.
الهام دهقان بنادکی
رئیس گروه بازرسی و مدیریت عملکرد

سید محمد طباطبایی
دبیر نظام پیشنهادات

دستاورد های نو در راستای اهداف شرکت

گـــزارش درصــــــد 
تعــداد پیشنهــاد 
ارائـــه شـــده بــــه 
تفکیـــک مــــاه در 

ســـال 1400 
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فرهنگ سازی مدیریت مصرف

فرهنگ سازی مدیریت مصرف:
بازچرخانی پساب از 

تهدید تا فرصت
 ، ــان امــــــروز ــهـ در جـ
مــــســــلــــه حـــــفـــــظ و 
حـــراســـت از محیط 
زیست جز بزرگ ترین 
دغدغه های بشر به 
حساب می آید. این 
مشکل در کشورهای 
کــم آب و خشک به 

شکل پررنگ تری خود را نشام می دهد. استان یزد نیز 
به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص خود، جز مناطق کم 
آب، چه به لحاظ منابع آب سطحی و چه به لحاظ منابع 
آب زیرزمینی، به حساب می آید و این امر، اهمیت توجه 
به کمیت و کیفیت منابع آب را دوچندان می کند. از سوی 
دیگر استان یزد جز مناطق صنعتی، معدنی و گردشگری 
کشور محسوب می شود و به تبع آن واحدهای صنعتی و 
خدماتی متعددی را در دل خود جای داده است که این 
موضوع باعث افزایش حجم فاضالب تولیدی در استان 
شده است که این فاضالبها معموال دارای بار آلودگی باال 
می باشند و چنانچه از روشهای غیر بهداشتی از جمله 
تخلیه به چاه جاذب، تخلیه به قنوات، حمل فاضالب 
با تانکر و رها سازی در محیط اطراف دفع شوند، عالوه 
ک منطقه، باعث  بر آلودگی منابع آب زیرزمینی و خــا
از دســت رفتن حجم باالیی از منابع آب خواهند شد. 
حال چنانچه این فاضالبها تصفیه و استفاده مجدد 
شوند مزایای قابل مالحظه ای، از جمله کاهش مصرف 
کتری  الینده شیمیایی و با آب، جلوگیری از ورود مواد آ
های مضر به طبیعت و جلوگیری از آلــوده شدن سفره 
ک منطقه را به همراه خواهند  های آب زیرزمینی و خا
داشت. در حال حاضر در بعضی از کشورها درصد باالیی 
از فاضالب تولیدی، تصفیه و بازچرخانی می گردد در 
حالیکه که در کشور ما تصفیه و بازچرخانی پساب کمتر 
مورد توجه قرار گرفته است. در فرآیند بازچرخانی، سعی 
بر این است تا کیفیت پساب به حد مطلوبی برسد. به 
، در ایــن فرآیند، هــدف اصلی جــدا سازی  عبارت دیگر
الینده های موجود در فاضالب می باشد  مواد معلق و آ
تا بتوان از پساب تولیدی در بخشهای مختلف از جمله  
، امکانات ورزشی،  استفاده شهری )آبیاری فضای سبز
شستشوی ماشین(، استفاده تفریحی )آبــیــاری زمین 
های گلف، تفریحات آبی(، استفاده صنعتی )سیستم 
ج هــای خنک کننده، ساخت  هــای خنک کننده، بــر
بتن و سایر مصارف صنعتی(، استفاده زیست محیطی 
)تغذیه آبخوانها( استفاده نمود. تجربه موفق فرآیند 
بازچرخانی پساب در استان یــزد، مربوط به کارخانه 
های کاشی می باشد به نحوی که در این استان بالغ 
بر 90 درصد کارخانجات فعال استان نسبت به تصفیه 
فاضالب در حد نیاز خود، اقدام نموده و پساب تصفیه 
شده را مجدد در خط تولید کارخانه مصرف می کنند. در 
این میان برخی از کارخانجات کاشی، فاضالب انسانی 
تولید شده در واحد را نیز تصفیه و برای آبیاری فضای 
سبز غیر مثمر استفاده می کنند. که امید است فرآیند 
تصفیه و بازچرخانی در سایر صنایع و واحدهای خدماتی 
موجود در استان نیز به کار گرفته شود و از این پتانسیل 

کثر استفاده به عمل آید.  آبی حدا
ناهید غالمنژاد
مدیر محیط زیست و کیفیت منابع آب

انطباق ما با محیط یا تطابق محیط با ما؟
توسعه دهیم یا سازش کنیم؟

تغییر شــرایــط شامل افــزایــش جمعیت، افــزایــش نیاز ها، 
کاهش منابع آبی و تغییر اقلیم )تغییر دما و بارش و اثرات 
آن(، مدیریت منابع آب را به طور قابل توجهی پیچیده 
می کند. شناسایی ایــن تغییرات و همچنین بررسی اثر 
آنها از وظایف جوامع بشری می باشد که با تخمین آنها 
می بایست راهکارهایی جهت مدیریت شرایط ارائه نمایند. 
وجود اهداف مختلف در بهره برداری از منابع آب، وجود 
مسائل سیاسی، اجتماعی، بوم شناسی و اقتصادی مرتبط 
با مصرف آب، باعث پیچیده شدن مدیریت این منابع 
شده و اختالفات را در نحوه استفاده از آن افزایش می دهد. 
ــار اصلی افــزایــش عرضه و مدیریت  بــه طــور کلی دو راه کـ
تقاضا جهت ایجاد تعادل بین منابع و مصارف وجود دارد 
که  منابع آب نیز از این قاعده مستثنی نیست. در فراهم 
کــردن آب معموال از اقــدامــات ســـازه ای مثل ساخت سد، 
توسعه منابع آب زیرزمینی و خطوط انتقال آب استفاده 
می شود و جهت مدیریت تقاضای آب از راهکارهای فنی و 
سیاست های تشویقی استفاده می گردد. در این دو رویکرد 
محققین بیشتر به جنبه های هیدرولوژیکی و هیدرولیکی 
مسئله و راهکارهای فنی و اقتصادی می پردازند و کمتر 
مسائل اجتماعی و مشارکتی دیده می شود. برخی از این 
راهکارها مثل راهکارهای سازه ای به صورت مقطعی و در 
کوتاه مدت ممکن است مفید واقع شوند اما در دراز مدت 
شرایط را بحرانی تر می کنند. چرا که عالوه بر داشتن اثرات 
منفی بر پیرامون خود، با افزایش عرضه آب ممکن است، 
نیازهای جدیدی تعریف شود و حتی باعث افزایش عدم 

تعادل بین عرضه و تقاضا می شوند. 
در توسعه پــایــدار می بایست بــه جنبه هــای اقتصادی، 
اجتماعی و زیست محیطی به صــورت توامان پرداخته 
شــود. در حقیقت مفهوم اصلی توسعه پایدار نپرداختن 

به جنبه های اقتصادی و اجتماعی نیست بلکه استفاده 
هوشمندانه از منابع طبیعی در راستای توسعه اســت. بر 
اساس شکل باال توسعه ای پایدار است که در محل تالقی 
جامعه، اجتماع و محیط زیست قرار گیرد. اهدافی اصلی 
که در توسعه پایدار مدنظر است، افزایش دسترسی تعداد 
افراد به آب، کم کردن سرعت کاهش ذخیره های طبیعی، 

افزایش پایداری در انرژی های تجدید شونده و ... است. 
رفتار گذشتگان در استفاده از منابع آب

ایرانیان باستان روش های برداشت متنوع و موثری ازآب 
داشته انــد که در شرایط آب وهوایی و اقلیمی مختلف، 
متفاوت بوده است آنان با استفاده از سازه های هیدرولیکی 
مانند قنات، آب بندان، خانه های یخی، لوله های رسی 
و ســازه های کنترل سیالب توزیع آب را کنترل می کردند 
)مدنی و همکاران، 2016؛ میرزایی و همکاران، 2017؛ 

یزدان پناه، 201۳). 
ــده مــی شــود اولــیــن بار  قــنــات کــه بــه نــام کــاریــز هــم خــوان
درکــردســتــان به عنوان نتیجه جانبی حفاری معدن در 
اوایل هزاره اول قبل از میالد مسیح ساخته شد. از آنجا که 
چاههای قنات توسط کانال های زیرزمینی بهم ارتباط پیدا 
می کند میزان آب از دست رفته از تبخیر به حداقل می رسد 
و آب در طول تابستان خنک باقی می ماند. ایجاد قنات در 
گذشته نشان دهنده این است که ایرانیان پیشین واقعیت 
کولوژیکی و اقلیم فالت بیابانی و لــزوم استفاده از  های ا
اجتماع برای توزیع و حفاظت از آب به صورتی که آب در 

.)2001 ,.Foltz. R. C(اختیار همگان باشد درک کرده اند
یکی از مزیت های قنات این است که جریان آب در قنات 
از میزان ذخیره آب در آبخوان تجاوز نمی کند. در نتیجه 
قنات جریان آب ماندگار و قابل اعتمادی را تا زمانی که 
بــرداشــت از مــیــزان ذخــیــره آبــخــوان بیشتر نــشــود، فراهم 
مــی کــنــد. طبق گفته مــهــدی کــالهــی، پژوهشگر مسائل 
اجتماعی و محیط زیــســت، ایــرانــیــان جــزء اولــیــن تمدن 
هایی بودند که سدسازی را آغاز کردند)سد کریت طبس 
با قدمتی در حــدود 700 ســال گویای ایــن سخن اســت(. 
ولی به دلیل اقلیم خشک و نیمه خشک آن را رها کرده و 
به سمت ساختن قنات ها روی آوردند. این بدین مفهوم 
است که گذشتگان دریافته اند توسعه نامتناسب منابع آبی 
با شرایط اقلیمی در بلند مدت اثرات جبران ناپذیری را در 

پی خواهد داشت.
سید علی اوهب
رئیس گروه احیا و تعادل بخشی آب های زیرزمینی



ایمنی و امنیت از ابتدائی ترین اصول 
جــهــت دســتــیــابــی بـــه اســـتـــانـــداردهـــای 
مطلوب برای آسایش و رفاه افراد جامعه 
اســت، درحــال حاضر عمده ترین هدف 
پدافند غیرعامل، ایمن سازی و کاهش 
آسیب پذیری زیرساخت های مورد نیاز 
ــردم اســت تــا بتدریج شرایطی را بــرای  م
امنیت و آسایش ایجاد نماید. این گونه 
کثر کشورهای دنیا یا  اقدامات مهم در ا
انجام شده و یا در حال اقدام است.جامعه 
ای که به اصول پدافند غیرعامل پایبند 
باشد همواره در برابر تهدیدات امنیتی و 
مخاطرات طبیعی آمــاده است و هنگام 
وقوع حوادث غافلگیر نمی شود. حمالت 
بــه مــنــابــع آبـــی در ســرتــاســر دنــیــا بــوقــوع 
ــت کــه مــی تــوان بــه حمالت  پیوسته اس
ژاپــن به منابع آب کشور چین در جنگ 
جهانی دوم و حمالت عراق به سدهای 
کشور ایــران در جنگ هشت ساله اشاره 
کــرد. حمالت تروریستی نیز بــرای آلــوده 
سازی منابع آب انجام می شود که از جمله 
آن ها می توان از حمله به مخزن آب در 
کتریایی  کارولینای شمالی با عوامل با
اشــاره کــرد. آب آشامیدنی سالم، یکی از 
نــیــازهــای حیاتی جــوامــع اســـت، بخش 
صنعت آب نقطه ی آسیب پذیری است 
که باید مورد توجه قرار گیرد. کوچک ترین 
آسیبی بــه ایــن بخش هــمــراه بــا عواقب 

بعضًا غیر قابل جبران همراه است.
آب به عنوان حیاتی ترین عنصر زندگی 
بشریت از اهمیت بسیاری برخوردار است 
بصورتی که انسان بیشتر از سه روز بدون 

آب نمی تواند زندگی کند.
دیدگاه اصلی پدافند غیرعامل پیشگیرانه 
محور است بنابراین برای حفظ ایمنی و 
امنیت منابع آب حوزه پدافند غیرعامل 
کار با ارزش و خطیری را به عهده دارد، 
بیوتروریستی  یــا  تروریستی  حمله  یــک 
روی تاسیسات آبــرســانــی، ممکن است 
صدها نفر را کشته و صدها نفر دیگر را به 
همان روش تحت تاثیر قرار داده و بیمار 
کند و منجر به بروز شرایط بحرانی شود، 
برای افــراد جامعه تصور تلفات انسانی، 
برای یک حادثه تروریستی در تاسیسات 
آبرسانی قابل قبول و پــذیــرش نیست. 

دور شــدن از یــک خطری کــه بــه وسیله 
ح می شود کار ساده  آب آشامیدنی مطر
ای نیست. هر فردی آب را می نوشد و یا 
محصوالت محتوی آب را مصرف می کند، 
احتمال آلــودگــی و بیمار شدنش وجــود 
دارد. بنابراین با این اقــدام یک فاجعه 
در عرصه گسترده اتفاق می افتد. اهداف 
اصــلــی پــدافــنــد غیرعامل بــر محافظت 
از نــیــروی انــســانــی و تأسیسات حیاتی 
کشور متمرکز می باشد، بدین ترتیب هر 
برنامه ای که تحت این عنوان طراحی 
و اجرا شود باید عالوه بر توجه به مسائل 
امنیتی و اقتصادی، بدنبال دستیابی به 
هــدف افزایش ظرفیت کشور در مقابله 
با تهدیدات و تعرض های احتمالی و نیز 
ارتقای توانمندی و آستانه تحمل ملی 
بــرای بــرخــورد با موقعیتهای اضطراری 
ــی راهــکــارهــای  ــررس ــد. ب ــاش و بــحــرانــی ب
آمــاده ســازی بــرای مقابله با تهدیدات و 
تحقیقات دربارۀ تاسیسات آبرسانی که از 
وظایف حوزه پدافند غیرعامل است بسیار 
مفید و کاربردی می تواند باشد. بنابراین 
ــرای تحقق شــعــار پــدافــنــد غیرعامل،  بـ
ایران پایدار باید برای مقابله با حوادث 
مختلف احتمالی در رابــطــه بــا آلــودگــی 
ــزی و نــظــارت راهــبــردی با  آب برنامه ری
شدت بیشتری دنبال شود و به کارگیری 
باالترین سطح حفاظتی بــرای سیستم 
هــای تامین آب اتخاذ شــود، همچنین 
پایش و نظارت بر این تأسیسات حیاتی 
باید منسجم تر دنبال شــود که ایــن امر 
در حال تحقق است. تا گفته مقام معظم 
رهبری )مدظله العالی( فرمانده کل قوا در 
ح های پدافند غیرعامل  زمینه اجرای طر
که فرمودند : باید بسیجی وار عمل کنید، 
تحقق یابد. بنابراین باید با تمرکز و عالقه 
بیشتر و توجه به تدابیر فرمانده کل قوا 
سرعت کارها افزایش یابد و پیوند مردم 
و مسئوالن در عرصه پدافند غیرعامل 
محکم و اســتــوار شــود تــا ایــرانــی قــوی و 
آماده در برابر هرگونه تهدیدات و خطرات 

داشته باشیم.
محمد مهدی ابراهیمی

دانشجوی کارشناسی ایمنی، سالمت، محیط 
HSE زیست

خــانــه تــاریــخــی کــالهــدوزهــا کــه بــه مــوزه 
آب اختصاص دارد یکی از منحصر به 
 ، فردترین مــنــازل مسکونی دوره قاجار
در چهار راه امیرچقماق یــزد واقــع شده 
است. ساختمان این بنا که 720 مترمربع 
مساحت دارد. در ســال 1266 هجری 
ــیـــالدی( بـــه دســتــور  شــمــســی )1888 مـ
کبر کالهدوز که تاجری  حاج سید علی ا
ــنــدآوازه بـــوده، بنا گــردیــد و روزگـــاری  ــل ب
چ از  دو قنات به اسامی رحیم آبــاد و زار
کنه که در ســرداب  محل دو پــایــاب  یا پا
ایــن خانه وجــود دارد گــذر مــی کــرده، که 
چ با  ــزار ســالــه زار هــنــوز هــم قــنــات دو هـ
7۵ کیلومتر طــول کــانــال در زیــر حیاط 
ایــن عمارت در جریان اســت. ایــن خانه 
بخشهای مختلفی نظیر اتــاق ُاروســی، 
 ، ــاالر ــ ــاق داالن، ت ــ ــاق پـــنـــجـــدری، اتـ ــ اتـ
زیرزمین، ســرداب و... دارد، که هرکدام 
بــرای مـــواردی همچون: حجله خانه، 
مهمانخانه، خیاط خانه، اتــاق خدمه، 
اتاق ویژه آقای کالهدوز و نیز استراحت 
اهـــل خــانــه در ایـــام تــابــســتــان اســتــفــاده 
مــی شــده اســـت. هــر اتـــاق دارای فضای 
کوچکی به نام باالخانه جهت نگهداری 
اشیاء باارزش و نیز یک انباری می باشد. 
ــرداب ایـــن عـــمـــارت دارای حــوضــی  ــ سـ
کوچک و محل گذر قنات بوده که دارای 
اختالف 14 درجه با سطح زمین در فصل 
تــابــســتــان  مــی بــاشــد. نــقــوش گچکاری 
ساختمان خانه کالهدوزها که در نوع خود 

کم نظیر می باشد به نقش های گیاهی 
مشهور اســـت. زمینه ایــن گچکاری ها 
سیمگل کمرنگ )کاهگل بسیار ظرفیت( 
است. در پشت بام این منزل چاه خانه ای 
وجود دارد که آب آن از طریق چاه چهل 
گز و قنات محمدآباد تامین می شده، و 
خ چاه و دو نفر آبکش  سپس به وسیله چر
آب از چــاه خــانــه اســتــخــراج و بــه درون 
منبعی که هنوز هم وجود دارد ریخته و 
آن را ُپر می کرده اند تا  به وسیله دو شیرآب 
به مصرف اهل منزل برسد و پشت منبع 
حوض کوچکی است که با ُپر شدن آب 
آن از فـــواره هــای حــوض حــیــاط فــوران 

می کرده است.
، ادوات و ابـــزاری کــه در  در حــال حــاضــر
ــار در قــنــات اســتــفــاده  گــذشــتــه جــهــت کـ
می شده در این خانه )موزه تاریخی آب( 

مورد بازدید قرار می گیرد.

اهمیت پدافند غیرعامل
مـــــوزه آب یـــــــزددر حوزه منابع آب
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