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در آستانه سي و پنجمين سالگرد انقالب اسالمي ضمن گراميداشت 
اين مناسبت، خداي را شاكريم كه تالش همكارانمان در دوره جديد 
انتشار مورد قبول خوانندگان فرهيخته نشريه قرار گرفت و استقبال 
مطلوبي از تغيير رويكرد در نحوه انتشار فصلنامه قدس نيرو صورت 
گرفت. مطابق روال جديد نشريه در هر شماره ضمن معرفي يكي از 
واحدهاي كس��ب و كار قدس نيرو به بررسي مسائل جاري در حوزه 
مربوطه مي پردازيم و اين شماره را به يكي از حوزه هاي مهم و مورد 

توجه اين روزهاي كشور اختصاص داده ايم، “آب”.
هفته اي نيست كه مصاحبه يا خبري از سوي مسئوالن امر در خصوص 
بحران آب و كاهش منابع آبي قابل استفاده در رسانه ها شنيده نشود، 
ناپديد شدن درياچه ها و تاالب هاي كشور، نشست دشت هاي كشور 
در اثر كاهش سطح آب هاي زيرزميني، كاهش محصوالت كشاورزي 
به دليل خشكسالي هاي پياپي، خشك ش��دن رودخانه ها و كاهش 
ذخيره س��دها و حتي تهديد قطع دوره اي آب ش��هرها از جمله اين 
اخبار ناخوش��ايند اس��ت. اين امر ما را بر اين داشت تا در اين شماره 
ضمن معرفي SBU “آب و ابنيه” قدس نيرو به صورت ويژه به بحران 
آب پرداخته و مشكالت و مسائل اين بخش را در مصاحبه با خبرگان 

امر واشكافي كنيم.
در اينجا از خوانندگان محترم درخواست مي كنيم كه حداكثر تالش 
خ��ود را برای حفظ منابع گرانقدر آب معطوف نموده و در اولين گام 
توج��ه به مصرف صحيح را در خانواده  خود پياده كنيم. اميدواريم با 
درايت مسئولين و مشاركت همگاني همچون گذشتگان خود بتوانيم 

به بهترين نحو از اين نعمت خدادادي بهره مند شويم.
به مناسبت ورود به دهه چهارم فعاليت شركت قدس نيرو در شماره 
آينده نشريه به طور ويژه به مرور فعاليت هاي شركت از بدو تأسيس تا 

به امروز مي پردازيم. در انتظار نظرات ارزشمند شما عزيزان هستيم.

پله دوم

آرمین علیدوستی
سردبیر

 از آنجا که تمایل داریم با عزیزانی که با ارسال 
مطلب به فصلنامه لطف دارند، بیش��تر آش��نا 
ش��ویم، مش��خصات دقیق خود را اعم از نام، 
نام خانوادگ��ی، عنوان، میزان تحصی��الت و ... 

برای ما ارسال فرمایید.
استفاده از مطالب و تصاویر این نشریه با ذکر 

منبع بالمانع است.
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اخبار حوزه تولید و  انتقال نیرو ،  آب، انرژي هاي تجدید پذیر،  نفت و گاز
اخبار حوزه انرژی بخشی است که به طور مفصل به رویدادهای حوزه تولید و انتقال نیرو، آب، انرژی های تجدیدپذیر و نفت و گاز و پتروشیمی در طول یک 
فصل می پردازد؛ رویدادهایی که هم در داخل کشور اتفاق می افتند و هم در خارج از کشور. سعی ما این است که برای این بخش رویدادهایی را انتخاب 
کنیم  که گذر زمان از ارزش خبری شان نمی کاهد و می توانند تا زمان رسیدن به دست شما مخاطبان عزیز همچنان ارزش اطالع رسانی داشته باشند. ذکر 

این نکته هم ضروری است که اخبار خارجی توسط هیئت تحریریه از منابع دست اول تهیه و توسط تیم ترجمه نشریه به فارسی برگردانده شده است.
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مديران شركت بيكن پاور كه پيشگام جهاني توليد سيستم هاي ذخيره سازي 
انرژي توسط چرخ طيار است به همراه مقامات دولتي و ايالتي در مراسم آغاز 
نصب يك مجموعه چرخ طيار 20 مگاواتي در نيروگاه ذخيره سازي در شهرك 

هيزل ايالت پنسيلوانيا شركت كردند.
در اين مراسم كه تعدادي از نمايندگان كنگره، سنا و فرمانداران نيز شركت 
داشتند ايمر گيوك رئيس بخش ذخيره س��ازي انرژي در وزارت انرژي اياالت 
متحده اظهار داشت: سيستم چرخ طيار مي تواند راهي مؤثر و اقتصادي براي 
تنظيم فركانس باش��د و وزارت انرژي مفتخر اس��ت كه از ابتدا در توسعه اين 
فناوري مشاركت داشته است. او همچنين اظهار داشت كه چرخ طيار در آينده 
به ابزار مهمي، براي حصول اطمينان از قابليت انعطاف و پايداري شبكه، تبديل 

خواهد شد. 
فرمان��دار تام كورب��ت نيز در 
سخناني گفت: ايالت پنسيلوانيا 
از تن��وع چش��مگيري در منابع 
انرژي برخوردار است و ما متعهد 
به استفاده مؤثر و هوشمندانه از 
آنها هستيم. مراسم امروز گامي 
مهم وهيجان انگيز اس��ت زيرا 
ايمني و قابليت اطمينان شبكه 
را به صورتي افزايش مي دهد كه 
به كاهش هزينه مصرف كنندگان 

كمك مي كند.
حاضران در اين مراسم شاهد 
نصب اولين چرخ طيار مجتمع، 
از 200 قطع��ه، بودن��د. اولي��ن 
ذخيره س��از 4 مگاواتي در سپتامبر سال 2013 در شبكه به هم پيوسته شرق 
اياالت متحده وارد مدار شده و كل مجموعه 20 مگاواتي تا سه ماهه دوم سال 

2014 به بهره برداري خواهد رسيد.
مديرعامل شركت برق شبكه به هم پيوسته شرق آمريكا )PJM( در سخناني 
اظهار داشت:اين شركت به چنين فناوري هايي كه بر گستردگي دارايي هاي فني 
ما بيفزايد و فرصتي براي خدمات تنظيم فركانس فراهم آورد، خوشامد مي گويد. 

اين اولين فناوري چرخ طيار است كه در فرايند تنظيم بازار ما وارد مي شود. 
تنظيم فركانس يك بخش اساس��ي در قابليت اطمينان سيستم است، به 
اين معني كه عدم توازن كوتاه مدت و پيش بيني نشده بين توليد و مصرف را 
اصالح مي كند. در ش��بكه برق مقدار توان عرضه شده بايد با تقاضاي مصرف 
برابري كند تا فركانس در مقدار تعريف شده پايدار بماند. مجتمع چرخ طيار 20 
مگاواتي بيكن، خدمات تنظيم فركانس را از طريق جذب مازاد توان عرضه شده 
و ذخيره آن به صورت انرژي جنبشي انجام مي دهد. هنگامي كه توان كافي براي 
مصرف كننده وجود نداشته باش��د، چرخ طيار انرژي ذخيره شده را به شبكه 
بازپس مي دهد. اين س��يكل هاي گرفتن و دادن انرژي مي تواند چندين بار در 

دوره هايي به كوتاهي يك دقيقه اتفاق بيفتد.

 “بیکن پاور” اولین چرخ طیار را 
در نیروگاه ذخیره انرژي پنسیلوانیا نصب مي کند

مديرعامل شركت بی پی تأكيد كرد كه خاورميانه تا سال 2030 ميالدی 
همچنان به عنوان بزرگ ترين منطقه توليدكننده نفت جهان باقی می ماند. 

به گزارش روزنامه گالف نيوز از ابوظبی، باب دادلی، مديرعامل شركت 
بی پی انگليس، در كنفرانس و نمايشگاه نفت ابوظبی )Adipec( گفت: در پی 
افزايش تقاضای نفت كشورهای آسيايی، منطقه خاورميانه تا سال 2030 

ميالدی همچنان بزرگ ترين منطقه توليدكننده نفت جهان خواهد بود.
وی افزود: تأثير كش��ورهای آس��يايی بر آينده صنع��ت انرژی جهان از 
انقالب شيل گس و شيل اويل )توليد گاز و نفت از سنگ های رسی( بيشتر 

خواهدبود.
دادلی اظهار كرد: رش��د مصرف انرژی بيشتر از سوی كشورهای چين، 

هند، مالزی و اندونزی خواهد بود.
هلگ الند، مديرعامل شركت استات اويل نروژ نيز پيش تر گفته بود بعيد 
به نظر می رسد شيل اويل ظرف 20 تا 2٥ سال آينده نقش چشمگيری در 

بازار انرژی اروپا ايفا كند.
باوجود ابراز ترديد برخی از مديران عامل شركت های بزرگ نفتی جهان 
درباره انقالب ش��يل، سازمان كش��ورهای صادركننده نفت )اوپك( اعالم 
كرده اس��ت كه رشد توليد شيل اويل صادرات نفت اين سازمان را كاهش 

خواهدداد.
منطقه خاورميانه عالوه بر دارا بودن بيش��ترين ذخاير اثبات شده نفت 
جه��ان )٦٦ درصد از ذخاير اثبات ش��ده اوپك(، ب��ا دو اقتصاد بزرگ و رو 
به رشد جهان، يعنی چين و هند، نزديكی جغرافيايی و پيوندهای عميق 

فرهنگی و اقتصادی دارد.
پيش بينی ها نشان می دهد در پنج سال آينده، چين به تنهايی نيمی از 

رشد تقاضای نفت جهان را به خود اختصاص می دهد.
اگرچ��ه خاورميانه ذخاير بس��يار گس��ترده ای دارد اما هن��وز از همه 
ظرفيت های توليد نفت خود بهره نبرده است و برخالف كشورهای ديگر 
كه اكنون با همه ظرفيت خود ب��ه توليد نفت می پردازند، خاورميانه اين 
توان را دارد تا برای هماهنگی با اوج گيری تقاضای نفت جهان، توليد خود 
را افزايش دهد. عوامل يادشده، بخشی از ويژگی های خاورميانه است كه به 
اين منطقه امكان می دهد در برابر چالش های كوتاه مدت و بلندمدت بازار، 

انعطاف كافی برای حفظ جايگاه خود داشته باشد.

مدیرعامل شرکت بی پی گفت:
تدوام نقش کلیدی خاورمیانه در تولید نفت 

جهان تا سال 2030
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ش��ركت هاي  هم��كاري  ب��ا 
ايتاليايي “دن��ورا” و آمريكايي 
“س��ون ترنت” يك سيس��تم 
تصفيه پساب براي شناورهاي 
دريايي اس��تراليا ساخته شده 
اس��ت.  اين سيس��تم جديد 
تصفيه پساب، بر روي كشتي 
گش��ت زني نوع “كيپ سنت 
جورج” نصب شده كه نوعي كشتي گشت زني دريايي 
است كه براي اداره گمرك و مرزباني استراليا ساخته 
ش��ده و در فاصله سال هاي 2013 تا 201٥ تحويل 
خواهد شد.  ناوگان اين كالس جديد از كشتي هاي 
گش��ت زني، با بدنه تك اليه آلومينيومي و طول ٥8 
متر، به منظور حفاظت از مرزهاي دريايي اس��تراليا 
ساخته شده و مي تواند با سرعت 2٥ گره و تا شعاع 

4000 مايل دريايي به گشت زني بپردازد. 
 فعاليت ه��اي روزان��ه در اين كش��تي ها موجب 
تولي��د پس��اب هايي مي ش��ود كه مي توان��د حاوي 
آلوده كننده هاي خطرناك ب��راي كيفيت آب و كل 
محيط زيس��ت دريايي باش��د. در كشور استراليا كه 
حفاظت از محيط زيس��ت يك نكته كليدي است، 
قابليت اطمينان و مؤثر بودن سيس��تم هاي تصفيه 
پس��اب بر روي ش��ناورها، از اهميت بس��يار زيادي 
برخوردار اس��ت. مدير محصوالت دريايي ش��ركت 
س��ون ترنت دراين باره می گويد:”فناوري ضدعفوني 
الكتروليتي كه در اين سيس��تم ها به كارگرفته شده 
يك اكس��يدكننده بس��يار قوي را از آب دريا توليد 
مي كند ك��ه به صورت كامال مؤث��ري پس ماندهاي 
بيولوژيكي را تصفيه مي كند. حاصل اين كار پسابي 
اس��ت كه از نظر كيفيت كامالً در محدوده الزامات 

استاندارد زيست محيطي قراردارد”.
اين سيستم جديد قادر است كه روزانه تا 817٦ ليتر 
پس��اب را تصفيه كند و طراحي آن به صورتي است كه 
قابلي��ت نصب در ارتف��اع را دارد و در نوع خود، از اولين 
مدل هايي است كه فضاي مورد نياز آن بر روي كف، صفر 
است. اين نوع سيستم هاي تصفيه از سال 2010 ساخته 
شده اند و تاكنون 12٥ دستگاه از آنها بر روي شناورهاي 
مختلفي مانند كش��تي هاي چند منظ��وره، تانكر هاي 
حمل كننده گاز مايع، كشتي هاي تفريحي، شناور هاي 

ماهيگيري و حتي خانه هاي شناور، نصب شده اند. 
Seven Trent De Nora :منبع

“هلگ لووند” مديرعامل شركت نفتي استات اويل 
در كنفرانس پائيز 2013 اظهار داش��ت: ما ناچار 
هستيم تا چندين دهه ديگر با سوخت هاي فسيلي 
به عن��وان بخش غالب در س��بد ان��رژي، زندگي 
كنيم؛ بنابراين س��ؤال بزرگ اين است كه با چه 
روش هايي، پاك تر از روش هاي امروز، انرژی توليد 

كنيم و بازدهي مصرف را افزايش دهيم. اين امر تنها بر عهده سياستمداران و رهبران نيست، اگرچه 
نقش اصلي را بازي مي كنند. صنعت و بخش خصوصي نيز بايستي متعهد شده و مشاركت كنند. او 
در ادامه افزود: آژانس بين المللي انرژي )IEA( در گزارش سال 2013 تحت عنوان “چشم انداز انرژي 
جهان” يك سناريوي محوري را عرضه كرد كه در آن تقاضاي جهاني انرژي، در دوره منتهي به 
203٥، به ميزان يك سوم افزايش مي يابد. سهم امروز سوخت هاي فسيلي در سبد جهاني مصرف 
انرژي 82 درصد است، يعني هماني كه 2٥ سال قبل بود. رشد قدرتمند انرژي هاي تجديدپذير 
تا س��ال 203٥ اين رقم را تنها به حدود 7٥ درصد كاهش خواهد داد.  مديرعامل اس��تات اويل 
ادامه داد: كساني كه اظهار مي كنند بايد اكتشاف و توسعه ميادين موجود را متوقف كنيم و از كشف 
فرصت هاي جديد نيز اجتناب كنيم، در بهترين حالت براي آينده اي آماده مي شوند كه وجود ندارد 
يا فقط براي عده قليلي قابل دوام خواهد بود. در بدترين حالت نيز اين راهي است كه مانع ايجاد 

آينده اي بهتر و روشن تر براي ميليون ها انسان خواهد شد. 
به اعتقاد هلگ لووند اگر همه جهان با هم توافق كنند كه سناريوي دوم آژانس بين المللي انرژي 
را برآورده سازند، هنوزهم نياز به توليد بيشتر وجود دارد؛ فقط براي مقابله با افت توليد ميدان هاي 
موجود، بايستي چيزي در حدود چهار برابر سطح توليد فعلي نفت عربستان سعودي را جايگزين 
كرد. همچنين از نظر او بايد ظرفيت توليد گاز از فالت قاره نروژ را به حدود 10 برابر افزايش داد تا 
آينده كم كربن موجود در آن سناريو، محقق شود.  او افزود: بعضي بر اين نظر هستند كه استخراج 
منابع محدود، الاقل از نظر تعريف، موجب نوعي ناپايداري است كه بيش از فايده، ضرر مي رساند. 
من درخواست مي كنم تفاوت قايل شويم. صنعت ما بي مسئله نيست؛ هم فايده دارد و هم زيان. 
الزم است كه به افزايش اولي ادامه دهيم و دومي را به حداقل برسانيم. چگونگي پاسخ گويي ما به 
تغييرات آب و هوايي در مركز چنين منازعه اي قرار دارد. در دهه جاري، چين موتور اصلي افزايش 
تقاضاي انرژي است، اما در دهه 2020 هندوستان، به عنوان منبع اصلي رشد، پيشي خواهد گرفت.  
اين مدير ارشد شركت استات اويل در ادامه اظهار داشت: به عنوان بازيگران صنعت، مسئوليتي نيز 
برعهده داريم كه به چالش متعارف خود پاسخ دهيم، به دنبال راه حل ها باشيم و تأثير خود بر توليد 
CO2 را بهبود ببخشيم. ما همه پاسخ ها را نمي دانيم. يك راه حل واحد وجود ندارد. تالش هاي ما 

محدوده هايي را مي پوشاند كه در آنها پيشرفت ما هنوز متفاوت است. 
به گفته هلگ لووند، استات اويل به چارچوب شرايط اهميت مي دهد كه عبارت است از انگيزه هاي 
بهتر براي مصرف كنندگان و صنايع به منظور اتخاذ تصميمات درس��ت. اين شركت به دنبال يك 
قيمت جهاني براي كربن است كه انعكاس دهنده تاثير واقعي انتشار گازها باشد. قيمت جهاني كربن 
موجب برانگيختن فناوري هايي مي شود كه بتواند انرژي را با حداقل تاثير كربن تحويل دهد. استات 
اويل همچنين به اهميت فزاينده نقش گاز طبيعي توجه مي كند - چون هرچه گاز بيشتري جايگزين 
ذغال سنگ در سبد انرژي شود موجب كاهش انتشار گازها تا ٥0 درصد مي شود.  او در پايان يادآور 
شد: به عالوه شركت در حال كار براي كاهش انتشار گاز متان است. تالش سوم نيز به منظور كاهش 
سوزاندن ميعانات گازي است و نهايتاً شركت استات اويل، به منظور جاگيري در كسب و كار آينده 

CO2 ، در حال افزودن بر تجربه خود در امر گرفتن كربن و ذخيره سازي آن است.

 Statoil :منبع

سیستم جدید 
تصفیه پساب در دریاها

مدیر ارشد استات اویل: 
نفت و گاز بخشي از آینده پایدار انرژي است
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وزير نيرو با اش��اره به اينكه 2۹0 دشت آبی كشور با وضعيت بحرانی 
كمبود آب مواجه هس��تند، گفت: س��ه راهكار اساسی برای مقابله با 
بحران كم آبی در كش��ور وجود دارد.  ب��ه گزارش خبرگزاری اقتصاد 
ايران، حميد چيت چيان، وزير نيرو در نشست خبری شورای گفت وگو 
كه در نهاد رياس��ت جمهوری برگزار ش��د با اش��اره به اينكه هرساله 
به تعداد چاه های موجود كش��ور افزوده شده اس��ت، اظهار داشت: در 
مجموع برداش��ت آب از اين چاه ها در حال كاهش است و كشاورزان 
با مشكل دسترس��ی به آب روبرو هس��تند. وی افزود: آب  چاه ها در 
دشت ها شور شده و تخليه شدن اين آب ها در زمين موجب می شود 
كه زمين ها نيز ش��ور ش��ود و ديگر امكان زراعت و كشاورزی در اين 
زمين ها وجود ندارد و در حقيقت آب های شور، زمين های كشاورزی را 

با تهديد جدی مواجه كرده است.
چيت چي��ان با بيان اينكه منابع  آب ه��ای زير زمينی به دو بخش 
ايس��تا و پويا تقسيم می شوند، بيان داشت: ذخاير استاتيك ذخايری 
هستند كه آبی جايگزين آنها نمی شود و در حال حاضر 100 ميليارد 
مترمكعب از اين آب ها تخليه شده كه امكان بازگشت آنها وجود ندارد. 
وی به راهكار حل مشكل آب در كشور اشاره كرد و گفت: كشاورزان 
بايد با همكاری دولت جلوی افرادی را كه به صورت غيرقانونی اقدام به 
حفر چاه می كنند بگيرند تا برابر قانون با آنها برخورد شود و در غير 
اينصورت ضرر كننده كش��اورزان هستند. وی راه حل ديگر كشاورزان 
را مديريت و صرفه جويی مصرف آب دانس��ت و افزود: اصالح الگوی 
كشت، تغيير روش های آبياری و استفاده از سيستم تحت فشار و بارانی 
و نيز كشت گلخانه ای از جمله راه هايی است كه می تواند مصرف آب 
را كاهش داده و نيز موجب افزايش درآمد كشاورزان شود تا در نهايت 

نيز با سود آوری سفره های آبی نيز غنی شوند.
به گفت��ه چيت چي��ان در حال حاضر وضعيت درياچ��ه اروميه و 
بسياری از تاالب ها با مشكل جدی مواجه است و اكنون 2۹0 دشت 
از ٦0۹ دشت كشور وضعيت بحرانی مانند درياچه اروميه دارند، اما به 

دليل اينكه در زير زمين بوده مشاهده نمی شوند.
وزير نيرو با ابراز اميدواری از ورود و همكاری تش��كل های مردمی، 
اتاق ها و كشاورزان تصريح كرد: اميدواريم با كمك همه تشكل ها اين 
روند اصالح ش��ود، تا از خطر عدم وجود آب در بستر های زيرزمينی 

رها شويم و در نهايت حيات در جوامع شهری و روستايی ادامه يابد.

وضعیت290دشت کشور بحرانی است

معاون برنامه ريزی و امور اقتصادی وزارت نيرو با اش��اره به مسكوت ماندن 
مس��ئله تعرفه آب در اليحه هدفمندی  يارانه ها گفت: در تبصره 21 اليحه 
هدفمندی  مسئله آب مسكوت مانده اما براساس اين تبصره از محل افزايش 
تعرفه فروش برق برای توسعه صنعت، بهره وری و اصالح سيستم های توليد 

و انتقال برق استفاده خواهد شد. 
ب��ه گزارش خبرگزاری ايس��نا، عليرضا دائمی با تأكي��د بر اينكه اليحه 
هدفمندی  مصوب شده در كميسيون تلفيق، به تصويب نرسيده و مجلس آن 
را بررسی خواهد كرد، گفت: تبصره 21 اليحه هدفمندی  يارانه ها به توسعه 
صنعت برق كمك خواهد كرد.  وی در مورد عملی شدن وعده وزير نيرو مبنی 
بر معاف شدن وزارت نيرو از پرداخت سهم هدفمندی  گفت: اين موضوع به 
اين شكل در اليحه هدفمندی  ديده نشده و براساس تبصره 21 حتما سهم 
هدفمندی  بايد پرداخت ش��ود اما تعديل نرخی كه صورت می گيرد شامل 
هدفمندی  يارانه ها نخواهد شد و برای توسعه صنعت برق استفاده می شود.  
مع��اون برنامه ريزی و امور اقتصادی وزارت نيرو در مورد تعديل تعرفه آب و 
پيش بينی های وزارت نيرو گفت: مسئله تعديل تعرفه آب در تبصره 21 اليحه 
هدفمندی  مسكوت باقی مانده و نكته خاصی در اين زمينه ذكر نشده است.  
دائمی با تأكيد بر اينكه وزارت نيرو برای تعديل تعرفه آب نيز پيشنهاداتی 
داش��ت گفت: معتقد بوديم با افزايش ن��رخ خدمات، تعرفه نيز بايد تعديل 

پيدا كند؛ چرا كه اكنون 
درآمده��ای بخ��ش آب 
در  ف��روش  مح��ل  از 
بخ��ش مص��ارف خانگی 
تفاوت چش��مگيری دارد 
به گونه ای كه آب توليدی 
با هزين��ه بي��ش از هزار 
توم��ان ب��ه ازای هر متر 
مكع��ب با قيمت كمتر از 

يك سوم هزينه تمام شده و به ميزان 280 تومان فروش می رود. 
وی تصريح كرد: در شرايط مذكور پرداخت سهم هدفمندی  يارانه ها در 
بخش آب غير منطقی به نظر می رس��د و با توجه به فوق العاده ناچيز بودن 
سهم هدفمندی  در بخش آب خواستار خروج آب از پرداخت سهم هدفمندی 
هستيم؛ چرا كه هدفمندی  يارانه ها از سوی ديگر بيشتر بر انرژی تمركز دارد.  
معاون برنامه ريزی و امور اقتصادی وزارت نيرو با بيان اينكه دولت و مجلس 
هنوز با معافيت پرداخت سهم هدفمندی   آب موافقت نكرده اند، گفت: بايد 
توجه داشت كه اليحه هدفمندی كه در كميسيون تلفيق تصويب شده هنوز 
اليحه اس��ت و ممكن اس��ت تغييراتی در مجلس بر روی آن صورت گيرد.  
دائمی در پايان تاكيد كرد: با ثبات تعرفه آب و پرداخت س��هم هدفمندی 
در اين بخش، بدهی ها متمركز خواهند شد، خدمات تداوم پيدا نمی كند و 
افزايش بهره وری نيز صورت نمی گيرد.  گفتنی است معاون برنامه ريزی و امور 
اقتصادی وزارت نيرو پيش از اين از پيشنهاد افزايش 38 درصدی تعرفه برق و 

احتمال ثبات تعرفه آب خبر داده بود.

 توسعه صنعت برق از محل تعدیل تعرفه 
در قانون هدفمندی 
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 وزارت نيرو برای دريافت نظرهای مش��ورتی تمام صاحبنظران 
درخصوص احيای درياچه اروميه فراخوان داد.

به گزارش پايگاه اطالع رسانی وزارت نيرو، اين وزارتخانه با توجه 
به اقدام های برنامه ريزي و انجام ش��ده پيشين در مورد درياچه 
اروميه كه اطالعات آن به صورت مبس��وط در پورتال هاي وزارت 
نيرو، ش��ركت مديريت منابع آب ايران و ش��ركت آب منطقه اي 
آذربايجان غربي درج شده است، از تمام صاحبنظران درخواست 

كرد تا از طريق ارسال طرح هاي پيشنهادي جديد و يا نظرهای 
مش��ورتي در مورد طرح هاي ارائه شده در سامانه هاي مذكور، 

دست اندركاران اين امر را ياری كنند. 
در اين فراخوان، از تمام صاحبنظران درخواس��ت شده اس��ت 
نظرهای مشورتی خود را در راستای كمك به احيای درياچه اروميه 
 حداكثر تا 2٥ اس��فندماه امسال به پست الكترونيكی به نشانی

 URMIALAKE@MOE.GOV.IR ارسال كنند.

مديرعامل سازمان صنايع كوچك 
و شهرك های صنعتی ايران گفت: 
وزارت ني��رو ب��ه ازای هر كيلو وات 
برق با اس��تفاده از شيوه های نوين 
در شهرك های صنعتی، پنج ونيم 
ميلي��ون توم��ان كم��ك بالعوض 
می كند. به گزارش تس��نيم س��يدمحمدعلی سيدابريشمی در حاشيه 
بازديد از نمايش��گاه توانمندی های صنايع كوچك و متوس��ط اس��تان 
كرمان اظهاركرد: تمام هدف ش��ركت شهرك های صنعتی كشور ايجاد 
زيرس��اخت های الزم برای توسعه ش��هرك ها است و در همين راستا با 
وزارتخانه های مختلف رايزنی هايی ش��ده كه وزارت نيرو نيز تعهد كرده 
اس��ت به ازای توليد هر كيلو وات برق با اس��تفاده از شيوه های نوين در 

شهرك های صنعتی، پنج ونيم ميليون تومان كمك بالعوض می كند.
وی ب��ا بي��ان اينك��ه وظيف��ه داري��م زيرس��اخت های الزم را برای 
س��رمايه گذاران فراهم كنيم، تصريح كرد:كس��ی كه سرمايه گذار است 

می  تواند زمين را از ما تحويل بگيرد و فعاليت خود را آغاز كند.

معاون وزير نيرو با تش��ريح ويژگی های بودجه برقی سال آينده كشور از راه اندازی تونل های 
انرژی در استان های مختلف خبر داد و برنامه های ساخت و توسعه نيروگاه های برق خورشيدی 
خانگی و مقياس كوچك را اعالم كرد. به گزارش خبرگزاری مهر، هوشنگ فالحتيان در جمع 
مديران صنعت برق با اش��اره به مذاك��رات دولت و مجلس برای بهبود وضعيت صنعت برق 
كش��ور در قالب اليحه بودجه سال 13۹3، گفت: يكی از مهمترين ويژگی های بودجه برقی 
ايران در س��ال 13۹3، ايجاد س��از و كارهای متعدد و متنوعی به منظور پرداخت بدهی های 
مع��وق برقی وزارت نيرو به پيمانكاران اس��ت. معاون وزير نيرو در ام��ور برق و انرژی با اعالم 
اينكه در كنار پرداخت بدهی ها افزايش سهم انرژی های نو و تجديدپذير در سبد انرژی كشور 
از ديگر اولويت های كاری سال آينده صنعت برق كشور است، تصريح كرد: يكی از مهمترين 

سناريوهای افزايش توليد برق پاك، ساخت نيروگاه های جديد برق خورشيدی است.
اين مقام مسئول از خراسان به عنوان يكی از قطب های توليد برق بادی و خورشيدی در كشور 
ياد كرد و افزود: از اين رو در حال حاضر اولين نيروگاه خورشيدی مجهز به ردياب خورشيدی 
در منطقه خراسان نصب و راه اندازی شده است. فالحتيان با اشاره به ضرورت فرهنگ سازی برای 
توسعه نيروگاه های برق خورشيدی خانگی در ادارات و ساختمان های دولتی و حتی مسكونی، 
اظهار داش��ت: در مرحله اول دس��تگاه های دولتی و فرمانداری ه��ا می توانند با نصب صفحات 

خورشيدی زمينه ساز توسعه توليد برق پاك خورشيدی در كشور باشند.
معاون وزير نيرو در امور برق و انرژی تاكيد كرد: دولت در بودجه س��الجاری و س��ال ۹3 

در خصوص نصب پنل های خورشيدی برای مشتركان تسهيالت خوبی در نظر گرفته است.

عملي��ات بهره برداری از نخس��تين نيروگاه بادی بخ��ش خصوصی در »كهك« 
شهرستان تاكستان آغاز شد. به گزارش خبرگزاری فارس از تاكستان، عمليات اجرايی 
نخس��تين پروژه نيروگاه توليد برق بادی بخش خصوصی كشور كه از سال ۹0 در 
اراضی ناحيه »كهك«، بخش مركزی شهرستان تاكستان آغاز شده بود، در مرحله 
راه اندازی قرار گرفت. اين نيروگاه با ظرفيت بيش از 20 مگاوات با مشاركت شركت 
مپنا و وزارت نيرو در اراضی »كهك« شهرس��تان تاكس��تان در زمينی به مساحت 
٥20 هكتار از س��وی بخش خصوصی احداث شده است. پيش بينی ها بر اين است 
با راه اندازی اين نيروگاه بخش خصوصی 100 مگاوات بر ظرفيت توليد برق استان 

قزوين افزوده شود.

 فراخوان نظرهای مشورتي
درخصوص احیاي دریاچه ارومیه

 کمک بالعوض وزارت نیرو 
به تولید کنندگان برق  

تشریح اولویت های صنعت برق
در بودجه سال آینده

آغاز راه اندازی نیروگاه بادی »کهک« تاکستان
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Energy News
اخبار حوزه انرژی

در پيام رئيس جهور به مناسبت 
روز جهانی صلح كه در همايش 
صلح و توسعه توسط اكبر تركان، 
مشاور ارشد رئيس جمهور قرائت 
ش��د، مهمترين چال��ش دولت 
يازده��م، مديري��ت آب عنوان 

شده است. 
به گزارش خبرگزاری اقتصاد 

ايران دكتر روحانی در پيام خود خطاب به استادان، متخصصان و شركت كنندگان 
همايش گفته اس��ت: آب نقش محوری در آمايش س��رزمين برعهده داش��ته و 
زيرساخت توسعه ساير بخش ها است و باالخره آب يكی از مهمترين مؤلفه ها در 
حفظ تعادل و پايداری اكوسيستم و محيط زيست است.  در ادامه اين پيام تاكيد 
شده است: »كشور عزيز ما با متوسط بارندگی حدود 2٥0 ميلی متر كه حدود يك 
سوم متوسط جهانی است و پتانسيل تبخيری بيش از سه برابر پتانسيل جهانی 
از مناطق خش��ك و كم آب جهان اس��ت و چنانچه اثرات بارندگی نوار ساحلی 
شمالی را در سطح كشور كاهش دهيم، مالحظه می شود كه پتانسيل توليد آب 
كشور ناشی از پائين بودن بارندگی چه مقدار ناچيز است. پتانسيل نرمال منابع 
آبی كشور 13٥ ميليارد متر مكعب برآورد شده كه تاكنون بيش از 70 درصد آ ن 
)104 ميليارد متر مكعب( در چرخه مصرف قرار گرفته اس��ت.«  رئيس جمهور 
در اين پيام افزوده است: »فشار بيش از حد در برداشت و مصرف منابع آب باعث 
شده كه محيط های آبی كشور در وضعيت بسيار شكننده و دچار بی مهری قرار 
گرفته  و از شواهد بارز آن می توان به بحران درياچه اروميه و تهديد خشك شدن 
تاالب های داخلی )بختگان، طشك، گاوخونی و غيره( اشاره كرد. فشار بيش از حد 
در برداشت منابع آب های زيرزمينی و افت سطح آب های زيرزمينی موجب شده 
نزديك به 300 دش��ت )از ٦0۹ دشت كشور ( در وضعيت بحرانی قرار گيرند به 
نحوی كه در حال حاضر ميزان بيالن منفی برداشت از آب های زيرزمينی به بيش 
از 10 ميليارد متر مكعب رسيده است و سطح وسيعی از كشور با تهديد شوری 

آب و خاك و نشست زمين مواجه شده اند.« 
رئيس جمهور در پيام خود تصريح كرده اس��ت: »مبحث آلودگی آب و تشديد 
كيفيت منابع آبی كشور را نيز بايستی به موضوعات فوق اضافه كرد و نمی توان اثرات 

پديده تغيير اقليم بر منابع آب و اكوسيستم كشور را نيز ناديده گرفت.« 
روحانی تأكيد كرده است: »امنيت غذايی و توسعه پايدار اقتصادی و اجتماعی 
)آمايش س��رزمين( كش��ور مس��تلزم توجه خاص و ارتقاء مديريت آب اس��ت و 
انجمن های علمی و فرهيختگان كش��ور می توانند دول��ت را در اين زمينه ياری و 
مس��اعدت كنند.«  در ادامه اين پيام آمده است: »اين جانب ضمن تقدير از اقدام 
ارزش��مند انتخاب موضوع محوری همايش امس��ال كه بحران جهانی آب است، 
مديريت آب را يكی از مهمترين چالش های پيش روی دولت تدبير و اميد دانسته 
و حل آن را بدون ترديد مس��تلزم مشاركت همگانی و مساعدت به خصوص ياری 
متخصصان و انجمن های علمی می داند. دولت با كمال آمادگی خواهان همفكری و 
همكاری انديشمندان و فرهيختگان است و از همه مجامع علمی و حرفه ا ی كشور 

دعوت می كند در اين حركت عظيم، دولت تدبير و اميد را ياری دهند.« 

مدیریت آب
وزير نيروگفت: به قطعيت می گويم كه ديگر زمان سدسازی به پايان رسيده و  مهمترین چالش دولت یازدهم است

يك زمانی بود كه بيش از 8٦ ميليارد مترمكعب روان آب رودخانه ها بود و اكنون 
اين مقدار به 4٦ ميليارد مترمكعب رسيده است.

به گ��زارش »نيرو پرس«، حميد چيت چيان با بيان اي��ن مطلب افزود: در 
حاليكه س��دهايی كه احداث ش��ده و در حال اجرا هستند بيش از ٦٦ ميليارد 
مترمكع��ب آب را می تواند مديريت كند؛ در حاليكه ما اكنون تنها 4٦ ميليارد 
مترمكعب روان آب داريم؛ يعنی بيشتر از آبی كه در رودخانه ها موجود داريم، 
سد ساخته شده است. وی با تاكيد بر اينكه بايد بازنگری در خصوص برنامه های 
سدسازی آينده داشته باشيم تصريح كرد: حتی سدهايی كه اكنون در دست 
احداث هستند بايد مورد بازنگری قرار بگيرند و اصالحات و تصميمات مقتضی 

در خصوص آنها گرفته شود. 
وزير نيرو تغيير كاربری اراضی كشاورزی و گرم شدن هوا را دليل ديگر كم 
آبی خواند و افزود:همچنين به دليل اينكه برداشت از آب های زيرزمينی افزايش 
پيدا كرده، سبب شده بخشی از آبی كه به صورت باران يا برف می بارد، صرف 
تغذيه سفره های زيرزمينی شود و جريانش در رودخانه ها كاهش پيدا كند. در 
نهايت اينگونه بايد نتيجه گرفت كه اگر ما سد بيشتری بسازيم معلوم نيست كه 

بتوانيم آب بيشتری استحصال كنيم. 
وی با اشاره به تجربه دنيا در مصرف چند باره آب در صنعت گفت: گاهی در 
دنيا صنايع از يك آب، هفت بار استفاده می كنند؛ يعنی آبی كه در يك فرآيند 
صنعتی استفاده می ش��ود مجدداً بازيافت و از آن استفاده می شود. ما چاره ای 

نداريم جز اينكه صنايع كشور به َسمت استفاده چندباره از آب حركت كنند.

مديرعام��ل ش��ركت س��هامی 
مديريت تولي��د، انتق��ال و توزيع 
نيروی برق ايران )توانير(، ش��رايط 
صنعت ب��رق را ب��رای تأمين برق 
تابستان پيش رو س��خت خواند و 
رس��انه ها و مردم را برای مديريت 
تقاضا و مصرف برق به همكاری با 

اين صنعت فرا خواند.
به گزارش پايگاه اطالع رس��انی 
وزارت نيرو، مهندس “همايون حائری خياوی” اظهار داش��ت:  برای تأمين 
برق موردنياز كشور ساالنه بايد پنج هزار مگاوات ظرفيت جديد نيروگاهی 
ايجاد ش��ود و اين در حالی است كه به دليل محدوديت های مالی صنعت 
برق، تنها دو هزار مگاوات نيروگاه جديد تا تابستان آينده وارد مدار خواهد 
شد. وی جبران كمبود سه هزار مگاواتی ظرفيت جديد نيروگاهی را مستلزم 
مديريت تقاضا و مصرف دانست و نقش رسانه ها و مشتركان برق را در اين 

خصوص بسيار مؤثر خواند.

انتقاد وزیر نیرو از روند ساخت سدهای کشور

شرایط سختی برای تأمین برق تابستان
پیش رو داریم
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کشور ما به دلیل قرار گرفتن در منطقه خشک و نیمه خشک جهان و با ادامه روند موجود در استفاده 
 از آب، بحران آب را با ش��دت بیشتری تجربه خواهد کرد؛ به طوریکه اکنون نیز با حدود 9 میلیارد 
متر مکعب اضافه برداش��ت از منابع آب زیرزمینی )منتهی به س��ال 1391(، افت حدود 20 متری 
س��طح آبخوان های کشور، کاهش بارش، افزایش بی س��ابقه مصارف به ویژه در بخش کشاورزی و 
کاهش 46 درصدی در روان آب های سطحی و با حدود 1700 مترمکعب سرانه آب تجدیدپذیر در 
معرض تنش آبی قرار داریم. این صحبت های وزیر نیرو است درخصوص وضعیت منابع آبی کشور.  
به گفته مهندس چیت چیان، در کش��وری که روزی 88 میلیارد مترمکعب روان آب جریان داش��ته 
اکنون این میزان به 46 میلیارد مترمکعب رسیده است و روش های گذشته پاسخگوی نیازهای ما 

نیست و نیازمند بازنگری هستیم.
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مو این بحران را جدی بگیرید

حج��م آب موجود در جهان درحدود 1/4 ميليارد كيلومترمكعب برآورد می ش��ود 
ك��ه می توان آن را به ش��كل اليه مايعی به عم��ق 2٦٥0 متر فرض كرد كه به طور 
يكس��ان سرتاس��ر زمين را احاطه كرده اس��ت. از اين مق��دار آب ۹8درصد آن در 
اقيانوس ها و درياها قرار دارد كه ش��ور اس��ت و قسمت اعظم آب شيرين زمين در 
كالهك های يخی قطبی ذخيره شده است و تنها كمتر از 1درصد آن به صورت منابع 
 آبی، در دس��ترس انسان قرار دارد كه برای كش��اورزی و شرب قابل مصرف است. 
مصرف سرانه آب در اياالت متحده آمريكا تا ميزان 380 ليتر در روز ثبت شده است؛ 
اين رقم در اروپا برای هر نفر 1٥0 ليتر در روز و برای آفريقائيان روزانه30 ليتر است. 

در كشور ما نيز به طور متوسط روزانه حدود 300 ليتر آب مصرف می شود.
تاكنون هيچ كشوری عمالً برای منابع آب درگير جنگ نشده است در حاليكه 
متخصصان هشدار می دهند روزی منابع موجود آب، كفاف مصرف جمعيت جهان را 
نخواهد داد و جنگ بر سر منابع آن بين كشورها آغاز خواهد شد و اين پيش بينی با 
بررسی رقم رشد مصرف آب به ميزان دو برابر رشد جمعيت دور از ذهن نخواهد بود. 
ايران به دليل موقعيت جغرافيايی و قرار گرفتن در منطقه خاورميانه از كشورهای 
كم آب جهان به ش��مار می رود؛ اكثر مس��احت ايران را نقاط كويری و بيابان های 
خشك و سوزان فرا گرفته است و به جز باريكه سرسبز كناره دريای مازندران، ميزان 
بارش در ساير نقاط آن در سطح پايين قرار دارد. در كشورهای در حال توسعه ميزان 
آب مصرفی برای هر هكتار زمين كشاورزی دو برابر كشورهای توسعه يافته است؛ در 
حاليكه محصول برداشت شده از هر هكتار 1/3 اين كشورها است. در اين كشورها 
ميزان زيادی از آب در شبكه های انتقال آب به هدر می رود كه اين ميزان در ايران به 
30درصد می رسد.  بيش از ۹0 درصد توليدات زراعي و باغي كشور ما حاصل كشت 
آبي است و در واقع آب محور توسعه كشاورزي در ايران است. منابع آب تجديدشونده 
كشور 130 ميليارد مترمكعب است و از 8۹/٥ ميليارد مترمكعب آب استحصال شده 
در كشور 83 ميليارد آن در بخش كشاورزي مصرف مي شود )حدود ۹3/٥ درصد( و 
برغم محدوديت شديد منابع آب، بهره وري و كارآيي استفاده از اين منابع بسيار پايين 
است و بخش كشاورزي درآينده بايد ضمن مصرف آب كمتر، توليد بيشتري را عرضه 
كند. از سوی ديگر نرخ آب بها در ايران به حدی پايين است كه حساسيت مشتركين 
را بر نمی انگيزد تا الگوی مصرف خود را اصالح كنند. اگر قهر طبيعت در سال های 
اخير و تغيير شرايط آب و هوايی را هم كه انسان مسبب آن است به عوامل فوق اضافه 
كنيم در می يابيم كه بحران آب جدی اس��ت.  شاخص هاي متعددی در دنيا برای 
 سنجش ميزان بحران آب در كشورهاي مختلف وجود دارد كه از آن ميان شاخص

فالكن مارك، ش��اخص س��ازمان ملل و شاخص مؤسس��ه بين المللي مديريت آب 
معتبرترين شاخص ها هستند.

1- شاخص فالكن مارك، بحران آب را براساس مقدار سرانه منابع آب تجديدپذير 
در كشور تعريف كرده و ميزان سرانه آب 1700 مترمكعب در سال را به عنوان شاخص 
كمبود معرفي كرده است. براساس اين شاخص و باتوجه به اينكه درحال حاضر سرانه 
آب تجديدپذير ايران حدود 1700 مترمكعب است، می توان گفت ايران در شرايط 

تنش آبي قراردارد.
2- بنياد كميسيون توسعه پايدار سازمان ملل ميزان درصد برداشت از منابع آب 
تجديدپذير در هركشور را به عنوان شاخص اندازه گيري بحران آب معرفي كرده است. 
براساس شاخص مذكور هرگاه ميزان برداشت آب يك كشور بيشتر از 40درصد كل 
منابع آب تجديدپذير آن باشد، آن كشور با بحران شديد آب مواجه است و اگر اين 
مقدار درحد فاصل 20-40 درصد باش��د بحران در وضعيت متوسط و چنانچه اين 
شاخص بين 10-20 درصد باشد بحران درحد متعادل و كمتر از 10 درصد بدون 
بحران تلقي مي شود. باتوجه به اينكه در ايران هم اكنون ٦۹ درصد كل منابع آب 
تجديدپذير مورد استفاده قرارمي گيرد، می توان گفت كه كشور در وضعيت بحران 

شديد آبي قراردارد.
3- مؤسس��ه بين المللي مديريت آب، دو عامل 
درصد برداش��ت كنوني نس��بت ب��ه كل منابع آب 
س��االنه و درص��د مي��زان برداش��ت آب در آينده 
نس��بت به برداش��ت آب درحال حاضر را همزمان 
مورد استفاده قرارمي دهد كه براساس اين شاخص 
ايران در وضعيت بحران ش��ديد آبي قرار دارد. ايران 
تا س��ال 202٥ بايد بتواند 112 درصد به منابع آب 
قابل استحصال خود بيفزايد كه اين مقدار باتوجه به 
منابع و امكانات موجود غيرممكن به نظر مي رسد. 
عالوه بر تطابق شرايط با اين سه معيار جهانی، اين 
روزها مسئوالن نيز اذعان به بحران آب در آينده ای 
نه چن��دان دور دارن��د و به گفته مع��اون وزير نيرو 
ايران جزو مناطق كامال خش��ك جهان است كه در 
كمربندی خشكس��الی نيز ق��رار گرفته و به همين 
دليل به صورت تناوبی با خشكس��الی روبرو است و 
بر اس��اس پيش بينی جهانی در س��ال 20٥0 ايران 
از جمله كشورهای درگير با بحران جدی آب تلقی 
می ش��ود. بخش تحقيقات اقليمی ناسا نيز براساس 
نتايج ي��ك تحقيق چند س��اله برای مدل س��ازی 
دوره های اقليمی پيش بينی كرده اس��ت كه در سه 
تا چهار دهه پي��ش رو، كره زمين با يك نوع تغيير 
نظام بارش مواجه شده است؛ به طوريكه از بارش در 
مناطق خشك كاسته و به بارش در مناطق مرطوب 
افزوده شده است. بر اين مبنا، مناطق خشك كنونی 
خشك تر می شوند، بيابان ها پيش تر می روند و مناطق 
استوايی پربارش تر خواهند شد و اين تغيير در برخی 
مناطق شديدتر و اثرگذارتر خواهد بود. ايران كشوری 
اس��ت كه در اين گزارش دو ب��ار به نام آن به عنوان 
يكی از كشورهايی كه در پيشانی اين قهقرای مرگبار 
اقليمی قرار دارد، اش��اره ش��ده است. پس اينكه در 
ش��رايط سختی قرار داريم و شرايط سخت تر از اين 
هم خواهد شد تقريباً ش��كی وجود ندارد اما سؤال 
مهم اين اس��ت كه چه بايد كرد و مهم تر از آن چه 

می توان كرد؟
به نظر می رس��د بايس��تی تغييرات عمده ای در 
نظام مديريت آب كش��ور ايجاد ش��ود و شيوه های 
كش��اورزی و دامداری نيز اصالح ش��وند. مديريت 
سكونتگاه ها بايد بر مبنای يك وضعيت خشكسالی 
طوالنی تطبيق يابد. الگوی مص��رف بايد در ايران 
منطبق با توان اكولوژيك كش��ور از نو تعريف شود. 
فراموش نبايد كرد كه به زعم برخی كارشناسان ما 
در حال حركت به سمت يك بحران جدی هستيم 
و از اين نظر بايد كل سياست های اقتصادی كشور از 
نو تدوين شود؛ و اين ها فقط بخشی از كارهايی است 

كه بايد انجام شود.  
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بح�ران آب اين روزها تبديل ش�ده به 
س�وژه اول بسياري از رس�انه ها، به عنوان 
نخستين پرسش بفرمائيد اين بحران تا چه 
اندازه جدي است و ضرر ناشي از آن كدام 
يك از بخش هاي مصرف كننده آب كشور را 

بيشتر درگير مي كند؟
واژه بح��ران آب معطوف به عدم تعادل ش��ديد 
بي��ن منابع تأمي��ن و نيازهاي مصرف آب اس��ت. 
نزوالت جوي كشور س��االنه حدود 2٥0 ميليمتر 
اس��ت و همين ميزان محدود بارش كه حدود يك 
سوم بارندگي متوسط جهان است با تبخير شديد، 
به دليل خش��ك و نيمه خش��ك بودن اقليم كشور 
مواجه اس��ت و از سوي ديگر پراكندگي بارش نيز 
نامتوازن اس��ت. از يك سو در نقاط شمالي كشور، 
مناطق محدودي تا 1٥00 ميليمتر بارش دارد و در 
نقاط ديگري بارش به حدود ٥0 ميليمتر مي رسد. 
ما حدود 44 سال آمار بارندگی قابل اتكا در كشور 
را داري��م بنابراين وقتي مي گوئيم بارش در نقاطي 
٥0 ميليمتر است يعني آب باران به زمين نرسيده 
برمي گ��ردد و زمين را س��يراب نمي كند و اگر اين 
حداقل ها كمتر ش��ود بحران جدي تر خواهد شد؛ 
يعني ما با توجه به شرايطي كه بيان شد پتانسيل 
تبديل شدن به منطقه بحراني را داريم. پراكندگي 
جمعيت و عدم توازن بارش باران، مباحث توسعه اي 
و شرايط اقليمي همه دست به دست هم داده اند و 
زمينه بح��ران آب را هم به لحاظ منطقه اي و هم 
ب��ه لحاظ بين المللي فراهم كرده اند. اين وضعيت، 
تأثير خاص خود را بر محيط زيست،  زندگي مردم 
و امكانات توس��عه و پيشرفت كش��ور مي گذارد و 
اين پديده در نوع خود جدي است؛ چراكه توسعه 
هيچ سرزميني بدون مؤلفه باارزش و خدادادي آب 

انتقال آب آخرین راهکار است

در گفتگوی اختصاصی فصلنامه قدس نیرو با مهندس ستار محمودي، قائم مقام وزیر نیرو مطرح شد:

مهندس س�تار محمودی از مردان نام آشنای 
صنع�ت آب كش�ور اس�ت ك�ه س�ال ها در 
سمت های مختلف در اين حوزه خدمت كرده 
اس�ت و ازش�روع كار دولت جديد ب�ه عنوان 
قائم مقام وزير نيرو مش�غول به فعاليت است.  
مهندس محمودی دارای مدرک كارشناس�ی 
ارش�د مهندس�ی صنايع از  دانشگاه صنعتی 
شريف و كارشناسی زمين شناسی از دانشگاه 

اصفهان است و تاكنون به عنوان  مديركل آب 
استان ايالم، مديرعامل و رئيس هيئت مديره 
ش�ركت آب منطقه ای غرب كشور،  قائم مقام 
مجری تش�کيل ش�ركت های آب و فاضالب 
كل كش�ور و معاونت بهره برداری اين  شركت، 
مديرعام�ل و رئيس هيئت مدي�ره ش�ركت 
آب منطقه ای اس�تان خراس�ان، مديرعامل 
و  رئي�س هيئت مديره ش�ركت آب و فاضالب 

استان تهران، مش�اور وزير نيرو در امور آب و 
 فاضالب، مديرعامل ش�ركت مديريت منابع 
 آب ايران و مش�اور وزير فعاليت كرده اس�ت.  
طرح موض�وع بح�ران آب و عواقب ناش�ی از 
آن برای كش�ور ما را بر آن داشت تا با ايشان به 
گفتگو بنش�ينيم و از زبان يك مقام مس�ئول 
ماج�رای اين بح�ران و عواق�ب و راهکارهای 

خروج از آن را بشنويم.   
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13
ميسر نبوده و پايدار هم نخواهد بود. اثرات كمبود بارش و بحران آب تقريباً همه 
بخش هاي كشور را درگير مي كند و هريك از بخش هاي بهره گيرنده از آب به نوعي 
از وضعيت بحرانی آب خس��ارت ديده و يا رنج مي برند. تأثيرات آن بر آب شرب،  
كش��اورزي،  محيط زيست و ... هركدام به نوعي محسوس و در مواردی حاد است 
و عالوه بر خس��ارات مادي، اثراتی همچون كندكردن چرخه هاي توسعه كشور، 

اختالل در رفاه اجتماعي،  سالمت و شادابي محيط را هم درپی خواهد داشت.
از لحاظ جغرافيايی، كدام مناطق بيشتر با بحران آب درگير هستند؟

حوزه هاي كويري و نزديك به كوير بيشتر در معرض كم آبي و بحران هستند 
ولي در مناطقي نيز كه ميانگين بارش خيلي هم كم نيس��ت، مش��كالت كم آبی 
به وضوح خود را نش��ان داده اس��ت؛ حتی در مناطق حاشيه زاگرس نيز در موارد 
متعددی با خشكس��الي مواجه بوده ايم. بايد توجه داشت كه ما در نقاط مختلف 
كشور با رفتارهاي مصرفي متفاوتي روبر هستيم؛ مثالً در منطقه اي كويري مثل يزد 
با حجم بارندگي تقريبی 140 ميليمتر بسياري از نياز هاي شرب و صنعت تأمين 
مي شود چون مردم باور پيدا كرده اند در مصرف صرفه جويی كنند؛ در حاليكه همان 
نيازهای مشابه در مناطق غربي كشور با 2٥0 تا 4٥0ميليمتر بارندگي به سختي 
تأمين مي شود. در ادامه پاسخ به پرسش قبلی بايد عرض كنم اولين فعاليتي كه 
در بحران تحت تأثير قرار می گيرد، ش��رب اس��ت؛  دوم محيط زيست است و بعد 
كشاورزي و در نهايت صنعت است.  البته اين امر قانون مندی قطعی ندارد و ممكن 
است تغيير كند و تفاوت فاحشی هم بين اينها وجود ندارد؛ مهم اين است كه بدانيم 

ما در كشور شرايط بحراني شدن آب را داريم.
بسياري از كارشناسان بر اين باور هستند كه بحران آب اين روزهاي 
ما بيشتر از اينکه ناشي از خشکسالي و شرايط اقليمي كشور باشد، از 
عدم مديريت صحيح منابع آب طي ساليان گذشته نشأت گرفته است؛  

نظر شما در اين مورد چيست؟
بحران آب حاصل پديده هاي مختلفي است؛  بخشي از آن طبيعي و نشأت گرفته 
از موقعيت آب و هوايي كشور، وضعيت تغييرات دما، اثرات تغييرات آب و هواي 
جهاني و بخشي نيز حاصل عملكرد انسان است. روش هاي تأمين، مهار، بهره برداري 
و مص��رف آب نيز هركدام تأثيرات خاص خود را دارن��د. ميزان بارش ها طی 30 
س��ال گذش��ته صرف نظر از ميزان جمعيت و حجم مصرف آب، كم شده است. از 
س��وي ديگر 8٥ درصد كشور ما جزء مناطق خش��ك و نيمه خشك است؛ پس 
كوچكترين تغييري مثالً در درجه هوا باعث تبخير بيشتر آب مي شود. ولي اينكه 
شما مي گوييد هم به شكلي درست است. در گذشته عمدتاً از منابع آب زيرزميني 
اس��تفاده مي كرديم كه اين منابع از آب هاي س��طحي تغذي��ه مي كرد ولي طي 
سال هاي گذشته بهره برداري از منابع آبی سطحی و زيرزمينی توام با خشكسالی 
باعث كم شدن منابع و خشك شدن برخی تاالب ها شده است. تقاضاهاي زياد براي 
برداشت از منابع آب محدود موجود در مناطق هم عامل مضاعف ديگري بوده است. 
در برخی مناطق اگرچه براساس مطالعه و با مجوز آب برداشت شده است ولي به 
دليل گستردگي كار در مواردی كنترل مناسب نبوده و از چاه هاي مجاز بيش از 
حد مجاز برداش��ت ش��ده و يا چاه هايي بدون مجوز حفر شده اند. وقتي همه اين 
موارد را كنار هم بگذاريم مي رسيم به حدود ٥00هزار حلقه چاه مجاز و بيش از 
100 ه��زار حلقه چاه غير مجاز و اين به مرور ادامه يافته تا زمان حال كه حدود 
10ميلياردمترمكعب كس��ری مخازن آب زيرزمينی به وجود آمده است. برداشت 
اضافه از رودخانه ها نيز ميزان تغذيه تاالب ها و منابع آب زيرزميني را كم كرده است. 
لذا مي توان گفت بخش عمده اي مربوط به اقليم است و بخشي ديگر حاصل دست 
انسان چه در شيوه هاي برداشت و استفاده از آب و چه در شيوه هاي تأمين آب و 
انتقال آن و تا هنگامي كه بهره برداري از منابع آب براساس مطالعات جامع منابع 
آب، اصول مديريتي حوزه اي، توجه به حسابداري منابع و مصارف، توجه به ارزش 
اقتصادي آب و اثرات تصميمات محلي بدون توجه به آثار حوصه اي آب،  اصالح 
نشود  بخش هايي از توسعه به هدف واقعي خود نخواهد رسيد و راهكارها نه تنها 

در مواردي كمكي به رفع آثار طبيعي خشكسالي 
نخواهد كرد، بلكه ممكن اس��ت تشديدكننده هم 
باشند. بنابراين تا زمانی كه مديريت صحيح منابع 
آب به مفهوم عام مديري��ت امر در چرخه تأمين و 
استحصال،  توزيع و مصرف و بازيافت به برداشت و 
درك واحدي از ضرورت و بهم پيوستگي اين چرخه 
مهم نرسد،  رويكردهای تأثيرگذار بر خشكسالي ها 

چندان مؤثر واقع نخواهد شد. 
آيا اين اش�تباهات ام�روز قابل جبران 

است؟
برخي از پيامدها خير و برخي بله. فراموش نكنيم 
كه جلوی هر مش��كل پيش رونده را در هر كجا كه 
بگيريم، يك معالجه است. براي مثال در حال حاضر 
هر س��ال نس��بت به س��ال قبل حجم بيشتري از 
منابع آب زيرزميني تحليل م��ي رود يا به عبارتي 
چند سانتيمتري سطح آب های زيرزمينی پائين تر 
مي رود. پس اگر ش��يوه برداش��ت و شيوه كنترل 
اين منابع اصالح ش��ود كار بزرگي است و البته با 
يك سري اقدامات عمومي و عزم همگاني، شدني 
است. گام دوم برگشت تعادل به حوضه است؛ يعني 
مق��داري آب را به اين منابع بازگرداند. در برخی از 
دشت ها اين امر امكان پذير نيست؛ چرا كه برداشت 
بيش از حد منابع باعث ش��ده تا بافت خاك حالت 
النه زنبوري خود را از دست بدهد و حالت ارتجاعي 
نداشته باش��د و حت��ي اگر آبي هم وجود داش��ته 
باش��د به داخل زمين نفوذ نمي كند. اما بخشي از 
دشت ها قابل بازيافت هستند و اقداماتي همچون 
تغذي��ه مصنوعي يا فرصت دادن به جاري ش��دن 
روان آبها، يا تبديل نكردن اراضي مرتعي به اراضي 
ديم، يا ايجاد تغيير در ش��يوه  هاي كشت و آبياري 
و ش��يوه هاي مصرف و عدم آلوده كردن منابع آب، 
مي تواند مفيد باشد؛ ولي نياز به زمان و صرف وقت 
و عزم همگاني مس��ئوالن و مردم و سرمايه گذاری 

الزم دارد.
آي�ا اقدام�ات براي كنترل ش�رايط در 

وزارتخانه آغاز شده است؟
خوش��بختانه به لحاظ ضوابط قانوني، مقررات 
باالدستي، تهيه طرح هاي قابل اجرا و اطالع رساني، 
كارهاي عمده اي انجام شده است؛ اما وقتي به حوزه 
اجرا مي رسيم با دو مش��كل عمده روبرو هستيم؛ 
يكي تأمين منابع مالي و ديگري عزم همگاني بين 
كارگزاران دولت و بهره برداران اس��ت. بهره برداری 
كه س��ال هاي سال است از آب يك دشت استفاده 
مي كند به راحتي حاضر نيست كوتاه بيايد؛ چراكه 
با اين كار معيش��ت خود را س��امان داده است مگر 
اينكه منابع اقتصادی ديگری جايگزين شود تا در 
معيشت وی اخاللي ايجاد نشود و اين كار ساده اي 
نيس��ت چون تعداد اينگونه افراد هم كم نيست و 
مهم تر ثبات عزم است كه باعث می شود  در طول 
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س��ال ها گام به گام اين روند تغيير كند. هر س��ال ف
منابع طبيعي ما بيشتر استثمار مي شود و به جاي 
اينكه از بهره منابع اس��تفاده كني��م از خود منابع 
اس��تفاده مي كنيم و در سال بعد قسمتي از منابع 
را از دست مي دهيم. می خواهيم به سمتي حركت 
كنيم كه اين منابع كمتر نشود؛ در اين دوره، وزارت 
نيرو هدف مهمي كه براي خود قائل شده، اين است 
كه اين ن��گاه و روند را تغيير دهد. البته اين تغيير 
نگاه قطعاً كار س��اده اي نيس��ت و با مقاومت هايي 
روبرو خواهد ش��د. قطعاً باي��د چاه هاي غير مجاز 
تعيين تلكيف ش��ود ولي برای معيش��ت افراد هم 
چاره جويی ش��ود. بايد جلوي برداشت بي رويه آب 
را گرفت و در برخي طرح ها بازنگري كرد و اهداف 
برخی را هم تغيير داد. وزارت نيرو اين وظيفه مهم 
را برعهده دارد و با پش��تكار ب��ه جلو خواهد رفت؛ 
 بخش هاي ديگر دولت هم با ما همراه هستند و مثل 
ما فكر مي كنند و ما را همراهي خواهندكرد. وزارت 

نيرو به جاي پرداختن صرف به ايجاد س��ازه هاي فيزيكي نگاه خود را معطوف به 
مديريت منابع آب مي كند؛ سرمايه گذاري در جهت جلوگيري از شورشدن منابع 
آب، آموزش همگاني، كاهش تلفات و ... . فراموش نكنيم آب فقط متعلق به نسل ما 

نيست بلكه به همه نسل ها و كشور تعلق دارد. 
در اين ارتباط آيا با مجلس هم مذاكراتي داشته ايد؟

بله؛ توجه مجلس،  دولت و قوه قضائيه به اين موضوع جلب ش��ده است و نگاه 
مش��تركي روي بسياری از موضوعات وجود دارد. باالخره همه قبول داريم كه در 
منطقه كم آبي زندگی می كنيم و بايد به نحو صحيح از منابع آب استفاده كنيم. 
البته مواردی هم داريم كه به علت فشارهاي محلي با تعارضاتي روبرو می شويم كه 
در اينگونه موارد جلسات كارشناسي برگزار می كنيم تا به همخواني الزم برسيم. در 

مجموع بايد گفت الزم است كه وفاق عمومي بيشتری به وجود آيد.
وضعيت حال حاضر منابع آب كشور به لحاظ آماري چگونه است؟

در بحث منابع آبي يك طرف دخل آب اس��ت و يك طرف هم خرج آن ولی 
در حال حاضر براساس آمارهاي ارائه شده توسط شركت مديريت منابع آب ايران، 
وضعيت كلي منابع آب در كشور بدينگونه است كه از حدود 130 ميليارد مترمكعب 
منابع آب تجديدشونده حدود ۹٥ ميليارد مترمكعب استحصال مي شود و بخش 
اعظم اين منابع در عرصه كشاورزي مورد مصرف است )حدود ۹2درصد( و مابقي 
در حوزه هاي شرب )٦درصد(،  خدمات و صنعت )2درصد( استفاده مي شود. حاصل 
مصارف آب قريب به 2۹ ميليارد مترمكعب انواع فاضالب ها و زهاب ها است كه در 
جهت جلوگيري از تغيير كيفيت منابع آب سالم نيازمند تصفيه،  بهسازي و هدايت 
هستند و طبعاً نيازمند س��رمايه گذاري براي بازگرداندن به چرخه مصرف مفيد 
هستند. مقدار محدود باقيمانده بخشي به مصرف محيط زيست، بخشی غيرقابل 
استحصال و بخشي هم هزينه بااليي دارد تا به چرخه استفاده درآيد؛ ضمن اينكه 

بخش باقيمانده نقش تغذيه اي دارد براي منابعي كه استفاده مي كنيم. 
در نظر داش��ته باشيد آبي كه در شرب اس��تفاده مي شود از لحاظ عددي 
رقم زيادي نيس��ت و تنها ٦ درصد است ولي از گرانترين آب ها و از حساس ترين 
آنها است؛  چون بايد از هر لحاظ تابع استانداردهاي بين المللي و بهداشت جهاني 
 باشد و چون اين آب گرانقيمت است؛ اگر منابع آن در دسترس نباشد كما اينكه 
در بسياري از شهرها در دسترس نيست بايد هزينه زيادي براي تأمين،  نگهداري و 

چرخه بعد از مصرف آن صرف شود.
آيا آماري وجود دارد كه نش�ان دهد وضعيت حال حاضر منابع آب 

نسبت به گذشته چه تغييراتي داشته است؟ 
ميزان بارش ها نوسان دارد و در برخی سال ها به ميانگين بارندگی كشور يعنی 
حدود 2٥0ميليمتر در س��ال نزديك شده ايم؛ اما در اكثر سال ها ميزان بارندگی 
بسيار كمتر بوده و حتی در سال هايی مانند سال 1387 به حدود 137 ميليمتر 
رسيده ايم. بنابراين عمالً ميانگين بارندگی كشور ديگر آن 2٥0 ميليمتر نيست، 
كمتر شده است. منابع آب تجديدشونده هم آن 130 ميلياردمترمكعب تعريف شده 
نيست و آن هم خيلی كمتر شده است. قطعاً ميزان روان آب ها نيز كم شده است؛ 
ميانگين روان آب ها در 44 سال آماری حدود 84 ميلياردمترمكعب بوده است كه 
در سال های اخير حدود 40 درصد كم شده است. بنابراين روان آب ها و منابع آب 
سطحی توان تغذيه تاالب ها و منابع آب زيرزمينی را ندارند. همانطور كه بيان شد 
اين اثرات كه عمدتاً ناش��ی از تغييرات آب و هوايی است، تؤام با بهره برداری های 
ناپايدار و اس��راف گرايانه و عدم توجه به تمامی جهات حوضه های آبی و مديريت 

منابع آب، موجب صدمه به تاالب ها و منابع آب زيرزمينی شده است. 
چه پروژه هاي مهمي در دس�ت انجام داريد و يا قرار است در آينده 

به آنها بپردازيد.
پروژه هاي مهمي توسط وزارت نيرو و زيرمجموعه هاي آن در دست مطالعه و اجرا 
است كه به اجمال مي توان به طرح هاي مطالعاتي طرح جامع آب و حوضه هاي آبريز،  
مطالعات پايه منابع آب زيرزميني، طرح هاي اجرايي تأمين آب شامل مجموعه اي 

ما 609 دشت داریم که بعضي از 
آنها خودشان حکم دو یا سه و یا 

چندین سد را برای کشور دارند. 
توجه کلی طي سالیان گذشته 

بیشتر به احداث سدهاي روي 
زمین معطوف بوده و از سفره های 

آب زیرزمیني غافل بوده ایم 
و لذا باید آنها را حفاظت کرد. 

بنابراین روند سدسازي در این 
دوره نسبت به دوره هاي گذشته 

با بررسي هاي بیشتري و با نگاه 
کارشناسي ویژه و اولویت بندي 

دقیق تري انجام خواهد شد.



17

ژه
 وی

وع
ض

مو
Su

bj
ec

t  I
ns

ig
ht

 Gh
od

s N
iro

o 
Q

ua
rt

er
ly

 S
ci

en
ce

 &
 N

ew
s M

ag
az

in
e 

 N
o.

2 
 A

ut
um

n 
20

13
از سدهاي در دس��ت احداث، ايستگاه هاي پمپاژ،  
تونل هاي انتقال يا انحراف آب، احداث شبكه هاي 
آبياري و زهكش��ي طرح هاي تأمين آب شهرهاي 
مختل��ف، طرح هاي فاضالب ش��هرهاي مختلف،  
آبرس��اني به روس��تاها و مجتمع هاي روس��تايي، 
طرح هاي بهبود بهره برداري و نگهداري از تأسيسات 
آب، برخي طرح هاي برقابي و همچنين طرح هاي 
غير س��ازه ای مانند ايجاد سامانه هاي اندازه گيري، 
سامانه هاي مديريت هوشمند)سيستم هاي تله متري 
و تله كنترل( كه در سراس��ر كش��ور در دست اجرا 
اس��ت، اشاره كرد. هركدام از اين طرح ها  به نسبت 
اهداف خود، طرح های مؤثری هس��تند و  تعدادي 
از آنها در بخش ه��اي ذيربط در مقياس طرح هاي 
بس��يار بزرگ قرار مي گيرن��د. از جمله طرح های 
بزرگ آبرسانی شهری می توان به طرح های آبرسانی 
به كالن ش��هرهای تبري��ز، اهواز، آبادان و مش��هد 
اش��اره كرد. درحال حاضر حدود 830 طرح بزرگ و 
كوچك در حوزه عملی وزارت نيرو در دست مطالعه 
و اجرا است كه برای اتمام و بهره برداری به اعتبارات 

هنگفتی نياز دارد. 
وضعي�ت سدس�ازي در كش�ور را چه 
در دولت هاي گذش�ته و چه امروز چگونه 
ارزياب�ي مي كني�د و آي�ا روند پرش�تاب 
سال هاي گذشته در دولت تدبير و اميد هم 

ادامه خواهد داشت؟
اجماالً عرض مي كنم كه سدس��ازي در كشور 
ما وضعيت خاصي دارد چون نوسانات بارندگی در 
كشور ما بس��يار زياد و زمان بارش ها هم متفاوت 
است. بيش��ترين بارش را در زمس��تان داريم و در 
تابس��تان هم كمترين مق��دار و در دو فصل ديگر 
هم كمي تا قسمتي بارش داريم؛ در حاليكه ميزان 
مصرف آب در كش��ور در زمس��تان كمتر از ديگر 
فصل ها اس��ت. پس ما نياز به راهكاري مهندسي 
داريم تا بتوانيم آب را ذخيره كنيم و اين راهكار در 
اين نوع اقليم ها احداث سد است كه از سال ها پيش 
در دستور كار قرار گرفت و هنوز هم در جاهايي كه 
ضرورت دارد اقدام می ش��ود. ولي در حال حاضر با 
توجه به رويكرد موجود، نگاه وزارتخانه اين است كه 
چرخه بعد از سدسازي را براي منابع آبي مطمئن 
تكمي��ل كند. راه��كار ديگر صيان��ت از منابع آب 
زيرزميني اس��ت چون اين منابع هم مثل يك سد 
هس��تند كه آب را براي ما نگ��ه مي دارند. ما ٦0۹ 
دشت داريم كه بعضي از آنها خودشان حكم دو يا 
سه و يا چندين سد را برای كشور دارند. توجه كلی 
طي ساليان گذشته بيشتر به احداث سدهاي روي 
زمين معطوف بوده و از س��فره های آب زيرزميني 
غافل بوده ايم و لذا بايد آنها را حفاظت كرد. بنابراين 
روند سدس��ازي در اين دوره نس��بت به دوره هاي 
گذشته با بررسي هاي بيشتري و با نگاه كارشناسي 

وي��ژه و اولويت بندي دقيق تري انجام خواهد ش��د. قطعاً جاهايي كه منابع آب از 
دسترس خارج مي شوند و يا به جاهايي مي روند كه شور مي شوند و يا به خارج از 
كشور جاری شوند در اولويت ذخيره سازی خواهند بود. قطعاً اولويت با سدسازي 
خواهند بود. البته در احداث هرگونه سازه های آبی بزرگ هماهنگی با محيط زيست 
و توجه به مسائل اجتماعی در صدر توجهات خواهد بود و از شروط اساسی است.

برعک�س اين قضيه هم وجود دارد؟ آيا س�دهايي كه طي س�اليان 
گذش�ته احداث ش�ده اند و امروز مشخص شده كه نيازي به آنهانبوده، 

حذف خواهند شد؟
سدها مجموعه اي از فوايد را به همراه دارند و معموالً يك سد براي يك هدف 
ساخته نمي شود و غالباً اهداف مختلفی دارد؛ گردشگري، شرب، كشاورزي، صنعت 
و توليد برق مجموعه ای از اهداف احداث يك س��د هس��تند. ممكن است خيلي 
از س��دهايي كه براي استفاده كشاورزي احداث ش��ده اند، امروز كاربرد كشاورزی 
عمده ای نداشته باشند مثل سد كرج كه ديگر عمدتاً كاربرد كشاورزي ندارد؛ چون 
آب آن كفاف تهران را هم نمي دهد. با آن نگاه می توان گفت كه س��د كرج ديگر 
اهداف اوليه خود كه تأمين آب كش��اورزی بوده را از دس��ت داده است ولي با اين 
نگاه كه اين سد انتفاعي را مي رساند -تأمين آب شرب - و شايد از ديد ما مهم تر 
از فايده اول است، حذف آن درست نيست. سدها سازه هايي هستند كه به لحاظ 
فيزيكي مخرب نيستند و مانع توسعه در جاي ديگري نمي شوند ولی ممكن است 
سد در محلی احداث شده باشد كه مانع تغذيه پايين دست و تغيير در سهم مناطق 
باالدست و پايين دست شده باشد؛ در اين حالت هم مانور كردن با دريچه های سدها 

چاره كار است. معموالً سازه هاي مزاحم را حذف مي كنند.
در صحبت هايتان به جلوگيري از خروج آب از كشور اشاره كرديد؛ 
آيا در مورد آب هايي كه به داخل كش�ور وارد مي ش�ده ولي االن به هر 

دليلي اين اتفاق نمي افتد اقداماتي انجام شده است؟
ما در مجموع جاهايي كه حوضه هاي مشترك آبي داريم تعامالتی هم داريم؛ هم 
در حوزه هاي فني و هم در سطح ديپلماسی ولي به لحاظ مكاني و زماني شدت و 

ضعف دارند و يكي از مسائلي است كه ما جداگانه به آن مي پردازيم.
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از نظر ش�ما علت اصلي مشکالتي كه 
ب�راي درياچه اروميه پديد آمده ناش�ي از 
چيس�ت و با چه رويکردي مي توان به حل 

اين معضل انديشيد؟
مش��كالت پيش آمده براي درياچ��ه اروميه، 
بخش��ي ناش��ي از رويدادهاي طبيعي و بخشي 
نش��أت گرفته از اثرات دخالت انسان در چرخه 
طبيع��ي اقليم منطقه  اس��ت. تغيي��رات جوي، 
كاه��ش نزوالت،  تناوب درجه حرارت و تغييرات 
آن ب��ه نس��بت اداور گذش��ته و كاهش طبيعي 
روان آب ها ناشي از كاهش نزوالت جوي از جمله 
علل طبيعي تأثيرگذار بر كاهش تغذيه و افزايش 
تبخير در درياچه است.  اما بخش اثرات دخالت 
انساني بر درياچه نيز كم نيست؛ مواردی همچون 
برداش��ت هاي بي روي��ه از مناب��ع آب زيرزميني 
از طري��ق حفر چاه های مج��از و غيرمجاز، مهار 
آب هاي ورودي در برخي از مناطق، برداشت هاي 
مس��تقيم در باالدس��ت رودخانه ها و اس��تفاده 
در مزارع، گس��ترش كش��ت هاي آب��ي موقت و 
طوالني، تبديل برخ��ي اراضي مرتعي به اراضي 
ديم و مجموع��ه فعاليت هاي متع��دد ديگر در 
اين رابطه اثرگذار بوده اند. امروز حساس��يت هاي 
دولت، برنامه ريزان، سازمان هاي محيطي زيستي، 
 سازمان هاي مردم نهاد، مردم و مسئوالن محلي 
به عنوان عامل بس��يار مهم و اميدواركننده براي 
توقف ميرايي درياچه تبديل شده است و به شدت 
بر راهكاره��اي عملياتي و اجراي��ي براي بهبود 
وضعي��ت تاكيد مي ش��ود و نش��انه هاي مثبتي 
از آغ��از طرح ه��اي مؤثر براي اي��ن پديده مهم 

زيست محيطي به چشم می خورد.
اقدامات اولويت دار گسترده اي براي اين مهم 
م��ورد توجه و بررس��ي قرار گرفته اس��ت؛ مثل 
بازگشايي بيش��تر آبراهه هاي ورودي به درياچه،  
ساماندهي چاه هاي حوضه آبريز، تعيين تكليف 
چاه هاي بدون پروانه، جلوگيري از برداشت هاي 
غيرمجاز آب سطحي، حذف دايك هاي ايجاد شده 
بر روي مسيل هاي ورودي به درياچه،  جلوگيري 
از توسعه اراضي كش��اورزي، مديريت نهاده هاي 
كشاورزي، آيش بندي كشت های يكساله، تدوين 
الگوي اجرايي كشت، عمليات آبخيزداري، توقف 
طرح ه��اي آسيب رس��ان سدس��ازي، طرح هاي 
اطالع رس��اني و جلب مش��اركت مردم منطقه، 
مطالعه طرح هاي انتقال از منابع پيش بيني شده 
و مواردي از اين دس��ت ج��زء راهكارهاي بهبود 
وضعيت درياچه اروميه اس��ت. ب��ه تعبيري در 
حوضه درياچه اروميه مي بايد به تدريج تعادلي بين 
منابع و مص��ارف به وجود آيد و پايدارترين روش 
براي حفظ اين ذخيره گاه بس��يار با ارزش، ايجاد 

تعادل طوالني مدت در خود حوضه است.

نظرتان راجع به انتقال آب ازحوضه اي به حوضه ديگر چيس�ت؟ تا 
جايي كه من به ياد دارم شما همواره از مخالفان طرح انتقال آب خزر به 

سمنان  بوديد؛ آيا امروز هم همينطور مي انديشيد؟
اجازه بدهيد من س��ؤال شما را در سطح كش��ور مطرح كنم. ما اگر بخواهيم 
از منابع آبي كه دراختيار داريم پايدار اس��تفاده كنيم متداول ترين راه اين اس��ت 
كه فعاليت هاي اقتصادي، س��كونتي و كش��اورزي را بر مبناي حوضه آبي توسعه 
دهيم. در جاهايي از كشور اتفاقاتي افتاده كه متناسب با ظرفيت حوضه آبي نبوده 
و آسيب رس��ان بوده اس��ت و در نقاطی هم با احداث س��د، آب يك منطقه پرآب 
جمع آوری و به منطقه اي ديگر در همان حوضه انتقال داده ش��ده اس��ت؛ كاری 
معقول و منطقي كه در يك حوضه اتفاق افتاده اس��ت. در مجموع در كش��ور ٦ 
حوضه آبريز تعريف شده اس��ت؛ شامل حوضه های آبريز مركزی، شرق، سرخس، 
خليج فارس، اروميه و مازندران. چنانچه بخواهيم آب را از حوضه ای به يك حوضه 
ديگر منتقل كنيم بايد همه جانبه بررسي و سپس اقدام شود؛ به عبارت ديگر انتقال 
آب از يك حوضه به حوضه ديگر بايد آخرين راهكار باشد؛ بايستی بحث آمايش 
و توسعه سرزمين  و تناسب معيارهای زيست محيطی، اجتماعی و اقتصادی لحاظ 
شود تا انتقال آب باعث خالي شدن منطقه از سكنه نشود. حال اگر ما با منطقه ای 
روبر شديم كه بی آبی باعث خالی شدن آن از سكنه می شود آن وقت انتقال آب از 
يك حوضه ديگر به آن ضرورت می يابد ولی اگر منطقه ای برای توسعه كشاورزي 
نياز به آب دارد، در اولويت انتقال آب قرار نمی گيرد بلكه بايد براي معيشت مردم 

آن منطقه فكری كرد و نوع معيشت را به سمت فعاليت های كم آب بر سوق داد.
در مجموع براي انتقال آب بايد سه مؤلفه در نظر گرفته شود؛ اول حوضه ای كه 
قرار است انتقال دهنده آب باشد. بايد ديد كه خود منطقه دچار مشكالت نمي شود 
و اگر قرار اس��ت حقي از آن منطقه ضايع ش��ود آيا ما به ازاي آن چيزي دريافت 
مي كند؟ مسئله دوم جايي است كه آب قرار است به آنجا منتقل شود؛ بايد بررسي 
شود كه آيا نمي توان با مديريت صحيح منابع آب همان منطقه، آب را تأمين كرد؟ 
مؤلفه سوم اين است كه آيا اين آب انتقالي به لحاظ فني و اقتصادي توجيه دارد؟ 
ميزان هدر رفتن آن در طول مس��ير چقدر است؟ آيا صدمه ای به محيط زيست، 
سرمايه گذاری های منطقه ای و ديگر منابع آبی در طول مسير وارد نمی شود؟يعني 
به چه قيمتي بايد اين كار انجام ش��ود؟ اگر هر سه مؤلفه اشاره شده در يك نگاه 
كارشناسي شفاف جواب بدهد، مي توان اقدام كرد. سياست كلي وزارت نيرو بر اين 
است كه هر كاري انجام مي دهد در راستاي توسعه پايدار باشد؛ يعني تعادل بين 
سر آب حوضه، پاياب حوضه و مسير انتقال به موقع مطالعه شود تا به قيمت آباداني 
جايي،  جاي ديگري نابود نش��ود و توس��عه پايدار و رعايت اصول فني، اقتصادي، 
زيست محيطی و اجتماعی در برنامه های انتقال حوضه به حوضه مؤكداً ديده شود.

با اين توضيحات آيا قرار است انتقالي صورت بگيرد؟
برخ��ی طرح های انتقال آب در حال بهره برداری اس��ت، برخی هم در مراحل 
پايانی اجرا است؛ مانند تونل سوم طرح انتقال آب كوهرنگ و برخی هم در دست 
بررس��ي است و ما آنها را به دقت بررسي مي كنيم و تا طرحی واجد همه شرايط 

اشاره شده نباشد مجوز شروع دريافت نخواهدكرد.
چه اقداماتی مي توان برای نجات تاالب ها و رودخانه ها انجام داد؟

تاالب ها اكثراً بخش عمده اي از آب خود را از دست داده اند، بعضاً خشك 
ش��ده اند و بعضاً هم در معرض صدمات شديد هستند و اين تاالب ها ديگر 
تاال ب هاي سرزنده ٥0 سال قبل نيستند. از سوی ديگر بيشتر از يك سوم 
مجموع ٦0۹ دش��ت كش��ور هم به لحاظ منابع آب زيرزميني در وضعيت 
نامناسبي هس��تند؛ به عبارتی وضعيت تاالب ها و سفره های زيرزمينی كه 
اين ها هم در نوع خود تاالب های مدفون هس��تند، خوب نيس��ت. تاالب ها 
ذخيره گاه حياتی، تعادل دهنده انرژی و آب و هوا و سفره های آب زيرزمينی 
هم ذخيره های اس��تراتژيك آب كشور هستند و هر دوی آنها برای كشور 
حياتی هستند و همچنان در معرض تهديد و تعرض. حال سؤال اين است 
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13
كه چه بايد كرد تا تاالب ها به وضعيت قبل برگردند؟ درمواردی امكان پذير 
نيست؛ بخشي از آنها ممكن است به حالت اول برگردند و بخشي هم اين 
امكان را دارند ولي نياز به س��رمايه گذاري و زمان و عزم جمعي دارد. يكي 
از راهكارها اين است كه در آن حوضه كه با مشكل مواجه هستيم يك بار 
ديگر حسابداري آب منطقه بررسی شود؛ يعني ببينيم چقدر آب وارد حوضه 
مي شود و سهم هر بخش چقدر است و بعد ببينيم آيا می شود بين تأمين و 
عرضه تعادل ايجاد كرد و از همان منابع آب منطقه استفاده كرد تا ديگر نياز 
به انتقال آب نباش��د.در هرصورت اعمال مديريت منابع آب در اين مناطق 
می بايد در جهت كاستن از برداشت ها و رفع نگرانی معيشتی مردم باشد؛ 
بايستی در منطقه طرح و برنامه های خاصی اعمال شود. برخی عملكردها در 
برداشت از آب های زيرزمينی آسيب رسان بوده است؛ برای مثال مناطقی از 
كشور سال ها رتبه اول برداشت گندم را داشته است كه به لحاظ توليد گندم 
در خور تحسين است ولي در همان مناطق بيشترين صدمه به منابع آب 
زيرزميني وارد ش��ده است. غذا براي هر كشور جنبه استراتژيك دارد ولي 
بايد بدانيم آب جنبه اس��تراتژيك تری دارد؛ پس حفظ منابع آب مهم تر از 
كسب رتبه اول در توليد يك محصول است. در چنين منطقی بايد بازنگري 
شود و حجم آب مصرفي كشاورزي كم شود و البته با به كارگيری روش های 
مكانيزه و رعايت الگوی مناس��ب آبياری و كشت مي توان با كاهش درصد 
قابل توجهی از حجم آب، همان محصول را توليد كرد؛ كاري كه در دنيا با 
كاهش ٥0 درصدي آب امكان پذير شده اس��ت. ولي الزاماتي مي خواهد كه 

حاصل سرمايه گذاري است،  بنابراين بايد الگوي كشت و الگوي مصرف آب 
تغيير يابد، قيمت محصول واقعي شود و قيمت آب هم واقعي شود. حدود 
٦٥ درصد از آب مصرفی ما از منابع زيرزميني است بدون اينكه برای بخش 
اعظمي از آن حق نظاره پرداخت شود. از لحاظ سرمايه گذاري مجدد از محل 
درآمد آب نيز هيچ درآمدي وجود ندارد؛ پس حساس��يتي هم وجود ندارد. 
ميانگين قيمت يك مترمكعب آب شرب شهري دركشور حدود 288 تومان 
است ولي ميانگين تأمين يك مترمكعب آب در كشور با قيمت هاي واقعي 
در شهرهايي مثل تهران باالي هزار تومان است و ميانگين آن در كل كشور 
با احتساب آب شيرين كن و انتقال و انرژی به قيمت واقعی، باالي سه هزار 
تومان است؛ يعني قيمت تأمين يك مترمكعب آب كمتر  از يك دالر نيست. 
در حاليكه آب تهران به لحاظ كيفيت باال رقيب آب های بطری است ولی 
قيمت يك مترمكعب آب بطری رقمی حدود هش��تصد هزار تومان است! 
پس ما بايد نسبت به مصرف آب حساس باشيم. منظور من اين نيست كه 
همه قيمت تمام شده را مصرف كننده آب شرب بپردازد بلكه مصرف كننده 
بداند قيمت واقعي آب و هزينه های آن چقدر اس��ت و به ش��كل منطقي 

مصرف شود.

به عنوان آخرين پرسش بفرمائيد انتظار 
وزارت نيرو از شركت هاي خصوصي فعال در 
حوزه آب چيس�ت و چ�ه راهکارهايي براي 
استفاده از پتانسيل آنها در نظر گرفته شده 

است؟
حضور گسترده تر بخش خصوصي و سرمايه گذاران 
در اجراي طرح هاي آبرساني و فاضالب مورد انتظار 
ما اس��ت و راهكارهاي��ي از قبيل اس��تفاده از روش 
سرمايه گذاري و بيع متقابل براي طرح هاي فاضالب،  
خريد تضميني آب و پس��اب به ص��ورت )B.O.O و 
BOT( كه در قوانين بودجه و بخش��نامه هاي وزارت 

نيرو پيش بيني ش��ده، عامل مناسبی است تا شاهد 
حضور بخش خصوصي در اين عرصه باشيم. مهمترين 
راهكارها براي جلب مش��اركت بخش خصوصي در 
صنع��ت آب و فاض��الب اصالح تعرفه ه��ا و اهميت 
اقتصاد آب است به طوريكه بتوان قيمت تمام شده به 
همراه سود معقول مورد انتظار برای سرمايه گذاران را 
از محل اجرای طرح مورد سرمايه گذاری تضمين كرد.

از س��وی ديگر با توجه به لزوم تنوع بخش��ي در 
انواع روش هاي تأمين مال��ي براي پروژه هاي بخش 
آب و فاضالب و نظر به اقليم متنوع كش��ور و توجه 
ب��ه اين نكته ك��ه ايجاد زيرس��اخت هاي بخش آب 
و فاض��الب در كش��ور از اهميت و جاي��گاه ويژه اي 
برخوردار اس��ت، تقويب مشاركت بخش خصوصي 
در جه��ت س��رمايه گذاري در طرح هاي اين صنعت 
از سياس��ت هاي اصل��ي وزارت نيرو و ش��ركت مادر 
تخصصي مهندسي آب و فاضالب كشور است. طي 
سال های گذش��ته ش��اهد تحوالت و موفقيت هاي 
فراواني در اين عرصه بوده ايم و در حال حاضر بخش 
آب و فاضالب يكي از بخش  هاي پيش��رو در جذب 
مش��اركت بخش خصوصي در كشور اس��ت، اما به 
تناسب حجم كارهاي باقيمانده گستردگي بيشتري 
را مي طلب��د. در اين راس��تا وزارت نيرو و ش��ركت 
مهندسي آب و فاضالب كشور با ايجاد بستر مناسب 
و به ويژه تهيه و تنظيم قراردادهاي خريد تضميني با 
يك رويكرد بسيار نوين كه دغدغه هاي سرمايه  گذاران 
را به صورت كامل در قراردادهاي مربوطه پيش بيني 
می كند، اقدام كرده و خوشبختانه پتانسيل مناسبي 
براي حضور بخش خصوصي با انجام تعامالت الزم با 
مؤسسات تأمين كننده منابع مالي نظير شركت هاي 

سرمايه گذاري و بانك ها فراهم شده است.
دفات��ر تخصصي ذيربط نيز براي انجام منظم كار 
و تس��هيل در گردش كار ه��م در وزارت نيرو و هم 
در ش��ركت مادر تخصصي ش��ركت مهندسي آب و 
فاضالب كش��ور فعال شده است و اين آمادگي وجود 
دارد ت��ا از طريق دفات��ر مذكور پش��تيباني الزم از 
مشاوران و پيمانكاران فعال در صنعت آب و همچنين 
برق در خارج از كش��ور به عمل آيد و شرايط ارتقاي 

توان مالي آنان فراهم شود. 
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به عنوان نخستين پرسش بفرماييد 
نظر س�ازمان حفاظت محيط زيست در 
مورد سدس�ازي در كشور چيست و آيا 
استفاده از پتانسيل آب كشور با ساختن 

سد مورد تاييد اين سازمان است؟
با كمال تأسف در سال هاي گذشته عده اي از 
همكاران ما كه استاد دانشگاه هم بودند در وزارت 
نيرو به عنوان مشاور مشغول به فعاليت شدند و 
اين نظريه را مطرح كردند كه سد با خود آب به 
همراه مي آورد و چه كسي مي گويد سد نسازيد 
و نتيجه چيزی ش��د كه ما امروز ب��ا آن مواجه 
هس��تيم؛ درحاليكه ما 1٥ سال قبل پيش بيني 
مي كرديم و اسناد آن هم موجود است و هشدار 
داده بوديم كه ما از منابع آبي بي حساب و كتاب 

برداشت مي كنيم. 
ام��ا موضع س��ازمان محيط زيس��ت در اين 
زمين��ه؛ چند وقت پيش خانم ابتكار در رابطه با 
انتقال آب كارون ب��ه زاينده رود و در كل انتقال 
آب از حوضه اي به حوضه  ديگر گفتند چنانچه 
از نظ��ر ارزيابي های زيس��ت محيطي اش��كالی 
نداشته باش��د ما موافق هس��تيم و اين را شما 
مي توانيد تعميم دهيد به سدسازي، كشاورزي، 
جنگل��كاری و يا قطع جنگل ها. ما در س��ازمان 
حفاظت محيط زيس��ت معتقد هستيم كه بايد 
از علم ارزيابي زيست محيطي استفاده كرد، توان 
رودخانه ها را مشخص كرد و بهره برداري از آنها 
را براساس توان آنها انجام داد. با كمال تأسف ما 
با منابع آبي اينگونه رفتار نكرديم و در حوضه اي 
كه 7 ميليارد مترمكعب در س��ال بيش��تر آب 
نداشته، كشاورزي را از 3٥0 هزار هكتار به 7٥0 
هزار هكتار توسعه داديم؛ آن هم وقتي كه 2٥0 
ميليمتر باران س��االنه در آن حوضه را هم ديگر 
نداشتيم و ميزان بارش نصف شده بود و اين شد 
كه چاه ها خشك شد و اين شد داستان توسعه 

ناپايدار و يا توسعه بدون پشتوانه.
ما در كشوري خشك و نيمه خشك 
زندگي مي كنيم حال پرس�ش اين است 
ك�ه آيا بح�ران آبي ك�ه ما ب�ا آن روبرو 
هستيم ناش�ي از عدم مديريت است يا 

شرايط اقليمي؟
ساالنه 420 ميليارد مترمكعب در كشور باران 
مي بارد؛ اين رقم را مقايسه كنيد با ميزان بارش 

شمع را از دوطرف سوزانده ایم

گفتگو با دکتر اسماعیل کهرم؛ مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست

دكتر  اسماعيل كهرم، بوم ش�ناس و فعال محيط زيست از ابتدای فعاليت 
دولت تدبير و اميد با حکم معاون رئيس جمهور و رئيس س�ازمان حفاظت 
محيط زيست، به سمت مشاور رئيس اين س�ازمان در امور محيط طبيعی 
منصوب شد. از جمله سوابق علمی و اجرايی ايش�ان می توان به تدريس 
در دانش�گاه ها و مراكز آموزشی از جمله دانش�گاه تهران و دانشگاه آزاد 
اس�المی، مش�اور امور كش�اورزی در وزارت كش�اورزی و بانك مركزی 
جمهوری اس�المی اي�ران، مدي�ر دفتر حي�ات وحش س�ازمان حفاظت 
محيط زيست ايران، مشاور خصوصی محيط زيست در ايران و انگلستان، 
ناظر پروژه های بوم شناس�ی در نقاط مختل�ف ايران و انگلس�تان و ناظر 
پروژه های پيش�نهادی GEF، UNDP و ... با همکاری س�ازمان حفاظت 

محيط زيست در ايران اشاره كرد. 
همچنين دكتر كهرم در انجمن حفاظت از پرن�دگان )RSPB(، صندوق 
جهانی طبيع�ت )WWF( ، انجمن پرنده نگ�ری كاردي�ف - ولز ، هيئت 
تحريريه آوای س�بز، مؤسس�ه مطالعات ايران شناس�ی بريتانيا )لندن(، 
انجمن سلطنتی انگلستان - بخش آسيايی )لندن(، باشگاه هنرمندان و 

نويسندگان تهران و كانون شکار و طبيعت ايران فعاليت داشته است.
گفتگوی ما با ايشان شما را با نظرات سازمان حفاظت محيط زيست در مورد 

مسئله بحران آب و علل پيدايش آن آشنا می كند.
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ساير كشورهاي منطقه مجاور! می بينيد كه ما بهترين ميزان بارندگي را داريم 
ولي تنها براي 1٥0 ميليارد مترمكعب آن برنامه داريم؛ پس  ما براي استفاده 
از هم��ه اين نعمت برنامه خاصي نداريم. يا همانطور كه گفتم كش��اورزي را 
در اروميه از 3٥0 به 7٥0 هزارهكتار رس��انديم بدون اينكه در ش��يوه آبياري 
تغييری ايجاد كنيم و باز از همان ش��يوه استفاده كرديم كه كورش كبير از 
آن اس��تفاده مي كرد؛ غرقابي و كرتي. آب را باز مي كنيم در كرت، نصف آن 
ب��ه هوا مي رود و بقيه هم به زمي��ن. پس اگر ما آب را مديريت می كرديم به 
اين بليه مبتال نمي شديم. حدود۹3درصد منابع آبی صرف كشاورزي مي شود 
و ح��دود 4 درصد صرف صنعت؛ چون صنعتي هم نداريم و حدود 3 درصد 
هم آب ش��رب است؛ پس هرچه هم بگوئيم مردم صرفه جويي كنند عددي 
نمي شود.  بنابراين همه برمي گردد به مديريت آبي كه در كشاورزي مصرف 
مي شود و بايد مديريت مي شد كه نشد. در آبياری به وسيله سيستم مه پاش، 
آب توس��ط بازو هايي متصل به موتور مركزي، در دايره اي به قطر مش��خص 
به صورت قطرات بس��يار ريز پخش مي ش��ود و در آمريكا كالً از اين سيستم 
استفاده مي ش��ود؛ ما هم اگر در درياچه اروميه از اين سيستم استفاده كرده 
بوديم به اين مصيبت دچار نشده بوديم. ما 40 سد روي اين درياچه بسته ايم  
و باالتر از توان رودخانه ها آب برداشت كرده و به صورت كرتي در زمين ها ول 
كرده ايم. بيش از 73 تا 74 هزار حلقه چاه اطراف درياچه اروميه است. يكي 
از داليل نابودی درياچه اروميه چاه هايی است كه حدود نصف آنها غيرمجاز 
است. مجلس شوراي اسالمي كه امروز از من كارشناس مي پرسد چرا زودتر 
نگفتيد يادش نيس��ت كه چند سال پيش اعالم كرد هركس هركجاي ايران 
مي خواهد مي تواند چاه بكند و آن روز كه ما اعتراض كرديم كس��ي توجهي 
نكرد. ما حدود2٥0 تاالب در كشور داريم كه هركدام مثل اثر انگشت منحصر 
بفرد اس��ت ول��ي هركدام از آنها به يك دليل از بين رفت��ه يا در حال از بين 
رفتن هس��تند؛ يكي دو تا از آنها به علت زدن چاه از بين رفته اند؛ يعني ما از 
چندين جهت به اين 1٥0 ميليارد مترمكعب تافته ايم و اين بال را سر منابع 

آب آورده ايم.
چه باليي بر سر دو سوم آبي كه ما برايش برنامه نداريم،  مي آيد؟

به زمين فرو مي رود، به هوا مي رود. ش��ما اگر اين روزها به سمت سمنان،  
دامغان يا ش��اهرود بروي��د درياچه هايی مي بينيد كه حتي پرن��ده هم دارد، 
درياچه هاي فصلي موقتي كه از بارندگي پديد آمده و آب بدي هم نيس��ت 
ولي ما بهره برداري نمي كنيم. از آنجا كه س��طح وسيع و عمق كم است، آب 
به سرعت تبخير می شود و مقداري هم براساس جاذبه و نفوذپذيري خاك به 

داخل زمين مي رود.
براي اين دو سوم آب باقيمانده چه مي توان كرد؟

نياز به زيرساخت داريم. دنيا به 2 چيز پشت كرده كه يكي از آنها سد است 
و ما در آن قهرمان ش��ده ايم. اياالت متحده سد Ever Glads را برچيد و يك 
كتاب نوشت به نام چگونه سدهاي ناخواسته را منهدم 

كنيم و دستورالعملي تدوين شد براي جمع آوري 
سدها. آلمان سدها را جمع كرد و سوئيس گفت 
ديگر س��د نمي سازيم. بايد ببينيم درحال حاضر 
دنيا به كدام سو مي رود. درحال حاضر بزرگترين 
س��د در چين روي رودخانه زرد بسته شده است 
ولی چند سال قبل تركيه مي خواست بزرگترين 
سد عالم را بس��ازد، كنفرانسي هم برگزار كردند 
كه من در آن ش��ركت داشتم. فيلمي از درياچه 
اروميه نش��ان دادند كه متعلق به 40 س��ال قبل 
بود و گفتند بر اثر سدسازي چه باليي بر سر اين 
درياچه آمده و فيلم موقعيت فعلي آن را هم نشان 
دادند. ما در اثر ندانم كاري ش��ده  ايم درس عبرت 
براي ديگران. تركيه به جاي س��اختن بزرگترين 
سد عالم و ركورد زدن االن سدهاي متعدد كوتاه 
كه تاج آنها از 1٥ متر تجاوز نمی كند، مي س��ازد 
ول��ی تاج كرخ��ه حدود 1٦0 متر اس��ت. دنيا به 
دنبال سدهاي كوچك است؛ چون سد يك سازه 
زمان بر و پرهزينه است. ساخت سد گتوند 7 سال 
طول كش��يد و با هزينه بسيار باال ساخته شد تا 
آب كارون را ش��ور كند. مي دانيد چرا آب كارون 
شور ش��د؟ در مس��ير رودخانه سد ساختند آب 
پشت آن جمع ش��د و درياچه اي  شد كه هر روز 
بزرگتر مي ش��د. در فاصله 300 متري رود كارون 
گنبد نمكي ای اس��ت كه از زي��ر، آب موجود در 
هوا را جمع مي كند و بزرگ مي ش��ود و در حال 
زايش اس��ت و هي بزرگ و بزرگ تر مي ش��ود. از 
س��وي ديگر درياچه هم هر روز بزرگ و بزرگ تر 
شد تا جايی كه اين دو به هم رسيدند و آب شور 
شد و آن وقت صدای كشاورزان درآمد كه آب ما 
شور شده است ولي وزارت نيرو قبول نكرد تا جايی 
كه آب آن عمالً شور شد. كافي است وزارت نيرو 
قب��ول كند و پيچ هاي پايه هاي س��د را باز كند و 
اج��ازه دهد آب جريان ياب��د و اصالً هم نيازي به 

انهدام سد نيست.
در شركت ما هنوز بحث سدسازي و 
كنترل منابع آب مطرح است؛ مي خواهيم 
بدانيم آيا سدسازي كار اشتباهي است و 

يا ما سدهاي اشتباهي ساخته ايم؟
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منظور من رويكرد دوم اس��ت. در تركيه بزرگترين س��د عالم را نساختند 
ولي سدهاي كوچك و محدودي را ساختند؛ پس ما نياز به سد داريم. اشكال 
كار اينجا است كه مهندس سدساز ما به رودخانه به صورت يك عامل زنده و 
جان��دار كه من نگاه مي كنم، نگاه نمي كند. در پارك جنگلي لويزان مي بينم 
با پرنده مثل آجر رفتار مي ش��ود. نگرش امروز جهان رودخانه را يك موجود 
زن��ده مي بيند و نگرش مهار س��يالب هم وج��ود دارد؛ ولي در صورتي مفيد 
اس��ت كه تعداد و حجم آنها مطابق با توان و تعداد رودخانه ها باشد. در سال 
13٥3رودخانه باران دوزچاي به قدری پرآب بود كه می توانست يك ماشين 
لندرور٦ سيلندر را در خود غرق كند ولی االن در همان محل روي آن 2 عدد 
سد احداث شده است. رودخانه هاي مشروب كننده درياچه اروميه ساالنه ٥/٥ 
ميليارد مترمكعب آب به اين درياچه مي ريختند؛ يك ميليارد مترمكعب هم 
نزوالت آس��ماتي بود و نيم ميليون مترمكعب هم آب هاي سطحي وارد اين 
حوضه مي ش��د، اما در حال حاضر آبي وارد آن نمي ش��ود و ميزان تبخير هم 
افزايش يافته چون آب كم عمق تر شده است.  عمق آب از 13 متر به 1/٥ تا 2 

متر رسيده است؛ به قول انگليسي ها ما شمع را از دو طرف  سوزانده ايم.
سال ها پيش بانك جهاني به كشورها با بهره كم وام داد تا پروژه هاي بزرگ 
را اجرا كنند؛ مثل سد دز كه آن موقع هفتمين سد بزرگ جهان بود و توسط 
اين بانك در كشور اجرا شد. در پنجاهمين سال تولد اين بانك كه حدود 12 
سال پيش بود، اعالم كرد 80 درصد سدهايي كه ما ساخته ايم نبايد ساخته 
می شد. البته تا آن موقع هم برخي كارهاي اين بانك را استثماري مي دانستند. 
ما با سدسازي مخالف نيستيم، خدا نكند. حرف من اين است كه بايد ظرفيت 
نگهداري رودخانه- يعني ظرفيت رودخانه بدون اينكه ظرفيت حياتي اش را از 

دست بدهد- را درنظر گرفت و بعد روی آن سد ساخت.
آيا ديدگاه توسعه پايدار در دولت تدبير و اميد وجود دارد؛ بدين 

صورت كه هم بتوانيم از منابع استفاده كنيم و هم نابودشان نکنيم؟
فلس��فه وجود اين تش��كيالت و حضور بنده در اين سازمان همين است. 
توسعه پايدار عبارت است از بفروش و بنوش و ببخش و بده؛ براي دگر روزي 
چيزی بنه؛ اين يعني برداشت پايدار. زماني من از اجالسی كه در مورد توسعه 
پايدار در ژنو برگزار شده بود برمي گشتم و با خودم فكر مي كردم حرف هايي 
كه اين فالسفه در مورد توسعه پايدار مي زنند چقدر آشنا است و ديدم توسعه 
پايدار براي ما چيز جديدي نيس��ت. در تاريخ هست كه وقتی  تيمور لنگ به 
طبرس��تان می رود و با يك باغبان برخ��ورد می كند. باغبان به او مي گويد به 
سربازانت بگو از ميوه هاي درختان بچينند ولي شاخه اي نشكنند؛ اين يعني 
توسعه پايدار و برداشت پايدار. ما تا 80 سال پيش اين دانش را داشتيم ولي 
ش��ديم مثل كالغي كه راه رفتن خودش را هم از ياد برده اس��ت. شما اگر با 
ايالت ما، كرد،  لر،  قشقايي، زندگي كنيد مي بينيد چيزي به نام زباله در زندگي 
آنها وجود ندارد. حتي اگر يك الستيك را در مسير ببينند برمي دارند و از آن 
كفش درس��ت مي كنند يا سطل درست مي كنند يا پادري براي پاك كردن 
كفش مي سازند. آن جامعه كجا و اين جامعه كجا. سرهنگ گلد اسميت نقل 
می كند كه زمان لطفعلي خان به ايران آمدم و با علی خان شكارچي به شكار 
گورخر رفتم. صبح كه گورخرها به سمت چشمه مي آمدند من دست به تفنگ 
ش��دم ولي هركدام را كه مي خواستم بزنم علي خان اجازه نداد؛ يكی را گفت 
جوان اس��ت، آن يكي باردار است و درنهايت يك گورخر پير را نشان داد كه 
من شكار كنم. ما چنين تمثيل هايي داريم؛ پس توسعه پايدار چيز جديدي 
نيست. حتي در دين ما هم امام رضا)ع( ضامن آهو است و روز والدت ايشان 
را روز محيط بان ناميده اند؛ ولي اينكه اجرا  ش��ود كار س��اده اي نيست آن هم 
براي دولتي كه محيط زيس��ت را مانع پيشرفت مي دانست؛ آقاي احمد ي نژاد 
اي��ن حرف را زده بودند. پس اينكه مي فرماييد آيا دولت ها اجرا مي كنند بايد 
گفت كدام دولتي اس��ت كه بتواند اين را اجرا كند. كار بس��يار سخت است 

فقط كم و زي��اد دارد؛ مثالً دولت انگليس بهتر 
از ما عمل مي كند يا كانادا بهتر از انگليس عمل 
مي كند و ژاپن از هر دو اين ها بهتر اس��ت. پس 
اينكه بتوان مطلقاً در مسير توسعه پايدار حركت 
كرد، خير اصاًل  اينطور نيس��ت. چون مردم نفت 
مي خواهند، جاده مي خواهند، صنايع مي خواهند 
و .... . دولت قبلي اصالً اعتقادي به محيط زيست 
نداشت؛ ما قبالً قانون طاليي حضور صنعتگران 
و كارخانجات در ش��عاع 120 كيلومتري اطراف 
تهران را داش��تيم كه دولت قبل��ی آن را به هم 
زد و دو كارخانه توربين س��ازي در تهران احداث 
كرد. ولي من اميدوارم در اين دولت،  ما بيش��تر 
به اهداف توس��عه پايدار نزديك بشويم. آثار آن 
هم هس��ت،  در اولين جلس��ه, هيئت دولت به 
مس��ئله درياچه اروميه پرداخته و پس از هفت 
سال ش��وراي عالي محيط زيست تشكيل شد و 
موضوعات اوليه هم ريزگردها و بلوط هاي زاگرس 
است كه بايد به آقاي روحاني گزارش داده شود. 
در پ�ي خش�ك ش�دن برخ�ي از 
تاالب ه�اي داخلي موض�وع ريزگردها 
اهميت بيشتری يافته ضمن اينکه ورود 
ريزگردها از سوي عراق هم تشديد شده 
اس�ت؛ آيا در كوتاه مدت مي توان كاري 

براي حل اين مشکالت انجام داد؟
 بله مي ش��ود. اجازه بدهيد م��ن يك آماري 
بدهم؛ يك هكتار جنگل 7 تن ريزگرد را در سال 
جذب مي كند يعني اگر ما يك نوار سبز اطراف 
تهران داش��تيم ريزگردها به ما نمي رسيد، دوم 
اينكه منشاء ريزگردها آلي يا معدني است. آلي 
هنگامي اس��ت كه يك تاالب خشك مي شود و 
باقيمانده درختان و حيوانات داخل آن كه تجزيه 
شده اند و ديگر آبي هم روي آنها را نگرفته است 
توس��ط باد به اطراف پخش مي ش��ود. پس اگر 
تاالب ها و جنگل ها حفظ ش��وند اين مشكل را 
نداريم. چيزي كه مهم است و البته ذكر نمي شود 
اين اس��ت كه تركيه روي دجله و فرات بيش از 
10 سد بس��ته اس��ت؛ اين دو رود از  تركيه به 
عراق مي رون��د و االن يك قطره آب از تركيه به 
 عراق نمي رس��د و اين سدها يعني ريزگرد چون 
پائين دست رودخانه خشك شده است و مواد آلي 
اعم از گياهي و جانوري و البته مواد معدني ناشي 

از خرده سنگ ها را به اطراف پخش مي كند.
در حال حاض��ر 4٦ كانون بحران��ي ريزگرد 
شناخته شده اس��ت؛ از سوريه گرفته تا عراق و 
عربس��تان و ايران؛ اگر بخواهيم اين كانون هاي 
بحران��ي را در كوتاه مدت حفظ كنيم يا بايد به 
آنها آب بدهيم يا جنگلكاری  كنيم و يا روی آنها 
مالچ بپاشيم. مالچ مخلوطي است از قير و نفت و 
گازوئيل و مازوت كه با خاك مخلوط مي ش��ود 
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و توسط دستگاه هايي پاشيده مي شود كه چه هزينه  سرسام آوري را تحميل 
مي كند؛ چون ش��ما از صدها هزار هكتار زمين حرف مي زنيد. در اين زمينه 
آقاي روحاني وارد بحث با عراق شده است چون تاالب هورالعظيم كه بخش 
كوچكی از آن در ايران است، در عراق واقع شده و صدام در زمان جنگ آن را 
خشك كرد كه نيروهاي ايراني نتوانند از آن استفاده كنند و االن مركز ريزگرد 
شده اس��ت. مالچ پاشي يك راهكار عاجل و فوري است ولي براي درازمدت يا 

بايد از االن به فكر جنگلكاري بود يا تاالب ها را احيا كرد.
خود مالچ ضرر ندارد؟

حتماً دارد ولي انتخاب بين بد و بدتر اس��ت؛ چون آن هم نفت است ولي 
براي مدت ٥ سال مثل نمد روي خاك مي افتد ولي بعد ازآن مدت بايد دوباره 

مالچ پاشيد.
با توجه به صحبت هاي ش�ما مش�کل ما بيش از آنکه مربوط به 
بارش هاي كم و تغييرات اقليمي باشد ناشي از مديريت نا صحيح، طي 

ساليان گذشته است.
اين البته نظر من است.

 با توجه به اين نظريه اگر بحران حل نشود چه عواقبي براي ما 
به دنبال خواهد داش�ت و واقعاً چه راهکارهايي مي توان براي حل 

مشکل پيدا كرد.
در حال حاضر بيش��تر آب مصرفي شهر تهران از چاه هايي است كه حفر 
ش��ده اند و 10 س��ال ديگر ش��ما اين آب را نخواهيد داشت. گسترش شهر 
تهران كار بسيار نابخردانه اي بوده كه اتفاق افتاده است. دليل ندارد كه از هر 
7 ايراني يك نفر در تهران زندگي كند! از ٦4 ميليون نفر جمعيت فرانس��ه 
تنها 2 ميليون نفر در پاريس زندگی می كنند. جمعيت لندن با آن عظمت 
زير ٦ ميليون نفر اس��ت؛  مردم لندن،  لندن گريز هستند و ما برعكس رفتار 
مي كنيم. آب مثل هوا يك عامل محدودكننده است و بعيد نيست چنانچه 
اين روند ادامه يابد همه اين ساختمان هاي عظيم را خالي از سكنه ببينيد. 
درحال حاضر وضع كش��اورزي ما بسيار بسيار وخيم اس��ت. امروز در اخبار 
گفتند ما 7 ميليون تن گندم مي خريم براي سير كردن شكم مردم؛ آب و 
خ��اك را نمي توان وارد كرد. ما تعريفي داريم به نام آب مجازي،  اگر به يك 
كارش��ناس بگوييد براي يك كيلو گوشت چه مقدار آب مصرف شده است، 
مي گويد 30 هزار ليتر؛  يعني همه عوامل دخيل در توليد يك كيلو گوشت 
را در نظر می گيرد. برای توليد فوالد هم همينطور است و يكی از اشتباهات 
اين بوده كه كارخانه فوالدسازي كه به آب فراوان نياز دارد در شهر خشك 
اصفهان تأسيس شده و باعث خشك شدن  زاينده رود شده است. سدها االن 
خالي است سد اميركبير، الر و لتيان آب ندارد. ما بايد به درستي صرفه جويي 
كنيم. بايد از مردم خواسته شود كه صرفه جويي كنند؛ در كشاورزي بايد از 

شيوه هاي جديد آبياري استفاده شود.
سازمان چه كاري مي تواند بکند؟

ما مي توانيم مشاوره بدهيم،  راهكار بدهيم،  آگاهي بدهيم. سازمان مي تواند 
برنامه بسازد و بدهد به تلويزيون و آن هم بايد مجاني نشان بدهد؛ ولي آيا اين 

اتفاق مي افتد؟
در مورد انتقال آب از يك حوضه به حوضه ديگر چه نظري داريد؟

اين روش��ي است كه بسياري از كش��ورها انجام داده اند. مهم اين است كه 
بدانيم در انتقال آب از يك حوضه به حوضه ديگر 3 عامل نقش تعيين كننده 
دارد؛ يكي دهنده آب اس��ت. انتق��ال آب رود ارس به درياچه اروميه، منطقه 
كشت ارس را با مشكل مواجه مي كند. مسئله ديگر انتقال آب و مسير بين راه 
اس��ت كه بايد مشخص شود چه مقدار آب در مسير از بين مي رود و باالخره 
منطقه دريافت كننده است. اگر رودخانه اي ظرفيت آبدهي را داشته باشد و 
همه مطالعات نشان بدهد كه از لحاظ زيست محيطي مشكلي ايجاد نمي كند، 

ما موافق هس��تيم. انتقال آب خزر به سمنان به 
شدت غلط اس��ت چون اگر در سمنان كشت و 
صنعت نداريم فقط به خاطر كمي آب نيس��ت، 
آنجا خاك مناست هم نيست و هوا هم چندان 
مساعد نيست. آبي كه از خزر به سمنان مي رود 
13 درصد نم��ك دارد و اين 13 درصد نمك را 
چه بايد كرد؟ پس نمي توان يك نس��خه داد كه 
انتقال آب بد اس��ت يا خوب؛ بايد مورد به مورد 

بررسي كرد. 

کشاورزي را در ارومیه از 350 
به 750 هزارهکتار رساندیم 
بدون اینکه در شیوه آبیاري 

تغییری ایجاد کنیم و باز از 
همان شیوه استفاده کردیم 

که کورش کبیر از آن استفاده 
مي کرد؛ غرقابي و کرتي. آب 

را باز مي کنیم در کرت، نصف 
آن به هوا مي رود و بقیه هم 

به زمین. پس اگر ما آب را 
مدیریت می کردیم به این بلیه 

مبتال نمي شدیم.
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چه معيار هايی منابع آبی يك منطقه يا يك كشور را مشخص می كند؟
مقدار آب هر كشور و منابع آب آن مقدار بارشي است كه هر كشور دارد؛ مقداري 
جاري مي شود و تبديل به رودخانه می شود، مقداري در جايي ثابت مي ايستد و مي شود 
تاالب و درياچه و مقداري هم نفوذ مي كند و تبديل می شود به آب هاي زيرزميني. به 
اين ترتيب آب هايي كه از كشورهاي ديگر وارد مي شود جزء منابع يك كشور محسوب 
نمی شود. در ميزان بارندگي نيز يكي عرض جغرافيايي نقش دارد و يكي هم ارتفاع؛ 
برای مثال يزد ٦2 ميلي متر بارندگي دارد و كنار آن ش��يركوه 700 ميلي ليتر. پس 

در مناطق خشك و نيمه خشك مثل كشور ما هرچه 
ارتفاع بيشتر باشد باران بيشتري مي بارد.

كشور ما از نظر جغرافيايی در يك منطقه پر فشار 
واقع شده كه البته شانس آورده ايم وگرنه تمام كشور 
اي��ران مثل يزد بود؛  حتي گيالن و مازندران. ما يك 
كشور استثنايي چهار فصل داريم آن هم از بركت دريا 
و كوه و دش��ت.  ما يك دريا در شمال و يك دريا در 

خیلی دیر به فکر افتاده ایم

گفتگو با پروفسور کردواني:

پرفسور پرويز كردوانی در سال 1310 در شهرستان گرمسار متولد شد و تحصيالت ابتدايی و متوسطه خود را در اين شهرستان و تهران به پايان رساند 
و سپس برای ادامه تحصيل راهی كشور آلمان شد. وی توانست در سال 1966)1345( با احراز رتبه اول بين تمامی دانشجويان آلمانی مدرک دكتری در 
رشته كشاورزی )عمران كوير( را كسب كند. دكتر كردوانی نخستين استادی است كه در سال 1345 به عضويت هيئت علمی دانشگاه اروميه درآمد 
و سپس به گروه آموزشی جغرافيای دانشگاه تهران منتقل شد. همکاری در تأس�يس وزارت علوم و دانشکده كشاورزی و دامپروری رضائيه و اروميه 
و بنيانگذاری مركز تحقيقات مناطق كويری و بيابانی ايران و دانشکده كويرشناسی در دانشگاه سمنان از ديگر افتخارات ايشان طی سال ها فعاليت 
است. پرفسور كردوانی تاكنون 22 جلد كتاب و ده ها مقاله علمی به زبان های فارسی، آلمانی و انگليسی تأليف كرده و به كرات مورد تقدير و تشويق قرار 
گرفته است  كه انتخاب به عنوان استاد نمونه در سال 77 و چهره ماندگار در سال 84 و پژوهشگر نمونه در سال 85 از اين دست است.  ضمن اينکه ايشان 

درابتدای  سال جاری نشان درجه يك دانش را   از رياست جمهوری وقت دريافت كرد.
گفتگوی مفصل فصلنامه قدس نيرو با پرفسور كردوانی ابعاد ديگری از بحران آبی كه اين روزها نقطه نقطه كشور با آن دست به گريبان است را روشن 

می سازد. 
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جنوب داريم و چين خوردگي هاي رشته كوه البرز و تالش در شمال به همراه دريای 
مازندران آب و هواي معتدل مرطوب خزري را به وجود آورده است. كوه زاگرس هم 
همچون سدي در غرب كشور واقع شده و به هواي مهاجري كه از درياي سياه، اژه 
و مديترانه وارد كش��ور مي شود، اجازه عبور نمي دهد تا تبديل به منابع بارندگي در 
مناطق غربی كشور شوند. اما توجه داشته باشيد كه بارندگی در كشور ما نه از نظر 
زماني و از نظر پراكندگي موقعيت مناس��بي ندارد؛ ما با يك آب و هواي مرطوب با 
بارندگي زياد در شمال كشور مواجه هستيم كه بيشترين ميزان بارش آن در فصل 
زمس��تان اس��ت كه ما به آن نياز نداريم و فصل تابستان كه موقع كشت برنج است 
كشاورز آب كافی ندارد؛ بنابراين فصل كشاورزي در اين مناطق بايد از پائيز تا عيد 
باشد. بعد می رسيم به مناطق كوهستاني كه آنها تنها ۹ ماه از سال بارندگي دارند و 
مناطق نيمه خشك محسوب می شوند. منطقه خشك هم قسمت هاي داخلي كشور 
است كه اصالً فصل بارندگي ندارند و ممكن است ٥ يا ٦ بارندگي در طول سال داشته 
باشند و كسي به اميد باران در اين مناطق كشاورزي نمي كند مثل مناطق سمنان،  
دامغان، كاشان و بعد به مناطق نيمه بياباني مثل يزد و نائين می رسيم كه ممكن است 
در طول سال حتي يك بارندگي مؤثر هم در آن مناطق اتفاق نيفتد. بارندگي مؤثر 
يعنی باران به اندازه ای ببارد كه آب حدود 10تا 1٥ سانتيمتر در زمين نفوذ كند. آب و 
هواي بعدي بياباني است مثل بيابان لوت كه ميزان بارندگي ساالنه آن از ٥0 ميليمتر 
كمتر است و ممكن است سال ها در آن باران نباريده باشد. پس هم توزيع بارندگی در 
كشور نامناسب است و هم مواقع آن. ولي از آنجا كه كشور ما كوهستان دارد، رودها 
جاري مي شوند و آّب هاي سطحي را به وجود مي آورند. حتي منبع آب های زيرزميني 
هم كوهستان است چون آب در اين مناطق به داخل زمين نفوذ مي كند و سفره هاي 

آب زيرزميني را به وجود مي آورد.
آيا می توان آب و هوای يك كشور را تغيير داد؟

فكر عوض كردن آب و هواي كشور يك فكر غلط است، ما سه نقطه پست در ايران 
داريم؛ چاله جازموريان، دشت كوير و بيابان لوت و زمانی اين موضوع مطرح شد كه آب 
خليج فارس به اين سه منطقه پمپاژ شود تا آنها به دريا تبديل شوند و به اين صورت كل 
آب و هواي ايران تغيير يابد؛ در صورتي كه اين اتفاق نمي افتد و همان هوای پرفشاری 

كه اشاره كردم، اجازه چنين اتفاقی را نمي دهد. 
پرس�ش مهمی كه اين روزها برای همه مطرح اس�ت اين است كه چرا 

منابع آبی مملکت ما به اين روز افتاده است؟ 
ببينيد مقدار آب ثابت است ولي جمعيت جهان رو به افزايش است. از سوي ديگر 
دماي زمين هم باالتر رفته و باعث ش��ده بارندگي ناموزون پديد آيد؛ يعنی بارندگي 
مناطق خشك كمتر شده و مناطق پرباران بارش بيشتری دارند. پيشرفت جوامع و 
افزايش شهرنشيني نيز با توجه به ثابت بودن منابع آب، باعث مصرف بيشتر آب شده 
كه البته اين جوامع آب را بيش��تر آلوده مي كنند و اين آب آلوده خود آب های ديگر 
را آلوده مي كند. ولي آنچه كه بيشتر به ما ضرر زد اول حفر چاه ها بود و بعد توسعه 
ش��هرها. تا سال 1340 حفر چاه براي كش��اورزي مرسوم نبود ولي پس از اصالحات 
ارضي حفر چاه ها رواج يافت. يك قنات 30 سال طول مي كشيد تا آبدار شود ولي يك 
چاه در عرض يك ماه به آب مي رس��د؛ پس حفر چاه رواج يافت تا جايی كه از س��ال 
1340 تا 134٦ حفر چاه در مناطق قزوين، كرج و شهريار، ورامين و گرمسار ممنوع 
شد. بخشي از مناطق هم محدود شد كه تنها تحت شرايطي حفر چاه مجاز بود. من 
در سال 13٦2 كتابي نوشتم و گفتم منابع آبي با حفر چاه ها در حال غارت شدن است 
و در همان كتاب نوشتم كه وزارت نيرو بايد ۹0 درصد چاه هاي رفسنجان را مسدود 
كند. از سال 40 تا ٥٥، ٥0 هزار حلقه چاه حفر شد ولي از سال ٥٥ تا ٦0،  اين رقم 
دو برابر ش��د و تعداد چاه ها به 10٥ هزار حلقه رسيد؛ آن هم به دو دليل يكي اينكه 
قيمت نفت چهار برابر شد و پول در دست مردم زياد شد و شروع كردند به چاه زدن، 
اتفاق ديگر انقالب بود كه باعث شد در ابتدا نظارتی بر حفر چاه ها نباشد و يك سري 

مجوزهايی نيز در راستای كمك به فقرا و مستضعفان صادر شد.
در اين ميان با دو پديده روبرو بوديم؛ يكي چاه هاي غيرمجاز و ديگري برداشت غير 

مجاز كه باعث پائين رفتن سطح آب شد. بحث توسعه 
كشاورزي هم آن روزها مطرح شد و باعث شد باز هم 
منابع آبي زيرزميني مورد هجوم واقع ش��ود. در دهه 
70 كش��ور به صنعت رو كرد و بحث توسعه شهرها 
پديد آمد و اين ش��د كه شروع به سدسازي كردند و 
تعداد س��دها رو به افزايش گذاشت تا جايي كه از 17 
س��د قبل از انقالب به تعداد بيش از 170 هزار س��د 
در زمان حاضر رسيده است. از سوی ديگر وزات نيرو 
برای خود اولويت هايی تعريف كرد و اولويت اول را به 
آب ش��رب داد كه درس��ت هم هست ولي آب شرب 
هم اول به شهرها رسيد و بعد به صنعت و سپس به 
خانه هاي روستايي و اولويت چهارم كشاورزي تعيين 
شد و س��هميه اي هم براي محيط زيست كه همان 

تاالب و باتالق بود در نظر گرفته نشد.
پس سياست حفر چاه ها و توسعه شهرها مشكالتي 
را براي ما پديد آورد و باعث ش��د تا دشت های كشور 
به دو منطقه  تقسيم شوند؛  يكي بحراني كه در حال 
حاضر حدود 280 دشت كشور از مجموع بيش از ٦00 
دشت كشور بحراني است و حفر چاه براي كشاورزي 
در آنها ممنوع است و همين ممنوعيت باعث می شود 
تا روستا تبديل به شهر و شهر به شهرستان و بعد هم 
به استان تبديل ش��ود و اين يعنی يك فاجعه. برای 
مثال در حال حاضر در منطقه مرودشت و پاسارگاد ده 

مسئوالن ما 
خیلي دیر به فکر 
افتاده اند و تنها 

کاري که مي شود 
کرد این است 
که با اقداماتي 

این فاجعه را به 
تأخیر بیاندازیم. 

من در مصاحبه ها 
مي خوانم که دولت 

می گوید بخش 
خصوصي آب 

تولید کند؛ آب را 
نمي توان تولید 

کرد مگر با باروری 
ابرها که آن هم 

در کشور ما جواب 
نمي دهد. 
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هزار و هفتصد حلقه چاه زده شده كه نهصد و نه هزار و ششصد حلقه آنها اضافه است 
ولی هنوز هم چاه غيرمجاز در حال حفر است. درياچه اروميه هم به بركت وجود چاه ها 

بيمار شد؛ 24هزار حلقه چاه در آن اطراف زده شده است! 
از نظر شما انتقال آب از يك حوضه به حوضه ديگر راهکار مناسبی برای 

حل بحران آب در مناطق بحرانی است؟ 
وقتي مي خواهيد جايي را نابود كنيد حتماً به آن منطقه آب بدهيد؛ چرا كه آب 
منتقل شده اول به شهرها تخصيص مي يابد و اين يعني مصرف بي رويه آب. با اين روند 
بهره  برداري تا ٥0 س��ال آينده آب هاي زيرزميني تمام مي شود يا ديگر قابل استفاده 
نخواهد بود.  در حال حاضر شرايط به گونه ای است كه اگر در فاصله 1٥0 متري زمين 
به آب برس��يم عالي است يعني سطح آب هاي زيرزميني به شدت پايين رفته است. 
سال134٥ در جهرم در عمق 13 متري زمين به آب مي رسيديم ولي اكنون بايد ٥٥0 
متر زمين را كند تا به آب رسيد. پس هم مناطقي كه آب از آنها گرفته مي شود از بين 

مي رود و هم مناطقي كه آب به آنها داده مي شود.
با اين توضيحات بحران آب موضوع جديدی نيس�ت و گويا از ساليان 
پيش مقدمات آن فراهم شده و حتی مناطقی با آن درگير بوده اند پس چرا 

ما اين روزها اينقدر در مورد آن می خوانيم و می شنويم؟
كرمان ٦4 شهر دارد كه ٦2 شهر آن در بحران است ولي اكنون چون آب شهرهاي 
بزرگ تمام شده صداي همه درآمده كه بحران آب داريم. كشاورزان سال ها است آب 
ندارند و كسي هم صدايش در نيامده است. ما با سدسازي مخالف نيستيم ولي سد 
س��اخته مي شود و فقط به ش��رب داده مي شود و شهرها توسعه مي يابد. سد ورامين 
ساخته شد تا به زمين های ورامين آب برساند ولي در حال حاضر يك قطره آب هم به 

شهر ورامين داده نمي شود و آب آن فقط به شهر تهران می رسد.
در مازندران با احداث سد الر آب را از اين منطقه گرفتند و زير سد لتيان هم چاه 
زدند براي شهر تهران كه باعث شد قنات هاي لواسان همه خشك شوند. سد سفيدرود 
دو شاخه دارد يكي قزل اوزن كه از چهار استان مي گذرد و در حال حاضر بر روي آن 
سد زده اند. زمان شاه قرار بود ۹ سد رسوب گير روی آن احداث شود تا عمر مفيد سدها 
طوالني شود ولي االن مشغول احداث 11 سد هستند كه يكي هم قبالً افتتاح شده 
به نام س��د ش��هريار و اگر آن 11 سد احداث شود برنج كاري گيالن تعطيل مي شود. 
شاخه ديگر آن شاهرود است كه از كوه هاي طالقان سرچشمه مي گيرد و به تهران وارد 
مي ش��ود. بايد گفت در حال حاضر از همه منابع آبي اطراف تهران استفاده مي شود و 
اگر اين منابع تمام شود ديگر از هيچ كجا نمي توان آب به اين شهر رساند. پس مشغول 
چاه زدن هستند كه اين چاه ها هم خود خطراتي را به همراه دارد؛ هم باعث نشست 
زمين می ش��ود و هم  امكان وقوع زلزله را افزاي��ش مي دهد. در حال حاضر وضعيت 

به گونه اي اس��ت كه ب��ه واقع هيچ كاري نمي ش��ود 
كرد؛ ما غفلت كرده ايم. س��د مثل حقوق است و آب 
زيرزميني پس انداز است و ما سال های سال است كه 
از پس اندازمان اس��تفاده كرده و آن را از بين برده ايم. 
حت��ي اگر بارندگي هاي زيادي هم اتفاق بيفتد چون 
زمين ها نشس��ت كرده اند آب در زمين فرو نمي رود؛ 
برای همين است كه می گويم نهايتاً تا 70 سال آينده 
آب هاي زيرزميني تمام مي شود. آن موقع ديگر سد 
هم نخواهيم داش��ت؛ سدها عمر مفيد دارند و بايد با 

اقداماتی از مرگ آنها جلوگيري كرد.
برای نجات سدها چه می توان كرد؟

سه اقدام بايد صورت پذيرد كه البته در مملكت ما 
اين كارها انجام نمي شود. اول احداث سد رسوب گير 
در باالدست سد است و اقدام دوم آبخيزداري است كه 
اين مورد هم در كشور ما به درستي انجام نمي شود؛ 
ضمن اينكه آبخيزداري بايد ادامه داشته باشد نه اينكه 
يك بار برای هميشه انجام شود. اقدام سوم شستشوي 
هيدروليكي اس��ت؛ يعني موقعی از سال دريچه های 
پايين س��د را باز كنند و با اس��تفاده از ماشين آن را 
شستش��و دهند كه اين هم انجام نمي ش��ود. به اين 
دليل كه اين س��دها را نمي شود در زمستان بست و 
اين كار را انجام داد؛ چراكه بايد در تمام طول س��ال 
به ش��هرها آب بدهند. 40 متر از سدكرج گل است  و 
تا 40 س��ال ديگر اين سد كامالً پر مي شود و از بين 
می رود. شرايط ايران به گونه اي است كه بارندگي ها به 
هفت دليل به صورت سيالب راه مي افتد؛ بارندگي تند 
و شديد است،  كوه ها شيب تندي دارند، فقر پوشش 
گياهي داريم، خاك ها خش��ك است،  فاصله آبخيز تا 
آبريز كوتاه اس��ت و غيره. پس به سدها نياز داريم تا 
اين سيالب ها را كنترل كنند ولي اولويت هايمان پس 
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زندگی می كنی كه كم آب است و نمي توان كشاورزي 
كرد، می شود با پول كش��اورزی محصول را از جای 
ديگری خريداری كرد و يا همان محصول را در جايی 
كه آب كافی دارد كشت كرد. آب تجاري راه حل ديگر 
است؛ يعني خريد آب از مناطق پرآب تر البته به اين 
شرط كه دولت برای منطقه ای كه آب را می فروشد 
تسهيالت و ش��رايطی را در نظر بگيرد كه مردم آن 
منطقه ض��رر نكنند و به ازای آبی كه می فروش��ند 
منفعتی كسب كنند. راه حل بعدي انتقال آب است. 
انتقال آب از جايي كه آب اضافه دارد اش��كالي ندارد 
ول��ي راه و روش آن بايد اصولي باش��د. آب كارون را 
مي توان به دش��ت هاي رفسنجان فرستاد ولي نه در 
همه فصل ها بلكه در مواقعی كه آب كارون زياد است 
و خود منطقه نيازی به آن ندارد. بعد هم كه آب انتقال 
داده شد بايد آب مستقيماً وارد زمين هاي كشاورزي 
شود تا هم زمين ها س��يراب شوند و هم سفره هاي 
آب زيرزميني تقويت شوند. اگر زمين به اندازه كافي 
رطوبت كس��ب كند در فصل هاي گرم سال كه آب 
كارون كم است و نمی توان انتقال داد، مشكلی پيش 
نمی آيد. راه حل بعدي تغذيه مصنوعي چاه ها است 
توس��ط همين آب های انتقالی در فصول پرآب برای 
اس��تفاده در فصل های كم آب. راهكار ديگر ساخت 
استخر است. بايد در فصولي كه آب قابل انتقال است 
در اس��تخرها آب را نگه داشت براي فصولي كه آب 
قابل انتقال نيست و آن را هم با صرفه جويي مصرف 
كرد. پس انتقال آب ممكن اس��ت ولی با اين روشی 
كه من می گويم نه آن روشی كه سال های سال انجام 
شده است و نتيجه ای جز ويرانی هر دو منطقه دهنده 
و گيرنده آب نداشته است. آخرين راه حل خريد آب از 
خارج است. در مجموع اين را بدانيد كه وضعيت آب 
خيلي خراب تر از آن اس��ت كه مسئوالن مي گويند؛ 
بايد هر فردي از خودش ش��روع كند، نبايد بگوييم 
بقي��ه صرفه جويی نمی كنند پس ما هم نكنيم؛ بايد 
در چگونگی مصرف آب در همه بخش ها تجديدنظر 

كنيم.  

از احداث سد غلط است.
در صحبت هايت�ان اش�اره كرديد كه خيلی دير ش�ده و ديگر چاره ای 

نيست؛ آيا بايد دست روی دست گذاشت و فقط نظاره گر اوضاع بود؟
مس��ئوالن ما خيلي دير به فكر افتاده اند و تنها كاري كه مي ش��ود كرد اين است 
كه با اقداماتي اين فاجعه را به تأخير بياندازيم. من در مصاحبه ها مي خوانم كه دولت 
می گويد بخش خصوصي آب توليد كند؛ آب را نمي توان توليد كرد مگر با باروری ابرها 
كه آن هم در كشور ما جواب نمي دهد. ما دو راه بيشتر نداريم؛ اول مديريت آب هاي 
فعلي است كه برای آن بايد سه كار انجام داد؛ اول بايد با سدسازي و در باالدست آن 
ب��ا آبخيزداري از ه��در رفتن آب  جلوگيري كرد،  بعد بايد انتقال آب را مديريت كرد؛ 
يعني بايد از هدر رفتن آب در طول مسير انتقال جلوگيري كرد و سوم بايد مصرف 
آب را مديريت كرد. در شهرها سه منبع مصرف داريم كه نياز به مديريت دارند؛ خانه،  
شهرداري و ادارات. البته براي اين كار آگاهي الزم است. آب را به چهار شكل مي توان 
مصرف كرد؛ يكي اسراف در مصرف است؛ يعني مصرف بيش از نياز. دوم امساك در 
مصرف؛ يعني مصرف كمتر از نياز. صرفه جويي در مصرف؛ يعني نه كم و نه زياد و در 
نهايت هدر دادن است كه ما معموالً يا اولي هستيم يا آخري. پس ما نياز به آگاه سازي 
داريم؛ مردم بايد بدانند وزارت نيرو آب ندارد ولي بايد راهكار هم ارائه داد، بايد امكانات 
هم در اختيار مردم قرار داد؛ هم براي ش��رب،  هم براي صنعت و هم براي كشاورزي. 
ما براي مصرف آب نياز به علم و تكنولوژي داريم؛ علم همان آگاهی است و تكنولوژي 
يعني ش��ير كم مصرف؛ يعني آبي��اري قطره اي. دومين راه حل، اس��تفاده از آب هاي 
غيرمتعارف است؛ مثل آبي كه به فاضالب تبديل مي شود و آب هاي زيرزميني را آلوده 
مي كند. ٥0 سال است كه در دنيا از آب فاضالب استفاده مي كنند. دوم جمع آوري آب 
باران است؛ شهرداري تهران بايد وقتي پروانه پايان ساخت بدهد كه منبع آبي براي 
جمع آوري آب باران در ساختمان وجود داشته باشد. سومين راه حل، شيرين كردن 
آب است؛ اما نه براي كشاورزي بلكه بايد اين آب را به دست مردم رساند تا از آن براي 
شرب استفاده كنند؛ كاري كه در جنوب كشور سال هاي قبل انجام مي شد. چهارمين 
راه استفاده از رطوبت هوا است. از رطوبت هوا می توان 30درصد آب گرفت. در شهری 
مثل چابهار مي توان در هزاران كيلومتر زمين، كشاورزي كرد بدون نياز به آب؛ چون در 
همه جاي دنيا رطوبت هوا در زمستان باال مي رود ولي در چابهار تابستان رطوبت هوا به 

100 درصد مي رسد و اين يعني مي شود از آن رطوبت درختكاري كرد.
آب مجازي هم يكي ديگر از آب هاي غيرمتعارف اس��ت؛ يعني اگر در منطقه ای 
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در دو ده��ه اخي��ر تقريباً هيچ نشس��ت 
بين المللي ك��ه در آن آتي��ه اداره جهان 
در ه��زاره س��وم ميالدي مطرح باش��د 
را نمي توان س��راغ گرفت ك��ه مديريت 
بهره برداري و نگهداري از آب و تأسيسات 
آبي در آن به ص��ورت يكي از اصلي ترين 
عوامل و عناص��ر در دس��توركار آن قرار 
نداشته باش��د. اگر در گذش��ته مشكالت 
و مس��ائل مديريت آب و بهره ب��رداري از 
تأسيس��ات آبي در مقياس محلي مطرح 
بود، اكنون و در آينده اين مش��كالت در 
مقي��اس ملي و منطقه اي و حتي جهاني 
بروز خواهدكرد. در كشور ما نيز حفاظت از 
منابع آب و مديريت مشاركتي بهره برداري 
و نگهداري از تأسيس��ات آب��ي، موضوع 
قابل توجه و مهمي اس��ت كه بايد جدي 

با س��پردن كار مردم به مردم در امور 
مرتبط با آب كش��اورزي در ش��بكه هاي 
آبياري و زهكش��ي مي توان بهينه سازي 
مص��رف آب و افزايش راندم��ان آبياري 
را به دس��ت آورد. با مديريت مش��اركتي 
مي توان در راستاي توسعه امور زيرساختي 
و تولي��دي محص��والت كش��اورزي نيز 
گام هاي مثبتي برداشت)كاشاني، 1381، 
شكري و همكاران،13۹0(.در اين رابطه، 
سازماندهي بهره برداران و توليدكنندگان 
داراي حقاب��ه در تش��كل هاي آب ب��ران1 
WUA در جهت دستيابي به توسعه پايدار 

و بهره برداري بهينه ش��بكه هاي آبياري و 
زهكشي و همچنين كاهش تصدي گري 
دولت، يكي از اس��تراتژي هاي اساسي در 
موض��وع بهره برداري از آب اس��ت. نقش 
اين تشكل ها در جهت باال بردن راندمان 

تلقي شود و عدم توجه به اين امر، خسارت فراواني خواهد داشت كه 
جبران آن بسيار دشوار است. 

براساس مطالعات انجام شده توسط موسسه بين المللي مديريت 
آب، در سال 1۹٥0 ، تعداد 12 كشور با جمعيتي حدود 20ميليون 
نف��ر با كمبود آب مواجه بوده اند. اين رقم در س��ال 1۹۹0 ، به 2٦ 
كشور با جمعيت 300 ميليون نفر رسيده و پيش بيني مي شود در 
سال 20٥0 تعداد ٦٥ كشور جهان با جمعيتي بالغ بر 7ميليارد نفر 
با كمبود آب مواجه شوند. همچنين اين مؤسسه پيش بيني كمبود 
آب را براي 4٥  كشور جهان  در سال 202٥ مورد مطالعه و ارزيابي 
قرار داده است)احساني و خالدي،1387(. بنا به گزارش اين مؤسسه، 
كشور ايران براي حفظ وضع موجود خود تا سال202٥  بايد بتواند 
112 درصد به منابع آب قابل استحصال خود بيفزايد كه اين مقدار 
با توجه به امكانات و منابع آب موجود غيرممكن به نظر مي رسد ؛ 
لذا وضعيت موجود آب كشور مي بايست جزو نگراني ها و دغدغه هاي 
كارشناسان، مديران و دولتمردان بوده و براي حل اين معضل الزم 
است با اتخاذ تصميمات اصولي و كارساز مانع از گسترش اين بحران 

شوند)شكري و همكاران، 13۹0(. 

تشكل آب بران
بهره برداران و شبكه های آبياری و زهكشی ...

جايگاه تشكل هاي آب بران در بهره برداري بهينه از شبكه هاي آبياري و زهكشي

ایرج رشوند
کارشناس کشاورزي SBU آب و ابنیه

مديري��ت منابع آب در كش��ورهاي خش��ك و نيمه خش��ك مانند ايران 
بس��يارحائز اهميت است. تشكل آب بران س��ازماني است كه با مشاركت 
گروه هاي ذينفع به امر مديريت و استفاده بهينه از آب مي پردازد. در اين 
بين، توجه به روش هاي مدرن بهره برداري از آب مانند ساخت شبكه هاي 
آبياري و زهكشي يكي از راهكارهاي افزايش بهره وري و استفاده بهينه از 
منابع آب است. از طرف ديگر توسعه فيزيكي شبكه هاي آبياري و زهكشي 
بدون توجه به جامعه بهره برداران محلي كارآيي الزم را نخواهد داش��ت.  
ايجاد تشكل هاي آب بران با توجه به اهداف آن، يكي از راهكارهاي مطلوب 
در مديريت پايدار شبكه هاي آبياري و زهكشي موردتوجه پژوهشگران و 
سياس��تگذاران بخش آب و كشاورزي كشور قرار گرفته است. اين مقاله با 

تحقيق اس��نادي و كتابخانه اي، نقش تشكل هاي آب بران در بهره برداري 
بهينه از شبكه هاي آبياري و زهكشي را بررسي كرده و با توجه به مطالعات 
انجام ش��ده، به ارائه پيش��نهادهاي عملي در بهبود نقش اين تش��كل ها 
مي پردازد. نتايج آن نشان مي دهد كه جايگاه قانوني و حقوقي تشكل ها، 
اراده سياسي سازمان ها و ارگان هاي ذيربط از طريق سپردن كار مردم به 
مردم نقش مهمي در موفقيت آنها دارند و اين كار با  ايجاد روحيه همكاري، 
آگاهي، مشوق هاي اجتماعي و غيره ميسر خواهد شد كه مستلزم آن است 
كه كشاورزان و آب بران، به عنوان متولي اصلي، نقش محوري را در مديريت 
شبكه هاي آبياري و زهكشي برعهده بگيرند و دولت تنها به عنوان حامي 

پس از ايجاد تشكل ها، نقش نظارتي خود ايفا كند.

واژگان کلیدي: تشکل هاي آب بران ، مشارکت، بهره برداران، شبکه هاي آبیاري و زهکشي. 
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آب كشاورزي و رسيدن به نتيجه مطلوب 
ك��ه توزيع عادالنه آب و رش��د اقتصادي 
كش��ور است، بس��يار اهميت دارد. از اين 
رو حمايت و س��ازماندهي اين تشكل ها 
ازس��وي دس��تگاه ها و نهادهاي ذيربط از 
جمله برنامه هايي اس��ت كه در دس��تور 
كار دولت قرار گرفته اس��ت )ش��كري و 
همكاران، 13۹0(. تعاوني )تش��كل هاي( 
آب بران گروهي از كش��اورزان هستند كه 
همگي از يك منبع آب مشترك استفاده 
و جهت تقسيم و توزيع و مديريت آب، با 
يكديگر مشاركت مي كنند. اين تعاوني ها، 
كشاورزان را قادر مي سازند تا فعاليت هايي 
را انجام دهند كه به صورت فردي ناممكن 
Hassabou and El- ي��ا مش��كل اس��ت

 . )Gafy.2007

هدف از ايجاد تعاوني ها )تشكل هاي( 
آب ب��ران، فراه��م آوردن س��از وكارهايي 
اس��ت تا از طريق يك فرايند مشاركتي، 
كشاورزان در تصميم گيري ها و مديريت 
آب كش��اورزي نقش آفرين��ي و از آب در 
دسترس بهينه استفاده كنند. اين تشكل ها 
براس��اس س��ازماندهي بهره ب��رداران در 
چارچوبي قانوني ايجاد مي شوند تا بتوانند 
از مج��راي آن، متناس��ب با ظرفيت هاي 
ايجاد ش��ده، احداث، بهره برداري، توسعه 
و تعمي��ر و نگه��داري از تأسيس��ات و 
شبكه هاي آبرساني يا بخش هايي از آن را 
به نحوي اثربخش در دست گيرند )اميني، 
خياطي، 138٥(. پژوهش��ی در مكزيك 
نشان داد كه حمايت سياسي از تشكل ها 
و همچني��ن اعتقاد دولت به مش��اركت 
كش��اورزان در بهره ب��رداري و نگهداري 
از ش��بكه، اعط��اي مس��ئوليت مديريت 
آبياري به بهره برداران و مجوز استفاده از 
زيرساخت ها و ماشين آالت براي نگهداري 
كارا ، از عوامل مؤثر بر بهبود عملكرد اين 
تشكل ها بوده اس��ت) زارعي و همكاران، 

.)1387
بهتري��ن  از  آنجاي��ي ك��ه يك��ي  از 
روش ه��اي مصرف بهين��ه و اصولي آب 
كشاورزي، واگذاري مديريت بهره برداري 
و نگهداري شبكه هاي آبياري و زهكشي 
به بهره برداران )كشاورزان( است، اين مقاله 

شبكه ها و امكان مش��اركت كشاورزان 
توجه الزم صورت نگرفته است. )تبرايي 
و هم��كاران، 13۹0(. از حي��ث قانوني 
اصطالح”تش��كل هاي آب ب��ران” به طور 
رس��مي از تاريخ  7٥/٦/11  با تصويب” 
آئين نامه مصرف بهينه آب كش��اورزي” 
ادبي��ات  وارد  هيئت وزي��ران،  توس��ط 
كاري بخش آب و كش��اورزي ش��د. از 
حي��ث اجرايي نيز طرح مش��تركي در 
وزارتخانه های  شهريورماه 1381توسط 
نيرو و جهادكشاورزي )دبيرخانه كميته 
آئين نامه اجرائي بهينه سازي مصرف آب 
كش��اورزي( در ارتباط با مطالعه و ايجاد 
تش��كل هاي بهره ب��رداري آب و خ��اك 
تهيه و به سازمان مديريت و برنامه ريزي 
ارسال ش��د و قانون برنامه ٥ ساله سوم 
)83-137۹(، حداق��ل در ده م��اده و 
تبصره به تجهيز و گسترش تشكل هاي 
مردم��ي و واگذاري فعاليت ها به مردم و 
بهره گيري از مشاركت مردم اشاره دارد. 
در اين رابطه عالوه ب��ر ماده 107، ماده 
قانون��ي 10۹ اين برنامه نيز مس��تقيماً 
ضرورت مش��اركت بهره ب��رداران بخش 
آب و كشاورزي و حمايت از تشكل هاي 
بهره ب��رداران آب و خاك را مورد تأكيد 

قرار مي دهد.)حيدريان،1388(.
اهداف ايجاد و راه اندازي تشکل هاي 

تعاوني آب بران
بسترسازي براي مشاركت روستائيان در 
فعاليت هاي بهبود كيفي استفاده از منابع.

ايجاد زمينه براي واگذاري امور و كاهش 
تصدي گ��ري دول��ت در اي��ن بخش كه 
كارهاي مربوط به آن قبالً توسط سيستم 

دولتي اداره مي شد.
مشاركت عملي روس��تائيان در تأمين 
مناب��ع مالي م��ورد ني��از ب��راي احداث 

شبكه هاي انتقال آب.
انج��ام امور نگه��داري از ش��بكه هاي 
احداث شده توسط تعاوني هاي مورد بحث 
و به تبع آن كاهش هزينه هاي نگهداري و 

باال رفتن عمر مفيد شبكه ها.
انج��ام مديريت توزي��ع آب و گردآوري 
آب بها از روستائيان توسط تعاوني مربوطه.

فراهم كردن بس��تر توس��عه روستاها با 

با هدف تحقيق از نوع اس��نادي و كتابخانه اي، به نقش تشكل هاي 
آب ب��ران در بهره ب��رداري بهينه از ش��بكه هاي آبياري و زهكش��ي 
مي پردازد. اميد است با توجه به نقش��ي كه بهره برداران در اجراء و 
نگهداري اين شبكه ها برعهده دارند، اين مقاله بتواند اطالعات پايه اي 
و  مناسبي براي نيل به اهداف و پيشرفت اين مطالعات ارائه دهد و 

در بهبود وضعيت تشكل هاي آب بران مؤثر واقع شود.  
مواد و روش ها

نظ��ر به اينكه ه��دف تحقيق، نقش تش��كل هاي آب ب��ران در 
بهره برداري بهينه از ش��بكه هاي آبياري و زهكش��ي اس��ت، روش 
جم��ع آوري اطالعات اين پژوه��ش، به صورت مطالعه اس��نادي و 
كتابخانه اي ميسر شده اس��ت. مطالب پژوهش از بررسی و پااليش 
مقاالت و گزارش��اتی تهيه ش��ده كه توسط محققان در زمينه هاي 
تش��كل هاي آب بران و ايجاد آن در شبكه هاي آبياري اراضي پايين 
سدها با مطالعات ميداني به دست آمده و در بحث و نتيجه گيري مورد 

تجزيه و تحليل قرار گرفته است.
ان��واع تش��كل هاي مردم��ي و نظام هاي بهره ب��رداري در بخش 

كشاورزي و شبكه هاي آبياري ايران
نظام بهره برداري سنتي مانند واحدهاي خرد و دهقاني.

نظام بهره برداري تعاوني شامل :تعاوني هاي سنتي چون بنه، بنكو، 
صحرا، عشيره و ...، تعاوني هاي مشاع و شركت تعاوني توليد روستايي.

نظام بهره برداري تجاري ش��امل: مزارع و بهره برداري پيمانكاري، 
شركت هاي سهامي زراعي و شركت هاي كشت و صنعت.

ش��ركت هاي بهره برداري از شبكه هاي آبياري و زهكشي.)قالوند، 
)138٥

تاريخچه تشکل هاي آب بران در ايران
در ايران نظام بهره برداري و تشكل و مشاركت مصرف كنندگان 
آب در بهره برداري از منابع آب، از پيشينه ای غني برخوردار است. 
به اين ترتيب كه تش��كل هاي مصرف كنندگان آب در چارچوب 
بنه ها، هراسه ها، كته ها، خيش ها و ساختارهاي مشابه آن تشكيل 
ش��ده و افزون بر مديريت مصرف آب، به عن��وان قوي ترين نظام 
اجتماع��ي توليدي، عمال ديگر فعاليت هاي جمعي را نيز رهبري 
مي كند. در اوايل دهه 1340 با برچيده شدن نظام ارباب و رعيتي، 
سازمان هاي س��نتي روس��تاها از ميان رفت و جايگاه خالي اين 
س��ازمان ها موجب بروز مش��كالتي در توسعه و مديريت مصرف 
آب ش��د. پس از اصالحات ارض��ي، دولت با هدف جايگزيني و با 
احياي اين تش��كل ها، طرح هايي همچون ش��ركت هاي تعاوني 
روستايي، شركت هاي سهامي زراعي و شركت هاي تعاوني توليد 
روستايي را در برنامه اجرا قرار داد. اين طرح ها عموماً به هدف هاي 
خود دست نيافتند و در عمل مديريت مصرف آب برعهده دولت 
ق��رار گرفت. اعمال مديريت مصرف آب از س��وي دولت، در چند 
دهه گذش��ته به گونه اي بوده كه در بيشتر مواقع بر توسعه منابع 
آبي تأكيد ش��ده ولي نسبت به ايجاد و توسعه شبكه هاي آبياري 
توجه چنداني نشده است. افزون بر اين، در زمين هاي زيرپوشش 
ش��بكه هاي آبياري، به موضوع مديريت بهره ب��رداري و نگهداري 
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مش��اركت عمل��ي روس��تائيان در انجام 
فعاليت ه��اي تولي��دي و خدماتي و رفع 
نيازمندي ه��اي آنه��ا از طريق توس��عه 
فرهنگ تعاون و ارائه آموزش هاي الزم در 

روستاها 
شناس��ايي و از ق��وه به فع��ل درآوردن 
توانمندي هاي موجود روس��تاها، افزايش 
س��طح بهره ب��رداري، اس��تفاده بهينه از 
امكانات و به تبع آن افزايش درآمد مردم 
و كمك به تثبيت جمعيت روس��تايي در 

روستاها 
ارتقاي كمي و كيفي محصوالت و ايجاد 
زنجيره ه��اي توليد و خدم��ات كه نهايتاً 
موجب افزايش توان اقتصادي روس��تا و 

توسعه و آباداني آن مي شود.
كاهش چشمگير سرمايه گذاري دولت 
و مشاركت عملي روستائيان در كارهاي 
اساس��ي و زيربنايي از طريق تأمين مالي 

اين طرح ها با توجه به اهداف مذكور.
باالخره مي  توان تش��كيل اين تعاوني ها 
را به عنوان راهكار اصلي براي تعاوني هاي 
توسعه روستايي در سطح كشور دانست 
كه داراي موضوع فعاليت مشتركي بوده 
و قابل برنامه ريزي در س��طح كالن است.

)مسلمي، 138٦(.
نتيجه گيري و پيشنهادها

نظر به انجام مطالعات و ارائه گزارش ها 
توسط س��ازمان ها و مجامع بين المللي، 
تنگناه��اي مربوط به كم آب��ي به ويژه در 
بخش كش��اورزي چالش برانگيز است. با 
توجه به محدوديت منابع آب در كش��ور، 
اس��تفاده مطلوب و بهين��ه از آن مدنظر 
محققان و متخصصان قرار گرفته و براي 
اس��تفاده بهينه مصرف آب كش��اورزي، 
احداث س��دها و ش��بكه هاي آبي��اري و 
زهكش��ي اولين اقدام جه��ت جلوگيري 
از ه��در رف��ت آب و افزاي��ش اس��ت. در 
اين بين با توج��ه به اينكه اجراي چنين 
پروژه هايي مستقيماٌ بر زندگي و معيشت 
م��ردم تأثيرگذار بوده و ع��الوه بر منافع 
مادي و اقتصادي، اثرات جانبي مثبتي نيز 
خواهد داشت؛ لذا نقش مردم و مشاركت 
بهره برداران بسيار حائز اهميت است. در 
اين رابطه، س��ازماندهي بهره ب��رداران و 

زاده، آذي��ن )13۹0( بررس��ي پيامدهاي 
واگذاري مديريت بهره برداري و نگهداري 
ش��بكه هاي آبياري و زهكش��ي دش��ت 
سيستان به تشكل هاي خصوصي، نشريه 
اقتصاد و توسعه كشاورزي ) علوم و صنايع 
كش��اورزي( جلد 2٥، شماره 1، ص 7٥-

. ٦٦
حيدري��ان، س��يداحمد. 1388، موانع 
س��اختاري بهبود مديريت س��امانه هاي 
آبي��اري در اي��ران، دوازدهمين همايش 
كميته ملي آبياري و زهكشي ايران. اسفند 

.1388
ايروان��ي،  دس��تگردي،زهرا،  زارع��ي 
هوش��نگ، ش��عبانعلي فمي، حس��ين، 
مختاري و حصاري، آرزو ) 1387(. بررسي 
عوامل بهبود عملكرد تشكل آب بران در 
مديريت ش��بكه آبرساني بخش جرقويه 
شهرستان اصفهان، مجله كشاورزي، دوره 
10، شماره 1، بهار 1387، صص ٦1-72.

ش��كري، زهرا، ماهفروزي، راهب و تبار 
احمدي، ميرخالق ضياء )13۹0(. بررسي 
نقش مديريت مش��اركت مدار آبياري در 
قالب تشكل هاي بهره برداران آب و خاك 
در جه��ت اصالح س��اختار مديريت آب 
كش��اورزي )مطالعه موردي پروژه البرز(. 
يازدهمين س��مينار سراس��ري آبياري و 
كاهش تبخير دانشگاه شهيد باهنر كرمان، 

بهمن ماه 13۹0. 
قالوند، ش��اهرخ. 138٥. به كارگيري  و 
انتق��ال مديريت آبياري به تش��كل هاي 
مردم��ي IMT & WUA. هماي��ش مل��ي 
مديريت ش��بكه هاي آبياري و زهكش��ي 
دانش��گاه ش��هيد چمران اهواز، دانشكده 
مهندسي علوم آب 12الي 14 ارديبهشت 

ماه 138٥.
مس��لمي، عبدالرض��ا، )138٦(. نقش 
تشكل هاي آب بران در مديريت مشاركتي 
آبياري. وزارت جهاد كشاورزي-س��ازمان 

مركزي تعاون روستايي ايران. 
Hassabou, A. M and  El- Gafy, I. K 

(2007). “Assessment Indicators for 

Water Users’ Associations in Egypt” 

Official Publication of the European 

Water Association (EWA)

توليدكنندگان داراي حقابه در تشكل هاي آب بران در جهت دستيابي 
به توسعه پايدار و بهره برداري بهينه از شبكه هاي آبياري و زهكشي 
و همچنين كاهش تصدي گري دولت، يكي از استراتژي هاي اساسي 

در موضوع بهره برداري از آب است. 
از عوامل اصلي موفقيت در تش��كل هاي آب بران اراده سياس��ي 
برنامه انتقال مديريت به بهره برداران اس��ت؛ اينكه كار مردم بايد به 
مردم س��پرده شود. پس از آن ايجاد اراده سياسي و تدوين مقررات، 
ايجاد ش��رايط الزم در مناطق تحت پوش��ش ش��بكه هاي آبياري و 
زهكش��ي و آماده سازي كشاورزان براي پذيرش مسئوليت مديريت 
ش��بكه از عوامل موفقيت اس��ت. هچنين ايجاد روحيه همكاري، 
آگاهي، مش��وق هاي اجتماعي و ارتباط دو سويه نهادهاي محلي و 
دستگاه هاي دولتي مي تواند از موارد ديگري باشد كه در موفق بودن 
اين طرح ها نقش اساسي ايفا می كند و اصوالً مديريت سيستم هاي 
آبياري و زهكشي بدون ارتباط و همكاري با عوامل مختلف باالخص 

ارتباط با حقابه بران و نمايندگان كشاورزان ممكن نيست.
بر اين اساس باتوجه به شرايط اقليمي كشور و به لحاظ محدوديت 
دسترسي به منابع آب، با در نظرگرفتن جدول اولويت بندي برنامه ها 
و سياس��ت ها در رابطه با مديريت آب پيش��نهاد مي شود در زمينه 
توانمندس��ازي اعضاء تش��كل هاي آب بران براي پذيرش مديريت 
آبياري و بهره برداري بهينه از تأسيسات، سياست هايي از قبيل تعليم 
و تربيت متخصص در اين زمينه و تالش در زمينه توسعه و بهبود 

شبكه هاي آبياري مدرن، در برنامه هاي كالن توسعه اي قرار گيرد.
ارائه راهكارهاي مناسب و ايجاد انگيزه براي تشويق بهره برداران از 
طرف شركت هاي سهامي آب منطقه اي و سازمان جهاد كشاورزي 
ضروري اس��ت و براي تحقق اين امر اس��تقرار و توسعه تعاوني هاي 
آب بران، ارائه خدمات ترويجي از طريق چندمنظوره كردن تعاوني هاي 
آب بران براي مشاركت بيشتر بهره برداران در مديريت آب كشاورزي، 
اجراي برنامه هاي آموزشي و ترويجي و استفاده از كانال هاي ارتباطي 
از قبيل تبادل نظر و مش��اركت نهادهاي ذيربط محلي، معتمدين، 
مددكاران ترويجي، كشاورزان پيشرو، رسانه هاي نوشتاري از قبيل 
مجالت، كتب و نشريات ترويجي و همچنين نرم افزارهاي رايانه اي 
براي ارتقاي دانش نگرش و مهارت بهره برداران از جمله راهكارهايي 
است كه باعث بهبود مديريت شبكه هاي آبياري و زهكشي از طريق 

تشكل هاي آب بران مي شود.
پی نوشت:

1-Water Users Association

منابع و مراجع:
احساني، مهرزاد و خالدي، هومن )1387(، شناخت و ارتقای بهره 
وری آب كش��اورزی به منظور تأمين امنيت آبی و غذايی كش��ور، 

يازدهمين همايش كميته ملی آبياری و زهكشی ايران.
اميني، امير مظفر و خياطي، مهدي، عوامل موثر بر عدم موفقيت 
طرح تشكيل تعاوني هاي آب بران )استفاده از رگرسيون فازي) اقتصاد 

كشاورزي و توسعه، سال چهاردهم، شماره ٥3، 138٥.
تبرايي، محسن، سلطاني، س��حر، خاكسار آستانه، حميد و زمان 
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1- مقدمه
اسكان مجدد يا جابه جايی محل اقامت 
)resettlement( عبارت است از عمل 
انتقال افراد و گروه هاي انساني از مكان 
زندگي مألوف به مكان ديگر، از طريق 
برپاي��ي واحدهاي مس��كوني جديد و 
تأمين دارائي ها، از جمله زمين مولد و 
زيرساخت هاي عمومي. عمل جابه جايي 
قاعدتاً ب��ر مبناي اهداف مش��خص و 
تمهيدات خ��اص، از طريق طرح هاي 
جابه جايي س��رانجام مي پذيرد. به اين 
ترتيب، اين طرح ها از طرح هاي اجرايي 
زمان بندي شده به شمار مي روند كه با 
اعتبار معين، به منظور پيشبرد برنامه ها 
و اه��داف از پيش تعيين ش��ده به اجرا 
در مي آيند و ضمن نظ��ارت و ارزيابي 
و نيز بررسي پيامدهاي منفي و مثبت 
جابه جايي، از طريق اقدامات سنجيده، 

به جبران خسارات وارده مي پردازند. 
 اس��كان مجدد به دو صورت انجام 

می شود:
 )voluntary resettlement( 1- داوطلبانه
كه با تمايل و مشاركت افراد و گروه های 

ذيربط صورت می گيرد؛ 
 involuntary( 2- ناگزير يا ناخواسته
به صورت  resettlement( كه معموالً 

اضطراری به انجام می رس��د و  طی آن 

انتقال برق، احداث بنادر و شهرك های 
جديد، ايجاد و يا بهبود زيرساخت های 
شهری مثل سيستم های فاضالب، مترو 
) پروژه های نوس��ازی شهری(، توسعه 

صنعت و معدن و ... .
چنين پروژه هايی از اهميت حياتی 
برای توسعه ملی و منطقه ای برخوردار 
هس��تند؛ اما مناف��ع بلندم��دت آنها 
ممكن اس��ت در تضاد با منافع افراد و 
گروه هايی باش��د كه تحت تأثير فوری 
آنها قرار می گيرند. آشتی دو مجموعه 
از مناف��ع متضاد نياز ب��ه برنامه ريزی 
دقيق و سيس��تمی دارد ت��ا از زندگی، 
رفاه، فرهن��گ و حقوق انس��انی افراد 
و گروه ه��ای خس��ارت ديده حماي��ت 
و ظرفي��ت اقتص��ادی از دس��ت رفته 
جب��ران ش��ود. مطابق با آمار رس��می 
بين س��ال های 1۹٥0 تا 1۹۹0 جمع 
جابه جاي��ی در كل جه��ان بين 40 تا 
80 ميليون نفر تخمين زده شده است 
كه 34 درصد كل جابه جايی ها، ناشی 
از اجرای طرح های عمرانی و توس��عه، 
از جمله توسعه ش��هرها و شهرسازی 
بوده اس��ت. در اين ميان س��دها باعث 
جابجايی 10/2 ميليون نفر در همين 
دوره ش��ده اند. اندازه جمعيت جابه جا 
شده ممكن است از تنها چند صد نفر 

افراد و خانوارهای ذيربط چاره ای جز ترك محل زندگی و برپايی 
دوباره محل اقامت و ش��رايط معيش��ت خود در مكان ديگری 

ندارند.
در سراسر جهان جابه جايی جمعيت و اسكان مجدد ناخواسته 
در نتيجه جنگ )آشفتگی سياسی(، باليای طبيعی مانند سيل، 
زلزله، خشكسالی و اجرای طرح ها و پروژه های عمرانی - اجرايی 
رخ می دهد. ماهيت فرايند اس��كان مجدد ناخواس��ته، موضوع 
پژوهش جامعه شناختی اس��ت؛ زيرا اسكان مجدد يك فرايند 
اجتماعی- اقتصادی و فرهنگی است كه قبل از محيط فيزيكی، 
با گروه های انسانی مرتبط بوده و ساختار اجتماعی– فرهنگی، 
شبكه های خويشاوندی، نظام توليد و شيوه زندگی جوامع ذيربط 
تحت تأثير مستقيم تبعات خود قرار داده؛ ضمن اينكه چالش های 

زيست محيطی نيز به دنبال دارد.
پروژه های عمرانی را می توان از اركان اساسی فرايند توسعه 
تلقی كرد و به مجموعه فعاليت هايی گفته می شود كه با استفاده 
از منابع زمانی-مالی و انسانی و مانند اين ها به صورت مستمر و 
جهت دار برای رسيدن به يك هدف از پيش تعيين شده به انجام 
می رسد. اهداف اصلی اينگونه پروژه ها، عمدتاً برآوردن نيازها و 
رفع مشكالت جوامع انسانی است. از اين رو محوريت انسان در 
توسعه، ضرورت جامعيت حركت های عمرانی را برای تكامل و 

تعالی جوامع بشری می طلبد. 
انواع پروژه های عمرانی كه اغلب با تغيير در الگوهای استفاده 
از آب و زمي��ن و ديگ��ر منابع طبيعی منجر به اس��كان مجدد 
ناخواس��ته افرادی می شوند كه در حال اس��تفاده از اين منابع 
هس��تند؛ عبارت اس��ت از: پروژه های سدس��ازی كه با فراوانی 
قابل مالحظه ای نس��بت به ساير پروژه ها انجام می گيرد؛ ايجاد 
و گسترش خطوط آهن، احداث بزرگراه ها، فرودگاه ها، خطوط 

اسکان مجدد در پروژه های عمرانی

يکی از موضوعات مهم و ثابت در پروژه های بزرگ عمرانی كه با هدف 
دستيابی به رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی در فضای منطقه ای و ملی 
اجرا می شوند، اس�کان مجدد اس�ت كه در آن نياز است مردم به طور 
ناخواس�ته از مناطقی كه در آنجا كار و زندگ�ی می كنند به مکان های 
ديگر منتقل ش�وند. با طراحی و برنامه ريزی و اجرای فرآيند اسکان 
مجدد به مثابه يك فعاليت عمراني و توسعه اي، الزم است تا پيامدهای 

منفی جابه جايی افراد را معکوس كرده و به احياء و بازسازی، برقراری 
دوباره منابع درآمدی، زيس�تی و نظ�ام اجتماعی اف�راد و گروه های 
ذيربط حتی بهتر از وضعيت قبلی پرداخته ش�ود. افزايش مس�تمر و 
شتاب سرمايه گذاری در پروژه های زيربنايی و متعاقب آن سهم بسيار 
بزرگ جابه جايی های ناش�ی از طرح های توس�عه در سراس�ر جهان 

ضرورت بحث را در اين باره می طلبد.

حبیبه یوسفی دستجرد
کارشناس مستندسازی SBU آب و ابنیه
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در يك پروژه به هزاران و گاه ميليون ها 
نفر برس��د؛ برای مثال در پروژه احداث 
سد كبان ٦30 هزارنفر جابه جا شدند يا 
پروژه سد سه دره )Three gorges( كه 
منجر به جا به جايی 1/3 ميليون نفر شد.  

2- اركان اصلی اسکان مجدد
2-1- كارفرمايان )نهادهای متولی و 
مسئول جابه جايی(: مسئول جابه جايی 
گروه ه��ای خس��ارت ديده، كارفرمايان 
اعم از كارفرماي��ان دولتی و خصوصی 
هس��تند. سياس��ت های جابه جاي��ی 
دس��تگاه های مس��ئول ضم��ن قائل 
ش��دن حق انتخاب برای خانواده های 
ذيربط از مي��ان گزينه های قابل قبول 
پيشنهادی؛ بايستی از نظر فنی و مالی 
به اين خانواده ها كمك كنند تا بتوانند 
زندگی، معيشت اقتصادی و شبكه های 

اجتماعی خود را بازسازی كنند. 
2-2- افراد و گروه های خسارت ديده 
از پروژه: از آنجا كه برنامه ريزی اس��كان 
مجدد تصميم گيری حياتی در مورد آينده 
گروه های جابه جاش��ده اس��ت؛ بنابراين 
مش��اركت دادن گروه های ذيربط به طور 
مس��تقيم يا از طريق نمايندگان آنها در 
برنامه ريزی اسكان مجدد منجر به درك 
درس��ت نيازها، منابع و اولويت های آنها 
شده و امر جابه جايی را تسهيل می كند؛ 
ضمن اينكه فرايند ادغام در س��كونتگاه 
جديد را نيز بهبود می بخشد. اطالع رسانی 
درب��اره جابه جاي��ی قريب الوقوع، حقوق 
افراد جابجاشده، فرايند جبران خسارت 
و گزينه های در دسترس برای مشاركت 
افراد ضروری اس��ت؛ به ط��وری كه عدم 
ارائه اطالعات دقي��ق، گاه موجب ايجاد 
سوء تفاهم و مقاومت افراد ذيربط می شود.

2-3- جمعي��ت ميزب��ان: عالوه بر 
كارفرماي��ان و اف��رادی كه قرار اس��ت 
جابه ج��ا ش��وند، ديگر بازيگ��ر اصلی 
برنامه اسكان مجدد، جمعيت ميزبان 
است. جمعيت ميزبان ساكن در مكان 
موردنظ��ر كه افراد خس��ارت ديده قرار 
اس��ت در آنجا اسكان يابند، در معرض 
پيامدهای جابه جايی قرار دارند. تراكم 
جمعي��ت، افزايش مطالب��ات بر روی 

زمين و آب و خدمات و غيره ممكن است منجر به واكنش افراد 
ميزبان در برخورد با تازه واردان ش��ود. همچنين ممكن اس��ت 
ارائه خدمات برتر و مس��كن برای تازه واردان، حس حسادت را 
در جمعيت ميزبان تحريك كند. دستگاه متولی بايستی ضمن 
اطالع رسانی و توجه به نقطه نظرات جمعيت ميزبان و در نظر 
گرفتن موارد ذكرش��ده با ايجاد يك فضای اجتماعی مناسب، 

موجبات ادغام و يكپارچگی دو گروه را فراهم آورد.
3-رويکرد اسکان مجدد با جهت گيری مبتنی بر توسعه

در رويكرد اسكان مجدد با جهت گيری مبتنی بر توسعه موارد 
زير مهم تلقی می شود:

 برنامه اس��كان مجدد به مانند يك برنامه توس��عه است تا 
فرصتی برای احياء نظام های توليد و برقراری س��كونتگاه های 
انسانی و توسعه استانداردهای زندگی افراد متأثر از طرح را فراهم 
آورد و خواهان بازسازی اجتماعی- اقتصادی سكونتگاه ها )اعم 
از ش��هر و روستا( و بهس��ازی آنها حتی بهتر از قبل و نه فقط 
بازگرداندن آنها به شرايط قبلی است. در اين ديدگاه تنها نجات 
موقت و حذف فيزيكی ش��تاب زده و صرف مردم از مسير سيل 
مخزن آب يا بزرگراه های آتی مد نظر نبوده بلكه در تمام مراحل 
درك، طراحی، برنامه ريزی، تأمين مالی و اجرای اسكان مجدد 
نگاه توسعه ای حاكم بوده است. در اسكان مجدد با جهت گيری 
توس��عه ای، زيرس��اخت های اجتماعی چون امكانات آموزشی، 
خدمات بهداش��تی، دسترسی به فرصت های شغلی، اختصاص 
مسكن متناسب با نيازهای كنونی و درحال رشد آتی و بهره مندی 

افراد ذيربط از مزايای توسعه جديد مهم تلقی می شود. 
 برای احيای حيات اجتماعی- اقتصادی افراد جابه جا شده 
دو سياست مطرح می شود: سياست مبتنی بر زمين)معوض( و 
سياست غيرمبتنی بر زمين)پرداخت نقدی(. در سياست مبتنی 
بر زمين، جبران خس��ارت كافی برای اموال از دس��ت رفته مهم 
ب��وده و ارائه فرصت های اقتصادی برای برقراری مجدد جمعيت 
ذيربط به عنوان افراد مولد مد نظر قرار می گيرد. بازسازی ظرفيت 
توليدی هم به در دسترس بودن زمين بستگی دارد. گاهی اوقات 
در دسترس نبودن زمين با توجه به تراكم جمعيت موجود، يك 
محدوديت جدی اس��ت در اين موارد سياست جايگزين ديگری 
يعنی سياست غير مبتنی بر زمين نياز است تا با پرداخت نقدی 
به عنوان يك مبنای درآمد جايگزين به مردم خسارت ديده، آنها 
قادر به برقراری معيشت خود باشند. اما پرداخت نقدی خصوصاً در 
جابه جايی های بزرگ با جمعيت زياد يك راه حل مناسب نبوده؛ 
زيرا اغلب پول نقد برای مقاصد ديگری به غير از جايگزين كردن 
زمين ) اهداف مصرف فوری( استفاده می شود. در موارد جابه جايی 
در مقي��اس كوچك كه پرداخت نقدی صورت می گيرد كمك و 

ياری رسانی حين جابه جايی اغلب ضروری به نظر می رسد. 
در سياست مبتنی بر زمين، برنامه اسكان مجدد بايد توجه 
ويژه ای به پيچيدگی مالكيت مكان داش��ته باشد. قانونی بودن 
اش��غال مكان مورد نظ��ر،  فعاليت های اقتص��ادی )توليدی يا 

خدماتی( مربوط به مكان، گزينه های 
ايجاد زمي��ن، خري��داری حق اعطای 
زمين از اس��كان يافته ها، تأمين مالی 
پروژه ب��رای كاره��ای عمرانی زمين، 
سرمايه گذاری در فرصت های اشتغال، 
آموزش فنی و حرفه ای، صنايع كوچك 
و مش��اغل بخش خدمات، بخش های 

مهمی از برنامه اسكان مجدد است.
پيامدها و خسارت هاي جابه جايي 
به واس��طه پروژه ه��ای عمران��ی بزرگ، 
ش��امل خس��ارت وارده ب��ر دارايی های 
م��ادی و غيرمادی همچون: مس��كن، 
زمين مولد، منابع درآمدزا، منابع طبيعي، 
ساختمان های عمومی جمعی، مكان هاي 
فرهنگي، شبكه ها و پيوندهاي اجتماعي، 
هويت فرهنگي، تجانس جمعي و ساز و 

كارهاي ياريگري است.
تأمين مسكن در مكان های جديد، 
امكانات بهداشتی، تأمين سيستم های 
مراك��ز  و  م��دارس  آش��اميدنی،  آب 
مراقبت ه��ای بهداش��تی از مؤلفه های 
اصل��ی برنامه ريزی اس��كان مجدد با 

رويكرد توسعه است. 
توج��ه ب��ه س��ازمان اجتماع��ی 
سكونتگاه های انس��انی جديد و احياء 
نظام اجتماعی افراد جابه جا شده برای 
اسكان مجدد توسعه گرا ضروری است. 
به عب��ارت ديگر نهاده��ای فرهنگی و 
اجتماعی مهاجران بايد مورد حمايت 
قرار گيرند در اين ميان بايستی نقش 
خ��ود افراد ذيربط و نمايندگان آنها در 
س��ازماندهی اجتماعی م��كان جديد 
به رسميت ش��ناخته شود. همچنين 
اولويت آنهايی ك��ه در قالب گروه های 
خويش��اوندی، همس��ايگی، قوم��ی و 
يا كل روس��تا جابه جا ش��ده اند از نظر 
س��ازمان يابی گروهی در مكان جديد 
در نظ��ر گرفته ش��ود تا مان��ع ايجاد 
ناهماهنگی و تنش بين همس��ايه ها و 
گروه های قومی مختلف به عنوان نتيجه 

همسايگی بزرگتر شود.
برنام��ه اس��كان مجدد باي��د با يك 
جه��ت  در  مش��خص  جهت گي��ری 
جلوگيری از زوال محيط زيست طراحی 
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ش��ود. در اين ميان تراكم جمعيت در 
هر واحد زمين ناش��ی از اسكان مجدد 
از طريق نسبت بين جمعيت تازه وارد 
و جمعي��ت ميزبان س��اكن در منطقه 
س��نجيده ش��ده، تا بر منابع طبيعی 
منطقه فش��ار بيش از ظرفيت تحمل 
عواق��ب  درصورتی ك��ه  نگ��ردد.  وارد 
غيرقابل قبولی ب��رای محيط طبيعی 
پيش بينی می شود بايد مكان جايگزين 

ديگری برای اسكان مجدد پيدا كرد. 
4- مراحل عملياتی پروژه اسکان مجدد

4-1- شناسايی پروژه
در مرحله اول نيازسنجی پروژه اسكان 
مجدد، ان��دازه جمعيتی كه تحت تأثير 
ق��رار خواه��د گرفت و ش��روع آمادگی 
اج��زای جابه جايی مطرح می ش��ود. در 
اين مرحله، از همان آغاز با اولويت دادن 
به افراد ذيربط بايد سياست ها، برنامه ها، 
و ايده ه��ای اولي��ه برای مكان اس��كان 
مجدد، ترتيبات  قانونی و سازمانی برای 
برنامه ري��زی و اجرای اس��كان مجدد، 
چارچ��وب قانون��ی جبران خس��ارت، 
دسترس��ی به منابع آب و زمين و توان 
منابع در دس��ترس مشخص شده و نيز 
يك استراتژی توس��عه برای سكونتگاه 

جديد در نظر گرفته شود. 
4-2-آماده سازی پروژه 

در اين مرحله برنامه اس��كان مجدد 
بايد طراحی شود. طرح اسكان مجدد 
تركيبی از س��ه مجموعه متف��اوت از 

فعاليت های مربوط به:
 آماده س��ازی گروه های خسارت ديده 

برای تغيير مكان
 جابه جاي��ی افراد ذيرب��ط به مكان 

جديد 
 ادغام افراد جابه جا ش��ده در جامعه 

جديد است
آماده س��ازی،  فراين��د  ط��ی  در 
اطالع رسانی به افراد خس��ارت ديده و 
مش��ورت با آنها، پيداكردن مكان برای 
س��كونتگاه های جدي��د و زمين ه��ای 
مجاور ب��رای كش��اورزی و دامپروری، 
تخصيص  معيارهای  مش��خص كردن 
قطعات مس��كونی ب��ا در نظر گرفتن 

تمايل مش��ترك افراد خسارت ديده به س��كونت در واحدهای 
بزرگت��ر مطرح بوده كه متضمن مطالع��ات و برنامه ريزی برای 

آماد ه سازی مكان مورد نظر و كارهای احيای زمين است.
4-3-ارزيابی پروژه

اين مرحله شامل ارزيابی اثرات اجتماعی SIA و ارزيابی اثرات 
زيست محيطی EIA است. ارزيابی برنامه برای پياده سازی شامل 
بازنگری نتايج كار آماده سازی و امكان سنجی قبلی است. در اين 
زمينه تأكيد بر اين است كه اموالی كه توسط پروژه اصلی نابود 
ش��ده، صورت برداری و ارزيابی شود و زمين دريافتی در مكان 

موردنظر شناسايی و در دسترس افراد خسارت ديده قرار گيرد.
همچنين سياس��ت كلی و نيز چارچوب س��ازمانی و قانونی 
مديريت اس��كان مجدد ارزيابی ش��ده و پيامدهای اجتماعی و 
فرهنگی ناش��ی از جابه جايی در بافت ملی و منطقه ای با توجه 
به عواملی چون تركيب قومی منطقه، تركيب جنسی و تراكم 
جمعيت، فضای اجتماعی-سياس��ی محلی، سنت ها و آداب و 
رس��وم، نس��بت بين تعداد ذی نفعان پروژه و تعداد كسانی كه 
در مع��رض جابه جايی  قرار می گيرن��د، به دقت در نظر گرفته 
شود. مطالعات سود/هزينه بهينه سازی شده و تعداد مردمی كه 
به واس��طه اجرای پروژه بايد جابه جا شوند در نظر گرفته شود و 
زمانی كه تعداد جمعيت جابه جا شده خيلی باال است، می توان 
در طراح��ی پروژه  تجديدنظر كرد. حقوق عرفی و نه رس��می 
مردم قبيله ای نسبت به زمين بايد به رسميت شناخته شود و 
پرداخت خسارت و منابع جايگزين مد نظر قرار گيرد. همچنين 
بايد هزينه های كامل جابه جايی و فعاليت های بازسازی شناسايی 

و منابع تأمين مالی هزينه های پروژه مشخص شود. 
4-4- سرپرستی و نظارت پروژه

در آخرين مرحله، موفقيت برنامه اس��كان مجدد بستگی 
به كيفيت اجرای آن دارد. يك سياس��ت مناسب، حتی يك 
برنامه ريزی و طراحی پروژه خوب ممكن است با يك اجرای 
نادرس��ت نتيجه عكس داشته باشد. برای افزايش هماهنگی 
بين اجرا و سياست پروژه، نظارت دقيق و منظم ضروری است. 
پيامدهای فرهنگی و نه تنها اقتصادی تغيير مكان ناخواسته، 
واكن��ش افراد و جوامع، نحوه تعامل و رفتار س��ازمان متولی 
با مردم خس��ارت ديده،  نظارت بر جنبه های جامعه شناختی 
و فن��ی اس��كان مجدد به عنوان يك سيس��تم جام��ع و در 
صورت ني��از، تكميل فعاليت های اس��كان مج��دد و بهبود 
شرايط اجتماعی-اقتصادی مردم جابه جاشده در نظر گرفته 
می ش��ود. سرپرستی و نظارت بايد يك سيستم هشداردهی 
برای مديران پروژه و يك كانال برای افراد جابه جاشده باشد تا 
نيازها و واكنش های خود را به اجرای اسكان مجدد بشناسانند. 
سرپرس��تی و نظارت بايد هر دو منطقه ی وارد شده و ترك 
شده را در بر گيرد. بنابراين بازخورد انتقال و تطبيق های اوليه 
اولين گروه جابه جا ش��ده ممكن است برای گروه های بعدی 

مورد استفاده قرار گيرد.    

5- جمع بندی بحث
در اغل��ب طرح ه��ای توس��عه، نياز به 
جابه جايی ناخواسته جمعيت و پيامدهای 
جابه جايی بر آنها مطرح است. حساسيت 
پروژه هاي اسكان مجدد ناشي از پيچيدگي 
و ارتب��اط همه جانبه پيامدها و آثار آن بر 
جوامع انس��اني است. برنامه اسكان مجدد 
ناخواسته با رويكرد توسعه گرا و برنامه ريزي 
منس��جم و همه جانب��ه و عملياتی كردن 
مناس��ب آن ، ضمن مش��اركت دهی افراد 
خسارت ديده و جامعه ميزبان، با تأكيد بر 
توسعه ش��الوده اقتصادی جامعه، جبران 
مناس��ب خس��ارت، فراهم كردن مسكن 
و زيرس��اخت های س��كونتگاهی جدي��د، 
حفاظت زيست محيطی همراه با تقويت 
تداوم سازمان اجتماعی و مؤسسات محلی، 
پيامدهای تغيير مكان را به شيوه مطلوب 
مديري��ت كرده و موجب برق��راری دوباره 
حيات اجتماعی- اقتص��ادی افراد جابه جا 
شده در سطح قابل قبولی از استانداردهای 

توسعه خواهدشد.  
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مقدمه
مديري��ت زباله ه��اي توليدش��ده در 
جوامع ش��هري از جمله مش��كالتي 
اس��ت كه همه كش��ورهاي دنيا با آن 
مواجه هستند. عدم مديريت مناسب 
اين زباله ه��ا مي تواند منج��ر به بروز 
صدم��ات زيس��ت محيطي خطرناك 
ش��ده و از طرف ديگر، دفع و تصفيه 
اين مواد هزينه بر اس��ت؛ لذا بايستي 
روش هايي جهت مديريت اين زباله ها 
اتخاذ ش��ود كه عالوه بر كمينه كردن 
اثرات مخرب زيس��ت محيطي، از نظر 
اقتصادي به صرفه باشد. جوامع مختلف 
با توجه ب��ه تركيب زبال��ه توليدي و 
ش��رايط زيس��ت محيطي و اقتصادي 
خ��ود روش هاي تركيب��ي گوناگوني 
را مانند دفن در لندفيل ها، اس��تفاده 
از زباله س��وزها، كمپوس��ت و هض��م 
بي هوازي زبال��ه به كار برده اند. تصفيه 

گاز مت��ان و دي اكس��يدكربن تبديل 
مي شوند. انتخاب روش زيست شناختي 
مناسب براي حذف مواد آلي به عوامل 
متعددي از جمل��ه نوع و غلظت مواد 
ورودي، درصد حذف مورد نظر، عوامل 
محيطي، وسايل و تجهيزات موجود و 
عوامل اقتصادي بس��تگي دارد. انرژي 
حاص��ل از تغيير و تبدي��ل بي هوازي 
ان��دك بوده و در واقع انرژي به صورت 
ذخيره ش��ده در متان باق��ي مي ماند. 
به همي��ن دليل رش��د باكتري ها در 
اينگونه سيستم ها كم بوده و به تبع آن 
هزينه ه��اي مربوط به دفع لجن مازاد 

كاهش مي يابد. 
ه��ر نوع پس��ماند از مواد خش��ك 
و رطوبت تش��كيل شده اس��ت. مواد 
خشك بيشتر شامل مواد آلي )از قبيل 
مواد با پايه كربني( و مواد معدني است. 
مواد آلي را مي توان به دو دس��ته مواد 

بيولوژيكي كه شامل كمپوست هوازي و هضم بي هوازي است، 
به عنوان گزينه مناسب جهت تصفيه بخش آلي مواد زائد جامد 
شهري پذيرفته شده است. هضم بي هوازي مزيت هاي اقتصادي 
زيادي نسبت به كمپوست هوازي دارد. كمپوست هوازي يك 
سيس��تم مصرف كننده انرژي است و براي تصفيه هر تن مواد 
زائد جامد شهري به٥0 تا 7٥  كيلووات ساعت الكتريسيته نياز 
دارد. اما برخالف آن، سيستم هضم بي هوازي يك توليدكننده 
انرژي اس��ت و به ازاي تصفيه هر تن مواد زائد جامد ش��هري 
مي تواند 7٥ تا1٥0 كيلووات ساعت الكتريسيته توليد كند ]1 
و 2[. پ��س از هضم بي هوازي مواد زائد جامد ش��هري، متان، 
دي اكسيدكربن و مقداري مواد جامد باقي مي ماند كه مي تواند 
به عنوان كود به مصرف برسد. متان توليدشده در فرايند هضم 
بي هوازي مي تواند در تأمين انرژي الكتريكي و حرارتي به كار 

رود. 
تکنولوژي  هضم بي هوازي 

به ط��ور كلي براي حذف مواد آلي ب��ه روش بيولوژيكي دو 
روش تصفيه هوازي و بي هوازي وجود دارد. در تصفيه هوازي 
مواد آلي به آب و دي اكسيدكربن تبديل مي شوند، در حاليكه 
در تصفي��ه بي هوازي اين مواد در غياب اكس��يژن محلول، به 

بررسی امكان پذيری
كاربرد تكنولوژی هضم بی هوازی خشك

جهت تصفيه مواد زائد جامد شهری در ايران

يک�ي از گزينه ه�اي تصفيه م�واد زائ�د جامد ش�هري اس�تفاده از 
تکنولوژي ه�اي هضم بي هوازي اس�ت ك�ه اس�تفاده از آن در دنيا و 
به ويژه كش�ورهاي اروپايي رو ب�ه افزايش اس�ت. از آنجاييکه بخش 
زيادي از مواد زائد جامد ش�هري توليدي در ايران از نوع پسماندهاي 

فساد پذير است، اين روش مي تواند به عنوان گزينه اي مناسب جهت 
تصفيه پسماندهاي شهري در كش�ور به كار گرفته شود. در اين مقاله 
سعي شده است با بررسي كيفيت زباله توليدي در نقاط مختلف كشور، 

قابليت كاربرد تکنولوژي هضم بي هوازي مورد بررسي قرار گيرد.

علیرضا شکوه
کارشناس محیط زیست SBU انرژی
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قابل تجزيه بيولوژيكي )مثل دور ريز 
غذا( و مواد غيرقابل تجزيه بيولوژيكي 
)مثل پالس��تيك ها( تقس��يم بندي 
كرد. هضم بي هوازي مي تواند در يك 
تأسيسات ويژه و تحت شرايط كنترل 
ش��ده اتفاق بيفت��د و همين عمل در 
دفنگاه ها و در ش��رايط كنترل نشده 
نيز اتفاق مي افتد. زباله از جمله موادي 
اس��ت كه از طريق هضم بي هوازي به 

متان تبديل می شود]2[.
 مکانيسم واكنش هضم بي هوازي

واكنش هاي هضم بي هوازي مشتمل 
بر يك س��ري فرايندهاي شيميايي و 
بيولوژيكي است كه در غياب اكسيژن 
و در حضور ارگانيس��م هاي بي هوازي، 
مواد آلي فس��ادپذير تجزيه شده و در 
نهايت گازي توليد مي شود كه بخش 
عم��ده اي از آن مخلوط��ي از گازهاي 
متان و دي اكسيدكربن )بيوگاز( است. 
فرايند هضم مي تواند با بازدهي متفاوت 
جهت تجزيه هر نوع ماده آلي فسادپذير 
حاوي كربن مانند موادغذايي، فاضالب، 
كاغذ، پسماندهاي باغباني و مواد زائد 

جامد شهري استفاده شود.
بي��وگاز حاصل ش��ده، ي��ك گاز با 
ارزش حرارتي متوس��ط و ش��امل ٥0 
تا 70 درصد متان اس��ت. اين گاز را با 
كمي  پيش تصفيه، مي توان در بويلرها و 

فراين��د هض��م فق��ط در ص��ورت 
گذران��دن همه اي��ن مراحل تكميل 
خواهدش��د. در هركدام از اين مراحل 
ميكرو ارگانيزم هاي خاص آن مرحله 
با شرايط فيزيولوژيكي منحصر به فرد 

مسئول انجام واكنش ها است]3[.
ش��ناخت زباله به  عن��وان خوراك 

ورودي به هاضم هاي بي هوازي
جهت بررسي امكان پذيري كاربرد 
تكنولوژي هضم بي ه��وازي به منظور 
تصفي��ه و تولي��د انرژي از م��واد زائد 
جامد ش��هري در كش��ور، مهمترين 
عامل كيفيت زبال��ه توليدي از لحاظ 
تجزيه پذيري بيولوژيكي است. بديهي 
است كه هرچه ميزان مواد فسادپذير 
در پسماند توليدي بيشتر باشد، قابليت 
تصفيه پذي��ري و توليد ان��رژي از آن 
بيشتر مي شود. بنابراين جهت بررسي 
امكان پذيري هضم بي هوازي مواد زائد 
جامد شهري در كشور در ابتدا بايستي 
كيفيت زباله توليدي مورد بررسي قرار 

بگيرد.  
تركيب خ��وراك هاض��م مي تواند 
بس��يار متنوع، گوناگون و گس��ترده 
باشد. تركيب خوراك ورودي به هاضم 
عام��ل اصلي مؤثر در بهره متان و نرخ 
تولي��د متان از هاضم ه��اي بي هوازي 
اس��ت. زباله را مي توان از ديدگاه هاي 
مختل��ف بررس��ي ك��رد و در نتيجه 
تقسيم بندي هاي مختلفي را براي آن 
در نظر گرفت. اين امر به دليل ماهيت 
ناهمگن زباله و خصوصيات مختلفي 
اس��ت كه مي توان ب��راي آن متصور 
شد. در تقسيم بندي زباله، آنچه مهم 

انواع مختلفي از ژنراتورها به كار برد. همچنين با ارتقاء كيفيت 
اين گاز، مي توان آن را در خطوط لوله تزريق كرده و به مصرف 
رسانيد و يا به عنوان سوخت وسايل نقليه مورد استفاده قرار داد. 
بيش از يك قرن است كه از هضم بي هوازي جهت فرآوري 
لجن هاي فاضالب استفاده مي شود. اگر پسماند شهري در فاز 
جامد فرآوري شود، اغلب هضم بي هوازي به فرآيند كمپوست 
بي هوازي تبديل مي ش��ود. هضم بي ه��وازي، عالوه بر بيوگاز، 
باقيمانده اي نيز به جا مي گذارد كه شامل مواد غيرآلي، موادآلي 
غير قابل تجزيه بيولوژيكي، مواد تجزيه پذير تجزيه نشده و جرم 
ميكروبي اس��ت. اگر اين مواد، به طور مؤثر، از مواد مشكل ساز 
مثل پالس��تيك هاي كلردار پاك شود، مي توان محصول را به 
عنوان كمپوس��ت در بازار به فروش رساند و ممكن است اين 
ماده را براي پوشش  دفنگاه ها نيز استفاده كرد. مواد داخل هاضم 
بي هوازي ممكن اس��ت ش��امل موادي با غلظت هاي متفاوت 
)از دوغاب تا خمير جامد( باش��د. مواد را پس از خارج ش��دن 
از راكت��ور مي توان در يك تجهي��زات تراكم، آب زدايي كرده و 
مايع فيلتر شده را جهت تهيه خوراك دوغابي دوباره به هاضم 
بازگرداند. مواد خارج شده از زير پرس نيز به شكل كيك پرس 

يا كيك در مي آيند.
همانطور كه در شكل )1( نشان داده شده است كل فرايند را 

مي توان به چهار مرحله تقسيم كرد:
هيدروليز كه در آن مولكول هاي پيچيده شكسته شده و به 

مولكول هاي ساده تر تبديل مي شوند.
 فاز اسيدوژنيك يا اسيدساز كه در اين مرحله اسيدهاي آلي 

توليد مي شوند.
فاز استوژنيك يا استات ساز كه فاز توليد استات ها است. 

ف��از متانوژنيك يا متان س��از كه در اين مرحله اس��تات و 
هيدروژن به متان تبديل مي شوند. 

تیپ بندي نوع هوا شهرهاي مهم
تیپ 1 گرم و خشک تهران،کرج، قزوین،  اصفهان، شیراز، مشهد، زاهدان،  یزد، اراك، کاشان، قم
تیپ 2 گرم و نیمه مرطوب اهواز، آبادان
تیپ 3 گرم و مرطوب بندرعباس
تیپ 4 معتدل و خشک اردبیل، ارومیه، تبریز، زنجان، سنندج، همدان، خرم آباد
تیپ 5 معتدل و مرطوب ساري، گرگان

جدول 1:  تقسیم بندي آب و هوایي شهر هاي نمونه مورد مطالعه

كربوهيدرات ها قند ها

چربی ها اسيد های چرب اسيد كربنيك ها    و ا لکل ها هيدروژن
 اسيد استيك 
دی اكسيد كربن

متان
هيدروژن / آمونياکدی اكسيد كربن

پروتئين ها آمينو اسيد ها

هیدرولیز اسیدسازی استات سازی متان سازی

شکل1: مراحل هضم بي هوازي
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است، هدف از اين تقسيم بندي است؛ 
به عبارت ديگر آنچه نوع تقسيم بندي  
زباله را مشخص مي كند، نتيجه گيري 
و كاربردي اس��ت كه از اين كار انتظار 
می رو. مثالً براي ساخت كارخانه كود 
و كمپوس��ت، تقس��يم بندي زباله از 
نظر فس��ادپذيري حائز اهميت است. 
همچنين اين پارامتر براي جمع آوري 
زباله، دسته بندي و شناخت منبع زباله 
و تشخيص خطرناك يا غيرخطرناك 

بودن آن نيز مهم است. 
از آنجا كه خوراك ورودي به هاضم 
بي هوازي، زباله هاي فسادپذير  است، 
اين تقس��يم بندي  مورد استفاده قرار 
گرفته و تشريح مي شود. طبقه بندي 
زباله از نظ��ر مواد تولي��دي، در واقع 
بررسي انواع مختلف زباله هاي شهري 
اس��ت. بديهي اس��ت كه توزيع انواع 
مختلف زباله براي مؤلفه هاي موجود 
در زباله هاي شهري با توجه به موقعيت 
مكاني، فصل، شرايط اقتصادي و بعضي 

عوامل ديگر تغيير مي كند.
در شهرهايي كه تجزيه فيزيكي مواد 
انجام شده است، اجزاء تشكيل دهنده 
مواد زائد جامد ش��هري به ٦ دس��ته 

تقسيم شد ه اند:
كاغذ، كارتن و مقوا
نايلون و پالستيك

فلزات )آهني و غير آهني(
شيشه

مواد فسادپذير
مواد متفرقه و غيره

شناخت منابع و نوع مواد زائد جامد، 
تركيبات و نوع توليد و نرخ توليد اين 
مواد، جه��ت مديريت مواد زائد جامد 

ضروري است.
 آناليز فيزيکي پس�ماند ش�هري 

توليدي در نقاط مختلف كشور
در يك تقسيم بندي كلي براساس 
درجه حرارت و رطوب��ت هوا، ايران را 
مي توان به پنج منطق��ه آب و هوايي 
گرم و خش��ك، گرم و نيمه مرطوب، 
گرم و مرط��وب، معتدل و خش��ك، 
معتدل و مرطوب تقس��يم ك��رد. در 

شده است. در جدول )4( آناليز فيزيكي 
پسماند جامد شهري اردبيل به عنوان 

نمونه نشان داده شده است.
در مورد آناليز فيزيكي زباله توليدي 
شهر هاي ساري، گرگان و رشت كه در 
منطقه آب و هوايي معتدل و مرطوب 
هستند، آمار و اطالعات نشان مي دهد 
كه ميزان زباله فس��ادپذير در اين دو 
ش��هر باالي70 درصد است كه نشان 
مي دهد قابليت بااليي جهت هضم در 
هاضم هاي بي ه��وازي دارد. در جدول 
)٥( آنالي��ز فيزيك��ي پس��ماند جامد 
ش��هري س��اري به عنوان نمونه نشان 

داده شده است.
بنابراي��ن ب��ا توجه اينكه قس��مت 
اعظم مواد زائد جامد شهري در ايران 
از ن��وع فس��ادپذير بوده، اس��تفاده از 
تكنولوژي هضم بي هوازي براي تصفيه 
پس��ماندهاي شهري بس��يار مناسب 
به نظر مي رس��د. البته اين موضوع به 
معن��اي طرد تكنول��وژي ديگر مانند 
زباله سوز نيست؛ بلكه بدين معنا است 
كه حجم زيادي از زباله شهري توليدي 
در كش��ور جهت تصفيه در سيس��تم 
هضم بي هوازي بسيار مناسب است و 
بخش ديگري از زباله شهري توليدي 
در كش��ور را مي توان به زباله س��وزها 

فرستاد. 
البته عامل ديگري ك��ه مي تواند بر 
روي ميزان تصفيه پذي��ري بيولوژيكي 
بي هوازي مواد زائد جامد ش��هري مؤثر 
باش��د، محتواي نوترينت ها )نيتروژن و 
فس��فر و به ويژه نيتروژن( اس��ت كه به 
صورت نسبت C/N/P شناخته مي شود. 
با توجه به اينكه آناليز شيميايي زباله هاي 
شهري در دسترس نيست، در اين مورد 
به تحقيقات بيشتري نياز است. فرمول 
بسته شيميايي و نسبت C/N براي زباله 
توليدي در شهرهاي س��اري، گرگان و 
رشت به عنوان نمونه در جدول )٦( نشان 
 C/N  داده شده اس��ت. مح��دوده بهينه
براي هاضم ه��اي بي هوازي در محدوده 
20 ت��ا30 گزارش شده اس��ت. بنابراين 
مقادير گزارش شده براي اين شهرها از 

جدول )1( تقسيم بندي آب و هوايي شهرهاي مورد مطالعه بر 
اساس اين دو شاخص نشان داده شده است.

در اين بخش از هر منطقه آب و هوايي يك ش��هر به عنوان 
نمونه انتخاب و به بررس��ي آناليز فيزيكي پسماندهاي جامد 

شهري توليدي در آنها پرداخته شده است. 
در جدول )2( آناليز فيزيكي پس��ماند جامد شهري تهران 
به عنوان نمونه نشان داده شده است. درصد وزني زباله فسادپذير 
در بيشتر ش��هرهاي اين ناحيه آب و هوايي حدود 70 درصد 
اس��ت. اين ميزان باالي مواد فسادپذير نشان دهنده اين است 
كه زباله توليدي در اين ش��هر ها جهت تصفيه در هاضم هاي 

بي هوازي بسيار مناسب است. 
براس��اس آمار موجود، درصد وزني مواد فسادپذير در زباله 
ش��هرهاي آبادان، اهواز و بندرعباس به ترتيب برابر 7٦، ٦۹ و 
٥۹ درصد اس��ت. باال بودن ميزان مواد فسادپذير در زباله اين 
شهر ها مؤيد اين مطلب است كه زباله توليدي در اين شهرها 
پس از پيش تصفيه، خوراك مناسبي براي هاضم هاي بي هوازي 
است. در جدول )3( آناليز فيزيكي پسماند جامد شهري آبادان 

به عنوان نمونه نشان داده شده است.
در مورد آناليز فيزيكي ش��هرهاي اردبي��ل، اروميه، تبريز، 
زنجان، سنندج، همدان و خرم آباد كه داراي آب و هواي معتدل 
و خشك هستند، به غير از شهرهاي اردبيل و تبريز كه ميزان 
مواد آلي در زباله آنها برابر ٦۹ درصد اس��ت، در بقيه شهرهاي 
مذكور درصد وزني زباله فس��اد پذير بيش از 70 درصد برآورد 

آنالیز سال 1382 آنالیز سال 1380 آنالیز سال 1378 اجزا
68/8 71/13 71/44 فسادپذیر
9/61 6/82 6/43 پالستیک
8/13 9/37 9/36 کاغذ و مقوا
1/75 1/59 1/57 فلزات
3/43 2/99 2/94 منسوجات
2/4 1/89 1/89 شیشه

1/66 1/29 1/27 چوب
1/26 2/7 2/72 خاکروبه
1/63 1/66 1/66 خطرناك
0/71 صفر 0/32 الستیک
0/62 صفر 0/31 چرم
صفر 0/56 0/09 سایر

جدول 2: آنالیز فیزیکي پسماند جامد شهري تهران در سال هاي مختلف ]4[ 

مواد تشکیل دهنده پسماند در سال 1386 درصد اجزاء تشکیل دهنده پسماند  
چوب 4/10

نخاله ساختماني 4/10
فلزات 5/40
شیشه 4/10

منسوجات 4/90
پالستیک و الستیک 8/90

کاغذ و مقوا 9/70
فسادپذیر 58/80

جمع 100

جدول 3: آنالیز فیزیکي پسماند جامد شهري آبادان در سال 1386 ]5[
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محدوده بهينه باالتر اس��ت. در مقادير 
باالي C/N، نيتروژن به س��رعت توسط 
باكتري هاي متان زا مصرف مي ش��ود و 
در نتيجه نرخ توليد گاز كاهش مي يايد. 
بنابراين بايس��تي جهت اصالح نسبت 
C/N در زبال��ه ورودي ب��ه هاضم، به آن 

نيتروژن تزريق كرد.
بررسي رطوبت موجود 

در پسماند شهري 
جهت امكان اس��تفاده از تكنولوژي 
هضم بي هوازي و يا زباله س��وز، بايستي 
ميزان رطوبت موجود در مواد زائد جامد 
ش��هري توليدي در كشور مورد بررسي 
قرار گيرد. در جدل )7( رطوبت اجزاي 
مختلف پس��ماند شهري نش��ان داده 
شده اس��ت. چنانچه مش��اهده مي شود 
ميزان رطوبت موجود در پس��ماند هاي 
غذايي و فسادپذير بسيار باال است. اين 
جزء از پسماند، بخش اعظم پسماندهاي 
شهري توليدش��ده در كشور را تشكيل 
مي ده��د. بنابراي��ن با توجه ب��ه ميزان 
باالي رطوبت موجود، مي توان گفت كه 
اس��تفاده از تكنولوژي زباله سوزي براي 
اين جزء از پسماند مستلزم صرف انرژي 
باال اس��ت. بنابراين بهتر اس��ت بخش 
فس��ادپذير مواد زائد جامد ش��هري در 

هاضم بي هوازي تصفيه شود. 
نتيجه گيري

داليل متعددي وجود دارد كه موجب 

درصد اجزاء تشکیل دهنده 
پسماند

اجزا

69/24 مواد فسادپذیر

9/65 پالستیک و مشمع و نایلون

7/83 کاغذ و مقوا

4/08 منسوجات

2/88 فلزات

1/56 شیشه

1/4 چوب

3/38 سایر

جدول4: آنالیز فیزیکي پسماند جامد شهري اردبیل درسال 1383]6[

مواد تشکیل دهنده پسماند )درصد( درصد اجزاء تشکیل دهنده پسماند
78/7 مواد فسادپذیر
7/09 پالستیک و مشمع و نایلون
7/53 کاغذ و مقوا
1/14 منسوجات
1/36 فلزات
1/4 شیشه

1/01 چوب
0/49 الستیک

0/29 پت
0/99 نخاله ساختماني

جدول 5: آنالیز فیزیکي پسماند جامد شهري ساري درسال 1381  ]7[

نام شهر فرمول بسته شیمیایي C/N نسبت
ساري C541 H840 O280 N13.6 S 34
گرگان C543H846O281N14S 33
رشت C543H847O282N13S 36

جدول 6: فرمول شیمیایي زباله شهر هاي ساري، گرگان  و رشت]7[

اجزاء زباله
درصد رطوبت

حدود متداول
موادغذایي زائد 50-80 70

کاغذ 4-10 6
مقوا 4-8 5

پالستیک 1-4 2
منسوجات 6-15 10
الستیک 1-4 2

چرم 8-12 10
موادزائد باغباني 30-80 60

چوب 15-40 20
شیشه 1-4 2

قوطي هاي کنسرو 2-4 3

فلزات غیر آهني 2-4 2
فلزات آهني 2-6 3

خاکروبه، خاکستر، آجر و غیره 6-12 8

مي  شود هضم بي هوازي زباله يك روش 
مناس��ب براي دفع م��واد زائد جامد در 
ايران تشخيص داده شود كه مهمترين 
دلي��ل آن وج��ود مقادير ب��االي زباله 
فس��اد پذير و همچنين باال بودن درصد 
رطوبت زباله در ايران است و اين عوامل 
باعث افزايش بازدهي فرايند مي ش��ود. 
همچنين از بيوگاز توليد ش��ده در اين 
فرايند مي توان جهت استحصال انرژي 
الكتريك��ي و گرمايي اس��تفاده كرد. از 
ديگر مزاياي تكنولوژي هضم بي هوازي 
اين است كه بهره برداري از اين فناوري 
نس��بتاً س��اده بوده و پيچيدگي آن از 
تكنولوژي ه��اي ديگر ب��ه مراتب كمتر 

است.  
  مراجع

1- www.biogasworks.com

2-Joshua Rapport et al.,2008. 

Current Anaerobic Digestion 

Technologies Used for Treat-

ment of Municipal Organic Solid 

Waste, Department of Biologi-

cal and Agricultural Engineering 

University of California.

3- Mata-Alvarez, J. 2003: 

Biomethanization of the or-

ganic fraction of municipal solid 

wastes.

4- آناليز ارائه شده از سوي سازمان 
بازيافت و تبديل مواد شهر تهران

٥- آناليز ارائه شده از سوي سازمان 
بازيافت و تبديل مواد شهر آبادان

٦-  آناليز ارائه شده از سوي سازمان 
بازيافت شهر اردبيل

7- مطالعه مناط��ق ده گانه وزارت 
كش��ور- مطالع��ات توجي��ه فن��ي و 
اقتص��ادي بازيافت زباله هاي ش��هري 
برحسب مناطق )منطقه خزر(، وزارت 

كشور، 1382.
8- عبدل��ي م.ع. و و مجلس��ي م. 
)1370(،مديري��ت م��واد زائد جامد، 
اصول مهندس��ي و مباحث مديريتي،  
شهرداري تهران، س��ازمان بازيافت و 

تبديل مواد.

جدول 7: میزان رطوبت اجزاء مواد زائد جامد شهري ]8[
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كار پارال��ل ژنراتوره��ا )مولده��ا(، 
اس��اس كار ش��بكه الكتريكي به هم 
پيوسته كش��ورها را تشكيل مي دهد 
در  واق��ع  مولده��اي  آن  در  ك��ه 
نيروگاه هاي مختلف از طريق خطوط 
انتقال ب��ا يكديگر پارالل ش��ده و در 
واقع يك مولد با ظرفيت بس��يار زياد 
را ايجاد مي كنند. در برخي از صنايع 
حساس نظير پتروشيمي و ذوب آهن، 
از تعدادي ژنراتور پارالل و مستقل از 
ش��بكه جهت تغذيه بارها اس��تفاده 
مي ش��ود. مولدهاي اضطراري نيز در 
اكثر صنايع به ص��ورت تكي يا پارالل 
در مواق��ع اضطراري وارد عمل ش��ده 
و باره��اي ضروري را تغذيه مي كنند. 
در اي��ن مقاله كار پارالل در دو حالت 
اتصال به شبكه و جدا از شبكه مورد 
بررس��ي قرار گرفته و نحوه توزيع بار 
)load Sharing( بين آنها ارائه ش��ده 
كه در ش��ماره پيش��ين فصلنامه به 
مباحث مقدماتي و ش��رايط كاركرد 
پارال��ل،  مش��خصات و پارامتره��اي 
مولدها،  توزيع بار و شرايط كار ايزوله 
مولدهاي سنكرون پرداخته شده است 
و ادام��ه مطل��ب را در اي��ن ش��ماره 

مي خوانيد. 
كار پارالل با شبکه: 

در اين مبحث فرض بر اين اس��ت 
كه با توجه به ظرفيت توليد بس��يار 
زياد و كنترلي كه به طور دائم صورت 
مي گيرد، ش��بكه قادر است همواره، 
بدون اينكه تغيي��رات بار بر آن مؤثر 
باش��د، كميات فركان��س fN و ولتاژ 
VN را ثاب��ت نگه  دارد؛ يعني ش��بكه 

بينهايت1. مش��خصه اين ش��بكه در 
ش��كل »13« رسم ش��ده كه دروپ 
آن صفر اس��ت. مولده��اي متصل به 
اين ش��بكه مجبور هس��تند در كار 
پاي��دار داراي همين ولتاژ و فركانس 
باشند. در حاليكه توان توليدي شبكه 
PN+JQN ثاب��ت اس��ت )ب��ار ثابت( 

 G2 و G1 و مي خواهي��م مولده��اي
بخشي از اين بار را برعهده بگيرند. 

٦-1- توزيع توان اكتيو
٦-1-1- اتصال G1 به شبكه: ابتدا 
مول��د G1 را به فركان��س fN و ولتاژ 
VN رسانده و پس از برقراري شرايط 

پارالل، به ش��بكه متص��ل مي كنيم. 
مش��خصه G1 با دروپ مش��خص در 
شكل »14« رسم شده است و در اين 
شرايط تواني تحويل شبكه نمي دهد. 
حال با كنترل اوليه گاورنر، ابتدا نقطه 
كار a و سپس با كنترل ثانويه و تغيير 
مكان مش��خصه از G1 به G`1، توان 
P`g در فركانس fN توليد مي  ش��ود، 

نقطه كار b. از آنجا كه توان بار ثابت 
فرض ش��ده، ت��وان توليدي ش��بكه 
بايس��تي به P`N كاهش يابد. اتصال 
مولدهاي G2، G3 .به ش��بكه مشابه 
مولد G1 صورت مي گيرد و با تنظيم 
گاورنر مي توانند تا حد ظرفيت اسمي 

توان تحويل دهند.
٦-2- توزيع ب��ار راكتيو: همانطور 
كه قباًل اش��اره ش��د، مولد سنكرون 
قادر اس��ت ه��م توان راكتي��و توليد 
و ه��م جذب كند. ابت��دا نحوة تغيير 

كار پارالل مولدهای سنكرون / بخش دوم

کاوس قصبه
گروه برق SBU نیروگاه

شکل )12(: مدار شماتیک مولدهاي پارالل با شبکه

شکل )13(: مشخصه دروپ شبکه بینهایت

شکل )14(: پارالل کردن مولد G1 با شبکه

شکل )15(: نمودار برداري به ازاء متغیر تحریک و P ثابت
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Q مولد را به كم��ك نموداربرداري و 
سپس توسط مشخصه دروپ بررسي 

مي كنيم. 
٦-2-1- نمودار برداري: در نمودار 
ش��كل »1٥«، كميات VN، fN و توان 
اكتيو Pg »شكل 14« ثابت است و از 

معادالت ذيل استفاده شده است:
E = V + J.I.X = V + JVx

 Pg = K1.I. Cos f = K2 . E.

Sin d

Q = K3.I. Sin f

اثر تغيير جري��ان تحريك )E( بر 
س��اير كميات Q، d، f و I در ش��كل 
»1٥« مش��خص اس��ت. در تحريك 
 Q پ��س فاز اس��ت و مولد f اضاف��ي
توليد مي كن��د و در تحريك نقصاني 

f پيش فاز و Q جذب مولد مي شود. 
در  دروپ:  مش��خصه   -2-2-٦
شكل »1٦« مش��خصه دروپ شبكه 
)دروپ صف��ر( و دروپ مولد G )بعد 

مح�دوده پاي�داري EF: در ناحيه 
تحري��ك نقصان��ي، محدوديت هايي 
نظير دما در دو بخش انتهايی هسته 
استاتور و كار پايدار مولد مطرح است. 
مالحظات فني در انتخاب مولدها: 
در كار پارال��ل مولدها، پديده هاي 
نامطلوبي وجود دارند كه عامل اصلي 
آنها مشخصات فني متفاوت مولدها 
اس��ت و ل��ذا الزم اس��ت در انتخاب 
مولدها نكات ذيل مدنظر قرار گيرد: 

مرحل��ه  در  جري��ان:   -1-7
بهره برداري، جريان استاتور مي تواند 
داراي س��ه مؤلفه مختلف باش��د كه 
به جز مؤلفه جريان بار، دو مؤلفه ديگر 
)جري��ان گردان و جري��ان هارموني( 
نامطلوب و س��بب اضافه ب��ار، اتالف 
حرارت��ي و عدم اس��تفاده از ظرفيت 

كامل مولدها مي  شود. 
7-1-1- مؤلف�ه جريان بار: مؤلفه 
اصلي و مفيد جريان مولد است كه به 
مصرف تغذيه بار مي رسد و لذا مقدار 

آن توسط بار تعيين مي شود. 
7-1-2- مؤلف�ه جري�ان  گردان: 
تنظيم توان راكتيو مولد )بند ٥-2 و 
٦-2( با تغيير جري��ان تحريك Ie و 
نتيجتاً تغيير ولت��اژ القايي E صورت 
مي گي��رد. در ص��ورت ع��دم برابري 
ولتاژ القاي��ي E مولدها، جرياني بين 
مولدها و از مس��ير س��يم ن��ول آنها 
برقرار مي شود كه عمدتاً از نوع راكتيو 
است و س��بب تلف حرارتي مي شود. 
اين جري��ان وارد مدار بار نمي ش��ود 
و ع��دم اتصال نقطه ن��ول مولدها به 
يكديگ��ر )بن��د 7-2( مان��ع از ايجاد 
آن خواهدش��د. براي كاهش جريان 
گردان از جبران كننده جريان راكتيو2 
استفاده مي شود. هرچه ضريب قدرت 
جريان مولد )كه متف��اوت از ضريب 
قدرت بار اس��ت( بيشتر باشد جريان 
گردان كمتر مي شود. جبران كننده با 
دريافت س��يگنال متناسب با ضريب 
قدرت، فرمان تنظيم جريان تحريك 
را به نحوي ص��ادر مي كند تا ضريب 
ق��درت افزايش و جريان گ��ردان به 

G توسط مولد Q شکل )16(: تولید

شکل )17(: نمودار دایره اي مولد سنکرون قطب صاف

از پارالل ش��دن با شبكه( در كنار هم رسم شده است. در اين 
حالت مولد Q توليد نمي كند و توان راكتيو الزم )QN( توسط 
شبكه تأمين مي شود. با افزايش جريان تحريك مولد )تحريك 
اضافي( مشخصه دروپ به G` تبديل مي شود و مولد G توان 
راكتيو Qg را توليد و لذا توان شبكه بايستي به Q`N كاهش 

داده شود. 
 VN،) ٦-3- نمودار دايره اي: در كار پارالل با شبكه بينهايت
 ،I ثابت( دياگرام دايره اي نحوه تغييرات جريان اس��تاتور fN
زاوي��ه ضريب قدرت f، زاويه بار d، توان راكتيو Q كه همگي 
ناش��ي از تنظيم P و Ie اس��ت را به خوبي نشان مي دهد. اين 
دياگ��رام كه ب��راي روتور قطب صاف صادق اس��ت در محور 
مختصات P-Q رسم مي ش��ود و محدوديت هاي بهره برداري 

از مولد نيز به شرح ذيل در آن ارائه مي شود، شكل »17«. 
 ،Ie ماكزيم��م جري��ان تحريك :CD   مح�دوده حرارت�ي
محدوده حرارتي مولد را تعيين مي كند. طول AB متناس��ب 
 AB اس��ت و با تغيي��ر اين جريان، بردار Ie با جريان تحريك
حول نقطه A و بردار OB )جريان مولد( حول نقطه O تغيير 

مي كند. 
مح�دوده ت�وان اكتي�و DE: ماكزيم��م ت��وان مح��رك، 

تعيين كننده اين محدوده است. 
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شکل )18(: زمین کردن نول مولدهاي پارالل

حداقل برسد. 
7-1-3- مؤلفه جري�ان هارموني: 
 )I3( اين جريان عمدتاً هارموني سوم
اس��ت كه در ص��ورت اتصال س��تاره 
فازهاي مولد از سيم نول عبور مي كند 
مش��روط بر اينكه نقطه ن��ول ايزوله 

نباشد. 
علل ايج�اد I3: موج ولتاژ مولدها 
كاماًل سينوس��ي نيس��ت و مقداري 
هارمونيك دارد ك��ه عمده ترين آنها 
هارمون��ي س��وم ولتاژ )V3( اس��ت. 
اس��تاندارد IEC 34-1 مقدار اعوجاج 
كل��ي ولت��اژTHD( 3( را حداكث��ر ٥ 
درص��د تعيي��ن ك��رده ول��ي ميزان 
هري��ك از هارموني ه��ا را مش��خص 
نكرده اس��ت. عامل ايج��اد هارموني 
ولتاژ، گام سيم پيچ4 استاتور است. در 
گام كامل٥، فاصله بين هادي رفت و 
برگش��ت هر پيچك از سيم پيچ برابر 
180 درجه الكتريكي )فاصله بين يك 
قطب ش��مال و قطب جنوب مجاور( 
اس��ت ولي در عمل به علل اقتصادي 
اين فاصله كمتر انتخاب مي شود كه 

گام ناقص٦ ناميده مي شود. 
اكث��راً گام ناقص 3/2، كه س��بب 
حذف V3 مي ش��ود، به كار مي رود كه 
در آن فاصل��ه بي��ن هادي هاي يك 
پيچك 120 درجه الكتريكي اس��ت 
و نس��بت 180/120 برابر 3/2 برقرار 
اس��ت. ولتاژ هارموني V3 فاز، جريان 
I3 در ه��ر فاز تولي��د مي كند كه به 
سبب هم فاز بودن، جمع جبري آنها 
)3I3( مي تواند از سيم نول عبور كند. 
ي��ك عامل ديگ��ر ايج��اد جريان 
هارموني، باره��اي غيرخطي موجود 
جري��ان  ك��ه  اس��ت  سيس��تم  در 
آنه��ا غيرسينوس��ي اس��ت و تأمين 
مولده��اي  ب��ا  آن  هارمونيك ه��اي 

سيستم است. 
كاهش هارموني: براي حذف I3 )و 
جريان هاي مضربي از سه( مي توان از 
اتصال نول مولدها به يكديگر اجتناب 
كرد. در اين حالت اگر تغديه بار تكفاز 
 Dyn الزم باشد از ترانسفورمر اتصال

استفاده مي شود. متد ديگر نصب راكتور در مسير سيم نول 
اس��ت كه با افزايش امپدانس مس��ير س��بب كاهش جريان 
مي شود. مولدي كه نول آن ايزوله شده نبايستي به عنوان تنها 
مولد سيس��تم كار كند. علت وجود بريكر در مس��ير نول و 

اينترالك بين آنها به همين منظور است، شكل »18«. 
7-2- زمين كردن نول مولد: اتصال فازهاي مولد سنكرون 
به صورت ستاره و نتيجتاً داراي نقطه نول است كه يا مستقيماً 
يا از طريق مقاومت زمين مي شود. از معايب ايزوله بودن نقطه 
نول، افزايش پتانس��يل نقطه نول نسبت به زمين و افزايش 

ولتاژ دو فاز سالم هنگام خطاي فاز به زمين است. 
در نيروگاه ها كه مولد از طريق ترانسفورمر ستاره-مثلث به 
شبكه متصل است )اتصال مثلث در طرف مولد(، نول هريك 
از مولدها به طور جداگانه از طريق مقاومت زياد زمين مي شود 
تا جريان اتصال به زمين در حد ٥ الي 10 آمپر محدود شده 
و از صدمه به هس��ته ماشين كاسته ش��ود. جريان گردان و 
هارموني س��وم جريان به سبب وجود اتصال مثلث در ثانويه 

ترانسفورمر، مسيري براي عبور ندارند. 
در تأسيس��ات صنعتي كه چندين مولد به صورت پارالل و 
جدا از شبكه تغذيه بارها را برعهده دارند، نول مولدها از طريق 
كليد به يك باس نول مش��ترك وصل مي شوند و فقط يك 
نقطه از باس نول زمين مي ش��ود. در هر لحظه فقط يكي از 
كليدها طبق شكل »18« بسته است تا از عبور جريان گردان 

و هارموني سوم جلوگيري شود. 
رله حفاظت از خطاي زمين EF بين باس نول و زمين قرار 

دارد و حفاظت كليه مولدها را به عهده دارد. 
عموماً نول مولدهاي كوچك مستقيماً زمين مي شود.  

پی نوشت:
1- Infinite Network

2-Reactive Current Compensa-

tor

3-Total Harmonic Distortion 

4-Coil pitch

5-Full Pitch Coil

6-Short Pitch Coil (Fractional 

Pitch Coil)

مراجع
-Electrical Machines in Power 

System by S.J Chapman. 

-Numerous Articles from Inter-

net. 
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در بخش گزيده كتابخانه اين ش��ماره 
كت��اب "يون زداي��ی از آب و فرآينده��ای 
ش��يميايی" را معرفی كردي��م؛ كتابی كه 
توس��ط دو ت��ن از همكاران ش��ركت در 
نيروگاه رامين ترجمه و منتشر شده است. 
از آنجا كه مطالب كتاب كاربردی اس��ت و 
برای بسياری از متخصصان در رشته های 
گوناگون می تواند مفيد باشد بر آن شديم 
تا در اين ش��ماره چكي��ده ای از مهمترين 
مطالب كتاب را منتشر كنيم. مطلب اين 
ش��ماره اختصاص يافته ب��ه خالصه ای از 
مهمترين مطالب فصل های دوم و س��وم 

اين كتاب. 
مقدمه

منابع آب طبيعی عمدتاً از اقيانوس ها 
به دس��ت آمده اند؛ پس از تش��كيل ابرها و 
بارش به صورت برف، باران و تگرگ، آب ها 
ب��ر زمين جريان يافته يا به درون آن نفوذ 
می كنند و در نهاي��ت اين آب ها به منبع 
اوليه خود يعنی اقيانوس ها باز می گردند؛ 
اين فرايند را سيكل هيدرولوژيكی می نامند.

بنابراين منابع آبی به دو گروه آب های 
س��طحی و آب ه��ای زيرزمينی تقس��يم 
می شوند كه رودخانه ها، نهر ها، جويبار ها، 
مرداب ها، درياچه ه��ا، آبگير ها )بركه ها( و 
آب انباره��ا جزء منابع آب های س��طحی 
و چش��مه ها و چاه ه��ا از مناب��ع آب های 

زيرزمينی هستند.
بخار آب در ابر ها خالص اس��ت؛ اما اين 
آب خالص در گذر از جو گازها و گردوخاك 
را جمع می كند و س��پس وقتی به زمين 
می رس��د آلودگی ها را از زمين بر می دارد. 
همچنين آب های سطح1 حاوی مواد شناور 
تحليل رفته از سواحل از جمله كدورت، گل 

بررسی ناخالصی های درآب و 
راه های حذف آنها

تهیه و تنظیم: فرهاد عبداله فریدنی
مهندس ناظر شیمی و پروسس در نیروگاه رامین

والی و گردوخاك اس��ت و در عب��ور از صخره ها و زمين حاوی مواد 
آلی، رنگی و ضايعات و گياهان فاس��د ش��ده خواهدبود. عمده ترين 

ناخالصی های آب طبيعی به سه گروه عمده تقسيم می شود:
مواديونی محلول در آب 

مواد غير يونی و حل نشده )ناخالصی های كلوئيدی(
مواد گازی شكل

با توجه به كاربرد وسيع آب در صنعت خصوصاً صنايع نيروگاهی 
و به منظ��ور جلوگيری از تاثيرات مضر ناخالصی ه��ا در آنها از جمله 
رس��وب گذاری مبدل های حرارتی، خوردگی لوله ها در بويلر، كيفيت 
نامناسب بخار ورودی روی توربين و صدمات به پره های توربين حذف 

اين مواد از اهميت خاصی برخوردار است.
روش های كلی برداشت ناخالصی ها

الف( روش حذف ناخالصی های يونی محلول در آب
روش های قديمی برداش��ت ناخالصی ه��ای يونی محدوديت های 
خاص��ی دارد و فقط می تواند كاتيون ه��ا و آنيون ها را حذف كند؛ در 
حاليكه احياءكننده ها همه آنها را از ميان می برد. با اين وجود استفاده 
از آنها با توجه به صرفه اقتصادی ادامه دارد كه مهمترين آنها شامل 

اين موارد است:
حذف كلسيم و منيزيم )نرم كنندگی آب(

سختی آب عمدتاً به علت وجود كاتيون های كلسيم و منيزيم است 
و اين كاتيون ها خودشان به عنوان سختی آب بازگشت داده می شوند 
كه برای حذف آنها دو روش مهم فرايند س��ود- آهك و مبادله يون 

)كاتيون سديم( وجود دارد.
فرايند سود- آهك سرد اغلب به نام فرايند Clark –Porter ناميده 
 Clark می ش��ود كه اس��تفاده از آهك برای كاهش سختی موقتی به
نس��بت داده ش��ده و بعد از آن Porter آهك با خاكستر سود را برای 
كاهش س��ختی دائمی تكميل كرد. دراين فرايند آهك با س��ختی 
بی كربنات برای رسوب كردن كربنات كلسيم و هيدروكسيد منيزيم 
واكنش می دهد و س��ود سوزآور با سختی غير كربناتی برای تشكيل 

محصوالت نسبتاً حل نشدنی يكسان واكنش می دهد.
Ca(HCo3)2 + Ca(OH)2                       2 Ca Co3 +2H2O

 Mg (HCo3)2 + Ca(OH)2                      2CaCo3

+Mg(OH)2 +2H2O

بی كربنات منيزيم درمعادله دوم دو برابر همان مقدار آهك نيازمند 

است كه در معادله اول بی كربنات كلسيم 
نيازمند اس��ت؛ ضمن اينكه واكنش يون 
سودسوزآور سختی غيركربناتی سولفات به 

شكل زير است:
    Ca So4 +  Na2Co3 CaCo3

 +Na2So4

                       Mg so4 + Na2 Co3 + Ca(OH)2

               Ca(Co3) +Mg (OH)2 + Na2SO4

اي��ن معادله برای س��ختی كلرايد هم 
می تواند نوشته شود.

فرايند س��ودآهك به روش گرم روش 
ديگری است كه قبل از اينكه مواد شيميايی 
به آب اضافه شود با بخار پيش گرم می  شود. 
گرما واكنش را س��رعت می بخش��د و اين 
فراين��د س��ختی باقيمان��ده را ب��ه 17 تا 
PPm2٥ برحس��ب كربنات با افزودنی كم 
مواد شيميايی كاهش می دهد. همچنين 
اكسيژن حل نشده را كاهش و سيليس را 
به كمت��ر از PPm 1 كاهش می دهد. قابل 
ذكر است آب نرم شده تقريباً پايدار است؛ 
چون از واكنش های بعدی اجتناب ش��ده 
است و اين فرايند برای آب های با كدورت 

كم مؤثر است.
ذكر اين نكته ضروری است كه سختی 
م��ازاد از 17 ب��ه PPm 2٥ درمرحله دوم با 
فسفات داغ به حدود صفر كاهش می يابد. 
در اي��ن مرحله تری سديم فس��فات تانك 
ته نش��ين  كننده دوم كه تانك برداش��ت 
آهك اوليه را دنبال می كند، اضافه می شود.

روش ديگ��ر ح��ذف س��ختی، مبادله 
كاتيون س��ديم )زئوليت سديم( است كه 
هيچ مواد ش��يميايی به آب اضافه نشده و 
هيچ رسوبی تشكيل نمی شود و آب كاماًل 

نرم شده تشكيل می شود.
زئوليت س��ديم، نمك های كلس��يم و 
منيزيم را در آب سخت به نمك های سديم 
تبديل كرده كه توليد آب نرم بدون كف و 

بدون تشكيل دهنده رسوب هستند.
ح�ذف كلس�يم، منيزي�م، س�ديم و 

پتاسيم )مدل كاتيونی هيدروژنی (
زئولي��ت هي��دروژن يا م��دل كاتيونی 
هيدروژنی دومين تبادل گر يونی پيشرفته 
محس��وب می ش��ود كه از اهداف مهم آن 
كاه��ش قليائيت دركنار س��ختی اس��ت. 
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واكنش های ش��يميايی مانن��د تبادل گر 
سديمی اس��ت با اين تفاوت كه هيدروژن 
ب��ه ج��ای س��ديم تعوي��ض می ش��ود و 
اسيدسولفوريك يا اسيد كلريدريك جهت 
احيا به جای آب نمك مورد اس��تفاده قرار 

می گيرد. حذف آهن و منگنز
تلرانس آهن و منگنز در بيشتر كاربردها 
0,00٥ تا PPm 0,3 اس��ت . مقادير باالتر 
در بيش��تر محصوالت باع��ث مزه های بد، 
لكه های زننده، رگه ها و نقطه هايی می شود؛ 
همچنين رش��د موجودات ذره بينی مثل 
Crenothrix كه خطوط لوله ها را مسدود 

می كند را فعال می كند.
رنگ آهن، مايل به زرد تا قهوه ای مايل 
به قرمز اس��ت و رنگ منگنز سياه مايل به 
بنفش است و رزين های مبادله يون را آلوده 
می كنند؛ ضمن اينكه هميشه منگنز و آهن 

با هم نيستند. 
س��ه روش عمده حذف آهن و منگنز 

شامل اين موارد است:
 اكسيداسيون و رس��وب دهی و اضافه كردن 

مواد شيميايی و در بعضی موارد فيلتراسيون
 فيلتراسيون از طريق زئوليت منگنز

سيليس در بخار به سيليس در آب تغذيه 
را نسبت پراكندگی می نامند. فرايندهای 
سرمازا و گرمازا در حذف سيليس مورد 
استفاده قرار می گيرد كه در فرايند سرمازا 
روش جذب به وسيله هيدروكسيد آهن 
)فري��ك( كه ب��ا اضافه كردن س��ولفات 
فريك با آهك و س��ود تش��كيل ش��ده 
به دست می آيد. در اين روش، سيليس به 
حدود PPm 3-2 درمقدار PH=9 كاهش 
می ياب��د ولی مقادير بااليی از س��ولفات 

فريك مورد نياز است.
روش ديگ��ر اس��تفاده از تركيبات 
منيزيم )هيدروكسيدمنيزيم و اكسيد 
منيزيم به عنوان يك ناخالصی در آهك 
هيدراته شده( است كه ظرفيت خوبی 
برای حذف س��يليس دارد. اما فرايند 
گرمازا نيز برای حذف سيليس وجود 
دارد كه اس��تفاده از تركيبات منيزيم 
در دمای باالتر نتيجه بخش تر اس��ت؛ 
يعنی حذف سيليس با مقادير كمتر 
تركيبات منيزيم، در فرايند داغ مقدار 
س��يليس را به مق��دار قابل توجهی 

كاهش می دهد.  
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 تعويض يونی
 حذف قيليائيت: 

روش هاي��ی از جمله نرم كردن ب��ا آهك و مبادله گرهای كاتيونی 
هيدروژن و مبادله آنيون كلريد جهت حذف قليائيت كاربرد دارند.

 حذف سولفات،كلريد، نيترات و فسفات
معموالً مقادير نيترات و فسفات ناچيز هستند و سولفات به عنوان 
سولفات باريم با اضافه كردن كربنات باريم به جای سود در فرايند سود 

آهك ته نشين می شود.
سولفات ها می توانند برای كلريدها يا هيدروكسيدها با مبادله آنيون 

شكستن نمك تعويض شوند.
همينطور كلريدها می توانند برای هيدروكس��يدها مبادله شوند 
اما حذف كامل س��ولفات و كلريدها بدون تشكيل تركيبات ديگر در 

مكانشان تنها می تواند با حذف مواد يونی انجام شود.
٦( حذف سيليكا

كاهش سيليكا به خصوص برای مقاصد بويلر مورد نياز است ضمن 
اينكه محدوديت روی س��يليس باقيمانده در آب تغذيه با فشارهای 

بويلر تغيير می كند.
باقيمانده سيليس در آب تغذيه بويلر به طور پيوسته همانطور كه 

فشار باالتر می رود، پايين می آيد.
سيليس نه تنها باعث رسوبات سيليسی در بويلر می شود بلكه 
اساس��اً در توربين های بخار باعث ايجاد رس��وبات سخت و شفاف 
سيليسی بر روی پره های توربين كه برداشتن آنها را با مشكل ايجاد 
می كند، خواهد شد. سيليس در بخار به شكل ناپايدار است و نسبت 

Methods Of Removing Ionic Impurities
MethodsImpurities

Cations:

a.Cold,warm,or hot lime-soda process: Precipitation,settling, and filtration
b.Ion exchange

Calcium and magnesium.1

a.Hydrogen cation exchange, if bicarbonate present exceeds total hardness
b.Demineralization

Sodium,Potassium,and Ammonium.2

 a.Oxidation(aeration)and precipitation,settling(if high amounts
(present),and filtration(chlorine and alkali may be needed
b.Filtration through manganese zeolite
c.Ion exchange

Iron and Manganese.3

Anions:

a.Lime Process as in 1a,but without soda ash
b.Hydrogen cation exchange
(c.Chloride anion exchange salt-splitting (dealkalization

Alkalinity.4

Demineralization Sulfate,Chloride,Nitrate and Phosphate.5

a.Absorption by ferric hydroxide precipitated by adding ferric sulphate ;set-
tling and filtration follow
 b.Absorption by magnesium hydroxide,formed when lime or dolomitic lime is
 added;settling and filtration follow;adding activated magnesia with the lime in
warm or hot process is helpful
(c.Hydroxide anion exchange salt splitting (desilicization
d.Demineralization

Silica.6

See table 2.9;see also footnote to table 2.1.*Organic Metter And Color.7

*Ionic dissolved organic matter and color are treated by the same methods as the nonionic
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ديسپاچينگ در صنعت برق اصطالحاً به 
مركزی گفته می ش��ود كه اطالعات مختلف 
ش��بكه و نيروگاه ه��ا در آن محل به طريقی 
جمع آوری شده و جهت كنترل و ثبات شبكه 
از آنها اس��تفاده می كنند. در چرخه توليد و 
انتقال برق، كنترل كليه هماهنگی های بين 
اجزای شبكه به هم پيوسته برق، توسط اين 
مراكز انجام می گيرد. مراكز ديسپاچينگ در 
واقع، مغز شبكه برق هستند. اما به دليل عدم 
مطالعات كافي در زمين��ه طراحي معماري 
ديسپاچينگ در كشور، اين نياز احساس شد 
تا با تحقيقاتي گسترده و مشاهده نمونه هاي 
م��وردي از مراك��ز قديم��ي ديس��پاچينگ 
منطقه اي و ملي، بررسي و مطالعه طرح هاي 
معماري مراكز ديسپاچينگ خارجي، مصاحبه 
با پرس��نل بهره ب��رداري و توجه به نيازهاي 
اصلي، گامي مثبت در جه��ت به روز كردن 
اطالعات معماري اين مراكز با در نظر گرفتن 
اصول طراحي سازه، جانمايي و مقررات پدافند 
غير عامل برداش��ته ش��ود. اميداست كه اين 
قدم هر چند كوچك در جهت بهينه سازي 
فضاهاي صنعتي و اداري در كشور با استفاده 

از دانش ارگونومي، در آينده نيزادامه يابد.
در اين نوشتار، سعی بر اين است كه عالوه 
بر آش��نايی اجمالی با مراكز ديسپاچينگ و 
بررسی لزوم ايجاد اين مراكز در كشور، آشنايی 
با روند طراحی معماری يك مركز ديسپاچينگ 
كه توسط شركت مهندسی قدس نيرو طراحی 
شده اس��ت، با تكيه بر استانداردهای فضاهای 
اداری- صنعت��ی و اصول طراحی ارگونوميك 

فراهم شود. با توجه به گسترش روزافزون شبكه  برق و نيروگاه ها و خطوط و 
پست های انتقال و فوق توزيع و ضرورت كنترل و نظارت از راه دور و ايجاد 
هماهنگی بين اجزاي شبكه و تأمين پايداری شبكه های انتقال انرژی ايجاب 
می كند، مراكزی به عنوان مراكز ديسپاچينگ تشكيل شده تا بتوان از آن 
مراك��ز، كنترل و نظارت مطمئنی فراهم كرد. تا چندی پيش اين وظيفه 
منحصر به يك مركز در شركت توانير بود؛ ولی در سال های اخير به علت 
گس��ترش شبكه، وزارت نيرو اقدام به ايجاد مراكز ديسپاچينگ منطقه ای 
در ٦ منطقه كرده كه هماهنگی و نظارت بر اين ٦ مركز، توسط يك مركز 
مادر موسوم به ديس��پاچينگ ملی انجام می گيرد. در حال حاضر، كنترل 

شبكه های برق در ايران مجموعاً در 7 مركز صورت می گيرد.
ساختار سلسله مراتب ديسپاچينگ كشور:

NEP- )اا قبل از دهه هفتاد فقط يك مركز ديسپاچينگ به نام مركز 
DC( وجود داشت كه به صورت متمركز كنترل و نظارت بر شبكه ايران را 

انجام مي داد. پس از توس��عه و گسترش شبكه، ديگر يك مركز قادر نبود 
كنترل را بر تمام قسمت هاي شبكه اعمال كند. در اين راستا در ايران بر 
اساس طرح بهره برداری تصويب شده توسط شركت توانير، سطوح مختلف 
و سلسله مراتب آن برحسب تقسيمات ديسپاچينگ های ملي و منطقه ای 

و محلی )فوق توزيع و توزيع( معين شده است.
SCC )ديسپاچينگ ملی )سطح صفر

AOC )ديسپاچينگ منطقه ای )سطح يك
RDC )ديسپاچينگ فوق توزيع )محلی( )سطح دو

DDC )ديسپاچينگ توزيع )سطح سه
موضوع مورد طراحی، در حوزه ديس��پاچينگ منطقه ای )سطح يك( 

AOC قرار می گيرد.

مسئله اصلی در مراكز ديسپاچينگ قديمی:
تفكيك نبودن فضاها با توجه به عملكرد در هر حوزه

منطبق نبودن فضاها با توجه به خواسته ها 
و نيازهای بهره برداران

ع��دم رعاي��ت ايمن��ی الزم در معماری 
ساختمان ديسپاچينگ های قديمی

حل مسئله:
برنامه ري��زی فيزيك��ی فضايی ب��ا توجه 
ب��ه عملك��رد در 3 ح��وزه ) اداری، صنعتی، 

تأسيساتی(
اس��تفاده از دانش ارگونومی  در معماری 

فضاهای اداری و صنعتی
استفاده از نكات مبحث 21 مقررات ملی 
ساختمان در طراحی ساختمان های با درجه 

اهميت1.
انتخاب محل سايت: 

پيشنهاد مي شود س��ايت در نظر گرفته 
ش��ده براي مركز ديسپاچينگ منطقه اي در 
محدوده ش��ركت هاي برق منطقه اي و يا در 
نزديكي آنها واقع ش��ده  باش��د؛ زيرا عملكرد 
مركز نيازمند ارتباط ويژه با محيط پيرامون 
و متناس��ب با فعاليت های شركت هاي برق 

منطقه اي است.
 راه دسترسی  و پاركينگ:

جهت تأمين دسترس��ی ماش��ين رو يك 
خيابان فرعی دور س��اختمان در نظر گرفته 
شده است. اين خيابان جهت انتقال تجهيزات 
به س��اختمان است و همچنين دسترسي به 
پاركينگ را تأمين و حدود اطراف ساختمان را 

مشخص مي كند.
جهت تأمين پاركينگ، محلي در انتهاي 
خياب��ان در پش��ت مركز جهت پ��ارك ٥0 

اتومبيل در نظر گرفته شده است.
ايده طرح:

ط��رح اوليه پ��روژه از تركي��ب 3 مربع 
دفرمه ش��ده خلق شده اس��ت كه هركدام 
از اين مربع ها، بيانگر يك كاربری4اس��ت و 
فصل مشترك هر دو مربع، فضای ارتباطی 
بي��ن يكديگر می باش��د در اي��ن حجم 3 
تكه، س��عی بر آن بوده است عالوه بر حفظ 
فضای اختصاص��ی هر كاربری، يكپارچگی 
بنا نيز حفظ ش��ود. ايده طرح س��اختمان 
از عملك��رد 3 فضا و اصول رعايت ش��ده از 
مبح��ث 21 مق��ررات ملی س��اختمان در 
رابط��ه با طراحی حجم س��اختمان های با 
درج��ه اهميت 1 و همچنين رعايت اصول 
ارگونومی برگرفته شده است. مساحت كل 
س��ايت:حدود 8000 مترمربع، مس��احت 
زيربنا:4240مترمرب��ع، تع��داد طبقات: 3 

طبقه، ارتفاع ساختمان:13متر 

نجمه صدیقی
کارشناس معماری SBU پست 

 طراحی معماری مركز دیسپاچینگ
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نويسندگان: نارين جی.هينگورانی، الزلو گايوگی
مترجم: احمد فريدون درافشان

ناشر:شركت مهندسی قدس نيرو
در س��ال هاي اخير، بار تحميلي به شبكه هاي 
انتقال نيرو، در سراسر جهان، افزايش يافته است 
و اين افزايش همچن��ان ادامه خواهد يافت. به 
اين امر بايد اين مسئله را نيز افزود كه به دست 
آوردن حريم ه��اي جديد ب��راي عبور خطوط 
انتقال نيرو بسيار مشكل شده است. شبكه های 
انتقال نيروی انعطاف پذير)FACTS(، فرصت هاي جديدي را براي كنترل توان و 
افزاي��ش ظرفيت قابل بهره برداري خطوط موج��ود، جديد يا ارتقاء يافته، فراهم 
مي كند.  دو تن از برجس��ته ترين متخصصان پيش��گام FACTS در كاربردهای 
الكترونيك قدرت، نارين جی.هينگورانی و الزلو گايوگی، با رويكردی علمی جهت 
فهم اصول حاكم بر اين سيس��تم پيشرفته، كتابی جامع در فناوری FACTS  را 
عرضه كرده اند.  اين كتاب مرجع، حاوی مطالب عميقی در مباحث: دستگاه های 
نيمه هادی قدرت؛كنورتورهای منبع ولتاژی و منبع جريانی؛ كنترل كننده های 
 IPFC, UPFC, SSSC, TCSC, STSTCOM, SVC ش��امل FACTS مش��خص
به عالوه تنظيم كننده های ولتاژ، جابه جاكننده فاز و كنترل كننده های خاص به 
 FACTS همراه مقايسه تفصيلی مشخصه های عملكردی آنها و كاربردهای عمده
در اياالت متحده آمريكا اس��ت.  اين كتاب نخستين بار در سال 1384 در 470 

صفحه و در ده فصل توسط شركت قدس نيرو منتشر شد.

نوشته: ساموئل بی اپل بام
فره��اد  اس��ماعيلی-  نرگ��س  ترجم��ه: 

عبداله فريدنی
ناشر: حاير

بح��ران آب با رش��د روزاف��زون جمعيت و 
كاهش منابع آب شيرين يكی از دغدغه های 
كشورها خصوصاً كشورهای در حال توسعه 
است و پيش بينی می شود در آينده نزديك 
به يك معضل جهانی تبديل شود. از آنجايی 
كه در تقس��يمات جغرافيايی ايران در رده كش��ورهای ك��م آب قرار دارد، 
كنترل دقيق و ارائه راهكارهای به كارگيری مجدد آب امری ضروری است 
كه می بايست در برنامه های توسعه  صنعتی با درايت و درستی مورد توجه 
قرار گيرد. معموالً روش های شيميايی و فيزيكی دو روش كلی بهبود فرايند 
در تصفيه آب به شمار می روند. در همين رابطه استفاده از مبادله كننده های 
يونی يك روش ش��يميايی يا به عبارتی فيزيكوش��يميايی مؤثر در توليد 
آب های خالص است كه در صنايع نيروگاهی و توليد آب تغذيه ديگ های 
بخار كارب��رد دارد.  كتاب “يون زدايی از آب و فرآيندهای ش��يميايی” به 
بررس��ی مشكالت رزين های مبادله كننده پرداخته و راهكارهای احتمالی 

رفع مشكالت آنها را ارئه می دهد.
اين كتاب كه امس��ال برای نخستين بار توسط نشر حاير به چاپ رسيده ، 

دارای 270 صفحه و مشتمل بر 10 فصل است.

FACTS آشنايی با
فناوری شبکه های انتقال نيروی انعطاف پذير

يون زدايی از آب و فرآيندهای شيميايی
با استفاده از رزين های تعويض يونی

Tilte: Threshold Limit Values (TLV) for chemi- 
 cal substances and physical agents & bilological
exposure indices

Title: A guide to the project management body 
of knowledge (PN BOK 2013), 

 Title: Gas-insulated transmission line (GTL)

Fifth edition             

Publisher: Project Management Institute, Inc

Year: 2013

Author: Hermann Koch

Publisher: John Wiley & Sons

Year: 2012

مباحث اين كتاب اس��تاندارد و راهنماي جامع و كاربردي 
براي مذاكره، مكاتبه و انجام وظايف در حوزه مديريت پروژه 

اس��ت. 

عنوان: محاسبه تأخیرهاي مجاز پروژه 

اين كتاب نشان دهنده اطالعات و تجربه جمع آوري شده 
از توسعه، ساخت و نصب و بهره برداري از خطوط انتقال با 

عايق گازي در طول 20 سال گذشته است.

نویسنده: نادر خرمي راد
ناشر: مؤلف

سال نشر: 1391

Publisher: ACGIH

Year: 2010

اي��ن كتاب به آش��نايي با عوام��ل زي��ان آور محيط كار 
)ش��يميايي، بيولوژيكي، فيزيكي( و تأثير آن بر سالمت 
شاغالن و توجه به حدود تماس شغلي عوامل فوق و رعايت 

آنها براي پيشگيري از بيماري هاي شغلي مي پردازد.

اي��ن كتاب راهنماي��ي خالصه و كاربردي براي محاس��به 
تأخيرات مجاز است.

Recent   Publications
گزیده کتابخانه
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تغییر عنوان و البته محتوای نشریه قدس نیرو از فنی و تخصصی به یک نشریه علمی- خبری این فرصت را در اختیار ما قرار داد تا بتوانیم در بخشی جداگانه به مسائل 
فرهنگی در حوزه فعالیت سازمانی بپردازیم؛ بخشی که ما آن را مدیریتی- سازمانی نام نهادیم. این بخش که اهمیت اش از سایر بخش ها اگر بیشتر نباشد قطعاً کمتر نیست 
به مسائلی می پردازد که در حوزه فعالیت  یک سازمان جدا از وظایف صرفاً تخصصی آن حایز اهمیت است و باید مورد توجه قرار گیرد. مسائلی که طرح، تداوم و توجه به آنها 
در درازمدت ارتقای فرهنگ سازمانی را برای شرکت به دنبال خواهد داشت.  نکته قابل ذکر اینکه ما در این بخش نیز پذیرای مطالب و مقاالت شما هستیم و چنانچه جای 

طرح موضوعی را در این بخش از نشریه خالی می بینید حتماً ما را در جریان بگذارید و به این آدرس info@ghods-niroo.com  ایمیل بزنید.
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پي��ش از ورود ب��ه بحث الزم اس��ت 
تعريفی از خوش بينی داشته باشيم و 
بدانيم خوش بينی به چه معنا است؟  
خوش بينی يك شيوه زندگی است بر 
پايه نگرش مثبت، انديشه پويا و رفتار 
آگاهانه كه در اين نوش��تار مترادف با 
مثبت نگری منظور شده است. بدبينی 
درست نقطه مقابل خوش بينی و محور 
اصلی، آن درماندگی است و شرايطی 
است كه گمان می كنيم انتخاب هايمان 
هي��چ تأثيری بر آنچ��ه روی می دهد 
ن��دارد؛ در چني��ن ش��رايطی ترجيح 
می دهيم هيچ كاری نكنيم.  اين نوع 
انديشه معموالً در سازمان های دولتی 
بيشتر مشاهده می ش��ود و از آنجاكه 

بازدهی در اين س��ازمان ها  به مانند س��ازمان های خصوصی 
حياتی نبوده و ضامن بقای سازمان نيست، بسياری از كاركنان 
خود را در سرنوش��ت سازمان بی اثر تشخيص داده و دست از 

كوشش برمی دارند.
 اگرچه روانشناسی مثبت نگر بر پايه نظريات دكتر مارتين 
سليگمن بنا نهاده شده است اما می توان پيشينيه تاريخی چند 
هزار ساله آن را در منشور كوروش كبير يافت. امروزه روانشناسی 
مثبت نگر يا خوش بينی آموخته ش��ده در سازمان ها كارايی و 
جايگاه ويژه ای دارد. خوش بينی به عنوان يك جنبش فكری در 
سال های اخير قصد داشته در جهت يكپارچگی و انسجام در 
مديريت منابع انسانی، بازاريابی و توليد و همينطور از بين بردن 

موانع خالقيت و رهبری سازمان، پيشرو باشد.
باي��د ي��ادآور ش��د خوش بينی آموخته ش��ده ب��ه معنای 
ساده انديش��ی يا انفعال و خوش خيالی نيس��ت؛ خوش بين  ها 
خط��رات را پيش بين��ی می كنند ام��ا برای روياروي��ی با آنها 
لحظه شماری نمی كنند. شيوه تفكر ما همان روش برخورد با 
دنيا و مس��ائل آن است و انديشه ما نحوه واكنش به رويدادها 
را تعيين می كند. به عبارت ديگر واكنش های متعدد نسبت به 
ي��ك اتفاق واحد می تواند در افراد مختلف وجود داشته باش��د 

و همينطور واكن��ش متفاوت در يك 
فرد خ��اص در زمان های متفاوت كه 
نمايانگر افكار و احساس��ات ش��خص 
در آن لحظه بوده  اس��ت. بالطبع اين 
تف��اوت واكنش نتاي��ج گوناگونی نيز 
ب��ه همراه خواهد داش��ت؛ برای مثال 
هنگامی كه تصميم سرپرست بخش را 
غيرمنصفانه پردازش می كنيم چرخه 
فكری، احساسی و رفتاری بدبينانه ای 
را فعال كرده ايم و اگر فرد بدبينی هم 
باش��يم اوضاع بدتر خواهد ش��د. فكر 
اينك��ه كاری از دس��تم برنمی آيد ما 
را از عمل ك��ردن باز م��ی دارد و كار به 
سايرين سپرده می شود و اين سايرين 
همان هايی هستند كه به زودی پشت 

ميز ما خواهند نشست.
هنگامی كه سازمان دچار درماندگی 
می شود، رفتارهای ناسازگارانه افزايش 
يافته و بدبينی حاكم می شود و اجازه 

از خوش بینی آموخته شده تا تعالی فرهنگ سازمانی 

محمد بدرخانی
مشاور روانشناس

شرکت مهندسی قدس نیرو
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نمی ده��د تا س��ازمان از ظرفيت های 
خود اس��تفاده كند؛ چنين سيستمی 
بيمار اس��ت  و انرژی زيادی در آن به 
هدر می رود. موارد بسياری در سازمان 
يا اساساً در زندگی خارج از كنترل  ما 
هستند؛ آيا اين امر موجب درماندگی 
ما می ش��ود ؟ خير. در زندگی روزمره 
پديده های خارج از كنترل ما بس��يار 
هستند اما دچار درماندگی نمی شويم؛ 
چرا؟ چون انتظار كنترل نداريم؛ بايد 
بداني��م انتظ��ارات س��ازمانی نيز اين 
قابليت سازگاری معقول را دارا هستند؛ 
يعنی در سازمان هم پديده هايی وجود 
دارد كه ما قادر به كنترل آنها نيستيم. 
روانشناسی قرن بيس��تم انسان را  
موجودی زيستی – روانی و اجتماعی 
می دان��د؛ اما روانشناس��ان مثبت نگر 
قرن بيس��ت و يكم آدمی را موجودی 
زيس��تی - روانی ، اجتماعی  و معنوی 
به ش��مار می آورن��د و در بع��د چهارم 
اس��ت كه می توان به انديشه متعالی، 
پيش��رو و خوش بينانه دس��ت يافت؛ 
چراكه”خواستن” به عنوان يك مؤلفه 
بنيادين در سطح تفكر معنوی نمايان 
اس��ت، خواس��تنی كه خود را درگير 
آرزوها و تمناها و ای كاش ها نمی داند و 
به اصل”معنا يافتن” می پردازد. بسياری 
از س��ازمان های ما به دليل بی توجهی 
به اصل معنا يافتن، دچار سردرگمی 
شده و به اتالف وقت و سرمايه و انرژی 

می پردازند.
تحقيقات جديد موسسه مديريت و 
رهبری )ILM( نشان می دهد كه شاد و 
مثبت انديش بودن تأثير مستقيمی بر 
ميزان كارآيی افراد دارد. در نتيجه اين 
تحقيقات آمده اس��ت: اگر می خواهيد 
بهترين نتايج را از يك سازمان بگيريد 
بايد روحيه مثبت انگارانه داشته باشيد؛ 
با عدم اطمينان نسبت به كارهايی كه 
انجام می دهيد و آينده ای كه در انتظار 
شما اس��ت، فرهنگ منفی انگاری به 
سازمان شما راه می يابد و اين چيزی 
است كه مديران در تمام سطوح بايد از 
آن آگاه بوده و برای مقابله با آن تجهيز 

باشند. آغار عمل در اين راستا فكر كردن مثبت و ايجاد ارتباط 
با عملكردهای خوبی است كه سازمان و افرادش درحال انجام 
آنها هس��تند. برای اين كار الزم اس��ت تا تمام افراد از مديران 
كوچك ترين بخش ها تا مديران ارش��د نسبت به احساسات و 
افراد پيرامون  خود بيش��تر آگاه باشند و فرهنگ شنيدن را در 
بخش تحت مديريت خود گسترش دهند تا ديدگاه های افراد 
شنيده ش��ود و ايده های آنها مورد تشويق قرار گيرد كه خود 

باعث ايجاد حس مثبت در آنها می شود.
تحقيقات ILM نشان می دهد كه نه تنها مديرانی كه شادتر 
هستند، استانداردهای عملكردی باالتری دارند؛ بلكه آنهايی كه 
فكر می كنند گزارش های آنها رضايتمند بوده است، نسبت به 
آنهايی كه تصور می كنند گزارش های آنها رضايت بخش نيست 
عملك��رد بهتری دارند و اين يك تصوير واضح اس��ت از اينكه 
چگونه خوشنودی و خوش��حالی از رده های پايين به باال و از 
باال به پايين يك سازمان انتقال می يابد. همچنين نياز مديران 
به توانايی تشخيص نشانه های ناراحتی و نارضايتی در تيم هايی 
كه ممكن اس��ت كارآيی الزم را نداشته باشند و مهم تر از آن 
تشخيص فاكتورهايی كه می تواند شادمانی را تحت تأثير قرار 

دهد، بسيار مهم است.
از اين رو اس��ت ك��ه می توان خوش بينی آموخته ش��ده را 
به عنوان يك رويكرد جهان شمول و يك جنبش نوين در بهبود 
عملك��رد فردی، روابط ميان فردی و تعالی فرهنگ س��ازمانی 
قلمداد كرد كه از قضا بسيار هم مؤثر است. اين نگرش، فرصتی 
فراهم می آورد تا باورها، احساس��ات و رفتار در فرد دستخوش 
دگرگونی شود؛ به گونه ای كه فرد احساس پويايی و رشد داشته 

و نقش خود را به خوبی ايفا كند.
 در ديدگاه روانشناسی مثبت نگر، مديران منابع انسانی 
به دنبال جذب افراد خوشبين هستند و آنان را بزرگترين 
س��رمايه س��ازمان می دانند، كاركنان خود را آموزش می 

دهند و دست از شعار دادن می كشند.
يكی از يافته های مهم در گزارش های ILM، تأثيری 
اس��ت كه آموزش و پيشرفت ش��خصی بر عملكرد و 

مثبت گراي��ی افراد دارد. آنهايی كه مش��خصاً می دانند 
چگونه می توانند در محيط كار خود به پيشرفت و آموزش 
دست يابند احتمال بيشتری برای شاد بودن و عملكرد 
در سطح باالتری دارند اما افرادی كه در محيط كار هيچ 
روند خاصی برای پيشرفت برايشان مشخص نشده با 
احتمال بيشتری دچار احس��اس بی انگيزگی در كار 

می شوند و مستعد عملكرد ضعيف هستند.
تقريبا تمام كارمندان، در تمام سطوح در جست و 
جوی فرصت هايی برای يادگيری و پيشرفت هستند 
يا فرصت هايی كه بتوانن��د مهارت ها و ظرفيت هايی 

كه احس��اس می كنند تاكنون فرصتی ب��رای بروز آنها 
نيافته ان��د را به كار گيرند. اينكه اش��خاص در محيط كار 

نسبت به وظايف خود توانايی و مهارت 
داشته باشند حس مؤثر و ارزشمند بودن 
را در آنه��ا ايجاد می كندكه اين حس 
خ��ود موجب افزاي��ش مثبت نگری و 

كارآيی می شود.
اغلب سازمان ها در ابتدا ممكن است 
درماندگی را تجربه كنند و اين به خاطر 
منابع محدود و گزينه های معدود است 
اما با تدوين يك اس��تراتژی مناسب، 
ابداع روش های كارآم��د در مديريت 
منابع انس��انی، تزريق مناب��ع مالی و 
بهره گيری از نيروهای متخصص، قادر 
خواهند بود كه اين بحران را پشت سر 

بگذارند.
نبايد از نظر دور داشت كه بدبينی 
نيز الزاماً به ورشكستگی می انجامد اما 
موجب كندشدن سرعت رشد و توسعه 
شده و سازمان را به يك پيكره سنگين 
ناكارآمد و پرهزين��ه تبديل می كند. 
هرچه ميزان خوش بينی سازمان باالتر 
باش��د خطر هدررفتن منابع، كاهش 
و به��ره وری كه خ��ود حاصل تركيب 
كارايی و اثربخش��ی اس��ت، افزايش  

می يابد. 
منابع : سازمان های خوش بين بر 
پايه ديدگاه دكتر مارتين سليگمن 
Edge.online
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اهميت و آثار فرهنگ سازماني:
 در واقع فرهنگ سازماني همان شالوده  
دروني و س��اختار غيرمشخص سازماني 
است كه براساس نوع تكنولوژي، ساختار 
سازماني، سياست ها، عملكرد و محصوالت 
س��ازمان تجل��ي مي يابد و آش��كارترين 
نم��ودش را در رفتار كاركن��ان مي توان 
مشاهده كرد. فرهنگ سازماني يك متغير 
محيطي اس��ت كه به مي��زان متفاوت بر 
تمام اعضاي س��ازمان اثر گذار اس��ت و از 
اين رو درك درس��ت از اين پارامتر براي 
اداره س��ازمان و كار مطلوب حائز اهميت 
است. فرهنگ سازماني در موارد ذيل تأثير 

بسزايي دارد:
  انگيزش شغلي

  ميزان مشاركت كاركنان
در تصميم گيري امور
  عملكرد سازماني

  سطح اضطراب و استرس شغلي
  فعاليت و نوآوري

  افسردگي
  بهره وري و كارايي

سطوح فرهنگ سازماني:
براساس نظر پژوهش��گران اين حوزه، 
اج��زاي فرهنگ س��ازماني را مي توان در 
اليه هاي مختلف سازماني كه اصلي ترين 

آنها نمودها و ارزش ها است، دسته بندي كرد:
نموده�ا: در الي��ه بيروني نمودها ق��رار دارند كه ش��امل تمام 
پديده هايي مي شوند كه در يك سازمان قابل مشاهده بوده و هنگامي 
ك��ه فرد با يك فرهنگ جدي��د به آن وارد مي ش��ود، حال و هواي 

سازمان را به فرد القاء مي كند.
ارزش ها: ارزش ها بيانگر سطح ديگري از فرهنگ سازماني است 
كه امكان مش��اهده الگوهاي كلي س��ازمان از درون آن وجود دارد. 
ارزش هاي سازماني، اصول اعتقادي ديرپا و اساسي يك سازمان بوده 
و باعث رشد و نمو افراد درقالب گروه مي شود.  با توجه به اينكه يكي 
از اعضاي اصلي تش��كيل دهنده فرهنگ  سازماني ارزش ها است؛ در 
صورت تدوين صحيح ارزش ها و حركت به سوي ارزش هاي تدوين 
شده و نهادينه كردن آنها، فرهنگ سازماني مطلوب حاصل مي شود. 
ارزش هاي اصولي، سازمان را پايدار نگه مي دارد و ارزش هاي محوري 

سازمان، مبنايي جهت تدوين سياست هاي سازمان است.
شناخت فرهنگ رايج:

يكي از نكات مهم در ش��كل دهي به فرهنگ  سازماني، شناخت 
فرهنگ موجود است. انواع فرهنگ سازماني از ديدگاه هاي مختلف 
توس��ط متخصصان اين رش��ته تعريف شده اس��ت. از ديد رابينز، 
ش��خصيت سازماني را مي توان از نظر تفاوت هاي فرهنگي به چهار 
گروه فرهنگ علمي، فرهنگ باش��گاهي، فرهنگ تيمي و فرهنگ 
تدافعي تقس��يم كرد. در اينجا نظريه فينري پيرامون ش��خصيت 

سازمان از نظر تفاوت هاي فرهنگي ارائه شده است:
فرهنگ وظيفه مدار: در سازمان هايي كه فرهنگ وظيفه مداري 
غالب است، هر فردي دقيقاً منصوب به همان شغل و قسمتي است 
ك��ه از قبل مورد انتظار بوده اس��ت. اين ن��وع از فرهنگ معموالً در 
واحدهاي دولتي و همچنين مؤسسات بزرگ بوركرات بيشتر رايج 

است. 
فرهن��گ  توفيق م��دار: در  فرهن��گ 
توفيق م��دار، افراد عالقمند به كارش��ان 
هستند و تمايل شخصي نسبت به كاري 
كه انج��ام مي دهند دارند. ش��ركت هاي 
مشاركتي كوچك و مؤسسات تحقيقاتي 
غالباً مثال هاي مناس��بي ب��راي فرهنگ 
توفيق مدار هستند. در شركت هاي بزرگ 
پروژه  مح��ور كه هر پروژه ب��ه  مثابه يك 
بخش مجزا در شركت مشاركت مي كند 

نيز اين ديدگاه قابل پياده سازي است. 
فرهن��گ  در  قدرت م��دار:  فرهن��گ 
قدرت مدار بعضي افراد مس��لط و ديگران 
تابع هستند و عموماً زيردستان با چرخش 
به منظور هم سوشدن با نظر افراد مسلط، 
در حوزه عمل خود تغيير ايجاد مي كنند. 
در سازمان هاي تحت فرهنگ قدرت مدار، 
مدير باالدست همانطوري  كه داراي تمامي 
قدرت هاي س��ازماني است و بايد به انواع 
دانش ها مجهز باش��د از زيردستان انتظار 
دارد كه تسليم بوده و در مقابل دستورات 
رهبر تمكين كنند. در بدترين حالت در 
سازمان هاي با ساختار قدرت مدار، رهبري 
بر اساس قدرت، تمايل به ايجاد ترس دارد.

فرهن��گ حمايت مدار: س��ازمان هايي 
ك��ه بر اس��اس فرهنگ حمايتي ش��كل 
مي گيرند، اعضاي خود را وادار مي سازند 
ك��ه از طريق ايجاد روابط متقابل، تعلق و 
اتصال خود را نشان دهند. فرض اين است 
كه افراد با اين احس��اس سرسپرده گروه 
يا سازماني مي شوند كه احساس مي كنند 
خودشان با خلوص نيت عضو آن شده اند 
و معتقد هستند نس��بت به عضويت در 

سازمان داراي عالقه شخصي هستند. 
به عقي��ده رابين��ز )Robins( چنانچه 
فرهنگ سازماني از زاويه 10 ويژگي مورد 
توج��ه قرار گيرد تصوير كامل��ي از آن به 
دست مي آيد. اين ويژگي ها عبارت اند از: 
خالقيت فردي، ريسك پذيري، رهبري، 
يكپارچگ��ي، حمايت مديري��ت، كنترل، 
هويت، سيستم پاداش، تحميل تعارض و 

الگوهاي ارتباطي.
مي توان فرهن��گ موجود را توس��ط 
پرسشنامه هايي كه براساس فرهنگ حاكم 

فرهنگ سازمانی
شناسايي فرهنگ سازماني موجود و تغيير آن 

فرهنگ سازماني، عبارت است از مجموعه اي از 
ارزش ها، باورها،  درک و استنباط و شيوه تفکر 
و انديش�يدن كه اعضاي يك س�ازمان در آنها 
وجوه مشترک دارند. معموالً فرهنگ سازمان، 
بيانگر شخصيت سازمان است. اعضاي جديد، 
فرهنگ ويژه هر س�ازمان را به مح�ض ورود به 
سازمان احس�اس خواهند كرد. فرهنگ از آن 
گروه واژه هايي است كه تشريح و تعيين مرز آن 

مشکل است، اما هركس به محض برخورد با آن 
مي داند كه فرهنگ چگونه است.

يک�ي از عمده تري�ن دالي�ل مطالع�ه فرهنگ 
سازماني، شناخت برخي از مهمترين ويژگي ها 
و شاخص هاي غيررسمي حاكم بر سازمان است 
و اينکه با مطالعه و مديريت اين ويژگي ها چگونه 
مي ت�وان از آن به عن�وان ابزاري ب�راي تحقق 

اهداف و آرمان سازمان استفاده كرد. 
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بر اجتماع و متناسب با هر شركت طراحي 
مي شود و از سطوح مختلف شغلي پرسيده 
مي شود، استخراج كرد تا در صورت لزوم 

براي اصالح آن گام برداشت.
تغيير فرهنگ سازماني:

در واق��ع تغيير فرهنگ س��ازماني، با 
تش��خيص فرهنگ اي��ده آل و حركت به 
سوي آن حاصل مي شود البته بايد توجه 
داشت كه در شركت ها و سازمان هاي بالغ 
كه از زمان تأسيس شان سال ها می گذرد 
براي تغيير فرهنگ بايد عمالً فرهنگ هاي 
جديد را به فرهنگ هاي موجود س��ازمان 
گ��ره زد و نمي ت��وان فرهنگ��ي را كاماًل 

جايگزين فرهنگ قديم كرد.
با توجه ب��ه اينكه بح��ران، انگيزه اي 
جهت آموختن چيزه��اي جديد فرآهم 
مي كند، اميد است كه در شرايط موجود 
ب��ا برداش��تن اولين قدم تغيي��ر و بهبود 
ارزش هاي س��ازماني، گامي به سوي بقاء 

سازمان برداريم.
در اينجا فرآيند تغيير فرهنگ سازماني 
براس��اس فرآيند مديريت ارزش ها آورده 

شده است:
مرحله اول: مش��خص كردن پيام ها و 

ارزش ها )تعيين ارزش ها(
مرحله دوم: ارتباط برقرار كردن به طور 

مؤثر
مرحله س��وم: همس��و كردن كارهاي 

روزانه با ارزش ها
تعيي��ن ارزش ها:گروه��ي از كاركنان 
را انتخاب)ترجيح��اً تع��داد زوج( و ب��ه 
 گونه ای گروه بندي می كنيم كه ش��امل 
مديران ارش��د، مدي��ران، سرپرس��تان و 
كارشناسان باشد. ليس��تي از ارزش هاي 
س��ازماني را در اختي��ار هريك از اعضاي 
گروه ها قرار می دهيم و از آنها می خواهيم 
چنانچه موارد ديگري مدنظ��ر دارند، به 
ليس��ت ارزش هاي خود بيفزايند سپس 
توسط يك كارگروه، ارزش هايي كه براي 
اعضا اهميت بيش��تري دارند را استخراج 

می كنيم.
ارتباط برقرار كردن به طور مؤثر:

پس از تعيين پيام و ارزش هاي سازمان، 
اكنون مرحله دوم فرآيند مديريت براساس 

انتخاب پست هاي كليدي دقت شود كه 
مدير كليدي صاحب باورها و ارزش هاي 
محوري سازمان  باشد و مكانيزم انگيزشي 
با محوريت رعايت ارزش ها توسط كاركنان 

و واحدهاي مختلف سازمان ايجاد شود.
كارهاي گروهي: تمرين مؤثر كاركنان 
در رعايت و به كارگيري مؤثر ارزش ها در 

فعاليت هاي روزانه.
كارهاي ف��ردي: اعتقاد و التزام عملي 
و ش��خصي به ارزش ها و حل مس��ائل و 

تصميم گيري با معيار ارزش ها.
نتيجه گيري:

فرهنگ نقش مهمي در سازمان ايفاء 
مي كند. هنگام��ي كه اعضاي س��ازمان 
با ي��ك فرهنگ س��ازماني خو مي گيرند 
رويدادهاي س��ازمان را به شيوه اي مشابه 
درك مي كنند و مفهومي را بدان نسبت 
مي دهند كه به عنوان نيروي پيونددهنده 
باعث ايجاد قلمروهاي شناختي و عاطفي 
مي��ان آنان و اعض��اي درون س��ازمان و 
افراد غير عض��و به عنوان اف��راد خارج از 
سازمان به كار مي رود. هنگامي كه فردي 
بخشي از س��ازمان محسوب شد نه تنها 
مانند ديگران عم��ل مي كند بلكه حتي 
مانند ديگر اعضاء نس��بت به موضوع ها و 
چالش هاي س��ازماني احساسي مشترك 
پيدا مي كن��د. درك درس��ت از فرهنگ 
سازماني با مش��خص كردن امور مجاز و 
غيرمجاز در يك س��ازمان، فوايد بسياري 
را به دنبال دارد. فرهنگ س��ازماني قوي 
قادر است به ميزان قابل توجهي بر تعهد 
كاركنان اثر بگذارد و استحكام رفتار آنان 
را افزايش دهد و جانش��يني براي قوانين 
و مقررات رسمي باشد. همچنين فرهنگ 
قوي باعث مي ش��ود كه افراد درباره آنچه 
انجام مي دهند، احس��اس بهتري داشته 
باشند و امور را به نحو احسن انجام دهند 
در نتيجه موجب عملكرد بهتر و بهره وري 
بيشتر مي شود و به همين علت است كه 
شناخت فرهنگ مرسوم سازمان و تحليل 
آن و در ص��ورت ل��زوم برنامه ريزي براي 
مهندسي مجدد و ش��كل دهي به آن، در 
سازمان هاي بزرگ و پيشرو حائز اهميت 

ويژه اي است.  

ارزش ها آغاز مي ش��ود. ابتدا بايستي اين ارزش ها را با تمام ذينفعان 
س��ازمان در ميان گذاشت و به روش هاي ذيل پيرامون آنها گفتگو 

كرد:
گفتگو كردن پيرامون ارزش ها از طريق رخدادها در س��ازمان و 

واحدها )جلسات، جشن ها و ...(.
گفتگو ك��ردن در مورد ارزش ها از طريق موارد ارتباطي )تعيين 
پيام و ارزش هاي سازمان و اطالع رساني از طريق پوسترها، بروشورها 

و ...(.
گفتگو كردن پيرامون پيام و ارزش ها از طريق كارهاي غيررسمي 
)ارسال پيامك هاي دست جمعي، تهيه داستان ها و سرگذشت ها و 

ارسال ايميل به همكاران و ...(.
وقتي پيام ها و ارزش ها به طور مداوم در مقابل همكاران باشد در 

ذهن آنها نهادينه مي شود.
همسو كردن كارهاي روزانه با ارزش ها:

همسو كردن كارهاي روزانه با ارزش ها، بدون تغيير دادن عادات، 
اعمال و نگرش ها به دست نمي آيد؛ زيرا ارزش محوري از طريق شعار 
دادن حاصل نمي ش��ود بلكه از به مرحله عم��ل درآوردن ارزش ها 

به طور مداوم در فعاليت هاي روزانه به دست مي آيد.
در اين راس��تا وظيفه رهبران س��ازمان اين است كه با توجه به 
ارزش ها، پافش��اري كنند. موفقيت اين فرآيند بستگي به مديريت 
ارش��د س��ازمان و رهبران دارد كه حرف و عمل آنها يكسان باشد. 
يك��ي از كارهايي كه مديريت مي تواند جهت ايجاد جو اعتماد بين 
كاركنان انجام دهد، ايجاد سريع تغييراتي است كه در راستاي تحقق 

ارزش هاي سازماني توصيه مي شود.
رهبران س��ازمان در راس��تاي همس��و كردن كاره��اي روزانه با 

ارزش ها، سه دسته كار و فعاليت مي بايست انجام دهند:
كارهاي س��اختاري: در همه جنبه هاي تدوين، اج��را و ارزيابي 
استراتژي ها و به هنگام تصميم گيري در اين زمينه ها بايد ارزش هاي 
محوري رعايت شوند و مورد توجه قرار گيرند. بايستی همه طرح ها 
و تصميمات و عمليات در سازمان براساس ارزش ها هدايت  شوند؛ در 
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Managerial-Organizational
مدیریتی - سازمانی

كمر خميده نشسته ايد، فشار زيادی روی مهره های كمر شما وارد 
می شود و به مرور زمان ممكن است مهره های كمر دچار ساييدگی 
و آسيب شوند. اگر فردی وزنه ٥ كيلوگرمی را بخواهد از زمين بلند 
كند با احتساب ٥0 كيلوگرم وزن باالتنه كه به آن اضافه می شود، 
فشاری برابر با ٥00 كيلوگرم بر مهره های كمر وارد می شود.  حال 
به راحتی درمی يابيد كه چگونه خم شدن های مكرر و بلندكردن 
اجسام می تواند به سرعت باعث آسيب به مهره های كمر شما شود.  
حتی زمانی كه پشت ميز نشسته و با حالت خميده به جلو كار 
می كنيد به تدريج دچار مشكالت و آسيب های كمر خواهيد شد. 

عوامل ايجادكننده كمردرد
شرايط جسمانی نامطلوب

مهره های كمر به مقدار زيادی به حمايت عضالت شكم برای 
تحمل فش��ار نياز دارند و اگر عضالت ش��كم ضعيف و سس��ت 
باشند،كمر حمايت مورد نياز خود را از اين عضالت نخواهد گرفت 
كه اين مورد به خصوص در هنگام خم شدن برای بلندكردن اشيا 
يا حمل اجسام سنگين بيشتر نمود می يابد. بنابراين درمجموع 
شرايط جسمانی مطلوب برای پيشگيری از دررفتگی، رگ به رگ 
شدن و ديگر آسيب های كمر از اهميت بااليی برخوردار خواهد 

بود. 
وضعيت نامطلوب

وضعيت نامطلوب يك عامل ديگر به حساب می آيد. بهترين 
حالت برای بدن آن است كه هميشه در وضعيت طبيعی با انحنای 
“S” شكل قرار گيرد؛ يعنی در وضعيت نشسته بدن به جلو خم 

نشده و در حالت ايستاده نيز قوز نداشته باشد. 
اضافه وزن

اضافه وزن می تواند يك مشكل بزرگ به حساب آيد. قانون اهرم 
و تكيه گاه را به ياد آوريد. هرچه وزن بيشتر باشد، در هنگام خم 
شدن بدن فشار بيشتری را با نسبت يك به ده تحمل خواهد كرد.  

شكم برآمده كمكی به وضعيت سالمت كمر نخواهد كرد. 
استرس 

ماهيچه های تحت كش��ش و فشار بيشتر مستعد اسپاسم و 
رگ به رگ شدن هستند. 

انجام كارهای بيشتر از حد توانايی 
از اينكه بگوييد اين جس��م برای من سنگين است شرمنده 
نباشيد. مهم است كه محدوديت ها و توانايی های جسمانی خود را 
بشناسيد. خيلی افراد كه برای تقاضای كمك خجالت می كشيده اند 

به كمر خود صدمه زيادی وارد ساخته اند. 

علل شايع ايجاد كمردرد
بسياری از آس��يب های وارد شده به 
كمر در اثر آس��يب های كوچكی است 
كه در طول زمان بر كمر وارد شده است. 
برخی از كارها، فعاليت ها و حركت ها در 
ايجاد آسيب به كمر نقش بيشتری بازی 
می كنند. پس هرگاه می خواهيد يكی 
از اين فعاليت ه��ا را انجام دهيد مراقب 
باشيد.  هشدار ! كمر من در معرض خطر 

آسيب قرار دارد. 
برداشتن اجسام سنگين 

پيچ خوردن در ناحيه كمر 
دراز كردن دست و بلندكردن اشياء 
/بلندك��ردن يا حمل اش��يا در وضعيت 
نامناس��ب و غل��ط/كار در وضعي��ت 
نامناسب و غلط /نشستن يا ايستادن در 
يك وضعيت ب��رای مدت طوالنی / ليز 
خوردن روی يك س��طح مرطوب يا يخ 
زده/ صحيح نخوابيدن و عدم استفاده از 

تشك نرم
پيشگيری از كمر درد:

مداخالت ارگونوميك بيشترين تأثير 
را در كاهش شيوع و شدت كمردرد دارد.

اين مداخالت شامل انجام حركات 
و ورزش ه��ای مربوطه، اس��تراحت در 
نشس��تن طوالن��ی م��دت )به صورت 
ايس��تادن و قدم زدن(، ايجاد تناس��ب 
نس��بی بين تجهي��زات و ان��دام فرد،  
پيشگيری از قرار گرفتن طوالنی مدت 

در يك وضعيت و موقعيت.
مديريت بدن:

دانستن محدوديت های بدنی و وضعيت 
بدن بسيارمهم است.

وضعيت هاي��ی ك��ه ب��دن در معرض 
بيش��ترين خطر آس��يب ق��رار دارد را 
بشناسيد: خم ش��دن، بلندكردن، دراز 

كردن دست، چرخش كمر .
در مرحله بعد با معياره��ای الزم برای 

پيشگيری از آسيب آشنا شويد.
ابتدا حركات كششی كمر را انجام دهيد. 

حركات را به آرامی انجام دهيد.
به كمر خود استراحت بدهيد.
بر روي تشك سفت بخوابيد.

بدن را در وضعيت مناسب قرار دهيد. 

ايمنی ستون مهره های کمر 
چگونه از بروز کمردرد در زندگی روزمره پيشگيری کنيم 

ساالنه حدود يك ميليون نفر كارگر دچار 
آسيب های كمر می شوند كه اين تعداد 
يك پنجم كل آس��يب های محيط كار 
را تشكيل می دهد. اين ضايعات بسيار 
دردناك هستند و ترميم آنها به سختی 
صورت می گيرد و در كليه فعاليت های 
روزانه تأثير منفی دارد؛ از اين رو آشنايی با 
راه های صحيح بلند كردن و جابجا كردن 
اجسام  و به طور كلی ايمنی و حفاظت 
از مهره های كمر بسيار بااهميت است.  
نكته قابل ذكر اينكه بر طبق آمار سال 
1387  مهمترين مش��كالت اسكلتي 
عضالن��ي گ��زارش ش��ده در ش��ركت 

قدس نيرو ناراحتي هاي كمر بوده است. 
ساختار ستون مهره ها:

مهره های س��تون فقرات به وس��يله 
يك س��ری رب��اط به ه��م متصل نگه 
داشته شده اند. ماهيچه ها نيز به وسيله 
يك س��ری باندهای بافتی ب��ه نام وتر 
متصل  مهره ه��ا  عضالنی)تاندون(ب��ه 
ش��ده اند و بين مهره ها بالشتكی به نام 
ديس��ك وجود دارد. سوراخی كه در هر 
يك از مهره ها وج��ود دارد امكان عبور 
طن��اب نخاعی را فراهم می كند؛ طناب 
نخاعی از ميان اين كانال تا پايه مغز ادامه 
می يابد. اعصاب منشعب شده از طناب 
نخاعی از فضاهای ميان مهره های ستون 

فقرات خارج می شود. 
علت ايجاد كمردرد

قسمت پايين كمر بيشتر وزن بدن را 
تحمل می كند؛ از اين رو هر زمان كه خم 
می شويد چيزی از زمين بلند كنيد يا با 

دکتر همایون قاسمی
پزشک طب کار 

شرکت مهندسی قدس نیرو
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نخس�تين ق�دم؛ ورود ب�ه جمع 
بزرگان

در اواي��ل س��ال 71 مديريت وقت 
قدس نيرو تصميم می گيرد تا فعاليت 
در زمين��ه نيروگاه ه��اي برقابي را به 
مجموعه مهندس��ي خود ب��ه عنوان 
يكي از شركت هاي موفق و پيشرو در 
زمينه توليد و توزيع انرژي اضافه كند؛ 
آن زم��ان همراه بود ب��ا اوج مطالعات 

طراحي و اجراي پروژه هاي سدس��ازي در كش��ور؛ به طوريكه 
اغلب ش��ركت هاي بزرگ مهندس��ين مش��اور در اين حوزه 
فعاليت می كردند. قدس نيرو در ابتدا با ش��ركت توسعه منابع 
آب و ني��روي اي��ران )آب نيرو( وارد مذاكره ش��ده و موفق به 
اخذ يكی از بزرگترين پروژه هاي توليد انرژي برقابي آن زمان 
يعنی پروژه س��د و نيروگاه رودبار لرس��تان )مطالعات مرحله 

اول( می شود.
از آنجاي��ي كه منبع ايجاد انرژي مورد نياز در يك نيروگاه 
برقابي توسط آب ذخيره شده در پشت سد آن تأمين مي شود، 

به منظور مطالعات و طراحي نيروگاه 
برقابي الزم بود كه مجموعه مش��اور 
بتوان��د مطالعات كامل سدس��ازي و 
سيستم انتقال آب را نيز انجام بدهد. 
به همين دليل واحدي مستقل به نام 
سازه هاي آبي در قدس نيرو تشكيل و 
با به كارگيري جمعی از كارشناسان و 
نيروهاي باتجربه به همراه مهندسان 
و فارغ التحصيالن دانشگاه هاي مطرح، 
اين واحد عماًل در س��ال 72 ش��كل 

می گيرد.
دكتر عس��گری درباره فعاليت های 
واح��د  ش��كلگيري  اول  روزه��ای 
س��ازه هاي آبي می گوي��د: از آنجا كه 
در ابتدای كار، ب��ا پروژه هاي بزرگ و 
پيچيده اي مواج��ه بوديم، الزم بود از 
تجارب ارزشمند جهاني در مطالعات 
و طراحي ها اس��تفاده كنيم؛ از اين رو 

چشم انتظار آینده
معرفی SBU آب و ابنیه
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بخ�ش معرف�ی واحدهای تخصص�ی اين ش�ماره از 
فصلنامه اختصاص يافته به معرفی واحد مهندس�ي 
آب و ابني�ه؛ يک�ی از بخش ه�ای ج�وان و آينده دار 
ش�ركت. برای معرفی اين واحد ابتدا به س�راغ مدير 
ارش�د اين واحد رفتي�م ك�ه از ابتدای س�ال جاری 
مس�ئوليت واحد آب و ابنيه را برعهده گرفته است؛ 

دكتر جعفر عس�گری يکی از نيروهای تحصيلکرده 
و البته با سابقه قدس نيرو كه س�ال ها در اين واحد به 
فعاليت مشغول بوده است. بخش نخست اين گزارش 
روايت ايشان است از چگونگی شکل گيری واحدی به 
نام س�ازه های آبی و روند رش�د آن تا تبديل شدن به 

SBU  آب و ابنيه.
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با رايزني  با كارفرمايان و ش��ركت هاي 
ب��ه مش��اركت و  هم��كار داخل��ي، 
 هم��كاري ب��ا برخي از ش��ركت هاي 
صاح��ب ن��ام بين الملل��ي مب��ادرت 
ورزيديم. نخس��تين ش��ركتی كه در 
اي��ن رابطه با قدس نيرو وارد همكاری 
شد، شركت الماير آلمان بود كه البته 
پس از انجام مطالعات ميانكار در طرح 
سد و نيروگاه رودبار لرستان، به عنوان 
TRC در پروژه نق��ش پيدا كرد. پس 

از اتم��ام مطالعات ف��از 1 اين پروژه، 
مطالعات فاز 2 نيز به قدس نيرو ابالغ 
شد كه در اين مطالعات در كنار گروه 
متخصص، شركت Halcrow انگلستان 

نيز مشاركت داشت.
در ادامه، با توس��عه بدنه سازه هاي 
آبي و گس��ترش خدمات مهندس��ي، 
فعاليت های واح��د در زمينه مطالعه 
و طراحي س��دها گس��ترده تر شده و 
پروژه ه��ای ديگری به ليس��ت كارها 
افزوده می ش��ود. مدير ارشد SBU آب 
و ابنيه در اين ب��اره می گويد: در كنار 
پروژه س��د و نيروگاه رودبار لرستان، 
پروژه هاي سد و شبكه شهيد مدني و 
سد و ش��بكه تاجيار، سد كشكسراي 
مرند در اس��تان آذربايجان ش��رقي، 
آقبالغ، چشمه زنه،  سدهاي خراجي، 
بهش��ت آباد، گندمان و... در اس��تان 
چهارمح��ال و بختي��اري ، س��دهاي 
ش��يرين آب، سردش��ت و صيدون در 
اس��تان خوزس��تان، همچنين سد و 
نيروگاه بازفت و چندين سد ديگر در 
استان هاي مختلف كشور كه نام بردن 
تك ت��ك آنها در اين مقال نمي گنجد 
ني��ز به جمع پروژه ه��اي واحد اضافه 

شد.
از اين ميان س��د تاجيار در ش��هر 
س��راب در اس��تان آذربايجان شرقي 
اولين سد اجرايي است كه طراحي و 
نظارت كام��ل آن در قدس نيرو انجام 

شده و به بهره برداري رسيده است. 
ب��ه گفته دكتر عس��گری در حال 
حاضر در استان خوزستان، مطالعات 
مرحله اول سد صيدون در حال انجام 

اس��ت. مطالعات فازهای اول و دوم سد شيرين آب انجام شده 
و مطالعات مرحله سوم آن اخيراً به قدس نيرو ابالغ شده است. 
در مورد سد سردشت، با وجود انجام مطالعات مرحله اول آن 
توس��ط مشاور ديگر، مطالعات مرحله دوم و نظارت بر اجراي 
آن به قدس نيرو ابالغ ش��ده اس��ت. اين واح��د همچنين در 
اس��تان هاي اردبيل، ايالم و گلستان هم پروژه های سدسازی 
در دست اقدام دارد؛ ضمن اينكه با اغلب آب هاي منطقه اي در 

زمينه پروژه هاي ديگر آبي نيز همكاري مي كند.
توسعه واحد

 اواس��ط دهه 80 با توجه به رونق كسب و كارهاي جديد 
در كشور، مديريت ش��ركت به توسعه كسب و كار اين واحد 
اقدام كرده و بخش های ساختمان و راه، آب و فاضالب، محيط 
زيس��ت و مديريت منابع آب كه البته بخش هاي ياد شده در 
گذشته به عنوان زيرگروه هاي  تخصصي در واحد وجود داشته، 
به صورت مس��تقل تش��كيل می شود تا مس��تقيماً در زمينه 
كس��ب و كارهاي مذكور فعاليت كنند. دكتر عسگری درباره 
س��اير فعاليت های توسعه داده شده در اين واحد چنين اظهار 
می دارد: بخش پروژه هاي مديريت منابع آب هاي زبرسطحي 
و آماربرداري از آنها، همچنين مستندسازي و مديريت دانش 
پروژه ها از ديگر بخش هاي مهندسي است كه طي سال هاي 
اخي��ر در آن وارد ش��ده و پروژه هاي موفقي نيز در اين رابطه 
تاكنون به انجام رس��يده است. در بخش مهندسي ساختمان 
و راه نيز طراحي و نظارت بالغ بر 300 هزار مترمربع زيربناي 
س��اختماني را دس��ت انجام داري��م. همچني��ن مطالعات و 
فعاليت هاي گسترده اي نيز در بخش مطالعات زيست محيطي 

به انجام رسيده است.
در طي اين س��ال ها واحد با همت مديران و كارشناس��ان 
مجرب، موفق به كسب ده ها پروژه سدسازي و نيز پروژه هايي 
در زمينه هاي آبياري و كشاورزي، مديريت منابع آب، محيط 
زيس��ت، آب و فاضالب و نيز توس��عه فعاليت های خود شده 

است.
پروژه هاي زيست محيطي

يك��ي از پروژه هاي مهم زيس��ت محيطي واحد آب و ابنيه 
بررس��ي انرژي محيط زيست در جمهوري اسالمي بوده كه با 
هم��كاري بانك جهاني انجام ش��ده و نتايج آن در بحث هاي 
مختل��ف اقتص��ادي و اجتماعي كش��ور مورد اس��تفاده قرار 
گرفته اس��ت. ضمن اينك��ه مطالعات كامل زيس��ت محيطي 
س��دهاي در دس��ت مطالع��ه واح��د، مطالع��ات ارزياب��ي 
زيست محيطي نيروگاه هاي بسياري از جمله نيروگاه سيكل 
تركيبي بوشهر، نيروگاه سيكل تركيبي هرمزگان و سازه هاي 

كنترل شوي آجي چاي نيز در اين بخش انجام شده است.
كسب و كار آب و فاضالب

هرچند از آغاز فعاليت در حوزه كسب و كار آب و فاضالب 
زم��ان زيادی نمی گ��ذرد؛ با اين وجود اين واحد با تش��كيل 

يك كنسرس��يوم موفق به اخذ پروژه 
مدول ه��اي 7 و 8 تصفيه خانه جنوب 
تهران كه شامل حدود 3٥0 كيلومتر 
ش��بكه جم��ع آوري فاضالب اس��ت، 
به صورت EPC ش��د. دكتر عسگری 
در رابط��ه با اين پروژه می گويد: واحد 
آب ب��ه اتفاق پيمان��كار اصلي پروژه، 
ش��ركت ژرف كار ج��م و همچنين 2 
شركت مشاور ديگر – شركت دزآب 
و ش��ركت تحقيقات آب و فاضالب - 
برنده مناقصه شده اس��ت. اين پروژه 
اخي��راً به كنسرس��يوم ابالغ ش��ده و 
بحث ه��اي تأمين مالي و فاينانس آن 
كه توسط كشور چين انجام می شود 

نيز در دست اقدام است.
بخ��ش آب و فاضالب اخي��راً نيز 
در مناقصه پ��روژه طرح نظارت عاليه 
و كارگاهي بر فاضالب مشكين ش��هر 
برنده شده اس��ت. البته پي��ش از اين 
نيز كارهايي در اي��ن زمينه در واحد 
آب و ابنيه صورت گرفته كه از جمله 
مي توان به فاز اول طراحي تصفيه  خانه 
آب شهر “خسوس منندز” كشور كوبا 
اشاره كرد كه با همراهي صانير انجام 

شده است.
پروژه های شاخص در دست اقدام
پروژه های س�د ش�يرين آب و س�د 

سردشت
برای آشنايی با دو پروژه شيرين آب و 
سردشت به سراغ مهندس اميرابراهيم 
يوس��ف پور مدير اين پروژه ها رفتيم. 
مهندس يوس��ف پور درباره چگونگی 
ورود به پروژه سد شيرين آب می گويد: 
سال 80 در مناقصه ای كه سازمان آب 
و برق خوزستان برای اين پروژه برگزار 
كرد موفق ظاهر شديم و فاز اول آن به 
قدس نيرو واگذار شد و توانستيم كار 
را ب��ا كيفيت خوب و م��ورد قبول به 
كارفرما تحويل دهيم؛ همين موضوع 
باعث ش��د تا كارفرما ب��راي فاز 2 كه 
طراحي تفصيلي طرح بود، مناقصه اي 
برگ��زار نكند و با كس��ب اختيارات از 
وزارت ني��رو، مطالع��ات مرحله دوم 

پروژه  را نيز به واحد آب تنفيذ كند.
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حضور در پروژه شيرين آب و حسن 
س��ابقه آن باعث حض��ور قدس نيرو 
در مناقصه پروژه س��د سردشت و به 
دنبال آن موفقي��ت در اخذ آن پروژه 
می شود. به گفته مهندس يوسف پور 
دو رود سردشت و شيرين آب در يك 
حوض��ه آبی، نزديك ب��ه هم و هر دو 
در ش��مال خوزستان مشرف به شهر 
دزفول قرار گرفته اند؛ از اين رو حضور 
قدس ني��رو در پ��روژه ش��يرين آب و 
اطالع��ات فرا منطقه اي ك��ه از پروژه 
سردشت به دس��ت آمده بود توانست 
بخشی از هزينه ها را كاهش و از برخی 

دوباره كاری ها جلوگيری كند. 
ادام��ه  در  يوس��ف پور  مهن��دس 
می افزايد: س��د ش��يرين آب پروژه اي 
برقابي است كه در ابتدا با هدف شرب 
تدوين ش��ده  بود و در ادامه خواسته 
 ش��د چنانچه ممكن باشد انتقال آب 
هم براي اين س��د پيش بيني ش��ود 
ك��ه بعدها به خاطر برخي مس��ائل از 
آن چشم پوش��ي ش��د. يكی از نكات 
حائ��ز اهميت پ��روژه اين اس��ت كه 
طی پيش��روی پروژه براس��اس فشار 
حاصل از ثقل، ش��بكه آبياري پائين 

دس��ت سد شيرين آب طراحي می ش��ود؛ يعنی بدون نياز به 
تعويض پمپاژ، كه اين امر باعث شده تا حجم بااليي از مصرف 
انرژي كه در آينده قرار بود به ش��بكه تحميل ش��ود، حذف 
ش��ده و به اين ترتيب در نيروگاه تغيير ش��كلی به وجود آمد. 
س��طح شبكه آبياري اين پروژه حدود ٥700 هكتار است و به 
گفته مهندس يوس��ف پور اجرايی ش��دن عمليات اين پروژه، 

اشتغال زايی بااليی را در منطقه به دنبال خواهد داشت.
مشخصات فنی

سد شيرين آب سدی خاكي با هسته رسي است با طول تاج 
32٥ متر. عرض از پی اين سد4220 متر و ارتفاع از كف ٥/87 
متر و ارتفاع از پي ۹٥ متر است. حجم بدنه سد 0/7 ميليون 
مترمكع��ب عمليات خاكي دارد؛ ت��راز نرمال آن  2٥0 متر از 
سطح دريا و حجم مخزن در تراز نرمال حدود 43/٥ ميليون 
مترمكعب اس��ت. طول درياچه پش��ت سد حدود 8 كيلومتر 
اس��ت. سيس��تم انحراف ٥700 هكتار پائين دست به صورت 
دو رش��ته تونل با قطر 4 متر نعل اس��بي تعريف شده است و 

ب��ه اعتقاد مدير اين پروژه چنانچه رديف هاي اعتباري  آن 
به موقع تأمين شود، طی يك دوره 4 تا ٥ ساله اين 

سد به بهره برداری خواهدرسيد.
س��د سردشت نس��بت به سد 

شيرين آب سدی كوچكتر 
ول��ی ب��ه لح��اظ 

اهميت، س��د مهم تری است؛ چراكه 
با هدف تأمين آب ش��رب و بهداشت 
ش��هرهای سردش��ت، صالند و چهار 
روس��تايي ك��ه در كنار آن هس��تند 
و ام��كان تأمي��ن آب آش��اميدنی از 
هيچ منبع ديگ��ری را ندارند، احداث 

می شود.
اين س��د س��نگ ريزه اي با هسته 
رس��ي، تاجی به عرض 10 متر دارد. 
تراز تاج ٦٥/٥ متر و اتفاع از پي 7٥/٥ 
متر اس��ت. سيس��تم انحراف آب در 
اين پروژه نيز سيس��تم تونلي است با  
قطر 3/٥ متر؛ درضمن اين پروژه آب 
كشاورزی برای بيش از 1000 هكتار 

را  زمين كش��اورزی 
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نيز تأمين می كند.  
كارفرمای پروژه ها

س��ازمان آب و ب��رق خوزس��تان 
كارفرماي هر دو اين پروژه ها اس��ت. 
مهن��دس يوس��ف پور در اي��ن مورد 
می گويد: خوش��بختانه س��ازمان آب 
و برق خوزس��تان به عن��وان يكي از 
بزرگترين كارفرمايان در صنعت آب و 
برق ايران، تعامل بسيار خوبي با پروژه 
داشته  اس��ت و طی اين سال ها كه از 
آغاز پروژه می گذرد كارها با همدلی و 
تعامل كامل با ايشان پيش رفته است. 

وضعيت حال حاضر پروژه ها

مطالعات فاز 1 و 2 هر دو اين پروژه ها به اتمام رسيده و تنها 
يك سري مطالعات تكميلي مانند مطالعات پدافند غيرعامل، 
مطالعات مدل كيفي و مطالعات زيس��ت محيطی برای پروژه 

سد سردشت در حال انجام است.
ب��ه گفته مهندس يوس��ف پور تا اجرايی ش��دن هر دو اين 
پروژه ها تنها يك گام ديگر مانده كه آن هم تأمين اعتبار است 
و چنانچه اين اتفاق در آينده ای نزديك روی دهد هر دو اين 
پروژه ها ظرف ٥ تا ٦ سال آينده به بهره برداری خواهند رسيد. 

پروژه خرسان 
پروژه س��د و نيروگاه خرسان 1 مشتمل بر يك سد بتني 
دو قوس��ی به ارتفاع 1۹4متر و يك نيروگاه برقابي با ظرفيت 
حدود٥84 مگاوات )2 واحد 2۹2 مگاواتي( اس��ت كه بر روي 
رودخانه خرس��ان، يكي از سرشاخه هاي مهم رودخانه كارون 
اجرا می ش��ود. اين سد در باالدست س��د كارون3 كه درحال 

حاضر در مرحله بهره برداري اس��ت، 
واقع ش��ده و در باالدس��ت آن نيز به 
ترتيب دو س��د خرسان 2 و 3 احداث 

خواهد شد.
اين پروژه شامل دو قسمت مجزاي 
س��د و ني��روگاه و ي��ك ط��رح تلمبه 
ذخي��ره ای  اس��ت؛ به طوريك��ه طبق 
مناطق  در  مطالع��ات صورت گرفت��ه 
بختي��اري  و  اصفه��ان، چهارمح��ال 
و كهكيلوي��ه و بويراحم��د، بهتري��ن 
مكان ب��راي ايجاد تلمبه ذخيره اي در 
اين س��ايت واقع شده اس��ت. در طرح 
تلمبه ذخيره اي خرس��ان، مخزن سد 
اصلي به عنوان س��د پايين دست )پوند 
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پايين( و درس��ت در جناح راست و در 
ارتفاعات مش��رف به مخزن اين سد و 
ناحيه مخزن باالدس��ت به عنوان پوند 
باالدس��ت در نظ��ر گرفته شده اس��ت. 
نيروگاه تلمبه ذخيره اي طرح خرسان 
به ظرفيت 1000 مگاوات- چهار واحد 
2٥0 مگاواتي- با توليد ساالنه 14٦0 
گي��گاوات س��اعت برق و ب��ا اختالف 
هد بال��غ بر ٦00 مت��ر در نظر گرفته 
شده است. دكتر عسگری، مدير پروژه 
خرس��ان 1 درباره ديگر مش��خصات 
فنی طرح می گويد: سد اصلي پروژه با 
حدود 200 متر ارتفاع در حد و اندازه  
س��د كارون 3 است. اين طرح با حجم 
ذخي��ره آب 33٥ ميليون مترمكعب، 
طول درياچ��ه 20 كيلومت��ر و انرژي 
توليد س��االنه 12۹4 گيگاوات ساعت 
از جمله بزرگتري��ن پروژه هاي برقابي 
كشور اس��ت.  شركت توس��عه منابع 
آب و ني��روي ايران به عن��وان متولي 
س��اخت س��د و نيروگاه ه��اي برقابي 

كش��ور، كارفرمای اين طرح است. مطالعات مرحله اول طرح با 
هدف تبيين و تعيين محل محور و نوع سد و ديگر مؤلفه هاي 
طرح، انجام شده و مقرر است با انجام حفاري ها و آزمايش هاي 
ژئوتكنيك تكميلي در مطالعات مرحله دوم، تدقيق و طراحي 

جزئيات اجزاي طرح انجام شود. 
پروژه های استراتژيك

به غير از پروژه های فنی و مهندس��ی كه در اين SBU در 
حال پيگيری است و به عنوان نمونه به سه مورد آن اشاره شد، 
در حال حاضر دو پروژه استراتژيك نيز برای اين واحد تعريف 
شده اس��ت؛ افزايش س��طح علمی- تخصصي كارفرمايان در 
شاخه هاي مختلف مهندسي با هدف برندسازي و اخذ پروژه 
و ديگری تنوع بخشي به كارفرمايان از نظر حقوقي و وضعيت 
درآمدي در كسب و كارهاي موجود كه البته مورد دومی جزء 
پروژه های استراتژيكی است كه ساير واحدهای شركت نيز آن 

را دنبال می كنند.
 اين پروژه ها طي جلسات و كميته های تخصصي متعددی 
با حضور مديرعامل، مديران ارش��د و ميانی و واحد توسعه و 
تعالی مط��رح و در قالب طرح های اس��ترتژيك به واحدهای 
مختلف ابالغ شده است. در واحد آب و ابنيه مدير اين دو پروژه 
دكتر عسگری است و مهندس محمدرضا نصرالهی مسئوليت 

هماهنگ كنندگی آنها را برعهده دارد. 

مهندس نصرالهی درباره چگونگی 
اجرايی ش��دن اين دو پروژه می گويد: 
پس از ابالغ پروژه ها به مديريت ارشد، 
برای هرك��دام از آنها شناس��نامه ای 
تهيه شد كه براس��اس آن يك سری 
فعاليت ه��ای اصل��ی و فعاليت ه��ای 
جنبی تعري��ف و از لحاظ زمان بندی 
نيز ميزان پيشرفت پروژه ها در هر بازه 

زمانی مشخص شده است.
ب��رای پروژه ارتقای س��طح علمي 
كارفرماي��ان در مجم��وع 28 فعاليت 
اصلی تعريف ش��ده كه می ت��وان به 
فعاليت هاي آموزش��ي،  روابط عمومي، 
سيستمي و نرم افزاري اشاره كرد. برای 
پروژه تنوع بخشی به كارفرمايان نيز 23 
فعاليت اصلی تعريف شده و به منظور 
پيشبرد هركدام از اين فعاليت ها نيز 
مسئولی از ميان كارشناسان واحد آب 

و ابنيه تعيين شده است.  
به گفته مهندس نصرالهی فاز اول 
هر دو اي��ن پروژه ها از ابتدای مهرماه 
س��ال جاری عمليات��ی شده اس��ت و 
قرار اس��ت تا پايان س��ال ادامه يابد و 
مس��ئوالن هركدام از بخش ها موظف 
عملكرد  گ��زارش  ماهان��ه  هس��تند 
خود و س��اير همكارانشان را به مدير 
پروژه ه��ا تحوي��ل دهند. ب��ه اعتقاد 
هماهنگ كنن��ده اي��ن پروژه ها طرح 
چنين موضوعاتی در واحد آب و ابنيه 
در دراز م��دت موجب بهبود عملكرد 
سيستم و تعامل بيشتر با كارفرمايان 
خواهد شد. به زعم مهندس نصرالهی 
چنانچ��ه بت��وان برای اج��رای آنها از 
متخصصان بيش��تري اس��تفاده كرد 
قطعاً نتايج بهتری حاصل خواهد شد. 

تغييرات سازمانی
واح��د س��ازه هاي آبي اولي��ه از ٥ 
گروه تخصصي تش��كيل شده اس��ت؛ 
گروه تخصصي س��د و نيروگاه با هدف 
مطالع��ات و طراح��ي س��د و نيروگاه 
برقاب��ي، گ��روه تخصصي آبي��اري و 
زهكشي با هدف انجام مطالعات آبياري 
و زهكش��ي، گروه تخصصي منابع آب 
و محيط زيس��ت ب��ا ه��دف مطالعات 

معرفی واحد های تخصصی
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هواشناس��ي، هيدرولوژي، منابع آب و 
محيط زيست، گروه پيمان و رسيدگي 
با هدف انجام مباحث پيمان،  قراردادها 
و رس��يدگي و نظارت عاليه بر صورت 
وضعيت ها و در نهايت گروه برنامه ريزي 
و كنترل پروژه. پس از طراحي كسب 
و كارهاي جديد، چارت سازماني دچار 
تغييراتي ش��د و بخش هاي تخصصي 
و  آب  راه،  و  س��اختمان  مهندس��ي 
فاض��الب،  محيط زيس��ت و مديريت 
منابع آب نيز ب��ه اين مجموعه افزوده 
ش��د. ضم��ن اينكه ب��ه گفت��ه دكتر 
عسگری به دليل اهميت كسب و كار 
 SBU در زمين��ه حمل و نقل ريلي اين
در ح��ال ت��دارك ورود ب��ه اين حوزه 
است؛ مقدمات كار فراهم شده و يكي 
از همكاران واحد نيز به عنوان مسئول 

اين بخش تعيين شده است.
دكتر عس��گری كسب و كار حمل 
و نق��ل ريل��ي را ش��امل فعاليت هاي 
ساختمان و سيويل، تونل و مكانيك 
س��نگ، راه و ريل، سيستم هاي ابزار 
دقيق و س��يگنالينگ، سيس��تم هاي 
ب��رق، انتقال و توليد نيرو و تجهيزات 
مربوطه می دان��د و می افزايد: در اين 
حوزه ما ضم��ن آنكه افراد متخصص 
و قابل��ي را در اختيار داريم، به برخي 
تخصص هاي خاص ني��ز نياز داريم و 
از اين رو تكميل كادر فني مربوطه را 
در دستور كار داريم. در اين رابطه در 
بس��ياري از مناقصه هاي برگزار شده 
ش��ركت ك��رده و موفقيت هايي هم 
كسب كرده ايم ولي جهت رسيدن به 
هدف مورد نظر الزم اس��ت به تالش 

خود همچنان ادامه دهيم.

:SBU آمار نيروی انسانی دفتري و كارگاهي
39 نفر سازه هاي هیدرولیکي، سازه و سیویل  
11نفر آبیاري، زهکشي و مطالعات اجتماعي-اقتصادي 
13 نفر منابع آب و محیط زیست   
23 نفر ساختمان و راه   
18 نفر زمین شناسي و ژئوتکنیک   

3 نفر کنترل پروژه   
در زمينه تجهيزات هم 1۹ نفر كه اكثر آنها از نيروهای كارگاهي 
هس��تند مشغول به فعاليت می باشند و در مجموع اين SBU حدود 

120نفر پرسنل دارد. 
وضعيت حال حاضر:

به دليل موقعيت جغرافيايي كش��ور و مح��دود بودن منابع آبي، 
بحث آب همواره در كشور مطرح بوده و تأمين و توزيع آب اين روزها 
بيش از هر زمان ديگری الزم است مورد توجه و پيگيری مسئوالن 
كش��ور قرار گيرد؛ اما به گفته مدير ارشد SBU آب و ابنيه در حال 
حاضر به دليل وضعيت خاص اقتصادي كشور امكان سرمايه گذاري 
بر روي پروژه هاي آبي كه در شرايط فعلي خيلي هم سودده نيستند 
انجام نمي شود و از اين رو بايد با توجه به مطرح شدن ارزش واقعي 
آب و انرژي به س��مت جذب سرمايه های بخش خصوصي حركت 
كرد تا اين صنعت مهم دوباره  به رونق پيش��ين خود برگردد. دكتر 
عسگری معتقد است با تأمين مالي چه از نظر سرمايه گذاري داخلي 
و چه خارجي اين بازار رونق خواهد گرفت ضمن اينكه بايستی شكل 
كلي و ايده هاي انجام پروژه هاي آبي از روش هاي س��خت افزاري به 

نرم افزاري تغيير يابد.
اما پرسش اين اس��ت كه آيا ظرفيت هاي الزم براي ورود 
ب��ه عرصه هاي بزرگت��ر و البته متفاوت در اي��ن واحد وجود 
دارد؟ دكتر عس��گری در پاسخ به اين سؤال می گويد: تجربه 
و تخصص الزم در ش��ركت وجود دارد ولي با توجه به فضاي 
رقابتي، ما نياز به تغيير س��اختار داريم. درحال حاضر ما يك 
شركت خصوصي هستيم كه ديگر نمی توانيم تنها از طريق 
مذاكره پروژه بگيريم؛ فضای امروز به ش��دت رقابتي است و 
بايد برای ورود به رقابتي منطقي با ديگر رقيبان آماده باشيم. 
در برخ��ی از بخش ها نياز به ارتق��اء و اخذ رتبه جديد داريم 
كه براي جبران آن راهكارهاي الزم مثل مشاركت و تشكيل 

كنسرسيوم هاي مهندسي كاماًل منطقي است.

برنامه هاي آينده
دكت��ر عس��گری درب��اره برنامه های 
آتی واح��د آب و ابنيه چني��ن می گويد: 
مهمترين دغدغه يك مهندس مشاور اخذ 
پروژه و ورود به كس��ب و كارهاي جديد 
اس��ت و ما هم بر اين اس��اس، دو هدف 
كوتاه مدت و بلندمدت را دنبال می كنيم. 
در كوتاه  مدت می خواهيم با اس��تفاده از 
ارتباط س��ازنده با كارفرماي��ان و تجارب 
قبل��ي و خدمات تخصصي و مهندس��ي 
باكيفيت در پروژه های جديدي در ش��أن 
شركت قدس نيرو وارد شده و در بلندمدت 
ب��ه دنب��ال ش��كوفايي در صنع��ت آب، 

فاضالب،  ساختمان و راه كشور هستيم.
در اولين رويكرد تعامل هرچه بيش��تر 
ب��ا كارفرمايان و شناس��اندن قدس نيرو به 
كارفرمايان��ي كه ما را كمت��ر به عنوان يك 
ش��ركت فعال در حوزه آب مي شناس��ند، 
مدنظر اس��ت. در مرحله بعد ارتقاء سطح 
آگاهي كارفرمايان و تنوع بخشي كارفرمايان 
به وي��ژه كارفرمايان خارج��ي به عنوان يك 
پروژه دنبال مي شود. سپس تعامل سازنده 
با ش��ركت هاي مش��اور رقيب و تش��كيل 
كنسرس��يوم و حضور در پروژه های داخلي 
و البته طرح هاي بزرگ خارج از كشور مورد 
توجه قرار می گيرد. به موازات اين اقدامات، 
رويكرد بعدی در رابطه با پيمانكاران است. 
مدي��ر واحد آب و ابنيه درا ين باره می گويد: 
در حال حاضر بسياري از پروژه ها به شكل 
EPC اجرا مي ش��ود لذا الزم اس��ت ضمن 

تعام��ل با پيمانكاران معتب��ر و باتجربه در 
مناقصات پروژه هاي بزرگ داخلي و خارجي 

به صورت كاماًل فعال وارد شويم.
مشکالت:

در ح��ال حاض��ر يك��ي از مهمترين 
مشكالت اين واحد عدم وجود نقدينگي 
ن��زد كارفرمايان و فعال نب��ودن پروژه ها 
اس��ت. به اعتقاد مدي��ر  SBUآب و ابنيه، 
اجرايی ش��دن هري��ك از پروژه هاي اين 
واح��د مي توان��د بخش قاب��ل توجهی از 
مش��كالت مالي واحد را حل كند؛ چيزی 
كه با توجه به وضعيت رو به رشد كشور و 
نيازهاي پيش روي جامعه، چندان دور از 

تصور نيست.  
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F CUS
پروژه رفع معارضین برقی در مسیر احداث تونل زیر زمینی راه آهن تهران به تبریز 

نخستین تجربه مستقل آب و فاضالبی

قدس نیرو ش��رکتی اس��ت پروژه  محور و حیات آن در گرو پروژه هایی است که در بخش های مختلف شرکت جریان دارد اما در این میان برخی پروژه ها از 

برخی دیگر نه پر اهمیت تر که خاص تر هستند و ویژگی هایی دارند که آنها را در میان انبوه پروژه ها شاخص می کند؛ مثل پروژه هایی که برای اولین بار اجرا 
می شوند و یا پروژه هایی که در آنها از شیوه ای برای نخستین بار استفاده می شود. این بخش از نشریه را به این پروژه ها اختصاص داده ایم تا شما با روند 

پروژه های شاخص شرکت از ابتدا آشنا شده و اطالعات کاملی به دست آورید.
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پ��س از تكمي��ل راه آهن سراس��ری 
كش��ور كه از بندر خرمشهر در خليج 
فارس تا بن��در تركمن در درياي خزر 
اجرا ش��ده بود، دومين خط راه آهنی 
كه اقدام به س��اختمان آن شد، خط 
راه آهن تهران - تبريز بود. س��اختمان 
اين خط روز هجدهم آبانماه 1317 از 
تهران شروع و تا روز چهاردهم آبانماه 
1321 س��اختمان و ريل گذاری آن تا 

ميانه خاتمه يافت و بالفاصله مورد بهره برداری قرار گرفت.
خ��ط راه آهن تهران به تبريز يك��ي از قديمي ترين خطوط 
آهن ايران است كه بار ترافيكي بسيار زيادي را بر عهده دارد و 
قسمت اعظم جابجايي كاال و مسافر بين اين دو شهر در هفتاد 
سال گذشته برعهده اين خط آهن بوده است. در زمان احداث 
اين خط تمامي مسير در اراضي خارج از شهر تهران قرارداشته 
اما با توسعه تدريجي شهر بيش از ده كيلومتر از مسير اين خط 
راه آهن در وس��ط مناطق مسكوني و تجاري، در مناطق 17 و 
18 شهر تهران قرار گرفت. وجود اين خط آهن در ميان شهر 
عالوه بر خطرات جاني و مالي براي ساكنين اطراف آن، باعث 
ايجاد آلودگي صوتي و بصري نيز مي شد.  وجود اين مشكالت 
باعث ش��د تا مس��ئوالن به فكر يافتن راه حلي براي رفع اين 
مشكل باشند و اين راه حل زيرزميني كردن تمام طول مسير 

شهري راه آهن بود. راه حلي كه هرچند 
گران قيمت و بسيار پرهزينه بود ولی 
تنها راه ممكن براي حل مش��كل نيز 

بود. 
اجرای طرح 

مأموريت اج��راي اين طرح عظيم 
برعه��ده ق��رارگاه خاتم االنبي��ا)ص( 
به عن��وان پيمانكار اصل��ي قرارگرفت. 
طبيع��ي بود كه اج��راي اين طرح به 
دليل واقع شدن مسير خط در اراضي 
شهري با مشكالت بسيار زيادي مواجه 
باش��د. ازجمل��ه در حفاري هاي انجام 
شده براي زيرزميني كردن خط معلوم 

پروژه رفع معارضين برقی
در مسير احداث تونل زير زمينی راه آهن تهران به تبريز

محمد نقی  چراغی
مدیر پروژه خطوط انتقال 

نیرو SBU شبکه
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شد كه در بسياري از نقاط مسير خط 
آهن موجود، با تأسيس��ات شهري از 
جمله خط��وط زيرزميني برق تقاطع 
دارد و در زمان خود با احداث تونل هاي 
زيرزميني يا لوله هاي بزرگ فلزي، اين 
تأسيس��ات را از زير خط عبور داده اند. 
اما اينك براي انجام حفاري هاي عميق 
و اح��داث گالري هاي عبور خط آهن، 
الزم بود كه اين تأسيسات بدون ايجاد 
وقف��ه در س��رويس دهي آنها حفظ و 

نگهداري شود. 
اي��ن تأسيس��ات ش��هري ك��ه در 
اصطالح پروژه ب��ه آنها معارض گفته 
مي شد بايستي به صورتي سامان دهي 
مي ش��دند كه از يك  طرف در اجراي 
پروژه اصلي يعني احداث گالري هاي 
زيرزمين��ي راه آه��ن وقف��ه اي ايجاد 
نمي كردند و از طرف ديگر در عملكرد 
خود آنها نيز وقفه اي حاصل نمي شد. 
به اين ترتيب بود ك��ه قرارداد مربوط 
به پروژه رفع مع��ارض خطوط230 و 
٦3 كيلوولت متقاطع با مسير راه آهن 
تهران- تبريز بين مؤسس��ه مهندسي 
رهاب وابس��ته به قرارگاه س��ازندگی 
خاتم االنبي��ا)ص( به عن��وان كارفرما و 
شركت مهندسي قدس نيرو به عنوان 

پيمانكار به صورت EPC منعقد شد.
حضور قدس نيرو در پروژه

پروژه راه آهن تهران- تبريز با هدف 
انتقال مس��ير راه آهن به زيرزمين در 
حالي كليد خورد كه مش��كالت رفع 
معارضين متعدد درمس��ير شهري از 

همان ابتدا رخ نمايي مي كرد.
در اين ميان رفع معارضين خطوط 
انتقال ني��روي برق زيرزميني، به علت 
مأموريت حس��اس آنها در برق رساني 
اي��ن خطوط به بخ��ش قابل توجهي 
از جنوب غرب ته��ران و نيز تحميل 
هزينه ه��اي هنگف��ت ب��ه پ��روژه در 
ص��ورت وارد آم��دن هرگونه آس��يب 
به آنه��ا، اهميت و دقت در پ��روژه را 
دوچندان مي كرد. پس از ابالغ قرارداد، 
شركت مهندسي قدس نيرو، در واحد 
پروژه هاي انتقال ٦ معاونت مهندسي 

شبكه هاي انتقال و توزيع نيرو، تهيه طرح هاي اوليه را در دستور 
كار قرارداده و پس از بازديدهاي متعدد ميداني از پروژه، طرح 

نهايي را ارائه كرد. 
دو مدار كابل 230 كيلوول��ت و 4 مدار كابل ٦3 كيلوولت 

و ني��ز دو مدار فرمان در كانال بتني و 
به صورت غير يكپارچه، همچنين يك 
مدار كابل ٦3 كيلوولت به همراه مدار 
فرمان مربوطه در مجاور اين كانال كه 
در داخل چه��ار غالف فوالدی تعبيه 
ش��ده بودند و همچنين چندين مدار 
كاب��ل ٦3 كيلوولت و مدارهای فرمان 
مربوطه كه در فواصلي نه چندان دور 
و در داخ��ل 18 لوله ف��والدی تعبيه 
شده بودند مي بايست به نحو مناسبي 
محافظت و تثبيت شوند.  براي اجراي 
كار الزم بود كه س��ازه هاي نگهبان به 
صورت��ي طراحي و اجرا ش��وند كه با 
پايداري  انجام عمليات خاكب��رداري 
جانبي و نشس��ت كان��ال بتني و نيز 
احتمالي غالف هاي  تغيير مكان هاي 
ف��والدي كنت��رل ش��ود. در برخي از 
قسمت ها، انحناي مسير كانال بتني، 
وجود غالف هاي ف��والدي محافظ در 
ترازهاي ارتفاعي مختلف، بر مشكالت 
كار مي افزود؛ لذا تمهيدات متعددي در 

طراحي و اجرا مدنظر قرار گرفت.
در م��واردي، ابتدا بخ��ش فوقاني 
كان��ال بتني ب��ا اج��راي ژاكت بتني 
يكپارچه سازي ش��د و سپس زير تراز 
كف كانال تماماً ب��ر روي تكيه گاهي 
از قاب ه��اي فلزي ق��رار گرفت. براي 
مدارهاي ٦3 كيلوولت نيز تكيه گاه هاي 
فل��زي كه به ص��ورت تيرطره طراحي 
ش��ده بود، اجرا شد و غالف هاي فلزي 

بر روي آنها قرار گرفتند.
در بخش هاي ديگري نيز 18 غالف 
ف��والدي كه حاوي مدارهاي كابل ٦3 
كيلوول��ت و مدارهاي فرم��ان بودند، 
توس��ط خرپاي فلزي تثبيت شدند و 
سپس عمليات اجرايي در زير آنها ادامه 

يافت. 
به ي��اري پروردگار و همت و تالش 
تمامي دس��ت اندركاران، اي��ن پروژه 
در م��دت 2ماهی ك��ه در قرارداد ذكر 
ش��ده بود، به اتم��ام رس��يد و اجراي 
طرح اصلي، يعني احداث گالري هاي 
زيرزميني راه آهن ني��ز در تمام مدت 

بدون وقفه ادامه يافت و تكميل شد.  
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نخستين تالش
موض��وع توج��ه به كس��ب و كار 
مهندسي آب و فاضالب در قدس نيرو 
به عنوان يك بخش مستقل موضوع 
جديدی اس��ت؛ چراكه خدماتي كه 
پيش از اين ارائه مي ش��د يك سری 

خدمات جنبي در كنار ديگر پروژه هاي اصلي مثل طراحي 
تصفيه خان��ه آب يا فاضالب يك نيروگاه  يا تصفيه خانه آب 
و فاضالب يا ش��بكه شهرك مسكونی- اداری يك سد بود. 
با گذر از اين دوران قدس نيرو بر آن ش��د تا در حوزه آب و 
فاضالب در قالب قراردادهای مس��تقل مطالعاتی و نظارتی 
تصفيه خانه ها و شبكه های شهری و صنعتی فعاليت داشته 

باشد.
در س��ال ۹1 ش��ركت فاضالب تهران ب��ه نمايندگي از 
شركت آب و فاضالب استان تهران پروژه اي را تحت عنوان 
“طراح��ی، احداث و تأمين مال��ی مدول 7 و 8 تصفيه خانه 
فاضالب جنوب و بخش هايی از شبكه جمع آوری فاضالب 

گام جدید در حوزه آب و فاضالب
 طراحی، احداث و تأمين مالی مدول 7 و 8 تصفيه خانه فاضالب جنوب

 و بخش هايی از شبكه جمع آوری فاضالب تهران

عباس شفیعی
مدیر بخش مهندسی آب و 

فاضالب SBU آب و ابنیه

تهران” تعريف كرد.
مدي��ر بخ��ش مهندس��ی آب و 
ابني��ه  و  آب   SBU در  فاض��الب 
قدس ني��رو در اي��ن ب��اره می گويد: 
اي��ن پروژه ش��امل دو م��دول 7و8 
تصفيه خان��ه فاض��الب اس��ت ك��ه 
براي يك ميلي��ون و 200 هزار نفر 
جمعيت تهران طراحي مي ش��ود و 
همچنين شامل 3٥0 كيلومتر شبكه 
جمع آوري است كه فاضالب ها را از 
جنوب تهران جم��ع و به تونل های 
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فاضالب رو منتقل می كند.
 قدس نيرو در مناقصه  اين پروژه كه س��اختار آن DBF )طراحي، س��اخت و تامين مالي( بود، 
به صورت مش��اركت با تعدادي از ش��ركت هاي معظم اجرايي و طراحي در  صنعت آب و فاضالب 

وارد شد.
رهبری مش��اركت را ش��ركت پيمانكار ژرف كارجم كه پروژه هاي بزرگي را در اين زمينه پيش 
برده و قباًل نيز مدول های ٥ و ٦ تصفيه خانه جنوب تهران را با همين كارفرما اجرا كرده است و 
در زمينه تأمين مالي طرح ها از منابع خارجي نيز داراي تجربياتی ارزشمند است، برعهده گرفت. 
ديگر شركت هاي همكار در اين طرح عبارتند از: شركت دزآب، شركت طرح و تحقيقات اصفهان، 

شركت توسار و دو شركت تأمين كننده تجهيزات از آلمان و اسپانيا. 
در اوايل اسفندماه سال 13۹1 گروه مشاركت در مناقصه اين پروژه 200 ميليون يورويی برنده 
شد و در ادامه گروه مشاركت تالش های مؤثري براي اخذ  فاينانس ازكشور چين آغاز كرد كه با 
توجه به تضامن و توافقات به عمل آمده اين اميدواری وجود دارد كه از اواخر سال جاري خدمات 

طراحي آن شروع شود.
عالوه بر طراحی تصفيه خانه و ش��بكه، حجم زيادي از كارهاي پروژه بحث هاي برق، كنترل و 
طراحي CHP اس��ت كه به گفته مهندس عباس ش��فيعی، مدير اين پروژه، قدس نيرو در آنها نيز 
دخيل خواهد بود و طبق توافقاتي كه با پيمانكار انجام شده، قدس نيرو در زمان عمليات اجرايي 
در زمينه ه��ای QC )كنت��رل كيفيت( و همچنين در تله متري ش��بكه  نيز با دفتر فنی پيمانكار 

همكاري خواهد داشت. 
به گفته مهندس ش��فيعی حضور قدس نيرو به عنوان يك ش��ركت چندرشته ای براي كارفرما 
مغتنم است؛ ضمن آنكه خود قدس نيرو و بخش آب و فاضالب آن می تواند از تجربيات ارزشمند 

طرح سود ببرد. 
ويژگی های خاص طرح

چه ويژگی هايی اين پروژه را برای قدس نيرو خاص كرده است؟ 
مدير بخش مهندس��ی آب و فاضالب در SBU آب و ابنيه قدس نيرو در پاس��خ به اين س��ؤال 
می گويد: اولين عامل اين اس��ت كه پروژه مدول 7 و 8 تصفيه خانه فاضالب جنوب تهران اولين 
و بزرگترين پروژه مستقل آب و فاضالب قدس نيرو است كه به شكل EPC+F اجرا می شود؛ حال 

آنكه ساير پروژه های قدس نيرو در رسته آب و فاضالب، مطالعاتی و يا نظارتی بوده اند.
دومين دليلی كه از س��وی مهندس ش��فيعی مطرح می ش��ود و پروژه را در نوع خود شاخص 
می كند اين است كه در واحد آب و ابنيه برای نخستين بار و در كل صنعت آب و فاضالب كشور 

دومين پروژه تصفيه خانه ای است كه قرارداد، شامل تأمين مالي هم مي شود. 
معم��والً در طراحی مدول هاي فاضالب يك روش تصفيه مناس��ب انتخاب و در طراحی بقيه 
مدول ها نيز از همان روش اس��تفاده می شود كه در طراحی مدول های 7 و 8 تصفيه خانه جنوب 
ته��ران ني��ز همين اتفاق خواهد افتاد و روش تصفيه چندان تفاوتی با مدول های ٥ و ٦ ندارد. با 

اين حال اين طرح دارای ويژگی های فنی خاصی نيز هست.
يكي از ويژگي هاي فني اين طرح استفاده از گاز متان خروجي آن جهت توليد برق است و در 

واقع نيمي از برق مجموعه با استفاده از سوخت متان خروجي فاضالب تأمين مي شود.
مهندس ش��فيعی درباره ديگر ويژگی های طرح می افزايد: قرار اس��ت از پساب اين طرح براي 
آبياري زمين های كشاورزی جنوب شرق تهران استفاده شود كه اين هم در نوع خود كار جديدی 

است. 
آغاز پروژه

قرارداد پروژه پس از طی مراحل اوليه اخذ فاينانس و مجوزهای الزم در شهريورماه سال جاری 
منعقد و به مشاركت ابالغ شده است و مدت كل پروژه با احتساب ٦ ماه كه برای طراحی درنظر 
گرفته شده، 3٦ ماه تعريف شده است و از زمانی كه موافقت نامه فاينانس امضا شود؛ يعنی از اواخر 

امسال كار عمليات طراحي در قدس نيرو آغاز خواهد شد.  
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