
چرا سازگاری مهم است؟ 
مزاج دهر تبه شد در این بال حافظ

کجاست فکر حکیمی و رای برهمنی)حافظ(
در خبرها آمده بود که اخیرا تعدادی از شبکه های 
ــرده انـــد چنانچه  ــالم کـ اجــتــمــاعــی پــر مــخــاطــب اعـ
محتوای مطالب کاربران در تضاد با اجماع علمی 
در مورد تغییرات آب و هوا باشد آن مطلب را حذف 
خواهند نمود. سوال اینجاست که آیا رخــداد تغییر 
اقلیم تا بدین پایه اثبات شــده و اثــرات آن چنان 
قطعی مــی بــاشــد کــه ایـــن شبکه هـــای اجتماعی 
حاضرمی شوند مخاطبین خویش را آزرده خاطر 
ســازنــد و ریسک از دســت دادن بخشی از کــاربــران 
گر به رخدادهای حدی آب و  خویش را بپذیرند؟ ا
خ داده  هوایی که در یک دهه اخیر در سراسر جهان ر
است نگاهی بیندازیم متوجه می شویم جهان در 
حال تجربه اتفاقاتی است که حداقل در دوره یک 
صد سال اخیر که داده های هواشناسی ثبت و ضبط 
شده بی نظیر بوده است. برای مثال در همین شهر 
یزد اخیرا شاهد رخداد بارشی بودیم که دور بازگشت 
آن بیش از صد سال برآورد شده است. یعنی شدت 
بــارش به میزانی بــوده که انتظار وقــوع آن هر صد 
خ داد که  سال یکبار می باشد. این بارش در سالی ر
از نظر بارش یکی از خشک ترین سال های تجربه 
شــده در اســتــان یــزد مــی بــاشــد. ایــن اتــفــاق و نظایر 
آن عمال نشان می دهد که ما در حال تجربه تغییر 
قطعی یا یک ناهنجاری اقلیمی بلند مدت هستیم 
و الجرم باید خود را برای مواجهه با اثرات و عوارض 
آن آماده نماییم. اما بر پایه بررسی ها و پژوهش های 
اصحاب فن و با توجه به بیانیه های متعدد هیئت 
بین دولتی تغییرات آب و هوایی )IPCC( تنها راه 
درمــان بیماری تغییر اقلیم که در حال حاضر یکی 
از بزرگترین تهدید کننده های کره زمین می باشد، 
کــاهــش دگــرگــونــی هــای آب وهـــوایـــی و ســازگــاری با 
تغییر اقلیم می باشد. راهکار اول تنها بر پایه اجماع 
کامل جهانی امکان پذیر است. در دوره ای که نگاه 
منفعت طلبانه بعضی دولت ها در جای جای جهان 
به چشم می آید، رسیدن به اجماع جهانی آن هم با 
هدف کاهش نفع و سود بزرگترین بهره کشان محیط 
گر نگوییم بعید، کاری بس دشوار می باشد.  زیست ا
اما راهکار دوم -سازگاری- همان سازوکاریست که 
جوامع می توانند بقاء خویش را بر آن بنیان گذارند. 
سازگاری مجموعه ای از دانستنیها، تجارب، باورها، 
رسومات و عقاید بوده است گذشتگان ما به خوبی 
آن را می دانسته اند، اهمیت آن را می شناخته اند 
و به خوبی از آن استفاده می کــرده انــد و همین راز 
ماندگاری کهن ترین جوامع ایرانی در خشک ترین 
مناطق جهان بــوده اســت. موضوعی که متاسفانه 
به دلیل استفاده شتابزده و ناخردمندانه از ماشین 
و فناوری روز وارداتی تا حدود زیادی به فراموشی و 
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استاندار یزد:

تامیـن آب شـــرب مـــردم،
دغـــــدغه اصـــلی مدیـــــران باشـــد

استاندار یزد براولویت قرار دادن 
ــردم تــوســط  ــ ــرب مـ تــامــیــن آب شــ
کید  مـــدیـــران اجـــرایـــی اســتــان تا
ــفـــت:ایـــن مــســئــلــه بــایــد  کــــرد و گـ
ــه اصــلــی مـــدیـــران بــاشــد. ــدغ دغ
به گــزارش روابــط عمومی شرکت آب 
منطقه ای یــزد" مــهــران فاطمی" در 
جلسه کــارگــروه ســازگــاری بــا کــم آبی 
ــال جــدیــد کــه بــا حضور  اســتــان در س
مــدیــران ذیــربــط بــه مــنــظــور بــررســی 
ــی استان  آخــریــن وضعیت منابع آب
ــه کــاهــش  ــ ــا اشـــــــاره ب ــ ــد ب بــــرگــــزار شــ
40درصدی بارش ها نسبت به مدت 
مشابه دراز مدت و استمرار خشکسالی 
در استان، همه دستگاههای ذیربط 
را بر گزارش لحظه به لحظه اقدامات 
انــجــام شــده در رابــطــه بــا تامین آب 
شرب مردم و قرار نگرفتن در شرایط 

بحرانی ملزم کرد.
ــور هــمــه  ــ ــض ــ ــر ح ــ ــد بـ ــیـ کـ ــا ــا تـ ــ وی بـ
فــرمــانــداران،بــخــشــداران و مــدیــران 
دستگاهها در جلسات آینده و اجرای 
ــرای  یــک بــرنــامــه دقــیــق عملیاتی ب
تامین آب شرب روستاها و شهرها به 
تفکیک شهرستان ها اظهار داشت: 

ــورد  ــرخ بــحــث مــدیــریــت مـــصـــرف، ب
بــا مشترکین پــرمــصــرف، انشعابات 
غیرمجاز و تخلفات در ایــن حــوزه و 
فرهنگ سازی باید با همکاری همه 
دستگاههای اجرایی ذیربط انجام 

شود.
وی با بیان اینکه امروز برای خدمت 
رسانی به مردم بویژه تامین آب شرب 
از هیچ کوششی نباید دریــغ شــود  و 
جلسات مربوط به آب باید با حضور 
ج از ساعت  شخص مــدیــران و خـــار

اداری بــرگــزار و جمع بندی شــود، بر 
پیگیری مستمر مسائل مــربــوط به 
کید  اجرای خط پدافندی انتقال آب تا
کرد و افزود:به هیچ عنوان عدم اتمام 
پروژه های مذکور در مهلت مقرر،مورد 

پذیرش نخواهد بود.
شــایــان ذکــر اســت در ابــتــدای جلسه 
ــزارش عملکرد 6مــاهــه دوم ســال  ــ گ
1400 برنامه سازگاری با کم آبی توسط 
مــدیــرعــامــل شــرکــت آب منطقه ای 

ارائه شد.
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تمدن کاریزی

کاریزی روز جهانی زمین و تمدن 
پــاول کــروتــزن و همکارانش 
اصــطــالح »آنــتــروپــوســن« را 
برای نامیدن یک دوره جدید 
در تاریخ زمین به کار بردند؛ 
دوره ای کــه فــعــالــیــت هــای 
انــســانــی »آن قـــــدر عــمــیــق و 
گیر شده است که آنان در  فرا
تأثیرگذاری بر عملکرد سیستم زمین باهم رقابت می کنند 
و حتی از نیروهای عظیم طبیعی نیز فراتر می روند«. این 
مفهوم زمین شناختی با دوران صنعتی شدن جوامع برای 
مــداخــلــه شــدیــد در طبیعت تــقــارن داشـــت. چــیــزی کــه در 
تغییرات زیست محیطی جهانی در قرن بیستم انباشته 
ع  شد: تغییرات آب و هوایی با منشا انسانی، کاهش تنو
زیستی، تغییر کاربری زمین و شهرنشینی. آن ها سه مرحله 
تطور تاریخی آنتروپوسن را نیز معرفی کردند: »آنتروپوسن 
اولیه« )1800-1945(، »شتاب بــزرگ« )1945-2015( و 
مرحله سوم که پس از سال 2015 آغاز می شد، »حفاظت از 
سیستم زمین«، که به دلیل کمبود منابع زیستی، گذار به 
پایداری زیست محیطی در دستور کار حکمرانی محیط 
زیست قرار داشت. دوره سوم، دوره ورود بخش حکمرانی 
برای حفاظت از زمین و منابع آن بود. چیزی که به اعتقاد 
گاهی عمومی از خطرات  آنان انتظار می رفت هم گام با آ
دوران شتاب بزرگ )1945-2015( باشد. دورانی که جامعه 
گام به گام با بخش حکمرانی در جهت حفاظت از محیط 

زیست گام برمی داشت. 
»روز جهانی زمــیــن«، هــر ســال در روز 22 آوریـــل –دوم 
اردیبهشت- و از ســال 1970، به ابتکار ســازمــان جهانی 
گاهی بخشی درباره مخاطرات محیط زیست  یونسکو برای آ
و پاسداشت سیستم زمین گرامی داشته می شود. حفاظت 
از منابع آب زیرزمینی، بخشی اساسی در حفظت از سیستم 
زمین است. آنچه که در ایده »آنتروپوسن« انتظار می رفت 
از ســال 2015 و بــا ورود بخش حکمرانی بــه مخاطرات 
گاهی عمومی آغــاز شــود. در  زیست محیطی و همپای با آ
همان حوالی تاریخی و از سال 1393 )2014 میالدی(، با 
ح موسوم به »احیا و تعادل بخشی آب های  تصویب طر
زیرزمینی«، سیستم حکمرانی آب، ورود همه جانبه ای برای 
کنترل بخش توزیع آب از طریق تهیه و نصب کنتورهای 
حجمی و هوشمند روی چاه ها انجام داد. مساله اساسی 
گاهی عمومی از اهــداف  در ایــن میان امــا، عــدم تکمیل آ

ح بود. این طر
سومین مرحله آنتروپوسن، »حفاظت از سیستم زمین« با 
گاهی عمومی از مخاطرات زیست محیطی آغاز  انتشار آ
می شود و نه صرفا با ورود بخش حکمرانی که اساسا در مرحله 
گاهی قرار دارد. در واقع، به خطر افتادن سیستم زمین  پسا آ
به دلیل کاهش سطح آب های زیرزمینی زمانی می تواند 
جبران شود و یا در روند کاهش قرار بگیرد که افکار عمومی 
مصرانه از بخش حکمرانی بخواهد کــه چـــاره ای مانند 
هوشمند شدن توزیع و اصالح الگوی مصرف آب بیندیشد. 
تمدن کاریزی، یک مثال موفق چندین هزارساله در حفاظت 
ح ســازگــاری با طبیعت در یک  از سیستم زمین اســت. شــر
تمدن درخشان است که می تواند بخش موثری از انتشار 
Re-( گاهی عمومی از امکان و ساز و کار سازگاری مجدد آ
adaptation( با محیط زیست و بقای بشر باشد. بازاندیشی 
در تمدن کاریزی، مسیر توسعه را بر مبنای مالحظات بوم 
شناسانه هموار می کند. نوسازی دوست دار محیط زیست 
مانند آنچه که در نصب کنتورهای حجمی و هوشمند اتفاق 
گاهی عمومی از زندگی  افتاده است در هماهنگی با نشر آ
سازگار با محیط زیست در تمدن کاریزی است که به ثمر می 
نشیند و از سیستم زمین محافظت می کند. بازنمایی مدرن 

از سنت پیشینیان، یک راه نجات زندگی است.
عباس فقیه خراسانی
مشاور علمی مرکز بین المللی قنات و سازه های تاریخی آب

ضرورت توسعه و آموزش کارمندان جدید
بـــی شـــک مدیریـــت بهینـــه 
نیـــروی  بـــه  آب  منابـــع 
انســـانی متخصـــص، ماهـــر 
تـــا  دارد  نیـــاز  توانمنـــد  و 
برنامه ریـــزی  بـــا  بتواننـــد 
دقیـــق و ســـازماندهی منابـــع 
و امکانـــات ایـــن هـــدف مهـــم 
ـــه نتیجـــه برســـانند. از ایـــن  را ب
رو تامیـــن نیـــروی انســـانی مناســـب و توســـعه قابلیـــت هـــا و 
توانمنـــدی هـــای آنهـــا از اهمیـــت ویـــژه ای برخـــوردار اســـت.
 توســـعه منابـــع انســـانی از مهمتریـــن وظایـــف مدیـــران 
منابـــع انســـانی اســـت و شـــامل فرآینـــد هایـــی اســـت کـــه 
ــان  ــه کارکنـ ــه ریـــزی شـــده بـ ــتمر و برنامـ ــور مسـ ــه طـ در آن بـ
کمـــک مـــی شـــود تـــا مهـــارت هـــای شـــغلی و دانـــش و توانایـــی 
هـــای فـــردی و ســـازمانی خـــود را افزایـــش دهنـــد. یکـــی از 
ـــع انســـانی آمـــوزش آنهـــا  مهمتریـــن روش هـــای توســـعه مناب
مـــی باشـــد. کارکنـــان در هـــر ســـطحی از ســـطوح ســـازمان 
اعـــم از مشـــاغل ســـاده یـــا پیچیـــده، نیازمنـــد آمـــوزش و 
یادگیـــری هســـتند و بایـــد همـــواره بـــرای بهتـــر انجـــام دادن 
کار خـــود از هـــر نـــوع کـــه باشـــد دانـــش و مهـــارت هـــای جدیـــد 
کســـب کننـــد. آمـــوزش ســـازمانی بـــه ویـــژه بـــرای کارمنـــدان 
جدیـــد از اهمیـــت بســـیار باالیـــی برخـــوردار اســـت. تدویـــن 
کارکنـــان تازه نفـــس کمـــک  برنامه هـــای آموزشـــی بـــه 
می کنـــد بـــا ســـرعت بیش تـــری مســـئولیت های خویـــش 
را پذیـــرا شـــده و بـــا وظایـــف جدیـــد خـــود ســـازگار شـــوند. 
گـــر کارکنـــان جدیـــد، فـــوری و بـــدون دریافـــت آموزشـــهای  ا
الزم مشـــغول بـــه کار شـــوند جایگیـــری آنهـــا در ارتباطـــات 
اجتماعـــی بـــر پایـــه پیـــش فـــرض هـــای قبلـــی آنهـــا خواهـــد 
ـــد و  ـــد یکـــی از ابزارهـــای قدرتمن ـــان جدی ـــود. آمـــوزش کارکن ب
تاثیـــر گـــذار در بهبـــود فرهنـــگ ســـازمانی مـــی باشـــد بنابرایـــن 
بایـــد برنامـــه هـــای منحصـــر بـــه فـــردی بـــرای آمـــوزش 
آنهـــا در نظـــر گرفتـــه شـــود تـــا بـــه آنهـــا کمـــک کنـــد ابـــزار 
الزم بـــرای انجـــام موثـــر کارهـــا و نحـــوه برقـــراری ارتبـــاط بـــا 
ســـایر همـــکاران را درک نماینـــد و بـــا مفاهیـــم اصلـــی ماننـــد 
ماموریـــت، ســـاختار ســـازمانی و فرهنـــگ شـــرکت آشـــنا شـــوند. 

در دنیـــای امـــروز یـــک نـــوع آمـــوزش بـــرای همـــه افـــراد 
کاربـــرد نـــدارد؛ بنابرایـــن یکـــی از مهـــم موضوعـــات مهـــم در 
تدویـــن برنامـــه هـــای آموزشـــی توجـــه بـــه نیازهـــای واقعـــی 
ـــن  ـــد. در ای ـــی باش ـــا م ـــی آنه ـــری ترجیح ـــبک یادگی ـــراد و س اف
صـــورت کارکنـــان اشـــتیاق و انگیـــزه الزم بـــرای شـــرکت در 
ـــتیابی  ـــرای دس ـــت. ب ـــد داش ـــی را خواهن ـــای آموزش ـــه ه برنام
 Individual( بـــه ایـــن هـــدف تدویـــن برنامـــه توســـعه فـــردی
Development Plan( بـــرای هـــر یـــک از کارکنـــان مـــی توانـــد 
راهگشـــا باشـــد. در ایـــن برنامـــه شایســـتگی هـــای مـــورد 
ح وظایـــف آنهـــا مشـــخص و بـــا  نیـــاز افـــراد بـــرای انجـــام شـــر
تعییـــن شـــکاف شایســـتگی هـــا و توجـــه بـــه ســـبک یادگیـــری 
ترجیحـــی افـــراد، برنامـــه هـــای توســـعه ای و آموزشـــی 

ــر گرفتـــه مـــی شـــود. مناســـب در نظـ
یکـــی از روش هـــای کارآمـــدی کـــه مـــی تـــوان در برنامـــه 
مذکـــور بـــرای آمـــوزش افـــراد بـــه ویـــژه کارمنـــدان جدیـــد بـــه 
کار گرفـــت روش منتورینـــگ اســـت. در ایـــن شـــیوه بـــرای 
افـــراد منتورهایـــی تعییـــن مـــی شـــود. منتـــور کســـی اســـت 
کـــه دانـــش و تجربـــه ارزشـــمندی در یـــک موضـــوع دارد و در 
ــد.  ــوز منتقـــل میکنـ ــه کارآمـ ــد منتورینـــگ آن را بـ طـــی فرآینـ
در ایـــن روش بـــه کارمنـــدان جدیـــد فرصـــت داده مـــی شـــود 
کـــه عضـــو بـــا تجربـــه تـــری از ســـازمان را دنبـــال کننـــد و یـــاد 
بگیرنـــد کـــه چگونـــه برخـــی از وظایـــف اصلـــی را کـــه مربـــوط 
ــتن فرصتـــی  ــد. داشـ ــام دهنـ ــود انجـ ــا مـــی شـ ــه نقـــش آنهـ بـ
بـــرای گفتگـــو بـــا کارمنـــدی کـــه بتوانـــد تصویـــر دقیقـــی از 
ـــد کمـــک  ـــد جدی ـــه کارمن ـــد ب ـــه دهـــد مـــی توان آن نقـــش را ارائ
کنـــد درک بهتـــری از نقـــش خـــود داشـــته باشـــد. همچنیـــن 
روش مناســـب بـــرای ارتقـــای رابطـــه بیـــن کارمنـــدان جدیـــد و 
قدیمـــی تـــر ســـازمان اســـت. ایـــن روش بـــه عنـــوان بخشـــی از 
یـــک اســـتراتژی آمـــوزش و توســـعه می توانـــد باعـــث بهبـــود 

ــود. ــان شـ ــرد کارکنـ عملکـ
در پایـــان بایـــد یـــادآور شـــد بـــرای همـــگام شـــدن بـــا تغییـــرات 
ـــا روش هـــای  ـــد روش هـــای ســـنتی را ب محیـــط پیرامـــون، بای
نویـــن جایگزیـــن کـــرد و از ایـــن روش هـــا بـــرای افزایـــش بهـــره 

وری ســـازمان بهـــره جســـت.
حمیده دهقان منشادی
رئیس گروه منابع انسانی و آموزش

سید محمد طباطبایی
دبیر نظام پیشنهادات

دستاورد های نو در راستای اهداف شرکت

گـــزارش
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
امـــروزه با افزایش 
تــعــداد واحــدهــای 
ــی، رشـــد  ــتـ ــعـ ــنـ صـ
جــمــعــیــت جــوامــع 
شهری و روستایی 
و افـــزایـــش سطح 
زیــــــــــــــــر کــــشــــت 

محصوالت کــشــاورزی، خطر ورود و نفوذ انــواع 
فــاضــالب هــا بــه آبــخــوانــهــا افــزایــش یافته است 
ع تهدیدی جهت کیفیت سفره  کــه ایــن مــوضــو
های آب زیرزمینی محسوب می شود؛ بنابراین 
توجه هر چه بیش تر به حفاظت کیفی منابع آب 
زیرزمینی، به خصوص در کشور ما که در سال 
های اخیر با پدیده خشکسالی و کاهش نزوالت 
جوی روبــرو می باشد، بیش از پیش ضــروری به 
نظر می رســد. طبق بررسی های انجام گرفته از 
علل اصلی آلودگی منابع آبی، عدم رعایت حریم 
کیفی چــاه و نزدیکی آن با چــاه هــای فاضالب و 
یا محل های دفن زباله به خصوص در مناطق 
ک و یا مناطق دارای  دارای نفوذ پذیری باالی خا
درز و شکاف در زمین می باشد. حریم کیفی ابزاری 
فنی و مدیریتی جهت حفاظت از کیفیت منابع 
الینده های زیست محیطی  آب در مقابل انواع آ
و همچنین اعمال محدودیت ها، جهت کاربری 
اراضی در حال حاضر و آینده می باشد. به عبارت 
دیگر حریم کیفی محدوده ای در اطراف چاه می 
باشد که تحت تاثیر انواع فعالیتهای انسانی قرار 
دارد و به معنی ممنوعیت مطلق انواع کاربری ها 
نیست، بلکه وضع ممنوعیت های الزم تا شعاع 
امن، جهت استقرار انــواع کاربری ها و به منظور 
حفظ کیفیت منابع آب می باشد. خوشبختانه 
در سال های اخیر اقدامات موثری در راستای 
حفظ کیفیت چاه های آب شرب، از جمله تعیین و 
کارشناسی حریم کیفی چاه ها توسط کارشناسان، 
الیــنــده در  گـــذاری کــاربــری هــای آ جلوگیری از وا
محدوده حریم کیفی، همکاری با شرکت های 
مشاور جهت تعیین حرایم کیفی با نرم افزارهای 
ــداث تصفیه خــانــه هــای فاضالب  مــربــوطــه، احـ
شهری و صنعتی در مناطق مختلف اســتــان و 
مصوب و فریز نمودن 10 زون آب شــرب جهت 
حفظ چاه های آب شرب موجود و امکان حفر چاه 
آب، در صورت نیاز در آینده، صورت گرفته است 
گاهی رسانی هر  که امید است با ادامه این روند و آ
چه بیشتر، قدم های موثری جهت حفظ کیفیت 

منابع آب محدود این استان برداشته شود.
ناهید غالمنژاد
مدیر محیط زیست و کیفیت منابع آب

انتقال آب؛ چالش ها و تنش ها
تامین آب برای نیازهای بشر 
از بزرگترین چالش هایی است 
کنین مناطق  که به ویــژه سا
خشک و نیمه خشک بــا آن 
مــواجــه انـــد. در ایــن مناطق 
ــد  ــا افـــزایـــش جمعیت و رون ب
رو بــه رشــد توسعه کــشــاورزی 
ــه آب قابل  ــران و صــنــعــت، س
استحصال رو به کاهش می باشد. لذا از دیرباز به دلیل 
تــوزیــع نایکنواخت نـــزوالت جــوی و نیز مــجــاورت برخی 
مناطق خشک و نیمه خشک با مناطق پر بارش، انتقال 
ح هایی برای ایجاد شرایط  بین حوضه ای آب در قالب طر
ح  مناسب برای توسعه موزون فعالیت های انسانی مطر
ح های انتقال آب بین حوضه ای با رعایت  بوده است. طر
حقوق ذینفعان و برای تأمین نیازهای مختلف مصرف، 
مشروط به بــرخــورداری از توجیهات فنی، اقتصادی – 
اجتماعی و زیست محیطی می تواند در راستای توسعه 
پایدار در مدیریت منابع آب ایفای نقش نماید. به دلیل 
 ، ح ها به علت تعدد عوامل درگیر پیچیده بودن این طر
کنون تجارب مثبت و منفی در سطح جهان گزارش شده  تا
ح ها را دوچندان  اســت که لــزوم جامع نگری در ایــن طــر
نموده اســت. در این رابطه مسائلی همانند آسیب های 
وارده به محیط زیست، نشست زمین، شوری اراضی، تغییر 
فرهنگ مصرف آب، کیفیت آب، در نظر گرفتن حساسیت 
های اجتماعی، توجه به نیازهای آتی هر حوضه در دراز 
ــدت، توجه مناسب بــه مزیت هــای نسبی هــر حوضه،  م
در نظر گرفتن مسائلی همانند خشکسالی های شدید و 
سیالبها، در نظر گرفتن مسائل اقتصادی در هر حوضه، در 
نظر گرفتن حقوق حقابه داران و مقایسه همه جانبه روش 
های تأمین نیاز مبنای تصمیم گیری خواهد بود. در راس 
همه موارد بیان شده، بطور سنتی مخالفت هایی در قبال 
کنین حوضه مبداء  ح های انتقال آب از سوی سا اجرای طر
وجود دارد، لذا از نظر اجتماعی و فرهنگی باید اقداماتی 
انجام گیرد تا این اثرات در حوضه مبداء برطرف و جبران 
شود و حوضه مبداء به این باور برسد که با تخصیص آب 
بــرای انتقال خطری از نظر منابع آب و نیازهای منطقه 
ایجاد نخواهد شد. در این راستا نیاز است که با ارزیابی 
دقیق بیالن منابع و مصارف آب در حوضه های مبداء و 
مقصد در چارچوب اصــول مدیریت یکپارچه منابع آب، 

ح های انتقال آب بین حوضه ای شود. اقدام به طر
ح های  سوابق تاریخی از مدیریت منابع آب در مــورد طر
ــود دارد. یکی از مهمترین این  انتقال آب از دیــربــاز وج
ح هــا، سیستم ذخیره و انتقال کریت طبس اســت. از  طــر
ع بقاء در اقدامی  650 سال پیش مردم طبس با هدف تناز
جسورانه، سامانه ای جامع را برای مدیریت منابع آب خود 
کنون می تواند به عنوان یک  طراحی و اجرا نمودند که ا
نمونه عالی تالش خالقانه بشر و الهام دهنده مهندسین 
آب در سراسر جهان باشد. اجزای اصلی سامانه یکپارچه 
مزبور در کوهستان های صعب العبور شمال غربی شهر 

طبس شامل بلندترین سد وزنی قوسی و مرحله ای دنیا به 
مدت 550 سال ) از ابتدای قرن بیستم( در منطقه کریت با 
هدف ذخیره جریان فصلی رودخانه کریت و کانال ترکیبی 
هدایت جریان تنظیمی از سد از طریق قنات و روبــاز تا 
روستای کریت به طــول 26 کیلومتر اســت. ایــن ســد، آب 
ع روستایی کریت تنظیم نموده  رودخانه کریت را برای مزار
ح های انتقال آب بین حوضه ای در دهه  است.از دیگر طر
ح های تونل بهشت آباد برای انتقال  اخیر نیز می توان به طر
آب رودخانه بهشت آباد در استان چهارمحال و بختیاری 
به زاینده رود در استان اصفهان اشاره کرد. هدف اصلی از 
ح، توسعه کشاورزی بوده، تأمین آب شرب  اجرای این طر
مورد نیاز استان اصفهان و یزد از جمله دیگر اهداف این 

ح است. طر
پیشینه اندیشه انتقال آب بین حوضه ای در ایران به سال 
996 خورشیدی در زمــان شــاه طهماسب صفوی بر می 
گردد که به دلیل خشکسالی های متعدد در حوضه زاینده 
رود و سیالبهای ویرانگر در جلگه خوزستان این فکر پدید 
آمد و با هدف انتقال آب از حوضه کارون به حوضه زاینده 
رود به صورت ترانشه روباز اقدام به حفاری در کوه کارکنان 
در مجاورت چلگرد شد، ولی این تالش ها نافرجام ماند. 
نهایتًا در مجاورت همین محل در سال 1333 خورشیدی 
نخستین تونل انتقال آب بین حوضه های کارون و زاینده 
رود با آورد سالیانه 300 میلیون متر مکعب به بهره برداری 
کنون بــرای انتقال آب بین مناطق پر  رسید. این رونــد تا
گرس مرکزی به مناطق خشک و  باران شمالی و غربی  و زا
نیمه خشک کشور ادامه داشته و منجر به انتقال حجم آبی 
معادل 3 میلیلرد متر مکعب در سال شده است.پیش بینی 
می گردد حجم انتقال آب در سال 1405 به حدود 6  میلیارد 

متر مکعب ) حدود 4 درصد آب استحصالی کشور( برسد.
توزیع زمانی و مکانی و تقاضای آب، ناهماهنگ است. با 
اینکه موجودی آب شیرین، علی رغم نوسانات طبیعی 
و افزایش احتمالی در نوسان اقلیمی، نسبتًا ثابت باقی 
مانده است، ولی تقاضای آب همچنان افزایش می یابد. 
ل برخی از صاحب نظران، وقتی تقاضا به  بنا بر اســتــدال
آستانه های موجودی آب نزدیک می شود، ممکن است 
به تدریج رویکرد های نوینی در مدیریت آب شکل گیرد. 
ــارز آن سد  ، از عرضه گرایی ) کــه نمونه ب بــه بیانی دیــگــر
سازی است( به یک رویکرد جامع نگرانه تر و یکپارچه تر 
در مدیریت منابع آب تغییر می یابد. این رویکرد می کوشد 
مالحظات زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی را در 
تصمیم گیری متوازن سازد. این رویکرد به اقداماتی منجر 
خواهد شد که هدفشان تاثیر بر تقاضای آب، افزایش 
کارایی مصرف آب، و بهینه سازی بازده اقتصادی مصرف 
آب با بازتخصیص آب به مصارف با ارزش تر است. نتیجه 
ایــن خــواهــد بــود کــه مصرف آب در حــدود پــایــدار تثبیت 
خواهد شد و جامعه در چارچوب وسع منابع خود به حیات 

ادامه می دهد.
سید حسین عرب فراشاهی
رئیس گروه بهره برداری خطوط انتقال آب و مخازن



بهار را بیش تر به نو شــدن و زنده شدن 
ــم نــاظــم  ــک ــد؛ کـــه او بـــه ح ــن ــاس ــن ــی ش م
هــســتــی بــخــش، در پـــس هـــر زمــســتــان، 
ــوازد و حیات  ــی ن طبیعت خــوابــیــده را م
دوباره می بخشد. راستی که زایش مدام، 
اصـــل انــکــار نــاشــدنــی دوام مــی بــاشــد و 
مانایی را بــا کهنگی، فسردگی و جمود 
پیوندی نیست. لکن در معنای ظریف 
که  باید او را به تکامل نیز بشناسند؛ چرا
نشو و نما در آن آغــاز می شود و البته به 
غایت می رسد؛ اردی بهشت را به همین 
نامیده اند. پس  دلیل »مانند بهشت« 
یقینًا بــه حکم پــروردگــار علیم حکیم، 
غــرض از نو شــدن در جا زدن نیست که 
رشد است و کمال؛ و او هر مخلوقی را به 
سمت کمالش هدایت می فرماید و هرگز 
)عج( را نیز  عبث نمی تدبیرد! امام عصر
از ایــن جهت ربیع األنـــام نــام نــهــاده اند 
که چون آفتاب بهاری، به اراده الهی بر 
تاریکی، کاستی، سختی و نادانی خواهد 
تابید، جانی دوباره خواهد بخشید و نظام 
هستی به میمنت و تاثیر وجود او به اعال 
درجه رشد و کمال خود نائل خواهد شد.  

گفته اند ابوالحکم را از آن جهت ابوجهل 
لــقــب دادنــــد کــه حــاضــر نــبــود از عقاید 
ــود دست  پــوســیــده ی سنگی جاهلی خ
بـــردارد و هماره به عقیده نــادرســت کفر 
و شــرک خــود تعصب مــی ورزیــد؛ و اینک 
در روزگــار مدرن نیز استبعادی نــدارد که 
مــردمــان حــرف نــو، حقایق تــازه و دانش 
نوین را برنتابند و در بــرابــرش مقاومت 
کنند؛ بماند آنکه در بسیاری اوقات آنچه 
بر آن پــای می فشاریم نه علم کهنه که 
فقط فهم غلط ما از مسائل اســت. امروز 
بشر به تجربه در گذر تاریخ دریافته که 
به تأسی از سیر تکاملی هستّیِ ذی شعور، 
ــز اســـتـــمـــرار نــوانــدیــشــی و  ــاره ای جـ ــ چـ

کمال گرایی برای بقا ندارد.
کید  در پیام نوروزی ابتدای سال 1401 تأ
ــر تولید  ــقــالب ب دیــریــنــه رهــبــر فـــرزانـــه ان
روزافــزون برای ایجاد اشتغال و گشایش 
های اقتصادی در کشور با مطالبه دانش 
بنیان شــدن تولید، تکمیل و مــوّکــد شد 
و مشکالت » کمبود آب« و » دور ماندن 
کشاورزی از دانش روز« از جمله مهمترین 

ــود کــه از جــانــب ایــشــان بیان  مسائلی ب
و حــل آن بــا راه کـــارهـــای دانـــش بنیانی 
ممکن شمرده شد. ایشان با بیان گزاره 
هایی نظیر: »... حرف امروز من این است 
که بــرای رشــد اقتصادی کشور و اصالح 
، به طور قاطع باید  امور اقتصادی کشور
بــه سمت اقتصاد دانــش بنیان حرکت 
بکنیم...« و ».... در کشور ما آنچه معروف 
اســت و آنچه بــه طــور معمول گفته می 
شود ... این است که ما دچار کمبود آب 
گــر کــشــاورزی ما دانش  هستیم؛ خــوب ا
بنیان شــد، مشکل کمبود آب هــم حل 
خواهد شد ...«، رفع دو چالش به ظاهر 
ــرای  مــعــارض اشــتــغــال و کــم آبــی را بــا اج
ایده های درخشان دانش بنیان ممکن 
دانستند؛ امکانی که بنا بر شواهد موجود 
در بسیاری از نقاط دنیا با جریان دانش 
در عرصه های مختلف زنــدگــی بشری،  
گیر و منجر بــه زیــســت بهتر  تجربه، فرا
شده، نمونه بارز، استحصال و مصرف آب 
است که از سرآمدان عرصه های مذکور 

می باشد. 
ــابــه  ــد بــــه مــث ــ ــای ــ بـــــــرای مــــصــــرف آب ب
بهره برداری از یک سرمایه تمام شدنی 
غیرقابل جایگزین، عالمانه، هوشمندانه 
و حساب شده برخورد کرد؛ و این تنها بر 
بنیان دانش قابل تحقق است. عصاره 
ــر اعــتــمــاد و اتــکــا بــه دانــش  گ کــالم آنــکــه ا
بنیان ها، بــرای بهبود اوضــاع اشتغال و 
اقتصاد این مرز و بوم نیازی اساسی به 
نظر می رسد؛ برای نجات آب و حیات در 
ایــران نیازی حیاتی محسوب می شود. 
گزاره ای که به شهادت آمار تکان دهنده 
و نــگــران کننده قــابــل اثــبــات اســـت؛ بنا 
ــان هــواشــنــاســی،  ــازم ــزارش اخــیــر س ــ بــه گ
بــراســاس تعریف برنامه محیط زیست 
سازمان ملل از شاخص خشکی، ایرانیان 
در بــازه 30ســالــه 1371 تا 1400 به مدت 
18 ســال در شرایط خشک و 12 ســال در 
شرایط نیمه خشک به سر برده اند؛ و با 
وجــود ایــن وخــامــت، بیش از 88 درصد 
آب تجدید پذیر را برای شرب، صنعت و 
کشاورزی مصرف می کنند که بیش از دو 
برابر مصارف جهانی می باشد. تجارب 
زیـــاد و اغــلــب شفاهی کـــارگـــزاران دلسوز 
حـــوزه آب از کوته بینی ها و اصــرارهــای 
بخشی نگرانه متعدد خالی از علم و منطق 
در این زمینه به بهانه های موجهی نظیر 
توسعه، اشتغال و ... حکایت می کند. 
احتماال در موضوع آب، بیشتر از گاهی! 

گرفتار ابوالحکم ها هستیم. 

بخش واقــعــیــت مجازی 
یـــک تـــورمـــجـــازی اســت 
ــاده از  ــف ــت ــتـــای اس در راسـ
تــکــنــولــوژی هـــای روز در 
مــوزه آب یــزد که گردشگر 
مــی تــوانــد بــه عــنــوان یک 
ــده از طــریــق  ــن ــن ــدک ــازدی ب
ــه بـــعـــدی بــه  ــ ــک س ــن ــی ع
نحو شایسته ای، جزئی 
ــرار گــرفــتــه،  ــ از مــحــیــط قـ
ــورت  ــه صـ ــدم بـــزنـــد و بـ ــ ق
ــه تــمــام زوایـــای  ــ 360درج

ــوزه و حــتــی نــقــاطــی که  مــ
امکان به تصویرکشیدنش 
وجـــود نـــدارد مثل داخــل 
قــنــات را بــه صـــورت زنــده 
تــمــاشــا کـــرده و از فضای 
آنجا لذت ببرد و از صفر تا 
صد چگونگی استحصال 
کنون  گــذشــتــه  تا آب در 

گاهی پیدا کند. آ
ایــن تــور مجازی قابلیتی 
مابین عکس و فیلم را به 
بــازدیــدکــنــنــده مــی دهــد، 

وسعت دید در پانورامای 
از عکس  ، وسیعتر   360
اســــــــت، خـــــروجـــــی ایـــن 
فیلم  هــمــچــون  تکنیک 
ــاوت  ــفـ اســــــت بــــا ایــــــن تـ
ــن در  ــ ــی ــ کـــه کــنــتــرل دورب
دســـــت مـــخـــاطـــب اســـت 
و او مــی تــوانــد در فضایی 
کــه قــــراردارد بــه هــر طرف 
بخواهد بچرخد در آن زوم 
کند و ســوژه را بــا جزئیات 

بیشتری مشاهده کند.

جریان دانش بنیان 
بخش واقعیت مجازی موزه آب یزد خواجه نصیر الدین آبی
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